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Dfaourso pronunciado na ses.são de 28 de novembro 
da 1924 

••••••••••••••••••••••••••••• • • • •••• • •••••••••• • •••••••• •j 

O Sr. Basilio de Magalhães - Agora, passo ao ponto 
capital do meu discurso. Vou ler, em primeiro lagar, o pro-
jecto que tenho a honra de apresentar á Gamara. 

"O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1 . º Dez dias antes do designado para qualquer elei-

cão, serão remettidos aos presidentes das mesas eleitoraes, pelo 
juiz da 2• Vara, no Districtci Federal, e pelos juizes seccionaes 
e seus supplentes em exercicio, nos Estados e municípios, en-
veloppes de papel branco e opaco, d.e dez centimetros de altura 
por doze rle largura, em numero superior de um terço ao dos 
eleitores constantes do alistamento. 

§ 1.º Os enveloppes serão fornecidos por conta ela verlJa 
destinada a despesas eleitoraes do Ministerio da Justiça e Ne-
gocios Interiores, já com a indicação impressa da eleição a 
que se tiver de proceder, e levarão a chancella da au toridRdP 
que os remetter. 

§ 2.º O presidente ela sec1.:ão eleitoral accusar-lhes-ha im-
mediatamente, por officio, o recebimento, e, no dia da eleição, 
dispol-os-ha sobre a mesa em que tem assento e da qual 
irão sendo retirados pelos eleitores, para o encerramento das 
respectivas chapas. 

Art. 2.º Haverá no recinto de cada ,d~ele-iw.!':_l!.l uma 
ou duas mesas, guarnecidas de madeir,a.,... áfé ;~sí) frtietflo~ , , 
altura em tres dos seus lados e collocarfas ·á suff101entce àistan- · 
eia dos mesarios e do publico, afim \~e qi; e o eleitor possa. 
sem ser observado, encerrar no enveloptge Qfficial a chapa 
que já tiver feito ou que escolher então. · 

/ ~' , I'" _ 
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Paragrapho unico. AnLes de iniciar-se a chamada dos elei-
tores, o presidente da secção receberá, quer dos chefes de par-
tidos, quer dos candidatos avulsos que pleiLearPm a eleição, ou 
dos in·ocuradores dos mesmos, as cllapas a esLa destmadas, 
e, acompanhad1' dos f1sraea, si os b'luver, 111 dns mí\sario3, 
dispol-as-ha separadamente, em pontos bem visíveis, sobre 
a 11,-;; uu 11 J<:::iu· J · LJl•l' ,1°gila e;;le ai ligo. 

Art. 3. Não será adn:iff ido a rntar n rl:>:Lor rnja redula 
nii.o iiver cm·cl.ippc t H:rial ou rontiver s1gnal dislioctivo, 
a:::~un co1l'.'o n q11e não Ee d;rigir á m ·0 a secrela. 

Art. 4» Não será a;mracla a cedula que conliYer mais 
dt• ur;1a chapa, bem .;orno a que arirrsonlar nnnH·s riscados. 

Pardgrai:;ho unira. Será, todaYia, apurada a ceclula com 
cl!ara 1rnir11i< T;pra O'J ;n;n· {'~"'ª· 1'm 1fl'" o e1ri lor 1 a.ia :-ircres-
centado um ou mais nomes, sem risco algum, desde que o 
nu11,et·u Je ~d au1Llalu" il11o1::;1 u!ltt;,,, oa t' í1<.1t 'ª 11.:"11 e xc1'da o vre-
visto na le1, ou desprezadn::. os ex :cllcnles, si o:; twL,Yer. 

Art. 5.º O presid8nf e da ~erç;'in rirnvidenc iará no sentido 
clE não permiitir que o eleilor pPrrnane<,:a juuio á mesa se-
ci-eta mais do que o e.spaç:o de ten1po eatrictamente oecessario 
á escolha da chapa e ao encerramento desta no enveloppe. 

Art. 6.0 Tanto os funccionat'lOS pul L1cos civ:s, quanto 
os officiaes das forças armada:; de terra e mar, que ainda não 
forem eleitores, são obr·igados, dentro do prazo de 30 dias após 
a publicação da presente lei, e sub pena de perda de todos os 
direilos polilicos, a inscrever-se no alistamento eleitoral do 
dislriclo cm que residirem. 

Art. 7.º A partir da daLa da publicação da presente lei, 
não será nomeado r,.ara nenhuma funcção publica quem não 
cxhilJil' proYa íli' ;:er rleilo:·. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se apenas os extrangeiros 
contractado,, pai·a o ser' 11;0 tempora1 i•J de í'urn·çõeoi especiaes. 

Art. 8. º Ao eleitor que, sem motivo justificado po~ 
escripto perante o presidenle de sua secção eleitoral, não vo-
tar em qualquer eleição effectuada no districto de sua re~i
deocia, serão impostas successivamenle as seguintes penas: 
1", censura publica, por haver deixado de cumprir o seu dever 
cívico; 2ª, multa de 50$, si se tratar de segunda falta injus-
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tificada ; 3•, mulla de 100$, no caso de nova reincid encia ou 
contumacia . 

§ 1.º As penas a que se refere este arLigo serão impost:B 
e publicadas editalmente sete dias após a eleição : a primeira, 
pelo presidente da secção eleitoral, a segunda e a terceira, pelo 
juiz da 2· Vara no Districto Federal, pelos juízes seccionaes 
nas capilae.3 do~ Estadus e pelos seus supplenles em exercí-
cio nas sédcs de munieipios, mediante denuncia escripla de 
qualquer mesario ou fiscal, ou ainda de qualquer eleitor da 
secção, comproyada por certidão graluila do secretario da mesa 
eleitoral . 

§ 2º Da imposição das multas haverá recurso para o juiz 
do alistamento eleitoral, dentro do prazo de 30 dias, contados 
da data da publicação do edi La!. 

§ 3 . º Fi:::J.do o pralO de 30 dias, sem que tenha sido in-
terposto o recurso. ou não provido este, serão as multas co-
bradas executivamente, applirando-se o producto liquido das 
mesmas ás despe~as eleitoraes. 

Art. 9. 0 Tanto os officiaes das forças fcderaes, quanto os 
das milicias estaduaes, activos ou reformados, não poderão 
votar, nem fisnalizar pleitos eleiloraes, sinão vestidos á pai-
:zana. 

Art. iO. Revogam-se as disposic,:ões em contrario. 
Sala das sessões, 28 de novembro de 1924. - Basílio de 

Magalhü.es." 
Este wojecto, Sr. Presidente, foi redigido antes de ser 

darlo á eelampa. no DrM'io Of ficial, o que diz respeito ao Dis-
trid o FerlPral. e par· isf'o poderia en inYocar o test PIDtmho 
do meu illustre amigo e nobre companheiro de bancada, 
Sr. Affonso Penna Junior, a quem tive ensejo de mostrai-o no 
começo do conente meí\. Mas em nada me sentiria eu di-
minuido, caso bouvesc.e recebido a influencia do pro,iecto 
apresentado com relação ao DistricLo Federal. 

Ora, Sr. Presidente. de duas uma: ou o projecto concer-
nente ao Districlo Federal constilue uma especie de medida 
vexatoria para o mesmo, - e não sei porque tornar este Dis~ 
trielo o "bóde expiaLir!o" de medidas •-i:xcepc10naes ...•. 

O SR. AooLPHo BEnGAMINI ,....... Muito bem. 
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O SR. HENRllQUE Don wowrn - V . Ex. podia mesmo 
dizer : o «anima vil is» dessa expcriencia . 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - ... ou encerra medidas 
de a!La magnitude ... 

o SR. HENRIQUE DODSWOHTH -- E devem ser generaliza-
das .. . 

o SR. BASILTO DE lVIA.GALI-IÃES - ... e devem ser generali-
z&das, devem extender-se a todo o paiz. 

O SR. ADOJJPHO BERG>l.MINI - Mesmo porque a igualdade 
é um dos principias primordiae8 do regímen. 

O SR. AUGUSTO ;)~LIMA - A materia eleiloral é matl'ria 
nacional. A unidade do rcgimen eleiloral é um dos lacas mai<> 
estreitos da Federação . 

O SR. BAsrr,ro DE lAG.\LHÃES - Devo dizer, - para que 
possa defender a minha attilude, vinda, sem anlcridade (não 
apoiados), como a que lia. que leem lanLos oulro5 rnpresenlan-
tes da Nac.ão Hesla Ca$a, tratar elo aPsumplo, - que ellc mo 
preoccupava já de alguns annos a esta pari o. Assim, no tra-
balho "O grande doente da America do Sul" eu havia dito 
em 1915: 

"Com o advento dJ aclual rcg·imcn. q11t• r . ..:ta!Je!eceu o ~uf.

fragio universal, proliferaram mais aguclamcnlc os indecoro-
sos vicias eleitoraes elo Imperio. sem que lenha até; 1Jn,ie ap · 
parecido reforma salutar que lhes ponha côbro." 

Si eu, Sr. Presidenle, pudesse elahorar um projecto de 
reforma eleitoral consoante com aquclln .s i 'l·1ns elevadas que 
hauri, não só nos gra1:dcs pcnsaclot·cs. rr;ml) nns Pc;pcciali·1la-, 
que melhor t eern vcnLilacla .cslas impnl'!anlr questõe;; nos 
-pai~es cultos, não seria esse, que hoj e tenllo a llonra de apre-
sentar á consideração desta C.asa. Seria outro muito diverso. 
Mas eu encontraria um embaraço fundamental nos arts. 28, 36 
e 47 da Consfüuioão ela Republica, qu e exigem que os Deputados 
e Senadores, o Presic~rnLe e o Vice-Presirlcnfe ela Republi ra 
sejam' eleilos mediante o suffragio clircc lo. (.Vuilo bem.) Do 
contrario, o projccto, que cu irria a lwnra de apresentar á 
Gamara, seria o elo Sy$Lcma gradual ou cln eleioão incl irecta. 
em que se enquadraria até um elasterio muito mais arnrlo 
para ·-0 caso do regímen municipal. 

Assim, todos os individuas maiores de 21 annos, nacio-
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naes ou extrangeiros, alphabetos ou analp llabetos, ter iam o 
direilo de comparece~ <Í-" ur nas, nos municipios, e ahi elege-
riam os vereadores. 0uc elles conheceriam pessoalmenlc, e 
que poderiam, assim, chilec:iionar com faci lirladc e consciencia, 
afim de confiar-lhes os destinos ele sua edilidade. E ses verea-
dores, assim escolhidos consci 13nlemente iior todos os cidadãos 
activos do municipio, é que Leriam en tão, com capacidade e 
iudep'endencia, o encargo de escolher os D~putados e Senadores 
do Congresso acional, o Presidente e o Vice-Presidente da 
Republica. 

Porque, na realidade, o que Lemos, Sr. •Presiden te, não 
passa de voto inconscienle da massa eleitoral. 

O assumplo é de l::rnlo relevo que implica qu estões a qu e 
quasi poderiamas applicar o qualif!caLivo d8 transcendentes . 

Assim, o projecto apresentado com re lação ao Dislr icln 
Fei:leral inseriu, pela primeira vez em nosso paiz, um prin-
cipi o de grande vu!Lo, que é o ela represenlação da. classes. 
Mas não tardarão a sm gir os proles los, porque muitas deli as 
não foram conlempladan. 

Outra mn:gna questão, já ventilada pelo egregio esp iri lo 
de Ruy Barbosa, da qual não se cogitou, nem no projecto apre-· 
sentado relativamente ao Districlo Federal, nem no que tenl10 
a honra de offerecer .á Casa, ne te momento, é a do re-
gistro civil eleitoral da Republica, isto é, que todo cidadão, 
ao alcançar 21 annos d1>. idade, seja implicitamente alistado. 

O SR. HENHIQUE D0nswoRTH - V. Ex. permitte-me um 
aparte? P elo voto cuffiulativo, essa representação de classes 
poderá :ser íeil a, sem descontentamento algum. O que tem 
acontecido é que as classes não se leem interessado pelo ali!:-
f amor.to eleitoral, de maneira qu e não tirnram forc:a para ele-
ger um representante seu. Mas, llcsele que ellas se interessem, 
haYendo o vol o cumulativo, poderão fa:zel-o. 

O SR. BAH ILIO DE MAGALIIÃES - E' um ideal da politica 
moderna a representação das classes, porque, na realidade, se-
gundo a expressão fel!z ele Oppenheimer, os parlielos não pas-
sam de represcnl acões organizadas das classes, is lo é, clr. orgãos 
poli Licos repre~entat. i vo~ elas classes. 

O SR. CESM110 DE 1'.VIIELLO - O suffragio universal iri1porta, 
ele facl o, na climinui~ão elo censo do voto, mas com o suffragio 
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<l irectc, pela fórma que V. Ex. defende, de se estender o di-
reito de voto ao analphabeto, esse censo seria do mesmo modo 
dimi nuido. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Mas nós temos uma g1·ande 
massa de eleitores que mal sabem assignar o nome . . . 

O SR. CESARIO DE MELLO - Mas que obedecem á orientação 
de pol iticos de senso. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Demais, não ba'5la s~ber 
assignar o nome, para que o individuo tenha a consciencia da 
rscolha. Haja vista a l\Iahomet, que foi analphabeto, porém, 
que foi um grande reformador. 

o SR. FRANCISCO PEIXOTO - Prova de mais. 
O SR. BASJLIO DE l\faoALHÃES - Bastava que o individuo 

analphabeto comparecil$Se ás urnas e, deante de duas testemu-
nhas, dissesse: "Eu escolho fulano para vereador do meu 
d i stricto :o>. 

Conheci em Campinas um commerciante e banqueiro ita-
liano, que não sabia siquer ler e escrever, e, no emtanto, pos-
suia e geria cerca de quatro mil contos de réis, portanto com 
grandes interesses no municipio em que residia. 

Eu me referi apenas incidenl C;mente á representação das 
classes. Acho que es>,l representação de classes ha de ving-ar 
no futuro. E' isso até inclispensavel e fatal, de accõrdo com a 
conceituação que a sc1encia polil1ca estabeleceu para a orga-
n irnção .dos pa~tidos. 

O SR. SIMÕES LOPES _, Aliás, ella já vingou em alguns 
paizes europeus, como a Inglaterra e a França, mais ou menos. 

O SR. ADOLPHo Bw.GAMINI - Só póde vingar pelo suffra-
gio directo. 

O SR . BASILIO DE 'M°AG.\LHt\Es - Perfeitamente. E' preciso 
que se diga que, a certo aspecto, tem sido muito injusta a 
critica ao suffragio universal, porquanto mesmo que um ci-
dadão, que mal sabe assignar o seu nome, compareça ás urnas 
e dê inconscientemente o seu voto, ao menos representa uma 
idéa-força na communhão social. 

Mas vou, para lundamenlar o meu projecLo, indigitar 
muito succinf amente as causas cio absenteismo poli tico, que 
me !~varam a cogitar dessa questão importante do voto se-
creto e obrigatorio. 
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Pensam alguns, creio que erradamente, seja a fraude, 
tanto·a. fraude nas urnas, como a chamada "fraude dos reco-
nhecimentos», a caus'l do afaslamenlo da porção selecta elo 
eleitorado dos comícios em que se decidem os destinos da Re-
publica. 

Mas, Sr. Presidente, não é essa a causa unica ou essen-
cial; e, para reconhecei-o, basta-nos recorrer a toda a historia 
do Imperio. Não é a causa fundamental, porquanlo cm toda a 
politica cio Imperio floresceu, campeou francamente a fraude, e 
enlrelanlo, os eleitores corriam ós umas atlr9-hidos pela dra-
n:aticidadc dos pleitos, que se transformavam frequentemente 
em verdadeiros tumultos, alguns até .por vezes sanguinolentos. 

Não foi, portanto, a fraude o motivo que dete1'minou o 
actu&.l absenle1smo político, que devemos evitar e combater. 
:Foi, principalmente, um motivo economico: foi, como bem pon-
dera o erudito socioloi?;o paLricio, Sr. Oliveira Vianna, em seus 
"Pequenos estudos da 1.sychologia social», o desapparccimento 
quasi completo do antigo prestigio dos senhores de engenho 
do norte, dos donos das fazendas cafeeiras ou cerealiferas de 
S. Paulo e de Minas; f i: a diminuição das rendas dos represen-
tantes dessas classes ruraes; foi, emfim, o phenomeno da abo-
lição, que trouxe abruptamente essa inversão política, pondo 
em evidencia o plebeu e afastando da actividade partidaria o 
landlord, que era o caudilho eleitoral da zona sertaneja, e que 
ahi timbrava em exercer outr'ora a acção de conductor de 
homens. 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex. preci<>a então diminuir o coef.: 
ficiente da representação ... 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Não vem ao caso a questão 
do coefficiente, 1JOrqur naquelle tempo o regímen era o do 
censo alto, e agora é o do suffragio universal. 

O processo eleitoral, mesmo com o censo alto, não melho-
rou. Póde-;;e a:isevenc que a lei Saraiva, da eleição directa, 
só produziu effeito salutar no imcio de sua exet;ução. Logo 
depois, era ella burlada, tanto aqui quanto nos sertões ... 

o SR. AUGUSTO DE LIMA - No primeiro anno, foi até der-
rotado um ministro; mas, nos pleitos posteriores, só foram re-
conhecidos os designados pelo Governo. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Não desejo revolver se-
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pulluras, mas a hisLoria ó implacavel nos seus julgamenLos. 
Para ella, não ha vivos nem morLos . Não ha quem ignore que 
um conselheiro da Monarchia, aliás a tantos aspectos digno 
da nosE>a veneração, foi conhecido pela denominação popular 
de pae da fmude, porque, na propria a$Sembléa do Imperio, 
:l'oi certo dia encontrado junLo ao rel-0gio, acleantando-o, para 
fazer reconhecer seus amigos sem o corir;urso da oppo~ i <;ilo. 

E sabe- se o que aconLeceu cm Goyaz, quando o gov3rno fez 
queslão de eleger p'or alli representante ela :--lação a um filho 
do Sr. conselheiro Andrade Figueira ... 

O SR. SIMÕES LOPES - Não contesto . A corrupç5o era 
lambem enorme nesse tempo. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - E proclamou-se a Republica 
exactamente para regenerar o povo das mazelas cio Imperio . 

O SH. SrMÕES LOPES ·-Basta lf>r os artigos assignnrlos pül' 

Suel.onio. 
O SR. BAS1L10 DE l\lAGALHÃES - Não -;e trai a, porlanlo, de 

explicar o absenteismo político apenas pela fraude, qurr 
no processo eleitora l das urnas, quer no rnconheci mcnl o ele po-· 
deres. Elia é apenas uma das causas. 

A transformação economica é que consLiLue o epipheno-
meno. Deixando-o assignalaclo, farei referencia a outra causa 
elo actual absenteismc eleitoral, a outra causa que se reYesLc 
da maior importancia, e é a inexisLencia de partidos poli-
ticos. 

O SR. HENHIQUE DoDSWORTH - E' a inexisLencia da edu-
cação politica. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES -· E' a falta de educação 
política, - diz muito bem o meu illustrc collega, - porque, 
toda vez que a Nacão é sacudida cm seu indifferentismo pela 
irrupcão de idéaes, como vimos na campanha chamada "ci-
vilista'', observámos como Lodos sahiram de seus lares, cor-
rendo ás urnas em defesa dos princípios que acalentavam a 
bem da Patria. 

O SR. CESARIO DE MELLO - No DistricLo Federal, em-
quanio o PrefeiLo não fôr da confi ança do povo, os partidos 
não se organizarão. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Pois urge que se orga-
nizem esses partidos . Sob a Monarchia, a paz interna 
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só logrou exisLir realmrnte, depo is que o soberano conseguiu 
estabelecer o rotativismo enlre liberaes e conservadores, o 
que só se realizou a parlir 11e 1850, isto 6, depois de jugu-
lada a ullima Lentaliva revolucionaria que Leve por chefe 
Nunes Machado, em Pernambuco. Era a vicloria do spoils 
system, isto é, da dern1bada, porque o parlido que eslava 
na opposição ansiava por chegar ao porlrr r collocar seus 
amigos nas posições que almejavam . 

E' preciso que surjam os parl idos com lJandeiras desfrai: 
dadas e princípios definidos . Disso Lemos um exemplo fri -
zanLe no Estado do Rio Grande elo Sul. 

Seja-me perdoado o ainda uma vez cilar um pequenino 
trabalho meu. 

Convidado para escrever uma summaria monographia so-
bre a evolução poliLica do Brasil, monographia destinada a 
essa empresa gigantesca <lo Insliluto HisLorico e Geographico 
Brasileiro, cio qual tenho a honra ele fazer parte, qual a do 
"Diccionario HisLorico, Geographico e Biographico do Brasil", 
nella se me ensejou o indagar porque, riepois de mais de 30 
annos ele vida republicana, ainda não lemos dous partidos 
como os que se diglarliam na grande Republica Norte-Ameri-
cana, e porque não encontramos cm nenhum Estado e.la União 
dous partidos que mareçam la! nome, dous partidos em luta 
franca nos comicios eleitoraes, corno os que existem no Rio 
Grande do Sul. Seja como for, Lenham os cleicitos que tiverem, 
elles esLão anancanrlo o camponio e o L'~lancieiro, o peão e o 
cavalleiro, o pobre e o rico, elas cidades e elas coxilhas, para 
que venham, ou perante as urnas, ou mesmo dolorosamente 
nos campos de batalha, clefcnrlcr ic.léacs polilicos. 

Pierre Denis, no seu lralmlllo soht'C o "Brasi l no seculo 
XX", já havia fJbscrvado esse pilcnomc:10, notando que os sul-
l'iogranclcnsc clispuLaYam os cargos clccL;vos como quem está 

·travando luta feroz cm raso campo ele iJl!.lalha ... 

Mas, ao menos, alli, não li a a rnodurl'a, u leLhargo, a indif- ' 
fcrcnça, a preguiça. ExisLe, sim, um povo que vibra e peleja, 
r que está destinado, por isso mesmo, a fazer vingar por si 
proprio a gloria de sua desLinação na historia. 

O SR. SrMÕES LOPES - No Rio Grande do Sul, cerca de 
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dez por cento da população é alistada. E' facto um tanto vir-
gem na histor ia eleitoral do Brasil. 

O Sn . BASILIO DE MAGALHÃES - Não ha duvida que só 
o surto de partidos organizados, com b'1ndeiras desfraldadas, 
com ideaes definidos, é que póde trazer para a nossa P a tria 
um período auspicioso de reerguimento pofüico e ao mesmo 
tempo fazel-a attingir áqu ella paz que nós tanto desejamos . 

l\1as a paz só poderá surgir no dia em que a vontade do 
ele itor, manifes lada nas urnas, seja respeitada . 

Os SRS. ADOLPHO BEl\GAMJ1 r, HENRIQUE DoDSWORTH E OU-
TROS SRS. DEPUTADOS - l\luito bem . 

O Sn . BASILIO DE JVIAGA.LH.\Es - Não ha quem ignore que 
o pequenmo Uruguay vivia em um tr2n:.endo esLado de lu ta 
aberta entre blancos e colorados. 

Pois bem, é de um eminente cidadão urpguayo o seguinte : 
"Nós outros, uruguayos, • iviamos em revo~uções. A nossa na-
cão se dividia em dous partidos inimigos : os blancos e os 
colo1·ados. Quando um delles detinJn o 1,oder, o seu objecttvo 
principal era suffocar o outro . Então, e partido que estava 
por baixo, proscripto, pá~·ia ou prod1lor na sua propria terra, 
vivia machinando revoluções . Era a ui. il.:a valvula de des-
abafo que lhe restava. Mas. um dia, il ·•liluirn.m o vulo se-
creto. F0i uma renascença para a vida nacional . BlancoJ e 
co lo1'ados, desde ahi, elegem na medida -:0 que podem. Ambos 
constituem o governo do po\ o . A nação sLnte-se no governo. 
E, si algum aventureiro se atrevesse .1 tramar masborcas, o 
povo não o acompanharia, antes o repelliria, porque, sendo 
o governo obra sua, se doeria dos golpas que lhe vibrassem . 
E assim cessou para uós aquella pllase de pronunciamentos, 
que nos foi Lão nefasta, - e só por obra exclusiva do volo 
secreto, honestamente applicado". (Apud A. de Sampaio Da-
ria, "A revolução legal - Appello a,o Congresso", S. Paulo, 
1924) . 

Por ahi se vê qual fo i o segred:i com que tão facilmente 
se libertou da praga das revoluções a hoje tão feliz e tão 
prospera Republica vizinha . 

O Sa. SIMÕES LOPES - Tambem o 'ia instruccão publica, 
sobretudo a primaria, que é modelar no Uruguay . Isto é um 
do~ seus grandes segredos. 
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o SR. BASTLIO DE MAGALHÃES - Um dos maiores pensa-
dores dos tempos modernos, Taine, estudando a Inglaterra, 
fez o o Lar que os subditO'S britannicos se preoccupam visceral· 
mente e efficientemente com a organização politica do seu 
paiz. 

Diz elle: "O inglez não abandona os negocios publicas: 
considera-os como seus proprios. negor.i,)s; não vive afastado 
d·enes; arde, ao contrario, por comparticipar da sua gestão, e 
sente-se na ob~igação tl•: cont1·iblltr, di:i qualquer modo, em 
favor dos interesses communs". 

Por que motivo não haveremos nós de proceder tambem 
assim? 

Como é possivel, Sr. PresidPnte, deix'l.rmos a ma'3fla se .. 
lecta da Nação, o cerebro da ~ação. afastado das urnas? Por-
que, na realidade, é a massa ignorante qiJP habitualmente C'Jn-
corrP ás eleii;:ée~; os banqueiros, os industriaes. os cornmer-
cianlPs o> grandes proprietarios aquellcs que teem os in-
teresses mais vitaes a zelar, esses systematicamente se afastam 
dos comicios eleitoraes. 

o SR. AUSTREGESILO - V. Ex. permitta que discorde: 
acho que V. Ex. exaggera um pouco; niio é tanto assim. No 
interior do meu Estado, os fazendeiros eom seus parentes vão 
votar; tomam interesse pelas eleições. 

O SR. BASTLIO DE MAGALHÃES - Não ha da minha parte 
o exaggero que suppõe o m(m nobre collega. 

Vou explicar o meu pensamento. 
O SR. AuSTREGESILo - Si V. Ex. se refere ao Districto 

Federal, é outro caso. 
O SR. AnoLPHo BERGAMINI - No Districto Federal, não. 
Aqui as eleições of.ferecem um espectaculo mesmo edifi-

cador: são advogados, medicas, engenheiros, agricultores, ban-
queiros que afflucm ás urnas, afastando pouco a pouco o ele-
mento máo, o elemento modesto, capaz de propender por in-
teresses em favor desse ou daquellc político. O reconhecimento 
de poderes é que tem concorrido poderosamente para o absen-
leismo. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE - A Associação Commercial che-
gou mesmo a crear uma· sessão especial para alistar as pessoas 
empregadas no commercio. Havia uma razão para o absen-
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leismo e é que o Sl'. Augusto de Vasconcellos, que representava 
o pensamenlo da polilica do Sr. Pinheiro l\Iachado, não permit-
tia o alistamento. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Preciso de attender mais 
pal'Licularmente ao aparLe com que me honrou o meu prezado 
arnig·o e distinci:,o collega, Sr. Austregesilo. No interior ha, 
com effeiLo, enLhusiasmo p1:1ranf e as urnas . .. 

O SR. NELSON nE SEN,NA - Sobretudo nas eleições muní-
cipaes. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - ... mas é nas eleicões mu-
nicipaes. 

Ahí concorrem todos. Ha, ainda, felizmente, uma cellula 
que vibra 11m uosf'o paiz: é a cellula-rnatc1· do regimen, onde 
não se apagou o fogo sagrado do sentimento popular, - o Mu-
nicipio . 

O Sn .. AUSTREGEs1r.o ·- A eleir;flo rn11oicipal 11 preparato-
l'ia da eleição federal. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Essa vitalidade, oriunda 
das nossas venerandas tradições, é a uníca que nos prenuncia 
melhores tempos. Ahi é que se manifesta realmente a sobe-
rania do povo, não attrahido, porém, pelas eleições federaes ... 

O Sn. ADoLPHo BERGA:MINI - Apoiado. Não por ser pre-
paratoria da eleição federal. 

O Sa. BASILIO om MAGALHÃES - Fóra dahi, já o eleitor 
clescreu do resultado do seu incommodo de sahir de casa e 
chegar ás urnas, excepto si ha um pleito em que se apaixonam 
aquelles que ainda acalentam na alma um pouco de são pa-
triotismo, aquelles que não temem ir affrontar nos coqJ.i-
cios eleitoraes perigos de toda sorte, porque, então. estes se 
tornam quasi campos de batalha. 

o SR. ADOLPHO BERGA:'.\UNI - E' verdade. 
O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Foi preciso que realizas-

Sf·mos verdadeiras levas de broquéis em nossa nacionalidade, 
para que conseguissemos um pouco de levantamento da opi-
nião, um pouco de reerguimento da massa do '.Paiz capaz de 
Lrabalhar pela conquista de seus proprios destinos, capaz de 
conseguir a investidura de si propria na soberania que lhe 
havia sido usurpada. 

O SR. ADoLPHo BEnGAMlNI - Muito bem. 
O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Mas, Sr. Presidente, ha no 



- 15-

meu projecto um artig·o que preciso defender muito particular-
mente. E ' o que diz respeito aos officiaes elas forças armadas 
de terra e mar, quer ela acliva, quer ·reformados, que só elevem 
comparecer ás urnas, para o exercício dos direitos poli f,icos, 
vrsliclos á paiza.na, como nós outros, os civis. 

O Sn. S1MÕES LoPES -- Isso é uma questão consLi LuciGnal. 
O Sn. BAs1uo DE ,\J.\G.• • .L1r.:\r;;::; - DuranLe o t,ileifo de 1 de 

marco. rm quP. me bnti peln victorin. rlo actual Sr. Presidente 
da Republica, Live de suffocar a minha revolta, de violentar a 
minha indole bravia de caboclo, quando vi officiaes das forças 
armadas, a agitar chicotinhos, fiscalizando o pleito por outro 
canelidaLu que rcpelliamos das urnas, affrontando-nos com 
ameaças, roma si esLivessemos reduzidos ao aviltanLe papel de 
escravo;; . 

O Sn. StMÕES LoPES -- Esses são casos especiaes . 
O SR. A US'J'REGESILo - V . Ex. permiLta; não é questão 

do Exerci lo. E' questão do chefeíes de máo caracter. Entre 
paizanos muilas vezes encontramos typos muito peores, mais 
Yiolcntos do que entra os militare~. Ha eleições no interioe 
feitas pol' capangas civis . Não é qllesLão de farda. 

O Sn. BASJLIO DE !\1AGALR.h;.Es - ~óa oornparecemos ás 
urnas desarmados. 

O Sn. AUSTREGESILO - E' não comparecer desarmados. 
A farda não dá nem Lira autoridade. Somos todos iguaes. Nin-
guem deve ter medo dr um alferes ou de um tenente ... 

o SH.. BASILIO DE MAGALIL'i.ES - Nós, porém, os que pas-
sámos por esses vexames, por esses perigos a que me referi, 
devemos trazer o nos. o concurso para que não mais se 
reproduzam semelhantes e vergonhosos fac Los. 

O SR. SrMÕES LOPES · - O militar não deve despir a farda , 
que é aqui !lo que mais o honra, nem para exerc~r ouLra missão 
tão nobre como a do voto. 

O SR. BASILIO Dl!: i'IJAG . .\LHÃES -- Sr. Presidente, lamenl G 
que me haja cabido a mim e não a um desses muitos e scin-
lillantes espíritos que aqui estão na Gamara dos Srs. Deputados, 
a iniciativa ele trazer a esta Assembléa as mag·nas questões do 
voto secreto e do voto obrigalorio. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI - V. Ex. é um dos l'S[líriL03 
mais brilhantes desta Casa. (Apoiados.) 
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O SR. BASILIO DE i\L\aALHÃEs Fil-o, todavia, exami-
nando o que de melhor se me deparou na legislação extran-
geira. Já Ruy Barbosa ·havia assignalauo, em uma da:; suas 
plataformas politicas, que o escrutinio secreto era o dominante 
nos paizes escandmavos, nos anglo-saxonios ou gcrmanicos, 
na Auslralia na Grecia. na Rumania, no Canadá, na BPlgica, 
na Italia, na França, em Portugal, na Hespanha, vindo, afinal, 
dos Estados Unidns para a Argentina e para o Uruguay. E a 
transformação que clle operou cm todas essas Nações foi pro-
funda, completa, moralizadora, saneadora e dignificadora da 
politica. 

Eu apenas me limitei, para fórmular o projecto, a estu-
dar a legislação allemã do 1903, a estudar a lei n. 8.87i, de 
1912, da Argentina, e a estudar a lei de 1913 da França, das 
tres tirando aquillo que arhei mais convinhayel, mais facil, 
para que purlcssemos ter, de maneira bem simples, e bem effi-
cienle, tanto o voto secreto, como o valo obrigalorio. 

O SR. NELso.'if DE SENNA - Mas com a disposição consti-
tuci0nal não será impossivel ? ..• 

O SR. BASILIO DE MAGALH.~ES - Deixo ao estudo dos con-
stitucionalistas esse aspecto. Confesso que, em questão de con-
stitucionalidade ou inconstitucionalidade, devo commetter 
muitos erros, cuja excusa unica é serem involunlarios. O meu 
papel, para o qual avoco absoluta responsabilidade indivi-
dual, é apenas o de semear idéas. Quero semeai-as no ter-
reno onde possam medrar, e quero collocar ao serviço dellas 
o pouco de luz que tenho no cerebro. Não passo de um méro 
agitador e paladino de idéas. 

O SR. NELSO.N DE SEN~A - De bôas idéas. 
o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Não tenho outras aspi-

rações na car~eira publica, sentindo-me muito desvanecido 
com o posto a que fui espontaneamente guindado pela confiança 
o estima de bondosos amigos. 

Observe-se o que se passou, não ha muito, na adeantarhi 
republica transplatina. 

Realizaram-se ha pouco as eleições municipaes na Argen-
tina, e os jornaes de lá trouxeram o resu!Lado desse impor-
tante pleito. Para um total de cerca de 300.000 eleitores, com-
pareceram mais de 200.000 votantes, o que quer dizer que o 
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pr•vn rln paiz Yizinlin. não só lanO'icln f' acnlraclo pela lei de 
191?, como lambem tangido r aculearln ]Jelo . ru prop1·in pa-
1riotisrno. compa1'eceu aos comícios leitoracs, escolhendo os 
que achou mais dignos elas nobres funcções edil icias. Assim, o 
povo argenf.inn var rrgurndn cada vrz mai. o seu paiz, lran -
formando-o r Lornanclo-o. como .i:í n r, respeitado ricrantc a~ 
1'fac;ões cu lf uraes rlo mundo. 

Ora, Sr. Prrsidrnfr , o qur !Jlais abafe a minha n.lma de 
hrasilciro. i' o pen"ar q11r nfr:;, com 30.000.000 ele bahilanle, 
r Lamas dPixanrln pu11co D pouco escapar-nos rias mão , no seio 
ela Arnerica do .'ui. a hegemonia polifica, para a qual um des-
tino lrnm, um drsl i no priYilrgiado nos traçou e abriu todos os 
caminl1os. 

O 8n. S1l\JÕER LoPES -- l\Ias ef:ín ha de ser com 0s 3 % 
de eleilorc> '. qnr [Pmns hojr•. sobre a nossa populaç-ão. T so (o 

simplcsmrnlr uma vergonha . 
O Sn. B.\S1L10 DE l\Lr,.G.\LTL'.i.Es -- V . E:.i., lão i llustre, com 

lão larga expericncia de homem publico, acaba de trazer-me. 
com seu aparte, mais uma corroboração do que cu vinha di-
zendo. Nús, com 30.000.000 de almas, quamlo se trava um 
pleilo que arra~la para O' comício PleitoraPS a todos o in-
dividuo' que sr apaixonam na lulas politicas, como na ul-
tima campanha presidencial, não c l1egámos si qucl' a um 
milhão de votantr . 

O Sn. CES.\n10 DE :\lELLO - .\ idéa de V. Ex. ha <le ger-
minal' pm u 111 mel lrndo de aclaplaçüo, que será conseguido de 
futuro . 

O Sn. BAS1L10 DE i\L\GALIIÃES - Oxalá con igamos no mais 
hl'ern prazo possível essa necessaria cura do nosso absenteismo 
político, não ó pela lei que incumbe ao Congresso elaborar, 
como lambrm por meio do desenvolvimento da instruccão po-
pu lar, no:s Estados e municípios. 

O SH. 'YE:\CESr,Áo EsconAR ·-- V. Ex. é um sincero e 
um pafritlla, 0,UC mui lo admiro. 

O Sn. BASILIO DE i\L\Q.\LIL\Es ·- l\lu1lo agrade~o a V. Ex. 
a genero idade do juízo com que acaba de honrar-me. 

Ao fel'rninar, .'r. Pres idenlc, elevo mais uma vez accen-
luar que so c:om o ·oto secreto e obrigator10 é que o no sn p·ovo 
poderá conseguir, não só a caracterização de uma conscicncia 

2 
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JJacional, que ainda ll!c falta, como ainda o entrar na posse 
da sua propria soberania, e, o que mais imporla salientar neste 
mome1üo, o pôr Lermo a Lodas essas revoluções que no::; estão 
diminuindo e enfraquecendo, afim de attingir, mediante o 
rcerguimeuto da polilica interna, á realização do papel culmi-
nante a que os antecedentes llistoricos do Brasil o desLinaram, 
não apenas no seio da America do Sul, como em face de todas 
as Nações cu!Luracs l (Muito bem; muito bem. O omdo1· é vi-
vamente cump1·imentaclo. ) 



Discurzo pronunciado na sessão de 1 de dezembro 
de 1924 

O Sr. Basílio de Magalhães - Sr. Presidente, o projecto 
que vou ter a honra de apresentar á consideração da Gamara 
é um corollario natural do em que propuz a adopção, no 
Brasil, do Yoto secreto-obrigatorio. 

Com cffeito, já havendo mulheres no exercício de func-
ções puulicas, e, portanto, directamente interessadas na ad-
ministração do Estado, evidentemente não podem continuar 
afastadas da actividade política. 

E' rnuilu facil, Sr. Presidentn, justificar a concessão do 
dil'cilu ele Yolo á · mulheres de nosso paiz. E, para assim pro-
ceder, citarei, cm primeiro lagar, Oppenheimer, que, estu-
dando as condições estaticas e dynamicas do Estado constitu-
cional murJct"Llu, assim se cxpl'imiu : 

«A política interna do Estado move-se na orbita 
que lhe prescreve o parallelogrammo das força~: força 
centrifuga da lut:a das classes, e forca centrípeta do 
commum interesse politico.:i> 

Ora, si nós tivermos de dividir o Estado em classes, a 
primeira dicholomia será necessariarr.ente a da classe domi~ 
nantc, que abrange o sexo masculino, e a da classe dominad:i., 
que comprehcnde o sexo Jeminioo. Mas, si já se tem permit-
tido ás mulheres o exercício de funcções liberaes; si ellas já 
SãQ mcclicas, já são advogadas, j:: são engenheiras; si já se 
lhes tem r·unsenlido occupem :.:argos publicas de relevo; como 
funccionarias do Ministerio das Relações Exteriores, do Museu 
Nacional, dos Correios e Telegraphos e de varias outras repar-
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tições: si podem gC'til' capiLae:;, si podem negoeiar, . i parlem 
,us[cn lar-se a si mcsnias : - JJOl'CfUC haYf'mos de cnntlrmnal-as 
a essa perpetua e::;craYidão poliLica, que nos colloca no papel 
de nação relarclataria ? 

O 8H. CESAHlO D!' :.\ IELJJO- ~i ellas .iú cxis[t•111 1'm uul 1·ns 
parlamcnlos ... 

o H. B Asn,10 DE MAGALIL.\Es -- As nmlhCJ'i'K já gosam cio 
direi los poliLico em :?8 paizes do mundo cull o. cios quac::; l' i -
lar0 i, em JJ!'imt if';, lnga1" a _\ni~rica do NorLt'. a Ing·Jatrna, 
a Allemanha. a Suissa, a Belgica, a Tcheco-SloYaquia, a _\us-
tria, a Polonia, a Finlanclia, a Dinamarca, a Suecia, a llollanda 
e a Bu lgaria. 

Ao Lralar deslc assumpto, ela concc são de Yolo ás mu-
lbcrcs, permitta-se-rne recordar que, quando no cxercicio oo 
cargo de dircctor da Bibliotheca Nacional, tive ensejo de, cm 
um dos ultimas relalorios que apresentei ao Sr. :VIinislro ela 
J ustiça e Negocios Interiores, dizer que, a exemplo da ,\mc-
·rica do Norte, devíamos confiar ao exo feminino os po Los 
principaes do referido estabelecimento . 

Dir- e- ha que a mcnlalicladc da mulher, no Brasil. ainda 
não altingiu á cultura necessaria para que possa ella gosal' dos 
direitos políticos. i\Ias, não é assim. Sr. Presidente. lia uma 
profunda diffcrcrn;a cnt1·e a educação ele antanho e a l'tluea-· 
ção de hoje, em nossa Patria. Pódc-sr rne.11110 dizer qur. além 
do excreicio de profissões liberacs, outrónt. exclusivarnenlP tla 
alçaua maseulina, hoje são as mnlhr·rcs, - como que num pl'o-
longamento da sua funcção materna, - as unicas encarregadas 
tlr~ nobilissirna proJLsão magisLerial, não ó na capiLal da 
Republica, como em todos os Estado do Brasil. 

Si a mulher antigamenLe era condemnacla ao analphabe-
lismo, porque havia, ela parte dos chefes de familia, n receio 
de que a letrada pudesse facilmente corresponder-se com os 
namol'ados ou amantes e ficar prejudicada naquillo que ella 
tem ele mais bcllo. na sua aureol~ ele virtudes domcs1 ica 3, 
l iojc já o pensamento é n~uiLo diverso: já a mulher é convc-
nienten~enle educada para realizar a ::ua nobre missão de 
mãe, ele educadora. ele companheira do homem, de sua colla-
boradora, afim de ser melhorada a terra que habitamos . 
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O proprio conceiLo do casamento, refundido pela philo-
sophia moderna, veiu trazer á mulher um papel inteiramente 
novo. 

Segundo o grande pensador ele MonLpellier, o casamento 
não tem por objecLivo apenas a perpeLuação da esp ecie, mas 
sim, e principalmente, o aperfeiçoamento reciproco dos con-
juges. 

AdmiLLarnos, porém. apcn:1;; para ::irgu01e11tar, que, pre-
senLcmrnLe, a mulher no Brasil ainda n ão Lenha attingido 
3quelle alLo grau de cultura inLellectual imprescindivel para 
que ella bem possa exercer o dirciLo elo voLo e para que possa 
hrnb0m clcscrnpcnha1·-se: rlos martdútos políticos que lhe sejam 
Eiicu li aclo3 por !ri. 

Ainda assim, o project0 que vou ler a nonra de apresen--
lar á Gamara aLlcnde a rnr.a insop hismavel necessidade, por-
que corresponde a um est.irnu lo para que a mais bella porção 
ela lmmaniclaelc, o i3exo afIPclivo, tendo a elevada mira de 
poder aspimr a le\·ar t\s urnas as sua· cedulas e de poder as-
pirar ao exercício ele mandatos 11oliLicos, procure educar-se 
nwlhor· para a elevada missão :\ ê!Ufl 3erá assim chamada em 
nosso paiz. A mulher brasileira, então, poderá adaptar aquella 
animadora divisa de Mme. HyacinLhe-Loison :-"The utmost 
for 1.he highest!», isto é, «o maior esforço para o mais alto 
fim!» 

O SR. FIEL FoN'ms - Não chegámos ainda a esse ponto. 
86 podemos resolver esse problema por meio da instruc-

cão. Acho a icléa de V. Ex. admiravel, mas cm paiz verda-
{lciramcn le cullc. Infelizmente, não nos cncont.ramos nessa 
siLuaçlfo. 

O SR. JuvENAL LAMARTINE - Porque não ? 
O SR. FmL FONTES - Porque não temos ainda o gráo de 

cultura necessario . 
o SR. BASILTO DE l\'1AG-\LHÃES - Diz- se, pelo que vejo, em 

relai::iio á cultura da mulher para o exercício elos direitos po-
JiLicos, a mesma cousa que se affirmava quanLo á cullura ge-
rnl elo paiz para a fórma republicana .. . 

O SR. FmL FONTES - Sou claquelles que entendem que 
rlcYia.111os mudar a nossa fórrna de Republica fcclcraLiva para 
parlameniar. 
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o SR. BASILIO DE MAGALHÃES -E' u ma questão a ser dis-
cuLi da. i\Ias o facto, Sr. Prcsid 'nle, é qur estavamas prepâ-
rados para a. Republica. A. nossa Constituição, penso cu, não 
deve ser modificada no sentido de baixar ao ni\'rl da cultur:i 
do povo. O qu e urge fazer é elevar o nível intellectual do 
nosso p ovo, para que elle se torne digno da nossa bellissima 
Constitu ição. (Apoiados.) 

O SR. FIEL FONTES - Resolvendo os prohlcmas maximos. 
inclusive o da inslrucção. 

O SR. J UVENAL LAMAR'l'INE - Devo informar a V. Ex. 
que fui Relator de um projectn, adaptando o volo feminino. 
na Commissão de Con;;Lituição e Justiça, projeclo qnr já pas-
sou em primeira discussão. 

O SR. BASILio DE MAGALHÃES - Ignorava eu este facto. 
Creio. porém, não haver inconveniente na apresentação do 
m cu proj ecto. 

O SR. FIEL FONTES - Pelo contrario; V. Ex. está até il-
lustrando o assumpto. 

O SR. JUVENAL LAMARTINE - Completando o meu apart e, 
devo dizer que o projecto a que alludi, dando á mulher o di-
re ito t~' votar e de ser votada ~ó depende. para ser transfor-
mado em lei, de sua approvação em 2• e 3" votações. 

O SR. lBASILIO DE MAGALHÃES - Agradeço a V. Ex. es-
sas informaçõe;;. Continúo, entretanto, nas m inbas consi-
clrrações, com o unico intuito de trazer o mc11 prquenino con-
curso á realização desse ideal. 

O SR. FIEL FONTES - Concurso, aliás, valiosíssimo. 
(Apoiados.) 

O SR. JuvENAL LAMARTINE - Sinto-me muito satisfeito 
e honrado com o apoio de V. Ex. que, aliás, é muito pode-
roso . 

O SR . BASILIO DE MAGALHÃES - Sr. Presidente, acho ex-
tranhavcl que o homem, fecundo fabricante ele deuses e de 
bibl ias, para diminuir a mulher, chegasse á pobreza de ima-
ginação dr con~ideral-a oriunda ele uma sua costella. 

Não 3Pria melhor ao homPm, com um pouco mais de 
poesia no cerebro, ver na mnlhcr um ser oriundo de um pe-
daço de seu coração? 
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Além do mais, ainda para reba ixar a mulher, veiu o ho-
mem a 1 Ll'ilrnir-1l1e aquella Lrcmenda anaLhemaLizacão de 
Jehovah, depois lia peccaclo origina l, condemnando-a a viver 
in votes/ale vil'i. :lãa só foi de radacla á cond ição de casligo 
a sua nobilissima e excel ·a missão da maternidade, val'ies li-
beras in doloi·e, como lambem ficou reduzida a uma .simples 
escrava do marido, sub 111anu ma1'ili. 

O SR. Y'IANNA DO CASTELLO - Devo dizer a V. Ex. que 
foi o christianismo que depoi elevou e dignificou a mulher. 
Nada mai nobre, nada mais digno elo que a familia christã. 
Foi Chrislo quem elevou e dignificou a mulher, e não qual-
quer philosophia moderna . 

O , R. B.\SlLJO OE :.\L\OALH.:\.Es - Acceilo, com muilo de' -
vanecimcnLo, o aparte elo meu illuslre collega de bancada e 
não confeslo que o catholicismo Lenha dignificado a mulher, 
porque, antes deli e aurgir, ao Lempo do I mperio Romano . . . 

O SR. YIAN:-<A no CASTELLO - Ao tempo do I mperio Ro-
mano a mul'her era objecto de negocios, tanto assim que Ca-
tão, o censor, vendeu a sua mulher prenhe. 

O SR. BASILJO DE l\1AGALH.'i'.Es - Não ignoro que Catão 
atr explorava proslibulos . :.\Ias, si é certo que o catholicismo 
dignificou a mulher, esta, ao aspecto social moderno, chegou 
ainda mais allo, gracaa ao positivismo . 

o Srt. VJANN.\ DO CASTELLO - Que aliás é um arremedo 
da concepção cihrisLã. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - o positivismo, além de 
eslabclrcrr a vcrdacleira monogamia, veiu considerar a mu-
Jhr1·. não como rscraYa do home1'1. mas sim como sua verda-
deira consorl r, sna rollaboradon no mundo. sua gu ieira es-
piritual. 

o SR. VIANNA DO CASTELLO - o christianismo rezu cou-
sa melhor: apregõa a virginrladc como perfeicão ab3oluta. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - o positivi mo acceitou 
a utopia da virgem-mãe. 

Desde Aspasia até Cleopalra; desde a mãe ele Constantino, 
Santa Helena. até Jsabel-a-Catholica, que possibilitou a Co-
lombo descobrir o novo mundo para a Hespanha: desde i\fa-
dame de Maintenon até Catharina II da Russia ... 
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O SR . NELSON DE SENNA -- Como um dos exemplos mais 
be llos da mulher intellectual christã, devo citar Santa T eresJ. 
de Jesu s, que sahiu das trevas da idade média para a mo-

. derna, pela original idade de scn !alento e pela bolleza ele suas 
concepções e dos seus idoaos. 

O SR. BAsiuo DE MAGALHXrrs - Era uma espirituali.3La, 
que não contribuiu para o progresso material elo mundo ... 

... clesclo J oanna d'Arc, a guerreira medieval, aLó CaLharina 
Latorre ele Vivanco; desde aquella Maria Teresa ela Hnngria, 
em prol da qual Ioi feito o famoso juramento elos magyares, 
"11io1·iamw· p1·0 1·ege nost1·0 Maria Te1·esia", até Isabel de In-
glaterra: - sempre a mulher exerceu a mais profunda, a 
mais poderosa influição nos destinos da humanidade. 

Ora, Sr. Presidente, emquanto, nas u!Limas eleições da 
grande Republica norte-americana, duas mulheres foram elei-
las, uma para governadora cio Estado de Texas e outra para 
governadora elo Estado do \Nyoming; emquanto, na Inglaterra, 
na formação do seu recente gabinete, a Duqueza de Athu~l foi 

clJamada para o exercicio do cargo de secretaria parlarr.entar 

" do M:inisLerio da InsLrucção Publica: vemos a mulher braai-
lr·ira, intelligente, linda, bondosa e altiva, relegada ainda á 
rnnctição ele escrava, no terreno politico. 

O SR. VrANNA Do CASTELr,o - Graç,as a Deus; felizmente 
para ella. 

O SR. AUSTREGESILO - Já houve um projecto no Senado 
dando- lhe direito ao voto. 

O SR . JUVENAL IAMARTINE - Na Gamara tambem. 

O SR. AUSTREGESILo - J'á ha grande movimento de sym-
p·athia, nesse terreno, em Lorno da mulher brasileira. 

iQ SR. AuousTo ri.E LIMA - A r:.i.zão por que essa idéa 
não tem caminhado mais, ó que a cihocarrice nacional acom-
panha sempre CJLla!quer iniciativa boa, o que t! ignobil e ri-
dículo. Precisamoa tr.atar assllmpLos serios com seriedade. 

o SR. BASILIO DE MAGAU-IÃES - Sim, esse aHo problema 
rlevc ser e~Luclaclo e resolvido com a graviclarlo que merece, 
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para que se não nos appli que o rrceio contido na phrase d'~ 

Havelock Ellis: 

"O homem revoltado Lralou de dominar a natureza 
e, com esla. a sua companheira. Quem sabe o que po-
derá proclnz ir, nma vez 1 ivrc, esse typo 3ern taras si-
mi esca ? " 

Alcxanclrr RosLcr e Paul Gessl acreditam na superiori· 
dacle do spr· feminino. 1anlo ao a·pecto physiologico, quanto 
ao biologico. 

Sabe-sr, - e falo ::iqui ao lado de um dos mais illustrP,s 
mestre. de biologia no Brasil, - que o embryão femini{lo tem 
muiLo mais rnalt.:ria m1Lritiva e exige mais plasma cio que o 
masculino, tal o cuidado particular que a propria natureza 
poz cm favor ela mulher. 

Eugene Pcllelan diz o seguinte: 

"OsLensiva ou lalenLe, direcla ou inclirecla, sem-
pre exi,:liu r sempre existirá a influencia da mulher 
na polilica ... . \ mulher pôde e deve tomar parle nos 
de tino ela sua palria parl!cular e ela patria univer-
sal da llumanidacle. Quando crescer o seu fil'hinho e 
lhe perguntar o sentido preci o da palavra "patria", a 
mais bella da linguagem humana depois da palavra 
"liberdade", porá rlla acaso um dedo noa labios e res-
ponder-lhe-ha como lady Macbeth: - E' isso uma 
cousa de que não se deve falar? Não, mil vezes não! 
Qne a palana '·patria" desça, pela primeira vez, ú 
fronte da criança, num beijo materno, e ahi fique eter-
namente gravada por esse beijo!" 

Maa, deixemos a mulher-S'onho, a mulher-espirita, a mu-
lher-irlral, e vejamos de quanto é capaz a mulher, considerada 
pral.icamenle, na sua missão de votar e de ser eleila para os 
cargos publicas. 

Ouçamos o que diz Stuart Mill, em seu livro O Governo 
Repi·esPn tativo: 

«Si fosse Ião justo, quanto é injusto, que consli-
Luam as mulheres uma classr subordinada, confinada ás 
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occupações !ararias e sujeita a uma autoridade do-
mestica, - não teriam menos necessidade da protecção 
do suffrag10, ;ifim de se garantirem conlra os abusos 
dessa auLOl'idacle . .. Ninguern ousa affirmar que as mu-
lheres fariam mau uso do suffragio . O que se diz d1~ 

peor, é que votariam como simples machi.nas, movidas 
pela ordem dos seus paren 1 es do sexo masculino. Pois 
si tiver de ser assim, que assim seja! Si pensarem por 
si mesmas, será um grande bem; si não, não advirá dahi 
mal algum. E' beneficio para seres humanos tirarem-
se-lhes os grilhões, meclrno quando não quizerem ma!'-
char. Assignalado progresso se accrcscr:ritarif, ú posição 

"1norai das mulheres, desde que não mais fossem ella<; 
declaradas por lei incapazes de ter opinião e de exprim f!· 
a sua preferencia peJog interesses mais elevados do ge-
nero humano ... 

A propria qualidade do voto seria melhorada. O 
homem ver-se-hia muitas veze>' obrigado a achar, em 
favor da sua maneira de votar, razões baf'tantemente 
honesta., afim ele decidir um caracf P.r mais rectn e mais 
imparcial a servir sob a mesma bandeira. . . Dae o 
voto á mulher. e ella sentirá o effeito do pundonor. 
Aprender•á a considerai· a política como uma cousa so-
bre a qual se lhe permittc formar opinião e a respeito 
ela qual se eleve proceder consoante com essa opinião. 
Adquirirá um sentimento de responsabilidade pessoal 
na q11P~li'ín, e não pensará mais, como acont.rce hoje, 
que, - seja qual fôr a dóse de má influencia que possa 
ella exercer, - tudo estará bem, desde que ella per-
suada o homrm e que a rcspomabilidacle deste ludo 
acoberte. Sómente quando acoroçoada a formar opinião 
e a fazer uma idéa intelligenfe das razões que devem 
nelln predominar sobre as tentações do interesse pes-
soal e do interesse de familia, - é que póde ella deixar 
elo agir como forca diRsnlvente Bobre a consciencia po-
lilica do homem. Não se lhe pórle extingnir a nocivi-
dade da acção indirecla, sinãn transformando-a em 
acção dir~cta.» 
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O SR . JuvENAL LAMARTINE - V. Ex. permitt,a um apar-
te : Os paizes que teem dado voto á mulher, teem visto sua 
acção bcuc fica em todas as questões que >Je relacionam com a 
educação, protecção ás mães, creancas, operarias, etc. 

O SR. BASILio DE MAGALH.:\Es -- O aparte de V. Ex. vem 
a.indar -me nestas consider:açõos. 

O SR. NELSON DE SENNA- Não atiremos a mulher na vo -
rugem ela poliLica. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃEls - Melhoremos a política ! O 
q1ie não' iemos Lido é a verdadeira política, a «sã rolitica, fi-
lha da moral o da razão». que tanto eleve elevar o homem 
íJUanto a mulher. 

Si tivessemas, aqui, a collaboração feminina, veriamas 
l'lrvacln o nivel elas nossas discussões. prinripalmcmte em tudrJ 
quanto respeita ás questões de educação e ensino, como bem 
ponderou o illustre representante do Rio Grande do Norte. 

O SR. ALBERTCO MoRAES - Acredito que as mulheres Rf"-

r iam menos governistas e mais independentes. 
O SR. BAsrLro DE l\IAGALHÃES - Perfeitamente. E isso 

ronstitniria uma grande transformacão em nossa política . 
:\'os f rahalhos Pt?rfil da nmlhPr brasileira, do meu illusfre 
rnllrga e prezado amigo Sr. Austregesilo. A mnlher na poesia 
brasileira, elo Sr. Leal de Som;a, as Mulheres illustres do Br(j,-
sil, dr D. Jgnez Sabino, e As heroínas do Brasil, do general 
narlos rlc Campos. foi que principalmente colhi informacõcs 
acerca dessa phalangc intelleCJtual. dessa scintillante pleiadc 
rlr pafririnq no,.<:af\, qne tan!o tC'em honrado o Brasil. 

O SH. CARVAL r-rn NETro - Quero relembrar a V. Ex. o 
f rabalho nolavcl de Tobias Barreto, na província de Pernam-
buco íJllC', em uma riiscussão com Malaquias Gon9alves. sus-
tentava a superioridade intellectual •rla m11lher e a necessidade 
de oulorgar-lhc direilos como effectirrnmente fazemos aos . 
homens. 

O 1Sl\. BASILIO D~ 'MAGALHÃES - Não calcula V. Ex. a im -
mensa satisfaccão que me causa a noticia de que Tobias Bar-
reto, Rsse espírito genial, esse homem da raca dos pensa-
dores, como delle disse Hegel, tenha externado tal conceito 
com relacão á mulher. 
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Na America do Norte, foi miss HarricL Bcccher SLo'\ !'l 
quem, escrevendo a «Cabana elo Pac Thomaz», propagou 1> 

ideal abolicionista naquelle paiz, para que dessa pequenina ca·-
bana sahisse, um dia, a alma egrcgia de Abraham Lincoln, 
8.fim ele nivelar as clris:::cs da grande Rrpuhlica. que conservava 
a horrivcl nodoa ela escravidão. 

Hoje. ainda J.á vi\ e rniss Elyonor Gleen, autora de "Thre:i 
wccl,s " e "Bcyond lhe l'ocks", livros que foram considerado~ 

ramo difficilmente capazes de sah ir ele pennas masculinas 
Não é só a grnnde republica norte-americana que apre·-

scnla mulllcrcs illusL1·cs, como essas duas qac acabei de ciLar. 
Não são só .os paizes andinos que contam mulheres influenLe:s 
irn política, corno a chilena JaYiera, irmã e "nymplla Egeria" 
dos famosos Carreras, ou como as esposaa de Gamarra e de 
YiYanco, a quem csles deveram no Perú a ascenção ao pode'' 

l'iãol Nós aqui nada temos que invejar nem á intelligen .. 
eia ela mulher norLc-amcricana, nem á coiagcm ou ao patrio-
1 ismb da mulher elas republicas sul-americanas. ( tpoiados). 

O RR. NELSON DE SENNA -iNesLe ponto, estou de inteiro 
accôrdo com V. Ex. Com o que cu não concordo é que a mu-
l11 cr participe jas trislcs competic;:ões da \'ida política. 

O Sn. CEsAnIO DE MELLo - Ninguem sabe dar melhore.:; 
exemplos da sol idariedade que u mulher. (Apoiados). 

O Sn. JuvENAL LAJ';IARTINE -· Quem primeiro prégou a 
Fct.leração no Brasil, creio que em 1852 ou 1855, foi um,1 
mulher: l\isia Floresta Brasileira. 

O SR. BASILIO DE l\faGALII.:\Es - Vou ciLar dentro cm 
pouco esse nome indeslembravel. 

Sem nos determos em Catbarina Paraguassú, em Bartyr:i 
ou Potyra, na filha do cacique Arco-Verde, em Maria de Soma 
e Maria Ortiz, em Clara Camarão, em Anna Lins, nas heroina3 
anonymas de Tijucopapo, na paulista Rosa ele Siqueira, n::\~ 

fluminenses Maria Ursula de .Alencastro e Benta Pereira, na 
catharinense Amalia Bainha , em l\larilia •e em Barbara fü'-
liodora; immortalizadas pelas lyras de Gonzaga p ele AI v.1 
renga e pela Conjuração Mineira e, finalmente, cm BarbarJ. 
de Alencar e Anna de Alencar Araripc, martyres das revoht-
ções republicanas de 1817 e -1824 em Pernambuco, e em Joan .. 
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na \.ngclica, a freira ma1·ty1· d11 Cnll'. entn cl~1 Lapa. n:i. Baliia. 
basla c1ue relembremos os nomes da bahiana Maria QuiLeria 
de Medeiros, da catharinense Annita Garibaldi, da 1aroneza do 
ForLe-de-Coimhra, da pernambucana }laria Ame!ia do Reg0 
Barreto, da babiana D. Arma Ne1y e da 1lagJana .ú. Rosa da 
Fonseca, as quaLro ultiri,.as pcrpetuamenl e glorificadas pelo 
:>eu fulgido patriolismo na campanha contra o Paraguay . 

Catechi ta , eclucadorn" philanfüropa:; e philo opllas fo-
ram :Francisca 'andi. Damiana da Cunha, :.\laria do Carmo :.\Iello 
Rego, Corina Coaracy, Carolina Florence, Josephina Alvares de 
_\.zevedo, EsLber Pedreira de l\Icllo, e, prima inter pa1'es, Nisia 
lt'loresLa Brasileira Augu ta, que .e corresponde•_, t..om o maior 
pensador de todos os lempos, Augusto Comte, e que deixou 
obra ·· sub:;taucio a sobre educação~ en ino e phiJo~ophia. 

O SR. JuvENAL L . .UURTINE - Escriptas em diver :is 

linguas. 
o L . . BASIL!O DE MAGALHÃES - Ao l&dc1 della, figurariam 

com brilho Gracia Ermelinda da Cunha :.\fattos, :\ nna LossiJ 
Seiblilz e Yera Cle er, a consagrada auLora do Lar Domesli<;u, 
bem como a · profe.sora DD. Leolinda Daltro, :.\faria :Fa-
i; unde Varella, Esther Ferreira Vianna, i\Iaria Jansen de Sá 
e :.\la ria Jacobina Rabello. 

l\Ia~, em cogitando de escriptoras viya , assewrar~'i que 
poucos homem: erão capazes de traçar paginas tão lapicfa.res, 
observac,:õcs tão profundas, como essas que ahi estão D·is li-

Yl'O · de D. Julia Lopes de Almeida, um nome que bastaria, 
por si só. para honrar o sexo affectivo do Brasil (.1luito iem) . 

_\códe, logo após, o nome dessa outra prosadora que traz 
nas veias e na alma o sangue e o espirito egregio do ('JUSC·· 

lheiro Lafayette, do primoroso autor de 1'indicia:, - a senhora 
.\ lbcrLina Berlha, bem como o nomes da dramaturga Gui-
J11ermina Rocha, das jornalistas Bandeira de l\Iello, Cassilda 
:.\ larlin e Conceição Andrade1 e de D. i\Iaria de Lacerda 
.'\loura. cujo ultimo liHo .-l m.ulher é uma degenerada é um 
desse trabalhos que espantam pela coragem da Yerdade e 
Llcleitam pelo brilho da fórma. 

Si quizessemos remontar á corrente do passado. i• -~;imos 

enconLrar toda uma immensa theoria de poetisas, c9mc· Del-
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phina da Cunha (a' «~.Insa e •.:a» J, Angela do Amaral, L~alriz 
Brandão, Amalia uc Figucirõa, i\laria Helena de Andrade 
Pinto, Ignez Sabino, Maria AnLonietta Gama, Rita de Abreu 
(Rosal ia de Sandonl). Ame lia Alves, Etelvina Amalia ele Si-
queira, Gandida de üliYcira !"orles, c\nna Aurora do Amaral 
Lisbôa, Maria Clara da Cunha t>antos e Prcscil iana Duaf'Le de 
Almeida, J ulieta e Rt>vuc;aLa de Mel.lo, Elvira Gama, baroneza 
uc i\Iarnanguape (Carmen Freire), Narcisa Amalia, 1\Iaria Be-
nedicta Bormann (Délia) e Adelina Lopes Vieira . 

Yicram depois a, 1 nspiradas l!a1·:1asianas :-Julia Cortines, 
Francisca Juiia, Zalina Rolim, Ibrantina Cardona, Amelia de 
Oliveira, Alayde Ulrich, i\Iaria Fausta de Figueiredo e a de-
licadíssima cytharisla '~~ que foi Auta de 
Sousa. 

Das IJ.)oeLisais e pl'OSiadoras vivas, •ruhi estão a honrar as 
lcttras patrias os talcnLos lJrilllanLes de Rosalina Coelho Lis-
boa, Cccilia i\leirelles, Iilaria Eugenia Celso, G1lka da Costa 
Machado, Laurita Lacerda, Yiolcla Otletlc, Iracema So_bre, 
EsLher i\le:iquita, Ida Blumenscllein, Laura Hasslocber, A.una 
Amelia de i\Iendonça, Laura ua Fonseca e Silrn, Leonor Po-
sadas, Aurea Pires, :Jlaria Ri l.a Burnier Pessoa de i\lcllo, Ju-
linda Alvim, Anna Cesar, Franci ca Diniz Cordeiro, Ivela Ri-
beiro, professora i\laria Ribeiro, Josephina Sarmento, Luiza 
Pacheco, Diva Nazario, Edwiges de Sá Pereira, Honorina 
Bfüencourt, Amelia Napoli, CarloLa Carvalho, Adelina de 
Saint-Brisson, Maria de Lourdes Nogueira, Alice A. Pimenta 
e HenriqueLa Lisboa ... 

O SR. JoÃo LH:iBOA - .'.luito agradeço a V. Ex. o 1Aar o 
nome de minha filha. 

o SR . BASILJO DE MAGALHÃES - i\1.eu nobre co!lega nada 
tem que agradecer, pois eslou praticando um siffi.íJles :ido de 
justiça . 

E ainda temos essas aumiraveis interpretes do senLi-
menLu humano, que ::;ão a 3e11hora Angela Vargas e ~ ~Luho
rinba .\largarida Lopes uc Almeida. 

Si quizessemos citar arL!slas que honram a cultura es-
lhcllca e musical de qualquer na.cão civilizada, :ill l c:::lão a 
esculplora Nicolina Vaz, as pintoras Georgina de Albuqc1i:rque 
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e Regina Veiga, a caricaturista Rian (pseudonymo da senhora 
Nair Teffé Hermes da Fonseca), a compositora Georgina de 
Araujo, a pianista Guiomar Novaes, as cantoras Guinar Ban-
deira, Bebê Lima Castro, Beatriz Sherrard, Nicia Silva e 
AntonicLa de Sousa, que teem aqui e pelo mundo culto afóra 
mostrado de quanto é capaz a intelligencia, de quanto é capaz 
o cncanLo ela mulher brasileira. 

O SR. NELSON DE SENNA - V . Ex. esqueceu-se da c;duca-· 
dora Alexina de Magalhães Pinto. 

0 SR . BASILIO DE MAGALHÃES 
não ha muito fa!lecida. 

E' minha conterranea, 

Bem andou meu prezado amigo e erudito collega em re-
lembrar-me essa esforçada auLora de livrinhos que .:tndam 
e andarão por muito tempo 1a0arioiados pelas mãos das orean-
cirri.has, da porção mais graciosa e mais querida da nos§a terra. 

O SR. JuvENAL LAMARTINE - Não esqueça V. Ex. de 
citar uma das mais illustres mulheres brasileiras, a senh::iriLa 
Be1 lha Lutz, notavel pelo seu preparo scientifico, capar idade 
de trabalho e orientação politico-social. e que representou o 
Brasil, com grande brilho, na Conferencia de Baltimore, nos 
EsLacos Unidos, e na conferencia de Roma. 

O SR. BASILIO DE l\IAGALHÃES - Foi implicitamente citada 
por mim, quanclo, logo em começo, fiz referencia a uma fun-
ccionaria elo Museu ~acional. Foi D. Bert.ha Lutz qu('m con-
qui:::lúu com brilho o cargo que hoje occupa e quem, em 
nosso paiz, melhor -comprehendeu a orientação que se deve 
dar ao feminismo . 

O SR. :'IELSoN DE SENNA - Nesse terreno é que vejo, 
com sympalhia, o lriumpho do feminismo: mas não na I'O-

litica. 
O SR. B.\SILIO DE l\lAGALHÃEs - Si quizessemos citar as 

que no palco teem interpretado as melhores produoções rla 
arLe brasileira e da arte exLrangeira, ahi estariam as nossas 
patricias Italia Fausta, Lucilia Peres, Maria. Castro e tanta'> 
outras. 

Quem é que poderá negar a influencia, durante ianto 
tempo exercida no primeiro imperio pela marqueza de San-
tos? 
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Quem é que condenmará injusLamcnLe ao .olvido os nome::; 
ele Luisa Regadas, «o rouxinol da campanha abolicioni&La», e 

de Isabe"l - a RedempLora ? 
Mas, Sr. Presidente, lendo-me referido ao inl'luxo da 

religião sobre a dignificação da mulher, ainda cu nfto disse 
que quem praticamenLe. evideuciou que ella é quem melhor 
exerceria a missão apostolar, foi o proprio Christo, pois pre-
feriu a samariLa;na aos douLores. Foi S. Bernardo quem in-
stituiu o cultn da Vir~·em, o ouaJ, com a ravallaria, Lransfor-
mou a cdade média em uma perfeita dignificacão da alma 
feminina. E, finalrne.nLc, o fundador do positivismo disse, 
com indiscutível verdade, que não ha idéa alguma que vin-
gue no mundo, si não tiver o apoio das mulheres e dos pro-
letarios. 

Da mulher assim falou o príncipe dos prosadores da 
língua portugueza de. além-mar: 

«Esse ente meio positivo, me.io aereo, meio ter-
restre, meio céo, que volteia por entre nós, como anjo 
desterrado, saudoso, mas contente, tendo por fala um 
canto, a suje.ição e a humildade por imperio; em que 
a fraqueza é graça e a graça omnipoLencia; cujo en-
cargo é mais que eternizar a e&pecie, ·- é intertecel-a, 
domesticai-a, refinar-lhe o gosto, os instinctos do 
be.llo, os arrojas para o bem e para o sublime; a Mu-
lher, em summa, fadada de alguma sorLe a ser mãe e 
mestra, guia, arrimo, lampada, conselheira, prophetiza, 
esforçadora, modelo e premio, não só de se.us filhos, 
mas de seus irmãos tambem, de seu consorte, de seu 
proprio pae, de todos que de. perto ou ele longe lhe 
pudessem receber directas ou reflexas as influ icões; a 
Mulher, a Mulher, - da qual, depois de lantos mil vo-
lumes de panegyrico, depois de c1rna idolatria univer-
sal de seis mil annos, aincla se não exhaurirn.m o.3 lou-
vores, nem jámais se hão de exhaurír ... , é um laço 
infallivel para cada sentido, um milagre para cada in·-
credulidade; para cada infol'f nnio, seu balsamo; para 
cada edade., seu ramalhete; sua astrella, para cada 
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n oite; mão inesperada e macia. para cada dcrnmpal'o; 
para cada fronte, que se despedaçaria ao cahir, a al-
mofada subila de um braço todo extremos, de um seio 
todo suspiros, de um coração todo divindade !» 

A mulher, em summa, como Lambem nol-o eva~geliza o 
arnavioso Caslilho, é a nosrn «vice-providencia !» 

O immorfal auto1' da lJivina t:omedia j:'i havia dito dá 
mulher: 

«Donna, sei tanto grandl• e Lanto vali, 
Che qual vuol grazia e a te non r icorre 
Sua disianza vuol volar se.nz'ali. 

La tua bcnignitá non pur soccorre 
A chi dimanda, má molte fiate 
Liberamenle al dimandar precorre . 

In te mi$ericordia, in te pietate, 
In te magnificenza, in te. s'aduna 
QuantunQue in creatu ra é di bontate !» 

Milton, no Pamiso Perdi.do, disse que o homem foi feito 
apenas para a vida contemplativa e para a coragem: «For 
contemplation he and valou r forme.d», ao passo que a mu·-
lher tinha sido feita apenas para a ternura e para as graças 
doces e enlevantes: «For sofLness she and sweet aLLractive 
grace .. ·" 

Vou passar ag·ora á leilura do projecto que tenho a hon-
ra de offerecer á consideração desta Gamara: 

"O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º Póde a malher inscrever-se no alistamento elei-

toral, mediante as condiçõe'3 se.guintes: 
1 •, ser brasileira nala ou naturalizada; 
2ª, ter mais de 21 annos de edade; 
3ª, saber ler, escrever e contar; 
4ª, consentir o marido, si casada não dc.squitada; 
5•, dispor de renda que lhe assegure a subsistencia, 

quando solteira, viuva ou casada desquitada; 
6ª, não pertencer a qualquer ordem monastica, congrega-

cão religiosa ou communidaclc civil, sujeita a voto de obe-
3 
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die;1cia, regra ou eslaLuto, que lbe implique a renuncia da 
1 !bcfrclade ind iv idu al. 

Art. 2.º Uma ver. ali-stada nos termos do art. 1 •, e obser-
vadas as disposições dos arLs. 26 e 41 e respectivos paragra-
PflOS da Constituição, póde a mulher ~-er eleita, quer para 
exercer a Pre.s~dencia ou Vrne-Presidencia da Rc:;rnblica, quer 
p~ra desempenhar o mandato de Deputado ou Senador do 
CClngrcsso _ 1ar ional . 

Art . 3.0 Revogam-se as disriosições em conlr.ario. 
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1924. - Basilio de 

Magalhães". · 
Corre- me a obrigação jje explicar o meu pensamento 

com relação a um _ p_onto importante. Com o natural receio 
de que o proje.cto encontrasse grande opposiç_ão, sobretudo 
por parte daquelles _ que ainda querem manter as esposas no 
estado de scrYidão, admiLti a condição da oulorg·a do marilio, 
quando se trate de ·mulher casada não desquitada, afim de 
não quebrar, ao.sim, a solidariedade dos lares. 

o SR . A . AUSTREGES!LO - V . Ex. está vendo a sympa-
th 1a . tum que está sendo ac.ceito o seu projecto. 

O Srt. BASILIO DE MAGAJ,I-IÃES - O meu projecto é mais 
u!'na. idéa- que fica lançada. Sou dos primeiros a reconhecer 
_que elle deve encerrar defeitos não pequenos. Apenas o que 
espero se comprebenda é a Jioa intenr,:ão que me compelliu a 
est(} novo concurso idealístico, si assim me posso exprimir. 

O SR. A . AusTmWRSILO - V. Ex. tura a >') mp.ii hiu de ' 
toJa a Gamara . 

O Sa. JuvENAL LAMARTINE - V. Ex. póde empregar 
toda ' sua aciiY idade e talento . .. 

o S1l. A. AUSTREGESILO - E illustracão. 
O Sa. JuvENAL LAMARTINE - ••• e, como diz o meu no-

hre collega, a sua illuslração, para o encaminbarnent-0 do- pro-
jecLo, sobro o mesmo assumpto, que já pa,;;sou em primeira 
discussão .' -

O SR. BAStLIO DE MAGALHÃES - EL1 me 1iornpromotlo, 
desde _já, examinando o projecto a que V. Ex. se re1ere., e 

!"'11 • 

uma vez que o ache melhor do que o meu, como sem duvida 
a'e~~ se~ (não apoiados)' a dar-lhe todo o meu apoio. 



- 35 -

O SR. JuvENAL LAMARTINE - Muito honrado me sentirei 
com o apoio de V. Ex. 

O SR. BASILIO DE l\IAGALHAEs - Assim, :'r . Presidente, 
ao terminar as minhas ponderações a respeito deste assumpto 
de lanla re.levancia para a nossa nacionalidade . .. 

o SR. A. AUSTREGESILO - E de tanto momento. 
O Sn. BASILJO DE MAGALHÃES - . . . e de tanto momen-

to ilr:vo cleclara:· que não foi [)OI' 13:,timulo de vaidade pessoal 
que me abalancei a mais esta iniciativa, porém sim pelo mes-
mo natural carinho que tenho dedicado, desde o primeiro 
balbuciar da minha intelligencia, a tudo quanto diz respeito á 
grandeza de minha patria. Nunca me pude convencer de que 
as mulheres brasileiras sejam inferiores ás mulheres de outras 
nacionalidadrs, ao ponto de ficarem até agora sem o goso do 
dircilo, que. tanto as deve nobilitar, de virem perante as 
urnas escolher qnem melhor governe o paiz ou disputar car-
gos e~ectivo". de c11 ir• rlesempenho sejam Pllas capazes. Foi 
apenas com esse intuito que elaborei este projecto, e fio que 
a Gamara. faz<>11cío-me a justiça que lhe impetro, me perdôe 
a ousadia de ser ai1.da eu, em um a· umpto de tanta impor-
tancia, quem fcnha vindo trazei-o a e.sta Casa, onde pontifi-
cam tantos mc5lrcs e refulgem tantos talentos de escól. 

Era o que e•1 tinha a dizer. (Jiuito bem; muito bem . O 
orado!' ió muito rnmp1•imentado.) 





Discurso pronunciado na ses.são de 12 de de.z.embro 
de 1824-

O Sr. Basilio de Magalhães - Sr. Presidente, havendo eu 
apresentado á consideracão da Gamara dous projectos, - um 
relaLi vo ao vof o ecreto-obrigatorio e outro concernente ao 
voto feminino, - tive ensejo de verificar que elles me-
receram, quer da grande imprensa desta Capital, quer da do 
interior, opiniões que muito acato, mesmo quando discor-
dantes das minhas idéas. 

Já tive occasião de responder a algumas das criticas da 
imprensa local, por intermedio do orgão da propaganda repu-

blicana O Paiz, na sua edicão de 11 do corrente mez, e ainda 
attenderei a outras criticas, pelos jornaes e revistas do Rio, 
que me fazem a gentileza de franquear-me as suas columnas. 

Assim, quer desta tribuna, qu er por intermedio da i•ll-
prensa da Capital, serei pertinaz na defesa cios dous projectos 
qne esta Casa já considerou objecto de deliberação . 

Mas, pedi a palavra para, mais uma vez, occupar a at-· 
tenção àa Gamara com dous assumptos: o primeiro aLLinente 
a indà ao projecLo do voto secreto-obrigaLorio e o segundo 
relativo á inf ervencão dos militares na política. 

Entro no primeiro. 
Não me foi possível, por falta de tempo, quando aqui 

trai ci da reforma eleitoral , defender, com os constituciona-
Jisf as que melhor Leem estudado esLa questão do suffragio, a 
parLc que diz respeito á obrigatoriedade elo voto; e um dos 
orgãos da nossa grande imprensa, A Folha, que tem como di-
rccLor um· dos espíritos· mais cultos da nos~a terra, ·o Sr. Me-
clciros e Albuquerque, que com tanto fulgor teve assento nesta 
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Gamara, julgou rl o nocessiclaclo prcmonlc o oslabolecimonto rlo 
voto secreLo, achando inconvenienLe que o voLo fosse decla-
rado obriga torio. 

Ora 'bem: - a defesa do voLo obrigaLor10 vae ser feita, 
não por mim, mas por um dos consLitucionalistas que mais 
honram a America, - o Sr. Dr. JusLino Jiméiiez de Aréchaga, 
gerüal professor de direiLo constiLucional da Universidade de 
MÓrÍtevidéo. 

Diz elle o seguinte : 

« ... O principio de :w Loridade, ou o Estado, que 
vem a ser a sua realização pratica, é elemento im-
prcscind i vel á e:xisloncia e ao desenvolvimento da 30--

ciodade; ninguem ha que desconheça ser o principie. 
de autoridade uma das leis fundamentaes da sociedade 

- politica. Todos os princípios, todas as leis juridíra-; 
que . regem a 80ciedade, esLão comprehendidos nesta 
expressão synl hetica: - a 1 iberdad,e e a ordem, o in-
dívidno e a autoridade. E, do mesmo modo que nao 
é potestativo, porém sim juridicamente obrigatorio 
para a sociedade, o cumprimento das leis relatiYas ao 
individuo, isto é, o reconh 0 cimento e a consagração de 
todos os direitos individuaes. - assim tambem tem 
a sociedade a mais estricta ohrígacão jurídica de dar 
cumprimento ás leis relativas á autoridade, creandc e 
organizando um conjuncto de instituições poliLicas que 
tornem effeclivc o direito no seio da collectividade . 

. . . A sociedade é um facLo natural. .. Deve, pois, 
á semelhança de todo phenomeno natural, estar sujeita 
a um systema de leis, cujo cumprimento é absoluta-
mente nec.essario, a.fim de que ella se conserve e se 
desenvolva. Nesse sy:>tema de leis acha-se comprehcn-
dido, como o acabo de indicar, o pl'incipio de autori-
dade. Logo, a realização pratica deste principio, - :i 

organiza<;ão das :nstitnições políticas, - é estricta-
mente obrigatoria para a sociedade. E, como os di--

' , rnitos po)ilicos nada mais ~ão do que o meio de que 
. Se Yale a sociedade para organizar as in~tituiçõ 0 s rio-

!iticas, ~ não púde, por conseguinte, o seu exercido 



- 39 -

deixar de ser. juridicamente obrigator io para .os cida--
dãos, como e!emenlos componentes do organismo 80 -

cial. EsLas observações ju.slificam, portanto, a ~b eoi' i ú 

do sufl'ragio obrigalorio, nma vez que o su ffragio é 
um direíto politico." (La Libertad Politica, pags. 28-29.) 

E só assim, accrescento eu, dcsempcnhando-5e desse en-
cargo, ou, melhor·, cumprindo o alto dever de unidade da 
pe~soa co llcctivu 011torgantr. do mandato limitado, que consli-
tac a cssencia mesma do g·overno republicano actual, é que 
pódc· cada cidadã.o !ornar-se, na phrase feliz do_ tantas vezes 
paradoxal Homseau, uma parte aliquola da soberania ou du 
gnvPrno ele urna democracia organizada. 

Ha ainda m!fro ponto do projecto, que tive a honra é.!e 
apresenLar a esta Casa, sobre o voto secreto-obrigatorio, 
que merece considerado a um aspecto muito particular, e é 
o que diz respeito ao registro eleitoral. 

Já tive occasião ele cilar a palavra abalisada do immortal 
Rn>· Barbosa. rlcfnndenclo a necessidade de se organizar o 
registro civico da Nação, isLo é, o registro eleitoral obriga-
torio . No mesmo dia cm que apresentei á Gamara o meu pro-
jecto, fui forcado a penitenciar-me, peranLe um dos mais 
insignes membros da honrada Commissão de Constituição e 
Justiça desta Casa. ele uma lacuna constante do pro.i ecto, e é 
dessa lacuna que venho fazer a confissão publica. 

Antes de ler La Libe1·tad Política, de Aréchaga, já estava 
eu convencido de que o voto obrigatorio exige o registro ci-
Yiro obrigalorio. 

E, hoje, depois que rrcPhi a luminosa li ção elo consagrado 
professor ela i-niwr~idarle de :\Iontcv icl éo, mais se me radic.~11 
a convicção de que esse registro cívico é necessario, é essen-
cial ao apparelho traçado em meu projecto, afim ele que .>e 
clignifiqur e se melhore e se saneie o processo eleitoral ela 
Republica. 

O SR AnoLPHo BERGAMINI - Aqui, no Districto Federal, 
já existe 0 regi~tro. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Mas não existe no resto do 
pai~, e a vanlagcm cln proie~to é cxtenclcr a medida a todo 
o 1 erri to rio nacional. 
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O SR. NrcANoR ASCI rn TO - Ha o regi tro legal, ma , 
de facto, .~ muilo imprrfcito, e não é obrigaLorio. 

O SR. ADoLPHO BERGAMJ 'I - E' imperfeito, porque foi 
inslitnido ha pouco tempo. 

O SR. BASILJO DE MAGALHÃES - E não é obrigai.orio ... 
o R. _\.DOLPHO BEH o A I!NI - Sim; não . cndo o ai isLa-

men Lo obr igatorio, o rcgislrn. ro nscquenLemenLe, 6 só pa ra 
aqncllcs que e ali tarem. 

O SR. BASJLlO DE MAGALHÃES - Cogito do registro obriga-
Lorio, e vou ler, a propo ito, um trecho de Aréchaga, que é 
uma lição perfeita sobre o a umpLo: 

«. . . i Lodos o ci laclãos teem o mais e tricto de-
ver juridicc de concorrer, pelo voto, á eleição periodica 
do pes oal dos poderes publicos, teem tambem a obri-
gação de preencher todas aque!las formalidades que a 
lei decl::ire necessarias para poderem exercer a fon-
e ão eleitoral. Si o suffragio é obriga torio, Rão Lam-
bem obrigatorias toda a formalidades prévias ao 
exercício do suffragio; e, como a inscripção no registro 
civico se encontra nestas conàiçõe ', como ~ó pod :~m 

.vo tar os cidadãos inscriptos, não é licito conceder a 
e te a liberdade de fazer, ou não, que os seus nome 
ejam inclui dos no ali Lamento eleitoral . Só o melhodo 

da inscripção em domicilio e obrigatoria é, pois, com-
passível com a doutrina que faz do uffragio um es-
tricto dever jurídico cio cidadãos.» 

E, logo adeante, estabelece as seguintes regras, para que 
o registro civico seja feito do melhor modo possível: 

1ª, completa rublicidade do alistamento eleitoral, 
uma vez terminado, para que todos os cidadãos possam 
examinai-o e notar-lhe as imperfeições; 

2ª, faculdade a Lodo cidadão para reclamar contra 
a omissão ou exclusão de outro ou nutras, como para 
defender a legalidade ele qualquer inseripção, pois es ta 
e aquclla ::; não são materia ·dB inlcrr. ·,e privado, e, 
sim, ele inLere se publico e social; 
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3', processo rapido, por mefüodo verbal, e total-
men te gl'atuiLo, afim de que a acção dos cidadãos não 
seja csLorvada por perdas de tempo e gaslos quaes-
qner; 

ti•. graLll iclaile na expedição de documentos ou as-
sentada de testemunhas, para Que qualquer cidadão jus-
tifique a legalirlacle ela uma inscripção eleiLora l ou 
prove que clla é fraudulenta." ( Op. cit., pags. 309- 314.) 

Assim, Sr. Presidente, presumo ter jusfürnado mais uma 
vez que o vol o, além de secreto, eleve ser tambem obrigatorio, 
e creio que preencho, desta tribuna, uma falha, sobre a qual 
já l ivc opporluniclade ele entender-me, como já referi, com um 
rlos mais nolaveis membros da honrada Commissão ele ConsLi-
luicão e Ju s! iça, e que é a relativa ao registro eleitoral obri-
gatorio . 

O. SR. Ji3r,ys 1m Guru-rnRME - Sem a elevação elo censo':' 
O S11. ~~IGANOJ\ NASC!:\ll~NT•) - Não podemos ter censo, 

com a Con;;lituição. 
O Sn . ELYSRU GurLHEJt.>rn - · Sem e.~sa elevacão do censo. 

a mcrlirla (! perigosa. 
o SR. BASILTO DE MAGALHÃES - Já tive occasião, quando 

funrlamentei o projecto, de r esponder a uma obj ecção igual á 
ora formulada por V. Ex. , a quem muito agradeço a dis-
l incção. A mesma cousa já se disse a proposito do voto fe-
minino, e Lloyd George tinha receio de que o suffragin 
concedido ás mulheres alLerasse profundamenl e a politica in-
g·leza; entretanto, em nada foi alli modificado o regímen. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - Ao contrario; a concessão 
concorrru largamente para a eleição ele Stanley Baldwin, isLo 
é. a Yictoria do partido conservador. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Não é mesmo de se temer 
1:iossam as mulheres perturbar o regimen, porque. n5o pos-
suindo ainda ellas a nossa educação política, serão guiada:. 
pPlas nossas idéas. Isso é evidente. 

Por outro lado, a necessidade do voto obrigatorio clcYc 
ser alr uma C9-nscquPncia da propria definição de Pafria. 'em 
é possível que um cidadão, direclamenlc interessaclq, a torlos 
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os aspec tos, na vida e no progresso do seu paiz, deixe de con-
correr com o seu voLo para a escolha de quem melhor possa 
jirigir os negocios da sua Patria, do seu Estado ou do seu 
:\íumcipio. (Pausa.) 

Entro agora, Sr. Presidente, na segunda parle do mol irn 
que me trouxe á Lribuna. 

Acompanhando, como me cumpre, C:3 debaLes da alla C!f-
mara legislativa do meu paiz, tive opporlun iclade de lér um 
discurso alli proferido no dia 5 do corrente, e no qual se 
inseriu uma carta elo Sr. commandante Prol ogenes nu ima-
rães. carta ·que contém a seguinte declaração: 

"'º~ revnlucionarios presos em 21 ele outubro tra-
ziam como bandeira a rrvis5o constitucional, pela mzão 
ou pela foi·ça." 

E ainrla. no JJim·ia O(ficial, q11e hoje recebi, vem o se-
guinte trecho de depoimento do mesmo Sr. commanrlanle 
Proiogene 0 Guimarães: 

«Era sua intenção prestar, com n auxilio da es-
quadra, concurso ao movimento revolucionado, que 
trazia ·como ideal a revisão constitucional." 

!"iio ;;:p.i, S.r. Presidenf e. si rommetterei alg1~ma inconve-
niencia ao citar. nesta Casa, o nomP elo illu sl rr Rcrnirlnr ha-
hiano, o Sr. Moniz Sodré. que transcrcvpn em seu ri iscnrso a 
carta do Sr. commandante Protogrncs Guimar5rs. \las arl-
mira-me que S. Ex .. occupando uma curul da nossa Gamara 
.Alta. tenha dado a lume a carta de um official preso e m-
communicavr.l, carta con1endo uma rleclaracão de fanLa gravi-
dade, como esta, e não haja, da propria trihuna, chamado á 
ordem o militar indisciplinado, que annunciou que era capaz 
de empregar os canhões da esquadra e a sua rsparla, para com 
essa espada e esses canhões fabricar a nossa revisão consti-
tucional . 

N6s não arcrilariamos semelhante Constif11ição. (Apoia-
dos-) O paiz não está mais disposto a submeUer-se ao regimen 
da espada. (Muito bem.) Seria impossível que baixassemos a 
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essa cratocracia deploravel. que envergonhou outr'ora as na-
ções da America Meridional e da America Central . 

Tendo eu publicado, em 1910, um trabalho - "Pela Re-
publica Civil", - estou ainda dentro das idéas que apostolei 
então. 

•remos commefti<lo erros ralmares, temos descido a so-
p11irn1as inclí'fcn sav.,is, lnílft· vez que queremos attribuir ao 
Exercito e á Armada nacionaes um papel que não desempe-
nharam nunca em nosso paiz. O que devemos affirmar so-
lrnnemcnte. :í facr do paiz, para que conste a todo º· sempre, 
ad pe1·petuam i·<'i mernm·iam, (o que o Exercilo e a Armaria iJ 
nos auxiliai·am com sua forc,:a. sempre que as idéas em marcha 
,já r'llaYam rlominanrlo o cscól da parte civil da Nação . 

. O SR. FoNSCC.\ HEr.·1·:g -- Por i'l~O rr.e?mo que elles são 
c;rlarlãos bra"ileiros. 

O SR. BABTLIO DE MAGALHÃES - Não ha duvida Deve-
mos sempre reconhecer nelles o caracter cte cidadãos brasi-
leiros: mas o que não podemos prrmittir r que, dispondo 
elles de armas que a Nacão lhes ronfiou para defesa da ordem 
interna e para a defesa rla Patria contra a~gressões cxtrrnas, 
voltem essas mesmas armas contra a propria Nação e queiram 
com ellas impôr-nos até a simples revisão do nosso esf a tu to 
político fundamental. 

O Rn . Fo:·rnu:r.A HERMES - Esses que assim procertem 
são os revoltosos, não o Exercito e a Arma.da. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Refiro-me precisamente 
a esses, como o Sr. commandante Protogenes, que, em uma 
ra rta lida da tribuna do Senado ... 

O SR. FP:\'SECA lIJm_l\.IES - A maioria do Exercito e da 
,\ l'mada cslá comnosco. 

o SR. BASILJO DE MAGALHÃES - ... e rm depoimento, 
tlrclarou que queria utilizar-se dos ranhõcs da esquadra para 
fa zer P revisão conc:Litucional. Contra isto é que venho lavrai· 
o mais solenne protesto. 

O SR. AooLPHO BERGAMIN! - Tambem não sou muito 
pelos militares nesse desejo de predominar sobre os civis. Ao 
contrario . Mas, !Jma vez que V. Ex. invoca esse depoirnenlo, 
pediria o obsequio de attentar bem [)ara o morJo pelo qual o 
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propr io commandan te P roLogenes se insurge conLra a prcdo-
minancia dos n)i litarcs na poli Lica . E llc di z cm en depoi-
menlo, si é verdadcim, que só se meLteria nes e movimenLo, si 
rlle consul !_asse os desejos popu lares. 

O Sn. Jo.\o DE FAR TA - EnLão elle diz i.1ma cou.;;a e quer 
fazer outra? 

O Sn . NTCANOR ~ASC I MT~N ·ro -~- Ellc consulLaria os ele-
menLos populares, depois que, com os canhões, tivesse domi-
uaclo o poder. 

o SR . ADOLPHO BBRGAM!Nl - Não sei bem si é islo que 
csLá no depoimento, rorque o depoimento foi tnmado na po-
lic ia, onde as provas se forgicam, como as armas na caverna 
ele Vulcano. 

O SR. NrcANOR NA8CI;'.1TEN·ro - V. Ex., que foi cscri;,ão, 
sa!rn que 011 disse a verdade. 

O SR . AnoLPHo BERGAM1N1 - Nunca conleslei que fosse 
vrrdarle. Antrs dr V. Ex. rlizrr ela Lribuna, agora, nesb arlmi-
nisf ração. disse-o 0m contestação a V. Ex. 

o SR. NICANOR ASCIMENTO - Estou Cel'tO de que 05 

officiaes de policia em geral não podem produzir peças de-
fin itivamente probatorias, cousa que sempre sus LenLei e con-
tinuo a sustentar por ser jurídico. 

O Sn. BAs1Lio DE MAGALHÃES - Continuando, devo de-
clarar que não 11~, de minha parle. o menor inluilo de obnu-
hilar os inesLimaveis servicos prestados pelas forças armadas 
da Nação á marcha progressiva de nossa terra; ao con-
trario, sou dos primeiros a reconhecer que a~ duas maiores 
conquistas do Brasil não se t rriarn realizado, como se reali-
zaram, no devido tempo, e sem derramamento de sangue, s1 
e lias não contassem com o apoio das forças arr.mdas . Refiro-
me á aboli cão e á Republir,a. 

o SR . NICANOR NASCIMENTO - Foi um grande mal Qll6 

tivessem sido fei Las com flores. As conqu is l::i.s y-oliticas e SO·· 
r,iacs devem ser obtidas com sangue . 

O SR. ARTHUR CAETANO - Já o disse 11.uy Barbosa : é o 
receado original da espada. 

o SR . NICANOR NASCIMENTO - Habitua-se a naç5o a 
grande passividade. 
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o SR. BASILIO DE M AGAL HÃES - ·l\unca me esquecerei de 
que foi depois de uma interpellação do egregio Benj amin 
Constant, no Ulub Milita!', que o Mal'ecllal Deodoro da Fonseca 
dirigiu á Pl'inceza 1) . Jsabcl, cnlão regente cio Imperio, uma 
petição, com a dala de 25 de outubro de 18 7, so licitando não 
fossem transiormados os soldados do Exerc ilo em capitães de 
mal lo, para a captura de prelos que se haviam refugiado na 
serra do CubaLão. Essa petição nem siquer chegou ú;; mãos 
ela sua alta clestinataria. O proprio Ajudante General do 
Excrcilo enlendeu que ella não devia ser levada ao conheci-
mento da. Princeza Imperial. Mas, divulgada pela imprensa, 
apressou a lei de ·13 de maio de 1888, porque os pr0pagan-
disLas da grande cam;a da a!Jolil;rto gastavam balcladamente o 
melhor de seu ardor. pela imprensa e no paelamenLo, iulando 
conlra o escravismo, apoiado aLé esse momento pelo ;;al.Jrc da 
Policia e pela espada cio Exercito . 

E' Lambem inesquec.ivel o papel aas ro~í,'.as armadas na 
eonc1uisLa republicana de 15 de novembro de 1889 . Mas o que 
se deu com a transformação do regimen, quasi que não passou 
de repetição do pllenonvmo occorrido na mallograda rnvolu-
ção de Hl31, em que foi tamLern o Exercito ·rnayna pa1'S da fa-
ma'ª Jow·née. eles clup es de 7 ele abril. Tornou-se immediata-
1111•nto preciso conter a avassalladora onda militar, que qu.eria 
to1 11ar conla de Lodas as posições políticas . 

E foi rssa ambição desregrada que precipitou o paiz no:; 
movimenlos sediciosos que teem vindo de lá para cá, em uma 
sequ~ncia, em uma série interminavel, que nos :)nl'ra9uecern 
e nos envergonham . 

Admira-me que um ofiicial da Armada como o Sr. Pro,. 
togenes Guimarães, escrevendo com a facilidade que nos re,-
vclou a carta lida pelo Sr. Senador Moniz Sodré, atl1mra-me 
que um ofricial tão disLinclo, a quem foi entregue, ~m mo-
menlo ele apprehensões para o paiz, o commando do Balalhão 
Naval, lenha vindo prégar, cm pleno seculo XX, o pi'incipio 
de que uma r evisão constitucional pódc ser fcila pela força, 
- pela razão ou pela {orça . - Eslá gryphacla a exprcs~5o na 
carta desse official, e, nalm almenle, S. Ex. se km)Jrou da 
divisa do pavilhão Chileno. Mas espero que um dia a Repu-
blica do Chile, que tanto honra a civiliza(;ilo e a cul tura ela 



- 46~= 

'Ain-et·ica ·e do mundo, ainda tire de seu pavilhão esta parte 
de seu lemma, ern que se faz um appello á força. Porque, 
Sr . Presidente, um dos maiores poetas que a humanidade tem 
produzido, Milton, já disse no "Paraiso Perdido": 

« . .. Who overcomes 
By force, hath overcome but half hü; roe. , .1> 

Sim !' "Aquelle que vence pela força o se~1 inimigo, só 
u vence pela melado". E não acredito que seja por inLerrnc-
.clio dos canhões de nossa esquadra, ou p01· meio das lJayoneLas, 
dos fúzis e das espadas das nossas forças de terra, que se ha 
de impor á Patria brasileira uma eeforma consLiLucioual, re-
forma que já foi lembrada pelo primeiro magistrado da na-
ção, reforma que já foi suggerida nesta Casa do Parla-
mento e apparelhada nas suas linhas processuaes, 1·efqrma 
que está no espiriLo de toda a nação, reforma que esLú sendo 
ansiada por todo o povo brasileiro, mas reforma qu0 lia de 
ser foi La em paz, pelo povo brasileiro, is lo é, pelos sem legi-
limos i'eprésentanles. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINl - Estou rla a~côrdo com 
V. Ex., mas preferiria que a fizess":m os nosõo3 irmãos mes-

mo pela força do que fazermo1.:.a nós proprios por imposições 
do extrangeiro, de uma missão britannica, por exemplo. 

O SR~. BASILIO DE MAGAr,HÃF.S - Ach•J que V. Ex. esta 
eng·anado quanto ao papel dessa missão extrangeira em nossa 
vida política . Essa missão, creio eu, vc:iu apenas examinar a 
nossa potencialidade economica . Si ella, por acaso, se em~ 

brenhou pela nossa organização politica, foi até um .aclo de 
insolencia á nossa pa tria. Não creio que Lord Montagu, ha 
pouco falleciao, e uma figura de grande relevo no mundo br1-
lannico, sobretudo um legitimo nobre inglez, que respeitava 
tanto a sua propria personalidade, tenha tido ·a ousadia de 
querer impôr-nos uma reforma constitucional. Não conheço 
documento algum nesse sentido ... 

O Sa. AnoLPHo BERGAMIN! - Está no ·Ldlltorlo; eu até 
11 aqui. 

o .S~ ·· °NJC~OR .~}\Sf!IMENTO -- .E' exacto . 
··Ô SR. BAs.rLIO ni;; ·M~GA~HÃES - Si elle fez referencia a. 

·. necessidade rta reforma, -~ . por:,que se trata de uma reforma 
·palpitante, que .tanto está no espirita do povo brasileiro, como 

' : : l _l ... 
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no espi'riLo de todos aquelles que acompa,nlrnm nossa üvo lu-
c1io polit10a. 

O Sn . AuoLPl-16 BimoAMil'll - No relaLorio .;e dizia CJ.U~ 

não se prescmdiria da reforma parn regulariznção dos 1,ra-
liall10~ de: csLradas de ferro, 

O Sa. NICANOR NASO!MENTO - EnLre outras. O relataria 
da commissão ingleza é o que se chama uma banalidade inso-
lenLe. 

O SR. Aoowno DERUt.MINl -- Apoiado, muito bem. 
A mensagem do PresidenLc da Republica de 3 ·de maio, 

homologa, em grande parte, as suggestões desse relaLorio. 
O Sn. NJCANOR NASClMENTO - Não homo logou propl'ia-

menle. J\s suggestões eram banalidades de Lal ordem, que já 
haviam sido dilas em relatorios, pareceres, Jiscursos, quer 
nesla Camara, quer no Senado, exhaustivamente . 

o 811.. 'ADOLPHO BEll.GAMlNI - EnLão, tanto peior, man-
dando publicar a carLa no Times de 7 de julho. 

O Sn.. NJCANOR NASCIMENTO - Não pelo Presidente da 
Hepublica. 

O SR. AooLPHO BEl\GAMINI - Em nome do Presidenle, 
mas assignada pelo Sr. Ministro da Fazenda, carta compromet-
Lendo-se a pbLer todas ~.s realizações recommendadas nesse re-
1 aLorio. 

O Sa. BASILTO DE MAGALHÃES - Acredito que os nonres 
Deputados estão interpretando differentemente do modo por 
que o faço esse Lopico dQ relatorio da missão ingleza. 

Os inglezes, mais praticas do que nós, tendo examinado 
oe mE)lhores meios de conduzir-nos á realização prompta, ef-
ficiente, de certas necessidades materiaes, Leriam investigado, 
talvez, os eslorvos, vS obsLaculos que poderiam, porventura, 
cnconlrar crr: nossa carta política. 

E ahi, de facto, descobriram, - o que devemos reconhecer, 
- abices a essas medidas. Nada mais natural do que terem 
dilo, com lealdade, clareza e precisão, o que se deveria fazer 
para que o nosso paiz enl rasse desde cedo na bôa e limpa 
senda em qllc se propo.;;itava enca~ ·-"'defhii'&i~ent,e. 

O Sn. Anor.PH0 BEnGAMINJ -p-~~ ~·p l , 'itcr;i:it&1 :4 7re~ 
f . E ·,-i- , •)rma, discordo de V. x. 

O SH. NlcANO!l NARCLMENT ~ Elles poderiam Ler fei:o 



- 48 --= 

suggesLões douLrinarias. Levaram, porém, a in~olencia ao 
ponlo de se referirem á co:r:rupção de nos. o:: funccionarios, 
esquecidos de que Lord \Valpole foi quem realizou o sy~tema 
poli tico da corrupção. 

O Su. BASJLIO DE MAGALHÃES - ão ha paiz nenhum q1ie, 

neste parlicular, nos possa aLirar a primeira pedra. 
DeYemo até orgu Ih ar-nos, Sr. Presidente, de que na 

Republica, tão calumniada e alacada por muitos impenitenles 
do velho reg"in1en, tem havido mais l1onesLidade do que sob o 
Imperio . 

O Srr. :'lrcA.'-WH XASClME:NTo - Xão acretiilo. V. Ex. está 
enganado. Coubeço a historia da Republica e a historia do 
Imperio. Posso garantir que ha periodos da Republica incom-
paravelmente inferiores aos do Jrnperio. 

O SR. ADOLPHO BERGA IlNI -- Concordaria com V. .h:x:. 
i di sesse que a corrupção nos Yeiu do exterior, da Europa, da 

Arnerica .... 
O. SR. N1CANOR 1-ASClMENTO - Em grande parle . 
O Su. BASILIO DE MAGALHÃES - Somos herdeiros da l!:u-

·ropa cm Lodos os seus ys!emas politico·s, bons e máos. 
o SR. N!CANOR NASCIMENTO - o Imperio era mais sim-

ples, mais primitivo. 
o Srr. LINDOLPHO PESSÔA - A corrupção é phenon1rno 

11ormal em todos os paizes. 
o SR. NICA."IOR NASCIMENTO (dirígindo-se ao orador) --

V. Ex. já leu o excellente relalorio e.lo Sr. Vi:mna do Castcllo '? 
Si já o leu, ha de estar convencido de que, na Republica, a cor-
rupção aLLingiu ao maximo. 

o SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Li o relatorio e devo 
aproyeiLar-me e.lo a parle rom que me disLi ngui u V. Ex. para 
dar o meu publico e caloroso applauso ao meu prezado amigo 
e nobre companheiro de bar.cada, pelo seu bl'i!hant.e traba-
lho ... (rmiito bem) . 

o Sll. NICANOll NASCIMENTO - Pela sua intrepidez, pela 
sua capacidade e pelo seu civismo. 

o SR. BASILTO DE MAGALHÃES - ... cumprindo assigna-
Jar que, além da cora.iosn. e paLriolica aLtiLucle elo Sr . Vianna 
do Caslello, Llcverr:os lambem recordar agora, com a mais en-
lhusiastica admil'ação, o nome elo Sr. Clodomiro ele O!iveil'a. 
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ex- ecretario do Sr . Arlhur Bernardes, em l\Iinas, que foi 
qu err.., com profundo e exhausLivo esludo ela queslão, apontou 
o erro gravissimo que commeLLeria o Brasil . ... 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO - Minas rnlvou o Brasil ma_is 
uma vez. 

o SR. BMHLIO DE J\L\o.\LJJÃES - ... si fosse feiLa a con-
ces ão da Ilabira Irou a•J r. Farquhar . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - o Sr. João Luiz Alves 
deve ter o seu nome ao lado do do Sr. Artht::r Bernardes, em 
leLtras de ouro, n esta ques tão. (Apoiados.) . 

O SR. BASILIO DE l\IAGALII.~Es - ;Perfeitamente. E' um 
espfrito illuminado pelo mais sadio e fecundo paLriotismo . 
l\Ias, r . Presidectc, um Jos grandes orgão da impren a ca-
rioca, apreciando, aliás, com muita benevolencia, o projecto 
que tiYe a honra lle apresentar a esta Ca a, sobre o voto se-
creLo-obrigatorio, fez referencias á intromissão dos miliLares 
na polit,ica. 

Ainda ha poucu, ouvimos um aparte do illustre Deputado 
Sr . Fonseca Hermes, com o qual estou de inteiro accôrdo, 
dizendo que uma grande parte, sinão a melhor, das forças 
armadas, contirrúa fiel á autoridade con tituida, como o tem 
demonstrado, não só no triste levante de S. Paulo, naquelle 
Lrerr;endo assalt.o á fortuna particular e publica, como, ainda 
agora, no·s campos do Paraná e nas ooxilhas do Rio Grande 
Llo Sul. (Apoiados.) 

Mas, Sr . Presidente, é preciso dizer-se que o ideal da 
!lassa politioa devia ser o completo afastamento dos milita-
res, sobretudo dos mais graduados, tanto dos comícios eleif..9-
raes, como das corr,petições partidarias. 

O SR. L1NDOLPH0 P.B:sS0A - Não apoiado; não são os mi-
liLares politicos que esf ão fazendo a reyolla. 

o SR. BASILIO DE MAGALI-IÃES - Que não sejam elles, 
mas o certo é que são os proprios militares que reconhecem 
a necessidade de seu afaslau:en~o da poUica. 

Vou lêr um trecho firn::arlo pelo então tenente- coronel 
Hermes da Fonseca, a pr:iposito do assumplo. 

Dizia elle a 15 de jarreiro de 1892: 
«Seria longo dernonstear os inconveeien~es que, de ha 

muito, co-ncorrem para a q~1écla das instituições mililares . 
4 
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Dà. rap ida indicação que vimos de esboçar, deprehende-se 
que r esta ainda á força armada da nação completar seus 
actos de abnegação e paLi-ioLismo, retimndo-se comvletamen-
te da politica activa, a c.veíiiplo do que e nota em• pai::;es 
adeantadissimos do globo. E' e te o appello que fazêmos aos-
nossos camaradas do Exercit-Q e da Armada acional, e estamos 
certos de gue quasi em sua total idade abraçarão a idéa, que 
sem diivida sei·d mais ii-m importante serviço, que vrestai·ão á 
Patria. E CONFIAMOS QUE ELLA ASS1::.r GOSAR • .\, EJ.I FUTURO PRO-

XIMO, DE PAZ E PRO•SPERIDADE.2) 

Tendo nó , por iI~Yejavel felicidade, uma Gon Lituicão que 
no véda conqui tas, não vejo porque havemos de, syslemati.-
camente, augmentar o no so Exercito e a nossa Mari~ha, gas-
tando com as forças armadas da nação, como ainda ha dias 
,apontava nesta Casa o illustre Deputado pelo Districto Federal, 
Sr. Vicente Piragibe, cujo nome pronuncio com muita estima 
e apreco, a vulLuosa quantia de duzcnti0s mil co~tos annuaes, 
não para elevar o nosso paiz áquella prosperidade almejada 
pelo povo, mas para fazermos com que os campos se desertem, 
enchendo as cidades de mocos que, oulr'ora, votavam a sua 
aclividade á lavoura, e que agora estão dando ensejo a esse 
tremendo phenomeno da care tia da vida, pois estamos 
pert,urbando o agrismo em favor do urbanismo excessivo, por 
meio da cons0ripção militar . (Apoiados.) 

E' preciso, portanto, que tomer.r:os providencias neste 
sentido, para que o dia de ama~hã não nos surprchenda com 
outros grandes males que devem er preYi tos de de já, prin-
cipalmente por nós, representantes da nação, a quem incumbe 
a obrigação moral de dizer corajo amente a verdade sobre 
tudo que re peite ao presente e ao porYir do nosso paiz. 

O SR. N!QANOR , NASCI:MENTO - Ha muita opporlunidade 
de dizer que neste momento, assim assignalado por V. Ex., a 
Comrr.issão de l\Iarinha e Guerra, desafiando o bom senso, 
acaba de apresentar um projecto, mandando con·truir novos 
:r:avios e comprar novos armamentos para crear na America 
do Sul a paz armada. 

o SR. LTNDOLPHO 
1 

PESSÔA 

dade da defesa nacional. 
Só para atlender á necessi-
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o SR. ADOLPHO BErtGAMINl O Sr . Deputado Ni-canor 
Nascimento, neste ponl,o, tem toda a razão. 

O SR. NICANOR ~A'3GIMENTO - Nenhuma necessidade 
hoje nos póde atirar a uma luta, em que teriamas de ser ·ven-
cidos, porque não Lemos o potec.cial economico necessario 
para sustentar guerras com povos vizinhos. 

A unica cousa a que deverr:,o.s aspirar é a paz, mórmente 
quando não podemos realizar a guerra. 

O SR. LINDOLPno PESSÜA - Adquirimos armamenlos para 
preparar a paz. 

O SR. BASILIO DE :'IIAGALHÃ.8S - Gomo já evacgelizou um 
grande escriptor inglez, - o r. l\Ialcolm Quin, - 0 antigo 
proloquio 4:Si vis pacem, para bellulll> deve ser transformado 
agora em «Si vis pacem, para pacem». 

o SR. NICANOR NASGI~ElNTO - A poliLica de desafio aos 
nossos amjgos vizinhos é erro gravissimo •. 

o SR. BERNARDES SOBRINHO - o est;ado c.ormal da hu-
manidade é o de guerra. 

O SR. NIGANOR NASGL.~ENTo - Para matar muito, já te-
mos tres grandes flagellos: a tuberculose, a politicagem e o 
Sr. Epitacio Pessôa . (Riso.) 

O SR. ALBERIGO DE ~ORAES - Em um momento de indi-
sciplina, não se deve comprar nem armamentos nem navios. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Sr. Presidente, é a pri-
meira vez na minha vida que tenho vinculas partidarios, 
porque em politica sempre fui um franco-atirador; entretanto, 
cumprindo lealmente o meu dever de soldado do Partido Repu~ 
blicano Mineiro, estarei com a minha bancada, dando o meu 
voto a todo e qualquer projecto que for julgado necessario a 
bem do meu paiz. Mas, até onde puder chegar a minha vóz, di-
r ei que, em vez de augmentarmos o nosso Exercito e de man-
darmos construir mais navios, o que devemos fazer é locar 
estradas de ferro, (apoia.dos), é franquear estradas de roda-
gem, é abrir escolas por toda a extensão do nosso pai~ _(muito 
bem; apoiados) •••. 

o SR. HENRIQUE DODSWORTH - Tratar do problema da, 
instrucção, que está hoje abandonado. 

O SR. BA13ILro DE J\fAGALHÃES - ••• porque só assim_ .ci-
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inentaremos solidamente e perpetuamente o fuLuro el a nossa 
grande nacionalidade. (Muito bem.) 

Aproveilando o esLar na tribuna, Sr. PresidenLe, quero 
daqui dar os meus vivos applausos ao r. DepuLado Joaquim 
de Salles, illu stre membro da bancada a que tenho a honra 
de pertencer, pela ua conciLação, fciLa hontem nesta Casa, 
não só ao magistrado supremo do paiz, como tambem a todos 
os politicos que teem prestigio bastanLe para conseguir esse 
beneficio extraordinario reclamado pela ração, - em prol da 
revisão consLitucional. Mas, que ella seja feita cm moldes li-
beracs, não manietada, agrilhoarta, como se quiz fazer nesta 
Ca a (apoiaclos), e im acccilanclo- e ele cada rep1·esenLanle ela 
Nação, de cada cidadão, ele cada bra ileiro livre, de cada pro-
fe or das nos as Faculdades, o concurso ele sua inlelligencia, 
afim de que o nosso estatuto politico, uma vez reformado, seja 
digno desta grande terra do Cruzeiro do Sul. 

O SR. HENH!QUEI DonswoRTH - Sem o estado ele sitio, 
que opprime a imprensa. 

O SR. BASILIO DE l\L\GALHÃES - Discordo, porém, do meu 
illustre collega, Sr. Joaquim de Salles, apenas com relação a 
um iopico de seu brilhante discurso ele hontem. 

E' o em que S. Ex. se refere á suppressão do que deno-
minou o "aiheismo do Estado, para restaurar o espirita reli-
gio o do povo, esse freio admiravel que estatue dentro de cada 
um de nós o juizo da nossa consciencia" ... 

Eu acho, Sr. Presidente, que na reforma constil ucional 
não devemos tentar, por .maneira alguma, que novamente se 
una a Igreja ao Estado (apoiados; miiito bem) ..• 

O SR. NELSON DE SENNA - A lição da democracia é a 
Igreja livre no E tado livre. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - De pleno accôrdo ..• 
porque o proprio redactor da "Pastoral Collectiva", o illuslre 
D. Antonio de Macedo Cosla, luminar do episcopado brasi-
leiro, referindo-se ao paLrocinio do Imperio com relação á 
Igreja Catholica, teve ensejo de dizer que era uma protecção 
que a abafava, quasi transformando o Imperador em um se-- . -
gundo Papa. A vingar o desejo do Sr. Joaquim de Salles, 
seria então preciso exigir na Constituição que o Presidente da 
Republica fosse caíholico, apostolico, romano ..• 
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O SR. CES.\R DE l\IAGALI-L:\Es - O proprio clero é contra 
essa união. 

O SR. PRADO LOPES - AcrediLo que a não queira. 
O SR. BASILIO DE l\IAGALHÃES - Deve mesmo não a que-

rer, porque a Igreja só verdadeiramente floresceu no Brasil 
depois ele separada do EsLaelo. 

O Srr. ADor,puo BErrGAMI r - A separação foi em bene-
ficio ela propria religião. 

O SR. BASILIO DE MAGALHÃES - Quanto ao appello di-
rigido pelo meu illusLre collega, não só ao Sr. PresidenLe da 
Republica, ~orno a esta Casa do Congresso acional, eu o faço 
lambem meu, - para que militares, como o Sr. commandante 
Protogenes Guimarães, não tenham mais a velleidade de vir 
annunciar-nos qu e são capazes de transformar em penna e 
1.inLa a ponla de suas espadas e o negro ela polvora dos seus 
canhões, para fazerem a reforma constitucional. Façamol-a 
nós, - os a quem incumbe legalmente fazel-a -, e façamol- a 
digna de nossa civilização, da nossa cultura, do nosso grande 
Brasil ! 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem; muito bem .. 
O oraclo1' é cumpi·imentado.) 





A MULHER E A POLITICA 

Desde que no Brasil, a exemplo de outros paizes civilizados, 
permittiu o homem que a mulher lhe invadisse a orbita da acti-
vidade social, não só exercendo o magisterio e as profissões 
liberaes, como ainda d_esempenhando cargos em quasi todas as 
repartições publicas, - o que a mais natural e elementar coherencia 
agora exige é que se lhe dê tambem o direito de votar e ser votada. 

De duas uma: - ou cheguemos ao ponto extremo da limpida 
senda em que liberal e progressivamente entrámos, ou, então, re-
gridamos, não consintamos mais que a mulher esteja directamente 
interessada na communhão social, vedemos-lhe que tome parte na 
administração publica e façamol-a retornar exclusivamente ao 
"santuario do lar", famosa expressão com que os retardatarios 
soem mascarar a ignobil escravização do sexo affectivo ... 

Não tem a mulher occupado, aqui e no mundo culto, o mais 
alto posto de governo, o que importa no exercido do supremo di· 
rei to politico? D. Isabel, a egregia filha de Pedro II, não foi por 
mais de uma vez regente do Imperio Brasileiro, em cujo throno 
talvez se assentasse por muitos annos, ~ i não o houvesse patrio-
ticamente sacrificado á definitiva redempção dos africanos? Não 
dirigiu a rainha Victoria, por mais de meio seculo, os destinos do 
maior Estado do orbe, - o Imperio Britannico ? E quem é que 
timoneia soberanamente a Hollanda, "pueblo donde se ama á las 
flores, donde e! candor doméstico aguarda la vuelta dei trabajador 
en casas limpias como plata, y donde rios morosos van diciendo, 
si no el himno, el salmo de la libertad", na linda p~rase de Rodó? 

Gosa a mulher de direitos politlcos, plenos ou parciaes, em 
muitas nações adeantadas :- na Inglaterra (onde. a éampattha temi .. 
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nista foi iniciada pelo gránde sociologo Stuart Mil! em 1868), na 
Nova-Zelandia e no Canadá; na Finlandia (a partir de 1872), na 

oruega, na Suecia e na Dinamarca; na Suissa, na Allemanha e na 
Austria; na Hollanda (desde 1919), na Belgica e no Luxemburgo; 
na Polonia, na Tcheco-Slovaquia, na Grecia e na Bulgaria, e, final-
mente, nos Estados-Unidos da America-do-Nortc, onde foi o Es-
tado de Wyoming, ora governado por uma sua cidadã, o prin1eiro, 
em 1869, que admittiu esse assignalado progresso. Vê-se, por esta 
lista, que os paizes latinos são os mais persistentes na conser-
vação da mulher, pelo menos ostensivamente, afastada dos comicios 
eleitoraes. Mas, logo que vingue na França a idéa, alli ha poucos 
annos apoiada por Viviani e Briand, de possibilitar-se á mulher o 
pleno exercido dos direitos politicos, ruirá a muralha chineza que 
na ltalia, na Jberia e nos paizes ibero-americanos até agora es-
maga a liberdade do sexo affectivo. 

O projecto que tive a honra de apresentará Camara e que esta 
já considerou objecto de deliberação, constitue, como então de-
clarei, um corollario do em que dias antes propuz a adopção do 
voto secreto e obrigatorio. Basta ler um e outro e saber-se que ha 
em nosso paiz muitas funccionarias publicas. 

Entretanto, si elle merecer approvado e sanccionado, não terá 
o miraculoso condão de elevar, sem demora, alguma das nossas 
dignas compatricias á presidencia da Republica, como exaggera-
damente e tendenciosamente parece acreditar um roseo vespertino. 
E que o tivesse! Que mal, que infortunio, que calamidade adviriam 
dahi á nossa terra? Num paiz que já foi governado por illustre 
mulher de sangue azul, não haverá porventura outra illustre mulher, 
embora de sangue não azul, capaz tambem de governal-o com 
honestidade, competencia, energia e patriotismo? 

Diz-me a consciencia,- e estou certo de que os proprios meus 
mais impenitentes adversarias o reconhecem,- que, correspon-
dendo á confiança da soberania popular, lenho gerido com rectidão, 
tolerancia e abnegado esforço o meu municipio mineiro, onde não 
me olvidei de nenhum problema vital. E, como já houve quem me 
mandasse preferir á questão do voto feminino a da debellação, alli, 
da carestia da vida, cabe-me o dever de tornar publico ter sido a 
edilidade de S .-João-del-Rey, por meu intermedio, a primeira. do 
.interior brasileiro que obteve generos da Superintendencia do 
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Aastecimen to, afim de fornccel-os directamente ao povo. Mas 
estou convencido de que lá, na minha querida terra, aureolada por 
tantas e tão bellas tradições de liberalismo, ha de existir segura-
mente alguma devotada e idonea mulher, que a administre melhor 
do que eu. Si a lei assim o facultasse e eu houvesse de transmittir-
lhe o arduo cargo, - fal-o-hia de joelhos, porque nisto eu seguiria 
o conselho do immortal pensador de Montpellier, para quem o 
homem só deve ajoelhar-se deante da mulher. 

A cruzada em prol do voto feminino não é recente no Brasil, 
como presumem pessoas pouco afeitas ou de todo extranhas á 
leitura de annaes parlamentares. 

Quando entrou em primeira discussão o projecto da nossa 
magna-clzarta republicana, 31 congressistas, - dos quaes nove mi-
neiros, - apresentaram-lhe uma emenda, "garantindo á mulher a 
plenitude dos direitos civis e concedendo o direito eleitoral ás 
diplomadas com títulos scientificos e o de professora e ás que esti-
vessem na posse de seus bens e ás casadas". Essa tentativa não 
teve exito feliz. Vivem ainda, quasi todos em brilhante actuação 
política, alguns dos signatarios da referida emenda, que foram os 
Srs. Aristides Maia, Costa Machado, J. C. Ferreira Pires, J. A. de 
Avellar, A. Jacob da Paixão,]. J. Ferreira Rabello, F. A. de Oliveira 
Pen na, J. das Chagas Lobato, Lamounier Oodofredo, Saldanha 
Marinho, Lopes Trovão, J. A. Vinhaes, Nilo Peçanha, J. S. ~a Fon-
seca Hermes, Urbano Marcondes, D. Manhães Barreto, A. de 
Oliveira Pinto, Erico Coelho, A. lndio do Brasil, J. T. da Matta 
Bacellar, Epitacio Pessôa, Vergilio Pessôa, Cesar Zama, barão de 
Villa Viçosa, A. B. de Athayde Junior, Oqnçalo de Lagos, Casi-
miro Junior, Luiz Delfino dos Santos, Cassiano do Nascimento, 
Leopoldo de Bulhões e A. Pinheiro Guedes. 

De outros tentamens, particularmente de projectos offerecidos 
ao juizo do Congresso Nacional, só tenho noticiado de que é autor 
o illustre senador Sr. Justo Chermont e do que provocou, em fins 
de 1921, um luminoso parecer da lavra do meu prezado collega 
Sr. Juvenal Lamartine. Lamento não ter lido esse substancioso tra-
balho (cujo conhecimento devo agora á gentileza do nobre repre-
sentante do Ric-Orande-do-Norte) antes de fundamentar o meu 
projecto, pois este seria então escudado com allegações ainda 
mais amplas. 
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Observou-me, com sobeja razão, o meu preclaro collega e 
amigo Sr. Augusto de Lima que, no Brasil, este grave assumpto 
do voto femin ino, toda vez que surge á tona do parlam€nto ou da 
imprensa, é sempre tratado com chocarrice. Ou com zombarias ou 
com a mais completa ausencia de argumentos, como ainda agora 
se está em parte verificando. Já houve até quem, em logar de faze!' 
1.:1111a critica qualquer, boa ou má, porém impessoal, das idéas que 
préguei e defendi, se limitasse a cuidar do metallismo da minha 
vóz e a attribuir-me o invento do vocabulo "influição", que consta 
de velhos e novos lexicos e já vem sendo empregado na lingua, 
pelo menos desde Os Lusiadas, por todos os escriptores de incon-
teste autoridade. 

Estudando os políticos do passado nacional, deparou-se-me na 
vida do visconde de Jequitinhonha uma sábia maxima, que ha 
muito adaptei por minha: - "No Brasil, antes injuriado do que 
esquecido". Claro está serem injurias que não reclamem, como 
immediato revide, o conhecido argumentam baculinum . .. 

E que prazer o meu, ou, melhor, que gloria a minha, de ser 
injuriado por amor da mais nobre das causas, - a causa da eman· 
cipação politica da mulher brasileira 1 

BASILIO DE MAGALHÃES. 

(Do Paiz de 5 de dezembro de 1924.) 



[ 

O SUFFRAGIO FEMININO 

O ·DEPUTADO BASILIO DE MAGALHÃES PATROCINA A IDÉA E 
DÁ AS RAZÕES POR QUE O FAZ, NUMA PALESTRA. COM ESTE 
SE!YIANARIO 

Quasi ao apagar das luzes, o Congresso animou-se de uma 
subita vontade de trabalhar, de estudar e de resolver alguns pro-
blemas de transcendente importancia para a vida do regimen e 
para o progresso nacional. Assim, agita-se no parlamento a questão 
do voto secreto - obrigatorio, instituição que é um dos imperativos 
mais fortes da democracia brasileira na actualidade. Não é de 
menor significação social e politica o su ffragio feminino, thema de 
um projecto que o poder legislativo está examinando. e discutindo. 
Conferir o direito de voto á mulher, parece a muitos observadores 
dos acontecimentos da nossa vida publica uma temeridade, ou 
pelo menos um acto inopportuno, num paiz que ainda não conseguiu 
apparelhar siquer, com aquelle instrumento da soberania popular, 
quarenta por cento dos seus cidadãos 1 Outros combatem a intro-
missão do bello sexo nas lutas eleitoraes, por motivos de ordem 
sentimental, que positivamente não merecem nenhum respeito. Não 
se filia nem a uma, nem a outra destas correntes, o sr. dr. Basilio 
de Magalhães, que representa Minas-Geraes na Camara Federal. O 
sr. Basílio de Magalhães é um novo da politica, para cuja activi-
dade entrou apenas ha meia duzia de annos, arrastado por inven· 
civeis razões de civismo. Nos domínios das letras historicas do 
Brasil, do jornalismo metropolitano e do publicismo, o seu renome 
tinha repercussão nacional, quando s. ex. resolveu um bello dia 
abandonar a sua brilhante situação intellectual no Rio para ser 
chefe partidario erh S. João-del-Rey. A sua acção nessa cidade-deu 
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o padrão definitivo de sua energia e de sua capacidade. Através 
della, o sr. Ba-silio de Magalhães recebeu o mandato senatorial em 
Minas e recentemente a deputação federal. Homem de larga cultura 
sociologica e !itera ria, tendo um profundo conhecimento do nosso 
passado historico, intelligencia agi! e penetrante, o illustre repre-
sentante mineiro é um dos principaes elementos da élite mental do 
Congresso. O problema do voto feminino serviu-nos de pretexto 
para, em palestra, provocar uma lucida, scintillantc diss ~ rtação do 
sr. Basilio de Magalhães. Em claros, nitidos raciocinios, manifestou 
a sympathia do seu espirita pela innevação annunciada. Eis as 
palavras de s. ex. a este semanario : 

- « O meu projecto concedendo á mulher o direito de suffragio 
e a elegibilidade foi um acto de coherencia com o em que propuz o 
voto secreto e o voto obrigatorio, e no qual suggeri o alistamento 
compulsorio dos funccionarios publicas. Ninguem ignora que ha 
hoje, em nosso paiz, grande numero de mulheres empregadas em 
quasi todas, sinão em todas as repartições federaes. Abandonem 
as mulheres esses postos, ou véde-lhos a lei ; deixem de exercer 
profissões liberaes ; não sejam mais as competentes, carinhosas e 
dedicadas mestras da infancia, como são em todo o Brasil : - e eu 
pedirei immediatamente a retirada do meu projecto. 

Physicamente e pyschicamente, a mulher não é inferior ao 
homem. Dessa verdade, facilmente demonstravel, resulta que tanto 
ao aspecto criminal, quanto ao civil, só em pouco, e razoavelmente, 
distingue a lei entre os individuas do sexo masculino e os do sexo 
feminino. Assim é que, no casamento em que vigora o regimen da 
communhão de bens, cabe a gestão destes ao homem. 

Dois argumentos merecem considerados, dentre os em que se 
estribam os anti-feministas. Um é o de que se desorganizará a 
familia, desde que a mulher troque o remanso domestico pelo 
fragor das lutas partidarias. A isso respondo que o sexo affectivo 
ha muito exerce immensa actividade extra-lararia, na medicina, na 
advocacia, no ensino, na burocracia, no balcão das casas commer-
ciaes, nas estradas de ferro e nas fabricas, e, no emtanto, ainda não 
se desorganizaram as familias a que pertencem essas admiraveis 
heroínas do trabalho mental ou manual. O outro é o de que não 
devemos arrojai-as á voragem da politicalha. Mas, ahi, o que nos 
cumpre é transformar a politicagem em politica, naquella "sã 
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polit ica, fil ha da moral e da razão," de que cogitava o patriarcha 
da nossa independencia. Estabeleça-se, como já propuz, o voto 
secreto, e a mulher poderá dignamente accorrer aos comid os 
eleitoraes, onde então não mais haverá nem cabala, nem cacete, 
nem peita, nem punhal. 

De 54 nações independentes, 28 já deram ás mulheres o direito 
de voto. E dessas 28 muitas ha que permitte m ás representantes do 
sexo affectivo assento nas vercanças, nas assembléas geraes 
(Camaras e Senados) e até nas curues presidenciaes de Estado, 
como acontece na grande Republica norte-americana. 

Quem examinar bem as multiplas questões que dizem respeito 
a este importante problema, verá que a. mulher póde normalmente 
cumprir todos os deveres e exercer todos os direitos, que outrora 
eram apanagio do homem. Sómente não é admittida no serviço 
militar, ao qual apenas a vinculam os prestimos de enfermeira. 
Seria, porém, absurdo exigir que fosse tambem conscripta para as 
armas aquella que já paga um imposto de sangue tão pesado com a 
gestação, o puerperio, a creação e a educação dos a quem o sexo e 
a organização politico-social impuzeram o destino de soldados. 
Para encurtar razões : - O ideal, que concretizei no ultimo 
projecto apresentado á consideração da Camara, da qual tenho a 
honra de fazer parte, já triumphou na maior parte do mundo culto, 
e ha de tornar-se tambem victorioso aqui. O meu desejo era e é 
que o Brasil não se torne, a esse aspecto, uma nação retardataria. 
O dynamismo nas conquistas politicas é um phenomeno que 
assombra pela rapidez com que se manifesta entre os povos adean· 
tados. Quando se agitou em nossa Constituinte Republicana, ha 33 
annos, a questão do voto feminino, os partidarios da emancipação 
politica da mulher brasileira não tinham, sinão raros exemplos a 
que se apegarem no orbe cultural. Veja-se que rapido progresso fez 
o nosso planeta em tão curto espaço de tempo l Será pena si, em 
me io dessa marcha ascencional do universo civilizado, ficar o 
Brasil estacionario, mantendo em escravidão politica aquella que, 
vencendo todas as resistencias do homem, já o domina em tudo e 
por tudo 1 » 

(Do "A. B. C." de 13 de dezembro de 1924.) 





A PROPOSITO DO VOTO FEMININO 

Disse Emerson, - que em si proprio verificou o phe nomeno, 
- possuírem as idéas refo rmadoras uma porta secreta, pela qual 
penetram no coração de todos os legisladores e de cada habitante 
de todas as cidades. 

Em geral, quando um pensamento novo, nimbado pela razão e 
pela bondade, desce do cerebro ao coração de um homem, parece 
que, semelhante a um pharol, irradia elle a sua luz, immediata-
mente, a centenas de espíritos e de corações. 

O suffragio feminino, - conquista realizada na segunda metade 
do seculo findo e que se deve principalmente a um philosopho 
inglez, doutrinado pelo positivismo, Stuart Mill, - já existe em 
28 paizes, em muitos dos quaes gosa tambem a mulher do direito 
de exercer mandatos politicos nas camaras municipaes e geraes e 
até, como na grande republica norte-americana, o de governadora 
de Estado. 

Ora, tendo eu apresentado á assembléa legislativa, da qual 
tenho a honra de fazer parte, um projecto propondo a adopção do 
voto secreto-obrigatorio e o alistamento eleitoral compulsorio dos 
funccionarios publicas, e havendo entre estes um numero consl-
deravel de mulheres, nada mais natural que eu sugger~sse tambem 
á Camara o suffragio e a elegibilidade femininos. 

Oriundos da raça cavalheiresca da Iberia, nós, os brasileiros 
cultos, podemos e devemos perfilhar e conduzir ás ultimas conse-
quencias a bella divisa yankee: - "Ali for the !adies!" (tudo pelas 
mulheres l) 

Agora já se averiguou um facto auspicioso. Em vez das chutas 
habituaes, das chalaças de outr'ora, a imprensa, salvo um ou outro 
dos seus orgams, tratou seriamente da questão . E no parlamento 
nacional, como se infere da enquête realizada pela "Gazeta de No-



ticias", é vultuosa a corrente de sympathia com que foi recebido o 
meu projecto ou em prol da idéa nelle contida. 

Notei, enb-etanto, que os meus illustres collegas de deputação 
mais commungantes da excelsa fé catholica, - e entre -elles creio 
se distinguirem os meus co-estaduanos, - julgam aberrar da trilha 
sagrada das virtudes domesticas a mulher que acaso perlustre a 
senda aspera da politica. 

Eis por que resolvi escudar-me com a opinião de monsenhor 
Spalding, bispo de Peoria, nos Estados Unidos, o qual, quer no 
opusculo "Means and ends of eclucation", apparecido em 1897, 
quer no discurso intitulado "Opportunity", vindo a lume em 1899, 
reconhecendo a bem afortunada invasão da mulher na orbita de 
activiáade em que óantes somente se movia o homem, anteviu, 
sem receio algum, novos triumphos do sexo affectivo na vida pu-
blica. Assim se exprime elle, no primeiro dos citados trabalhos: -
"Seja qual fôr o futuro politico da mulher, não ha duvida que o seu 
campo de acção se dilata cada vez mais. Já se lhe confiou a edu-
cação elementar. Já enveredou ella pelas carreiras liberaes. No 
mundo dos negocios, percebe-lhe o homem a crescente concor-
rencia . Na literatura, em nosso paiz pelo menos, tem ella melhor 
gosto do que o homem e produz tão boas obras quanto este. En, 
contram-se mais espiritos estudiosos entre as mulheres do que 
entre os homens. Na santa faina da educação pessoal, ·tomaram 
ellas rapidamente a vanguarda. São as que lêem mais obras, sobre-
tudo de poesia. Não foi a musa a primeira educadora? E o amor da 
verdadeira poesia não exerce ainda o melhor influxo na educação? 
As paixões vulgares e os instinctos grosseiros, que nos jovens 
destroem a fé em um ideal supremo, pouca presa fizeram na alma 
das mulheres ... Não ha, por conseguinte, duas especies de edu-
cação, uma para os homens e outra para as mulheres. Tanto a estas, 
quanto áquelles, temos que pedir o mesmo esforço em prol da vida 
completa, uma egual confiança no poder, de que gosa a nossa natu-
reza, de elevar-se e attingir um dia a tudo que é divino ... " 

Professor interino, que fui, de "Historia da Arte", durante 
cerca de dois annos, na Escola Nacional de Bellas-Artes, sempre 
me preoccupou dilucidar porque, - depois de haver o homem, desde 
a nudez tribal até aos tempos modernos, tentado tornar-se menos 
feio a poder de toda a sorte de tatuagens e tembetás, de arminhos 
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e rendas, - acabou por confessar-se vencido, deixanáo exclusiva-
mente ás " humanas rosas" o fazerem-se " por ar te, mais for mosas'', 
como aprégoava o cantor apaixonado de d. Caterina de Athayde. 
Pois na primeira das acima referidas monographias de monsenhor 
Spalding se me deparou explicação analoga á que eu costumava dar 
aos meus discípulos, e vem a ser o ter-se em tudo apurado a es-
thesia mais aprimoradamente na mulher do que no homem. 

Assevera elle: " ... O penúor que tem a mulher pelos ornatos de 
indumentaria não vem da sua paixão pelo bello? E o senso esthe-
tico não é, neste munoo de creaturas grosseiras e feias, urna es-
pecie de virtude rejuvenescedora, como o brilho da primavera?" 

Não sei como escapou á excommunhão papal o insigne antiste 
americano, sociologo-pqeta de batina, mais saturado de corajosas 
verdades do que do ranço de canones obsoletos ... 

Dentre as muitas intellectuaes patrícias, que me honraram com 
generosas palavras áe felicitações ou captivantes expressões de 
apoio, peço venia para destacar a exma. sra. d. Nair Hermes da 
Fonseca, que, além de cultora da arte difficil em que já se con-
sagrou o seu pseudonymo de "Rian", é tambern escriptora dotada 
de talento e graça invulgares. Eis como s. ex. encerrou a carta com 
que me distinguiu em data de 4 do corrente mez: - "E lembro-me 
agora da phrase de um nor te-americano illustre, ao qual, exaltada, 
eu expuzera a questão palpitante do feminismo, e que, em tom 
calmo, me disse: - " Eu quizera saber aonde é que vae chegar, .. 
Egualar as mulheres aos homens? Mas eu sempre julguei que a 
mulher nos fosse superior ! " 

Ahi está porque a grande republica norte-americana é hoje o 
expoente do progresso no mundo cultural. 

Emquanto isso, no Brasil, para vergonha nossa, a mulher po-
liticamente não passa de escrava teúda e manteúda ... 

BASILIO DE MAGALHÃES. 

(()a Revista da Semana de 20 de dezembro de 1924.) 
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