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PARECER EM;ITTIDQ 

S OBRE 

A representação 110 oorpo docente do Gymaasio Nacional contra o l~egulamen~ 
annexo M Decreto n. 2857 de 30 de março de 1898 

A Congrega9ão do Gymuasio Nacional, representada por 
uma commissão de lentes, protesta no documento junto contra 
o regulamento que baixou com o Decreto n. 2857 de 30 de ~arço 
ultimo, sob o fundamento de que a reforma por elle. realizada 
«perturba o ensino secundario, torna ine~equivel o processo 
de exames, ataca a dignidade do mestre, annulla a SUfl. força 
moral e, porventura, creará confiictos entre examinadores, 
priva.dos do voto e membros do jury, tribunal d~ superior 
instancia. » 

Esta Directoria, tendo examinado cada uma das arguições 
contidas nGssé documento e reduzindo-as aos pontos essen
ciaes, póde affirmar que nenhum dos argumentos oppostos pelos 
seus illustrados signatarios a convence de que o Governo se 
tenha orientado mal, adoptando o plano de estudos, o methodo 
de ensino e o processo de exames, que constituem o que a re
presentação chama «corpo de novas doutrinas e insustentavei~ 
determinações, perante a logica e a pedagogia.» 

Em que consistem os graves defeitos da reforma na parte 
refer1:mte ao plano de estudos ou á distribuição das materias de 
que se occupa o art. 5° do novo regulamento LEm rigor, bem 
examinado o pensamento da commissão, esses defeitos redu
zem·S<3 a um, referente á mathematica. O ensino da arithmetica 
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da-se desde o primeiro até o setim.o auno . A Congregação con
sidera « impraticavel a divisão desse ramo da mathematica por 
sete anups e ensinada ainda depois que o alúmno, por promor;ões. 
necessarias, chegar ao conhecimento superior dessa sciencia, 
achando-3e em condições semelhantes o ensino da algebra ele
mentar, inicialo no 3° anuo e o de geometria no 4°.» 

De onde, porém, r esulta a impraticabilidade~ A commissão 
não o mostra de modo c0ncludeute. Apenas estranha que o 
estudo da arithmetica succeda ( não é exa.cto ) e coincida com 

• o do calculo e astronomia, e declara impossível ensinar a 
geome1ria de Euclides, a trigonometria rectilioea, as curvas 
usuaeo, em duas horas por semana. · 

Quanto ao primeiro ponto, si o intuito c1pital da commis
são foi censurar a recordação dn, mathematica element1r nos 
ultimas annos do curso, ao tem po em que já se estufa calcul.o 
e a3tronomia, respondr·se que, devendo o plano de estudos 
convergir para um resultado final, que é o exame de madu· 
rez1, seria absurdo dar ás promoções o mesmo valor que aos 
exames finaes do antigo regulamento, deixando em repouso a 
intelligencia do alumnq relativamente às materias dos annos 
anteriores, quando do regímen resalta que a ma teria inteira 
de estudos deve estar em continuo movimento até ás provas. 
Pouco importa que a mathematica por sua extensão se divida 
em cadeiras diversas. /!. revisão ter-se-ha de fazer pelo mesmo 
modo e obedecendo ao fllesmo principio applicado às .matarias 
cursadas em um:i. só c~deira. Quando no 6° anuo, por exemplo, 
se faz a revisão de geographia, que é estudada desde o pri
meiro anno, comprehencle-se riue esse trabalho não se limita 
aos pontos superiores da disciplina, mas ao exame do estado 
dos conhecimentos do ~lumuo para as rectificações necessarias 
que opera-se sobre a ·materia anteriormente ensinada em todas 
as suas partes . Não hj1via razão, portanto, para excluir a ma
thematica desta regra, a pretexto de que ha perfeita subordi
nação entre ôS suas diversas di".'isões. A aceitar-se essa razão, 
todas as sciencias abstractas dispensariam revisão. 
· No que diz respeito á falta de tempo, este defeito da reforma 
só póde ser allegado pela falta de methodo. Os professores 
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americanos que ultimamente esttidaram esta questão de pro
grammas exhausti vos, acharam suflfoientes 2 1/2 horas por 
semana para o estudo de geometria, realizado ao mesmo tempo 
que o de algebea. ( 1 ) 

Esta Directoria tem em muita consideração a competencia 
dos signatarios da repl'esentação, mas está convencida de que a 
sua opinião não se teria manifestado tão pouco calma, no que 
toca á distribuição das matarias de ensino do Gymnasio Nacio
nal, si os mesmos houvessem attendido ao espirita do regímen 
ele progressão acloptaclo no novo regulamento. 

Não menos injusta é a censura desenvolvida pela commissão 
relativamente ao arL 19. 

O n. I deste artigo exprime-se texttialmerite assim : 
«Em todos os annos do cllrso será empregado o methódo intui

tivo, e preferido o ensino pratico ao theorico, cingindo-se o pro
fessor na parte scientifica á explicação dos principias funda" 
mentaes. » 

Entendeu a commissão que existe antinomia entre esse numero 
e os outros membros do artigo, de modo que o professor de lin
guas, por exemplo, sendo os cursos, realista e classico, simulta
neos,« ou deverá ensinar as linguas sob a feição pratica, despida 
das noções theoricas, tornando-as elementos utilitarios para a 
conversação e escripta, ou devera dar ao estudo do idioma nacio
nal e dos estrangeiros todo o valor historico.» 

Tal ant!nomia não existe no Regulamento. A commissão não 
qtüz ver o que-é claro e· resulta 'da combinação do art. 20, que 
estabelece, · para as materias que não são exigidas no exame de 
madureza, programmas mais desenvolvidos, com a distribuição · 
das matarias constitutivas do setimo anno, que é exclusivamente 
classico. 

Accresce que o referido art. 20 não exige, como pretende ·a 
commissão, o desenvolvimento exhaustivo de cursos especiaes ou 
universítarios. 

( 1) Relatol'io da Oommissiio de Estudos das Escdlas Secundarias dos ES• 
tados-Unidos. 1893. 
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Trata-se de um curso .geral, em que só por má vontade se 
poderia encontrar a indicação de programmas. dessa especie. 

Quem redigio essa parte do Regulamento escuuou-se em elo -
C1Hnento official,o relatorio elo illustraio professor Said Alij apre
sent ado ao Ministerio depois ele finda a sua commissão peda
gogica na Europa. Pelo trecho desse documento, que vai adiante 
transcripto, mostra-se em como os novos methodos ele cultivar 
línguas na Allemanha proporcionam . attingir o conhecimento 
theorico da língua pelo ensino pratico da mesma lingua. 

O methodo intuitivo é a iuiciaçfio. 

Eis como se exprime aquelle professor: 
<Quando se estuda nos paizes mais adiantados da Europa o 

processo pelo qual se ensinam as materias do curso secundario, 
quer classic9, quer moderno, fica-se surprehendido de encontrar 
por toda a parte uma orientação muito mais pratica do que 
theorica . Reduz-se a theoria ao indispensavel e exige-se dos. 
professores que se compjmetrem bem da sua verdadeira missão 
de educar o espírito dos estudantes para um fim certo e deter
minado. Na Prussia, por exemplo, antes de qualquer pro
gramma, o governo est~belece em termos claros e precisos o 
objecto do ensino de cada matéria. Tod0s os esforços devem 
dirigir-se em linha recta para. attingir esse fim, e o professor não 
tem o direito de fazer digressões para a satisfação do amor 
proprio de mostrar-se um homem erudito. 

« O estudo da língua materna é com toda a razão considerado 
como a parte principal do ensino secunda.rio . Merece, portanto, 
um exame attencioso, q qual dará idéa da orientação pratica e 
utilítaria de . todo o curso. (') 

.«Para qualquer dos iqstitutos secundarias ·dít Prussia, a que me 
referi anteriormente, marca o r egulamento como objecto do 
ensino da língua mat~rna o seguinte: aptidão e facjlidade 
para o emprego correcto, quer oral, quer escripto, do idioma 
allemão ; conhecimento dos capitulos mais importantes da his-

( 2) O autor refere-se, en\re outros estaõeledmentos, ao Gymnasium, que 
conserva uma feição tra.Uciqnai essencialmente ciassica. 
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toria da litteratura allemã (adquirido por -occasião da leiturà 
das producções litterarias), e sentimento, patrio avivado pri'n
cipalmente pela familiarisação com as lendas allemãs, bem 
como com as obras primas da litteratura mais importantes para 
a escola . 
.... ..... .... ··· ··· ...... ........... .................... · '· 

« Na Suissa o ensino grammatical tamb'em é considerado como 
uma parte do estudo da lingua maternn. Assim é que em Bern 
encontrei-o apenas no progymm~sio e nas duas Classes mais afra
zadas da escola real; isto mesmo · ao lado da explicação scl.el.i
tifico-lítteraria dos trechos de leitura. As composições e disser
tações repres1mtam papel de maior irnportancia durante todo o 
ourso. O preparo nesse sentido é feito com tal· cuidado, que no 
programma da esGola litteraria (a qual corresponde ao Gyrrinasió 
allemão) se encontram themas para dissertações como estes : 
a educação elo cavalheiro na idade média ; considerações sobre 
mdseu de artes _pela leitura. do Laokoori. de Les$ing ;_a pa
lav1'a natureza no vVerlher de Goethe ; característicos para o 
Tasso e Iphigenia de Goethe ; niZ admiràri ~ parallelo 'entre 
Medéa e Sappho, segundo Grillparzer ; o theatro allemão no 
tempo ela dramaturgia de Lessing ; o que ha de verdade e de 
falso nos proverbias; parallelo entre a ode <vinho do Rheno » 
de Kiopstock, e a ode I, 9 de Horacio, etc. 

« Na França as instrucções officiaes sobr'e o ultimo programma 
• de ensino sec'undario, -.referindo-se ao ensino grammatical do 

:l'rancez, começam assim: «nada se alterou quanto ao methodo 
e á distribuição das materias ; sómente algumas prescripções 
novas convidam os mestres a não se esquecerem que quanto 
mais níodestas forem as suas lições, quanto mais apropriadas à 
instrucçfo adquirida pelos meninos, tanto mais ' -fructos produ
zirão. Para a classe preparatoría accrescentou-se: Estudo ele
mentar das di:trerentes especies de palavras ; para a oitava: 
«Verbos irregulares mais usuaes i>; para a setima: «Estudo das 
regras mais importantes da syntaxe. 

«E mais adiante: « continuar-se-ha a evitar o abuso das tJ,nalyses 
granimaticaes, desses longos e fastidiosos deveres que nenhum 
trabalho r~al impoem ao éspirito; a analyse logica será fi~mpre 
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reduzida ás suas fórmas mais simples. E' tão proveitoso dis
tinguir uma phrase bem feita em seus elementos principaes 
quanto é inutil, se não prejudicial, o empenho em deslindar um 
conjuncto complicado de proposições. Os meninos, cuja memoria 
tudo retem, repetem com facilidade os termos abstractos que lhes 
ensinam, mas não enxergam a subordinação das idéas. O ex
erc1c10 os fatiga sem utilidade e, desde que se prolongue um 
pouco, se lhes torna enfadonho. Ora, o aborrecimento é o que 
menos os meninos perdoam, e c.om razão, pois é o.inimigo mais 
mortal de toda a boa disciplina. » 

"<<Quanto á leitura e explicação dos textos, as instrucções con· 
sideram esta parte do estudo como o fundo e a propria vi<ia do 
ensino secundario. Exactamente como a orientação allemã. Anti~ 
gamante não se tinha na França ainda ess.a comprehensão racional 
do ensino da língua materna, e os professores utilisavam-se dos 
textos, não para explicai-os convenientemente, mas para obrigar 
os meninos a fazerem explusivainente toda a sorte de exercicios 
acrobaticos de grammatica. A esse facto refere-se o ministro da 
instrucção em 1890 nos srguintes termos : 

<>;A experiencia demonstrou que eertos professores, aliás 
muito conscienciosos, pareciam acreditar que nas classes rle gmm· 

1 

matica era prohibido sair dos rudimentos e da syntaxe, e dar 
de mn texto uma explicaÇão verdadeiramente litteraria, como 
se fosse razoavel esqu~icer as idéas e os sentimentos para não 
ver senão as palavras .e as r.onstrucções ! Seria. isso um erro de • 
methodo bem lastimave}. Acaba-se de ler em classe algÜns 
bellos versos ; .os alumnos, muitas vezes os mais jovens, sedu
zidos pela harmonia das palavras, o brilho das imagens, ex
perimentam uma vaga emoção, suppoem que o seu professor a 
sente tambem, contam com elle para fazer-lhe apparecer melhor 
essas bellezas confusamenfe entrevistas. Elle falia ... é para re
clamar a analyse gramrpatical ou logic«t. Vivíssima decepção. 
Pois então não é uma e:

1

strophe de Corneille, de Lamartine ou 
de Victor Hugo que acabam de ler, jà não é poesia, mas sim um 
fragmento de grammatíc1z franceza, um apanhado de sujeitos, 
de attributos, de regim31lS directos ou indirectos, de orações in· 
dependentes, subordinada~ ou coordenadas. 

" 
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«Sem duvida, essas observações sobre as palavras podem ser 
feitas, porém mais tartl.e, quando os discípulos tiverem tido · a 
«intelligencia e sobretudo o sentimento das cousas »,e para au
xilial-os nisso o professor evitará cuidadosamente um longo 
commentario; ás mais das vezes a lgumas palavras precisas, ás 
vezes uma intonação juxta lhe serão sutlicientes. » 

« Quanto ao ensino das Unguas vivas modernas, eis uma parte da 
instrucção secuqdaria que esta passando i_)or uma evolução com
pleta na Europa. Reservo este estudo para um capitulo especial 
do meu relatorio. Aqui limito-me a mostrar que as idéas sen
satas dos reformadores vão sendo officialmente acceitas. Basta 
dizer que o regulamento dos gymnasios reaes, etc. da Prussia , . 
datado de 6 de janeiro de 1892, e ainda em vigor , fez. modi· 
ficações importantes no plano antigo, graças exactamente aos 
esforços dos reformadores. 

«.Como objecto do estutl.o do francez,por exemplo, o regulamento 
marca : comprehensão de importantes obras não d.emasiado difficeis 
dos tres ultimos seculos e alguma pratica no uso da linguagem 
corrente, quer oral, quer escripta . Além disso, exige-se, para os 
institutos sem latim, conhecimentos mais desenvolvidos da gram
matica do que no gymnasio e no gymnasio real. Entende o re· 
gulamento que se attinge o fim prescripto com a simplificação do 
ensino grammatical e com a propagação do chamado methodo 
moderno. Ora, attendendo aos progressos deste methodo de 1892 
para cá, é LI.e suppor que em breve o ensino seja official mais 
simplificado ainda. 

« Não posso defxar passar despercebido o seguinte : A orien
tação é .por toda a parte. a mesm<t. A gramm.atica é a.penas um 
estudo auxiliar. A leitura e a explicação dos textos, de sorte que 
os meninos tenham a intuição do assumpto, constitue o centro do 
estudo da,s línguas vivas estrangeiras, exactameute como no 
ensino da lingua materna. Composições e àissertações, quer es
criptas, quer oraes, se fazem, no idioma em questão, na Alle
manha, na França e na Suiss~ . A maravilhosos resultados leva 
esse processo de ,tinsino. Em Berlim apresentei-me uma. vez 
inesperadamente em uma aula adiantada de francez de um 
gymnasio real. Era um dia de prelecção. Um estudante subiu ao 
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estrado e occupou o logar de professor, que por sua vez foi sen
tar-se junto dos outros discipulos . O estudante em questão fez . 
uma prelecção em lingua (ranceza sobre Taine, commettendo 
apenas dous ou tres enganos de pouca importancia. 

« O fim do estudo do latim, segundo o citado regulamento de 
1892, é : a) no gymnasio, a comprehensão dos autores classicos 
mais importantes e a disciplina linguistico-logica; b) no gy
mnasfo real, a comprehensão dos trechos faceis dos autores lidos 
na primeira classe (Li vio , Cícero, in Catil. I, 1I ou III, trechos 
faceis do Eneida de Virgílio) e a disciplina linguistico-logica. 
O fim do estudo do grego (só DO gymDasio) é.ª comprêhensão .. 
dos autores c,lassicos mais nota veis. 

< O ·objecto do ensino da historia é para todos . os institutos 
secundarios o mesmo : conhecimento dos factos da historia uni
versal que fizeram época, especialmente da historia da Allemâ
nha e da Prussia, suas causas e effeitos, desenvolvimento do 

1 
sentido historico. . 

~<o ensino da geographif tem por fim: a intuição clára e acer
tada da natureza que nos ,cerca, bem como das cartas; o coube· 
c1niento da constituição physica da superficie da terrá e sua 
divisão política, assim copio dos princípios da geograpbia ma
thematica. 

«Para a mathematica requer-se não sómente o conhecimento 
dos theorerrias e princípios,, mas é necessario que .os estudantes 
saibam applical·os corri de\iernbaraço. Estuda-se a arithmetica; 
a algebra até equações do 2° gráo inclusive (no gymnasio), ~té 
equações do 3° gi'áo (no gymnaS: , real e escola real superior), e 
~ó até equações faceis do 2P gráoL (na escola real) ·; a geometria 
planà_ e no espaço (na esco,la real só princípios) ·; princípios de 
geometria descripti va (só :iio gymnàsio r eal e na Oberrealschule); 
a trigonometria plana (na, escola real só primeiras noções); a 
trigonometria espberica ~só DO gymtiásio :real e na Oberreals
chule) ; noções sobre as coqrdenadas e algum; princípios de sec
ções coDicas (no gyrhnasi9). Nos gymnasios reaes e nas escolas 
reaes superiores entra aipda a theoria das rnaximas e mínimas, 
a geometria analytica do plano. Nestes institutos o profe.ssor 
poqe, si jtJgat cónvenien~e, tratar tambení dâs equações do 4° 
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gráo, assim como explicar e pôr em pratica os methodos para a 
solução approximada das equações numericas algebricas e trans
cendentes. 

« No toca11te as sciencias natura:es, observa-s9 a mesma cousa 
que nos outros ramos do ensino. O homem não póde ser ency· 
clopedico, e o papel de cada materia da instrucção secundaria é 
fornecer o indispensavel para a educação do espírito em geral. 
Não ba pois necessidade de fazer figurar apparatosamente no 
papel um programma exhaustivo, o qual não se dá todo durante 
o curso, nem se pôde dar. Um programma completo sobre uma 
mataria presuppõe a formação de especialistas. Ora, não é esta 
a missão dos professores dos institutos secundarias. 

« E' por isso que o regulamento de 1892 delimita claramente 
o objecto dô estudo da botanica, da zoologia, da mineralogia, da 
physica e da chimica. 

« Da botanica requer-se no gymnasio só o seguinte: conhe
Cimento das familias mais importantes do .systema natural; 
phenomenos vitaes das plantas; considerações sobre as plantas 
uteis exoticas niais importantes; noções sobre a anatomia e a 
physiologia das plantas; assirri como sobre os cryptogamos e as 
molestias das plantas. No gymnasio real e na escola real supe~ 
rior requer-se; além deste mesmo programma, ainda o conhe
cimento da distribuição geographica de plantas conhecidas1 e o 
estudo do systema naturàl é mais desehvolvido; exigindo-se que 
os estudantes se familiarizem melhor com as familias naturaes 
mais importantes das plantas da sua patria . 

._ Da zoologia é precisei uo f'~mnasio : o conhecimento das 
ordens mais importantes das classes tlos vertebrados, bem ébmo 
o canhecirnento de alguns representantes das~· outras classes do 
reino animal;. noções fuiidamentaes sobre a g~Ógraphia aninial ; 
o conhecimento da estructura do corpo humàno e bem assim li
ções ds h;ygielie. Nos outros .dous institutos de nove classes re
quer-se o estudo mais dasen volvi.do do · systema dos animaes ver· 
te brados e não vertebrados; o inait> como no g,ymnasio. 

« O estudo de mineralogia tem por fim no gymnasio : o corihe
oimento das fórmas de crystaes mais simples e de alguns mine
raeS\ sobretudo os mais importantes. No gymnasio reàl e na 
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escola real superior exige-se : o conhecimento. das fórmas ele 
crystaes mais importantes, bem como das propriedades physicas 
e da composição chimica dos mineraes mais conhecidos. 

«O ensino de physica no gymnasio tem por objecto : o conhe
cimento dos phenomenos e leis mais nota veis dos diversos ramos 
da physica e dos princípios fundamentaes da geographia ma
thematica. Nos outros dous institutos aprofunda-se mais este 
programma. 

«Quanto á chimica, exige-se no gymuasio apenas o conhecimento 
das doutrinas mais simples. Jci. no gymnasio real e na Oberre
alschule o objecto do estudo é : o conhecimento l dos elementos 
mais importantes e de suas combinações inorganicas mais nota
veis, bem como das leis fundamentaes da chimica. Nas escolas 
reaes superiores é preciso, além disso, o conhecimento das 
combinações organicas mais importantes. 

« Mais reduzidos do que nas mencionadas casas de e nsino é o 
estudo na escola r eal propriamente dita, v.isto esta contar apenas 
seis classes. Assim o programma determina : 

« Preparo para a observação e de8cripção de plantas; conheci
mento das mais importantes familias de plantas e phenomenos 
da vida da piànta ; 

«Preparo para a observ~ção e descripção de representantes das 
classes do mundo animal i conhecimento das mais importantes 
ordens dê vertebrados e insectos. Familiarisação com a estru·
ctura do corpo humano ; 

«Conhecimento das fórn;ias d.e crystaes mais simples, bem como 
de alguns mineraes, especialmente os importantes ; 

« Conhecimento, ministrado por experiencia, das propriedades 
geraes dos corpos, dos priqcipios fundamentaes do equilíbrio e do 
movimento, da electricid~de, do magnetismo e do calor, assim 
como das leis mais simples de optic11 e acustica; conhecimento 
dos elementos chimicos m~is conhecido e suas combinações prin
cipaes. » 

Eis como se mostra qu~ os estudos classicos não sã.o incompa
ti veis com o methodo moderno de ensino. 

A commissão não poude occultar quanto é infensa a tal sys
tema. Para chegar á copvicção de que não ha enga,no desta 
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Directoria neste. ponto, basta attender ao seguinte topico da 
representação : 

« Si o processo intuitivo nas linguas e\ o que se applica ao 
ensino pratico, tal quai se transmitte ás crianças e aos illettrados, 
é irrefutavelmente contrario a um curso de lettras ; si perde 
aquelle caracter, o ensino dos idiomas passará a ser methodico 
e expositivo, seguidos os processos praticados pelos mestres a 
quem os annos de tirocínio e pratica de todos os dias tiraram 
ha muito as tendencias levianas das innovações impraticaveis. ·» 

Ahi tem a razão fundu,mental por que a reforma é considerada 
inexequivel. Os professores do Gymnasio Nacional, em sua 
maioria, pelo menos, não se resignam ao abandono do methodo 

\ixclusivamente expositivo. Ora, esse methodo, cuja pratica se 
pretende continuar, acha-se, como vimos, maxime no ensino das 
linguas, condemnado por toda parte, quer se trate de cursos 
realistas, de caracter puramente utilitario, quer de cursos em 
que devera preponderar a tradição classica. 

Não é uma innovação, portanto, o methodo inductivo indicado 
no art. l 9 do regulamento ; bem ao contrario do que affirmam 
os signatarios da representação, elle penetrou triumphante no 
regimen do ensino das proprias disciplinas abstractas, desde 
que pedagogistas e philosophos como Spencer, Huxley, Bain e 
Tyndall se propuzeram, não só demonstrar, mas mostrar prati- . 
camente que as lições «devem partir do concreto para chegar 
ao abstracto », e que é um erro monstruoso começar pelos « pri
meiros princípios». 

Convém todavia oppor a uma increpação da commissão o se
guinte: que no citado art. 19 ficou resalvada·a opportunidade 
do ensino expositivo nas palavras «cingindo-se o professor na 
parte scientifica á applicação dos princípios fundamentaes~ . . 

Passando ao processo estabelecido para o exame de madu
reza e aos deveres dos lentes, declara a commissão que o ma
gisterio secundario official sotrreu um golpe profundo na sua 
dignidade. Em seu parecer, o novo regulamento os humilha e 
os degrada. E porque~ Por que privou-os de attribuições que• 
pelo espirito do regimen actual, devem pertencer aos .directores 
dos institutos de instrncção secundaria, como já o Governo 
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o reconheceu necessario relativamente aos directores dos estabe
lecimentos de ensino super ior o art. 2°, § 4°, parte ultima, da 
lei n. 429 de 1896, que retirou ás congregações as attribuições 
de natureza admiílistrativa; outrosim, porque afastou-os do 
julgamento dos candidatos ao exame de maduréza, constituind'o 
um jury de habilitação com pessoal tirado exclusivamente dos 
cursos superiores. 

Esta offensa parece ter :sido maior cl:o que a primeira, a 
avaliar pelos termos em que nessa parte acha-se redigido o 
documento junto. 

« De onde provém, dizem os signatarios da r epresentação, a 
competencia magistral maior para os lentes das faculdades su
perfores do que para os len tes e professores especiaes e privativos' 
do Gymnasio Nacional ? Que maior sisudez, melhor criteri o, 
mais segura. isenção de paixões, que inteira impeccabiliclade são o 
apanagio elos lentes do ensipo superior em contrario á negação 
desses predicados, como é cpncludente doa arts. 69 e 70 ? » 

E' preciso declarar que ~ste topico póde representar tudo, 
menos serenidade scientifica

1
, Deste período em diante, a com

missão não tracluzio senão sentimentos e preconceitos de dasse, 
para não fallar em interes8es feridos, o que não se justifica, 
ab menos, peio esforço que ·tenha p·roduzido a corp·oração no 
.sentido de melhorar as condições do ensino. 

Consulte-se par ticularmente qualquer um dos lentes do Gy
rb.nasio Nacional, e elle não, usará de l'inguagem differente ~a 
desta directoria. Uma vez, porém, que se imponha á classe um 
regímen menos commodo, !j-pparecerã. o principio de solidarie
daci:e reclamando o silenci'o de cada consciencia. 

Explicada assim a viole,nicia das hostilidades 'desenvolvidas 
pela congregação do Gymnasio Nacional contra o novo plano 
de estudos, cabe a esta Directoria pon.derar que o processo de 
exames, tal qual se a:cha · ~statuido tlos arts. 50 e seguintes do 
regulamento, foi adoptado pelo Governo, como idéa, desde 1896, 
figurando dahi para cá, não só nos relatorios do Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores, i:nas tambem em Mensagens pre
sidenciaes. Não se trata, portànto, de uma sorpresa, riem d·e um 
esbulh0 de attribuições feitas ao magisterio secuudarío official. 
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Mal estaria o legislador se as attribuições fossem privilegio ou 
propriedade da classe ou corporação que uma vez as exercesse ; 
impossiveJ- seria realizar reformas ·de natureza organica em 
qualquer instituto existente. 

No .caso do novo reg11larnento trata-se simplesmente de pôr 
em pratica um principio. Seja qual for eose principio, desde que o 
interesse publico o reclama, não pode haver na sua execução 
offensa a indivíduos, nem muito menos affronta a uma classe. 

O principio é este : - O magisterio secundario official, por 
sua natureza e preoccupações de ordem pedagogica, não pócle 
guardar a isenção de espirita necessaria para j11lgar o seu pro
prio trabalho ou o dos que concorrem com elle no preparo de 
alumnos para, a matricula nos cursos de ensino superior. A 
verificaçã0 da ·capacidade do ai uml:lo em exame de madureza 
só póde ser feita com ,justiça por uma c0mmissão extranha ao 
.pessoal docente dos ipstitutos de ensino secundaria. 

Si é verdade que este regímen não e3tá adaptado em todos 
os -paizes cultos, não é menos certo que na França ha muito 
tempo existe instituído nas faculdades Ó jury para o bachare
lado ; o nem por isso os professores dos lycêos francezes se 
deram por victimas de um esbulho, menos ainda por injuriados. 
Ao contrario disto, e como se vê pelo resultado do inquerito 
que naquelle paiz se fez em 1884 e se 'encontra resumido por 
Oct. Gréard na obra Educação e .inst-rucção - Ensino superior, 
o magisterio secunda rio em · sua generalidade opinou que se 

. mantiv:essem ao magisterio superior estas attribuições. 
« On ne peut être bon juge de l'enseignement quel'no donne, 

et il ne serait pas sarni inconvenient qu'a ce tribunal suprême 
des études les écoliers s'attendissent á trouver des visages que 
leur fussent trop familiers >). Este conceito, emittido pela Facul
dada de Direito de Pariz e a que não são extranhos . outros 
estabelecimentos congeneres . de França, não tem perdido o 
seu valor só porque se objecta a falta de comp\3tencia especial 
dos lentes de ensino superior para cada uma das disciplinas 
que são exig-idas no exame de bacharelado. Sendo o jury de 
habilitação tal qual o determina o novo regulamento, consti
tuiclo por lentes tirados das faculdades de direito e dB medi-
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cina e das escolas polytechnicas, fica ao criterio do Governo es
colher os membros respectivos, tendo em vista a natureza dos 
matarias professadas por cada um, pelo menos em sciencias. 

A organisação do jury, porém, dispensa esse escrupulo, 
attenta a circumstancia de que elle não tem de examinar, mas 
sómente apreciar, em sua maior ou meno1· intensidade, o con· 
juncto das provas, e por este avaliar o grao de desenvolvimento 
intellectual do candidato, e ainda assim com a collaboração 
tecbnica dos professores encarregados de arguir e annotar os 
trabalhos escriptos e oraes sujeitos ao juizo daquelle tribunal. 

Pretende a commissão éncontrar no veto, attribuido como 
funcção tlscalisadora por part3 do Governo ao seu delegado, uma 
acção perturbadora. Não se comprehende como esta acção se 
possa dar, tendo o veto o conhecido caracter de recurso. 

A disposição do art. 64, que permitte ao jury rejeitar, por 
unanimidade, os documento~ apresentados pelos alumnos extra
nhos, uma vez que se conyença da incapacidade do candidato 
ou da falta de idoneidade qos signatarios dos attestados de ha
bilitação, constitua uma medida de precaução contra os abusos 
e que em nada invalida a autoridade do delegado fiscal, 
desde que se effectua na esphera das attribuições do jury, ao 
qual compete a.organisllção cllo processo de inscripções. 

Acha a commissão que esta providencia equivale a um 
« ataque formulado pelo po1er publico a capacidade profissional 
e a probidade do cidadão privado.» (sic), e não comprehende 
como antes do exame possa o jury convencer-se de que o can: 
didato não tem aptidão. 

A' primeira objecção responde-se - que nenhum cidadão tem a 
presumpção de capacidade profissional só pelo facto de ser 
cidadão, elle é obrigado a proval-a com documentos ou exhibil-a 
em acto ou em concurso. 

Não parece haver ataque á probidade· de ninguem no des
conliecimento _dessa capacid8rde, e para verificai-a foi instituido 
um tribunal scientif:l.co, aonde deve existir: criterio bastante para 
julgar do que é evidente, e ainda assim por unanimidade. 

A segunda objecção tem menos c.abimento, attendendo a que 
nas proprias cadernetas e 11otas o:fferecidas pelo candidato póde 
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o jury colher a prova de que elle não preenche as condições do 
art. 62, que é concebido nestes termos: 

« Art. 62. Para que os candidatos de que trata o artigo an
te.cedente (extranhos ao Gymnasio Nacional ou que não tenham 
cursado estabelecimentos equiparados) possam ser aceitos, deverão 
apresentar, além da prova de identidaqe de pessoa e declaração 
de naturalidade, filiação e idade, documentos authenticados 
pelo delegado do Governo, pelos quaes provem as suas habili
tações, como estas foram adquiridas , segwr;,_do qiie especie de planos 

de ensino, em que estabelecimento ou perante que professores, e 
se em perioclo equivalente aos seis annos do curso realista do 

Gymnasio Nacional. 
« Paragra pho unico. As _informações inexactas e fraudes con ::

stantes destes documentos serão punidas na conformidade das 
leis criminaes, e para esse etl'eito o delegado fiscal os examinará 
detidamente antes de usal-os e, quando verifique a existencia de. 
crime, remettera os _mesmos documentos a autoridade compe
tente. » 
. Do exame deste artigo vê-se que a funcção do delegado fiscal 

é cohibir as fraudes. Ao jury, porém, resta em' toda sua ampli
tude a attribuição de :verificar como a ha~ilitação do candidato 
foi adquirida e em que condições e principalmente de confrontar 
os períodos dos cursos. 

Si esta competencia não fosse firmafa em termos rigorosos, o 
exame de madureza estaria condemnado a transformar-se em 
porta aberta a ab_usos maiores do que- os que eram olJservados 
nas provas verdadeiramente aleatorias dos exames pa.rcellados, 

Accresce que ao redactor do regulamento se afigurou que 
este seria o meio mais efficaz de obrig~r os pais dos alumnos a 
procurarem matriculai-os em cursos regulares. 

Acredita a commisão que o art. 198 do Regula.mento « levan
tará fundados protestos nos Estados ainda não dotados de 
escolas de ensino superior e obrigará talvez a formação de 
cursos taes e em condições que trarão a baixa do nível do ensino 
superior»; oUtrosim, que essçi, resolução resvestírá o «caracter 
de centralisa\]ora G desmoralisadora da instrucção nacional l>, 

O argumGnto é contraproducente G lança sobre a adminis· 
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tração federal a descon,fiança de inà.dmissivel incompetencia, 
pois que a ella cabe reconhecer os institutos dessa especie, fis-
calisal-os e destituil-os . -

O Regulamento, entretanto, ampliou as tendencias liberaes já 
manifestadas por leis anteriores em mataria de ensiho-, e diante 
da disposição do art. · 195 causa. verdadeira sorpraza que se 
venha d}zer que ha centralisação em exigir que os exames de 
admissão seja111 feitos , junto ás proprias faculdades a que se 
destinam os candidatos,. e q ua se repute desmorllilisação a cr.eação 
de acatlemias esfa.doaes, ao mesmo tempo que se admitte o actual 
systema de exames em todos 0s Estoido.:; da União-

São estas as censura3 produzidas pelos signatarios da repre
sentação mais dignas de analyse. Esta Directoria, porém, não as 
considera de ordem tal que justifiquem a providencia reclamada 
pela Congregação do Gymnasio Nacional; parecendo acertado 
esperar que a execuç~o da r

1

eforrna mostre praticamente os de-
feitos reaes do novo regulamento. . · 

Directoria Geral da Instr~cção, em, 20 de abril de 1898. 

jlt.«.E.L/z.e _ _fwzia.t.. 
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