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Observacoes do .relator 

Vê-se no precedente resumo das sessões que em todos 
<0s trabalhos do Congresso, ·desde o discurso inaugural do 
DR. EuGENIO EGAS até a .oração o:fficial do DR. FLORIANO DE 
13RITO, houve uma nota dominante, a da denuncia do torpe 
mercantil-ismo introduzi.do no ensino pelo regímen da equi-
paração. Havia muito que as queixas eram geraes entre os· 
e ducadores .serios; ma.s .o primeiro brado de alarma partiu 
·de collegios particulares de São Paulo, que lutavam com 
-desvantagem .contra a concurrencia dos estabelecimentos ve-
naes. Tanto se sabia que o Congresso havia de tornar bem 
patentes as irregularidades commettidas que o mero acto de 
·comparecimento ás suas sessões constituia em si um pro-
testo contra os abusos. O que se notava ness1 assembléa 
·de docentes, representantes do que havia de mais respeitavel 
nQ mundo do · ensino, :era o zelo da sua profissjto e o de-
.sej o de sanear o meio a.spbyxiante em que eram obrigados 
a trabalhar. Sentiam tambem todos os que compareceram 
quanto havia -de absurdo e inexequível nos programmas 
vigentes da instrucção .secundaria e quanto era necessaria 
a organização de novos moldes de ensino mais simples e 
mais sensatos. 

D'isto tratava o primeiro ponto· a discutir, mas qualquer 
solução restricta -a esta .questão, por mais satisfactoria que 
fosse em si, não teria dirimido todos os males de que sof-
fremos. A primeira cornmissão procurou desatar o nó gordio; 
- cortou- o o parecer anneX'.o ido dr. Paranhos da Silva que, 
·ultrapassando os limites da these, lançou em linhas geraes 
ium plano de reforma. em que vem habilmente indicados 
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os meios de cohibir os abusos. A elle principalmente cabe 
a honra do explendido exito que tiveram os trabalhos do 
Congresso. · 

· No entanto, é opinião de alguns que a questão da 
simplificação e aprofundamento dos estudos não foi su:ffi-
cientemente debatida e em assem bléa desta ordem as minorias 
as vezes aventam ideias que, por não serem approvadas, nem 
por isso deixam de conter indicações preciosas. Em geral 
as medidas approvadas com emendas em reuniões numerosas 
não representam por inteiro a opinião de ninguem, nem 
siquer dos autores dos projectos. Cada congressista de per 
si discorda deste ou daquelle artigo, sente esta ou aquella 
omissão, acha as disciplinas indicadas excessivas ou incom-
pletas. Uns queriam que tivessem mais saliencia no curso 
<J.S materias que professam ; outros, com mais espirita de 
conjuncto, apresentaram planos de estudo que obedeciam a 
uma orientação philosophica e, se bem que nem sempre 
attendessem bastante á capacidade e idade de seus educandos, 

' tinham, quiçá, razão em collocar a cultura ácima da mera 
utilidade pratica. Foram estes, sobretudo, que combateram 
pela integridade do curriculum,, sem se lembrarem que, em-
bora exista a bifurcação, para cada discente o curso póde 
ser integral. No entender do relator do Congresso, a 
divisão do curso, depois de certo numero de annos, em 
dois supplementares corresponde a uma accentuada diversi-
dade no desenvolvimento mental dos alumnos. Ha os que 
t m. natural aptidão para as linguas e certa negação para a 
mathematica ; ha outros que, sendo mais raciocinadores do 
que intuitivos, sobresaem nas aulas de algebra e geometria, 
sendo mediocres nas discjplinas philologicas e litterarias. E 
todos os estudos que visam as carreiras profissionaes devem 
especializar-se temp'estivamente. A instrucção primaria e as 
-disciplinas fundamentaes sacundarias têm um certo caracter 
de generalidade ; nos cursos supplementares attende-se mais 
ás aptidões já pronuncidas de cada individuo, que ali pro-
longa seus estudos, sem solução de continuidade, prepa--
rando-se assim, mais efficazmente para a instrucção technica 
das academias. 
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Mas se vingar o plano da reforma approvado pelo Con-
gresso, teremos alcançado a almejada simplificação dos pro-
grammas ? Teremos podado bastante esta arvore que de-
finha com o peso dos muitos galhos? São .questões que 
deixam duvidas. 

Ha duas maneiras de simplificar : podemos ensinar 
muitas materias superficial e rapidamente de modo que passem 
pela memoria como quadros cinematographicos, ou poucas 
materias demoradamente para serem assimiladas e formarem 
parte permanente da mentalidade dos alumnos. Como se verá 
do parecer appenso do Senhor Armstrong, director do 
Gymnasio Anglo-Brazileiro, os inglezes nos estudos q.ue 
chamam intermediarios tendem decididamente para esse 
ultimo alvitre e, claro está, que é o mais sensato. 

Na lista de disciplinas do projecto Paranhos figuram 
estudos novos como a hygiene e noções de direito. A 
minoria que combateu por uma reducção mais radical dos 
estudos preferiria, sem duvida, que não fossem creadas para 
essas materias cadeiras novas, mas que as noções da primeira 
fossem ensinadas a proposito das . lições de physiologia na 
cadeira de historia natural e que as ideias geraes sobre o 
direito formassem antes um appendice da cadeira de phi-
losophia. Assim haveria menos perigo que esses assumptos 
recebessem um desenvolvimento prejudicial as outras disci-
plinas. Não poucos congressistas se pronunciaram contra 
a innovação da escripturação mercantil e contabilidade, que 
achavam descabidas no curso gymnasial e mais proprias das 
escolas technicas. Com effeito, cada instituto de ensino 
deve conservar seu caracter proprio e demais a mais a 
creação de estabelecimentos que preparem directamente para 
a vida pratica já vem suggerida pelo artigo 27 do mesmo 
projecto. 

Ainda com intuito de minorar a carga dos estudos foi 
proposto pela primeira Commis são que a litterattua nacional 
e a das linguas modernas fossem limitadas aos autores mais 
faceis, com exclusão implicita das obras antiquadas e da 
bibliographia litterarias. A estricta economia dos simplifica-
dores tambem vedaria a entrada á historia da philosophia, 
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·conservando apenas a psychologia e logica actualmente en-
·sinadas. Do outro lado, um hellenista, o Sr. Othoniel 
·Motta, propoz a suppressão do grego e com elle concor-
daram muitos que tem experiencia do resultado nullo deste 
ensino na maior parte dos gymnasios. A opinião quasi 
geral era que as mathematicas actualmente leccionadas não 
deveriam ser mais desenvolvidas do que são, havendo quem 
lembrasse que a algebra se estendesse somente até ás equa-
ções do segundo gráu. Em relação ás' sciencias, pensam 
alguns que nem todas as sciencias tem o mesmo valor edu-
cativo. As mais necessarias para a cultura intellectual são 
a -physica e a biologia que têm por objecto as leis cosmicas, 
os organismos e o homem. A chi mica . poderia ser ensi-
nada muito elementarmente e a geologia e mineralogia não 
fariam falta se fossem omittidas. Felizmente o projecto 
Paranhos não inclue na lista das disciplinas supplementares 
a mecanica e astronomia. • São dados os primeiros princi- , 
pios de mecanica na aula de physica e as licções de cos-
mographia fornecerão aos alumnos as noções astronomicas 
compatíveis com a sua idade e gráu de adiantamento. 

Podemos notar, de passagem, que o art. 4. 0 do pro-
jecto não falla na opção entre o inglez e allemão que na-
turalmente se dará tanto no curso fundamental como nos 
supplementares. 

Não foi favoravelmente acceita pela primeira Commissão 
a proposta de substituir a physica e chimica do curso, fun-
damental pela physiographia. No entanto, o ensino desta 
materia é geral na Inglaterra e na Allemanha, onde, par-
tindo das lições de objectos, alarga-se na contemplação dos 
phenomenos observados na superficie do globo e serve de 
admiravel preparo para a comprehehsão das scienciàs espe-
cializadas dos cursos supplementares, estabelecendo nessa 
secção dos estudos uma sequencia logica e ininterrupta. 
Como as pi:imeiras noções scientificas vem englobadas nesta 
disciplina, poderia se conceder ao docente a liberdade de 
preferil-a, se o julgar conveniente, ao ensino das noções de 
physica e historia natural determinado pelo projecto. Em 
todas as questões semelhantes a reforma deve deixar, dentro 
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de amplos limites, logar para a iniciativa e predilecção in-
dividual. 

O artigo r 3 determina em absol~to que haja uma so 
época de exame. Ninguem negará que em geral essa dis-
posição é excellente ; mas não toma em consideração o caso 
de examinandos que deixam de comparecer por estarem 
doentes na occasião das chamadas, ou dos que desejam com-
pletar o estudo de uma ou mais materias em que se sen-
tem ainda fracos. Diremos, porém, que em caso nenhum 
devem ter direito a novos exames no mesmo anno os re-
provados da primeira época. 

Contra a opinião do Dr. Paranhos da Silva, o voto do 
Congresso separou inteiramente o curso secundario do curso 
primario. Mas nada pode vedar que um collegio equipa-
rado receba alumnos menores e tenha suas aulas preparato-
rias. De facto, o preparo para a matricula em nossos esta-
belecimentos não é o mesmo que o ensino administrado 
nas escolas para o povo. N'estas a instrucção é elementar, 
mas completa e acabada. O preparatoriano que se destina 
aos gymnasios começa materias que tem de continuar no 
curso fundamental e os alicerces da sua educação suppõe) 
portanto, uma construcção muito maior. Caso não se fun-
darem estabelecimentos especiaes para essa classe de educan-
dos, não se poderá negar aos collegios officiaes o privile-
gio de que gosam os particulares de prepararem para seus 
cursos secundarios os alumnos que nelles vão se matricular. 

E' só por este lado que temos que ver com a ins-
trucção primaria) pensando alguns congressistas que não foi 
bem inspirada a resolução tomada pela Assembléa de com-
prehendel-a na esphera da sua acção. As escolas publicas, 
os grupos escolares, vão relativamente bem no Districto Fe-
deral, em S. Paulo, em Minas, no Rio Grande e em outras 
partes e tem sido objecto dos desvelos de Municipalidades 
e Governos Estadoaes. O pessoal dessas escolas é outro,_ 
trabalha com outros fins, e tem outras normas pedagogicas. 
E' a instrucção secundaria que soffre - que desfallece - e 
todos os nossos esforços devem concentrar-se para salval-a. 
Os medicas chamados em conferencia não · desviam a sua 
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attensão do doente grave para tratarem das pa::;sageiras in-
disposições de pessoas aliás sãs e por emquanto só temos 
em vista o objecto principal do Congresso, a reforma dos 
gymnasios officiaes e equiparados. 

A respeito dos trabalhos das outras Commissões, nada 
compete ao relator dizer excepto que as conclusões formu-
ladas eram das mais sensatas. Merece menção, aqui, unia 
coincidencia curiosa : no mesmo dia em que a 3. ª Com-
missão apresentou seu parecer, concluindo que não devia 
haver nenhuma interferencia official na escolha dos compen-
dios, foi publicada nos jornaes de S. Paulo a noticia de que 
a Camara Franceza tinha chegado a uma decisão identica 
tratando do mesmo assumpto. 

Terminado o brilhante discurso do Dr. Floriano de Brito. 
e encerrada a ultima sessão solemne, dispersaram-se. os Con-

. gressistas com a consciencia ·de um grande successo e es-
perança que as suas conclusões chegassem aos ouvidos das 
altas autoridades, influindo beneficamente na projectada re-
forma. Nos paizes latinos a iniciativa particular tem de 
contar com o apoio official para a realização de seus fins 
e é sempre de summa importancia interessar os Governan-
tes nas ideias grandes, justas e generosas. Não nos faltou 
esse apoio e os que labutaram e sacrificaram-se para levar 
ao desejado termo os trabalhos do Congresso terão com 
certeza a sua recompensa, vendo .florescer de novo a nossa 
rAstrucção secundaria e formarem-se gerações dignas cios 
destinos da patria. 

Março de 19 r r. 

ALFREDO ALEXANDER .. 



Organisaçao do 1.º Congresso de 
Instrucção Secundaria 





Organizacão do 1. º Congresso de Instruccão Secundaria 

Ha muito que os brazileiros interessados directa ou indirecta-
mente no ensino secundario cuidam dos meios de minorar os mà-
les introduzi<los pelo regimen da equiparação e pela anarchia dos 
estudos. 

Compenetradas do mal as Camaras em fins de 1910 auctori-
zaram o Governo Federal a elaborar um projecto de reforma e 
no mez de Abril do mesmo anno um notavel paulista, o dr. Eu-
genio Egas, deu um primeiro passo para a regeneração dos colle-
gios, invocando a coop'3ração de particulares e Estados e promo-
vendo por um convite-circular um Congresso de Instrucção Se-
cundaria que devia reunir-se em S. Paulo em meiados de Feve-
reiro de 1911. Prova o presente Relatorio que seus esforços fo-
ram coroados de brilhante exito, encontrando elle o apoio, não 
só dos particulares, como tambem dos altos poderes federaes e 
estaduaes. Os votos dessa assembléa iniciada tão patrioticamente 
certo merecerão a attenção do Ministerio encarregado da nova re-
forma. 

O arduo emprebendimento do dr. Egas e de seus dignos col-
laboradores Manoel Elpidio Netto e E. Egas Botelho teve desde 
o começo a approvação real , se bem que tacita, dos Exmos. Srs. 
Ministro do Interior, Presidente de S. Paulo, Secretario do Inte-
rior de S. Paulo e Prefeito de S. Paulo, cujos nomes figuram na 
circular como presidentes honorarios do projectado Congresso. 

Assumiram a Vice-Presidencia bonoraria os directores do 
Gymnasio_ Official de -S. Paulo, do Gymnasio Anglo-Brasileiro e 
do Gymnasio de S. Bento, sendo tambe_m nomeado para igual lo-
gar na primeira sessão solemne o dr. Nelson Senna, delegado do 
Governo de Minas Geraes. 

Aos convites-circulares. dirigidos aos directores de estabele-
cimentos secundarios e delegados fiscaes em todo o Brazil, res-
ponderam muitos, uns adherindo á idéa do Congresso e outros 
promettendo o seu concurso. 

Adberiram varios gymnasios importantes do Ceará, do Par4, 
da Bahia, de Minas, do Estado do R.io, de S . Paulo e do Distri-
cto Federal. 
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Vieram para o Congresso o dr. J. B. Paranhos da Silva, 
como delegado do Ministro do Interior, o dr. Floriano de Brito e 
Alfredo Alexander; representando respectivamente o Internato 
Bernardo de Vasconcellos e o Externato D. Pedro II, sendo acom-
panhados pelo dr. Arthur Thiré, lente de mathematica no mes·mo 
Internato. Minas fez-se representar pelo dr. Nelson de Senna e 
do Pará vieram o dr . . A. Firmo Cardoso Junior e o dr. João Fi-
gueiredo. O Gymnasio de Campinas mandou tres professores en· 
tre elies o Sr. Frnncisco Mendes Vianna, distincto director inte-
rino daquelle estebelecimento. 

Adlieriram tambem avulsamente os seguint9s senhores pro-
fes~ores e interessados : 

Dr. Antonio C. Sálles Junior, deputado estadual; Alfredo de 
Paiva, dr. Alouso Guaynaz da Fonseca, André Peres y Marine, 
dr. Artbur Thiré , dr. Arthur de Oliveira FaustCl, Americo de 
Moura, Braulio Prego, Carlos Escobar, dr. Egas Muniz Barreto de 
Aragão, dr. Eugeni::i Guilhem, dr. Edmundo Krug, Ernest Cap·é-
ran, Hercules de Lo,·enzi, H. Geenen, Horacio Scrosoppi, dr. Je- , 
ronymo Monteiro, presidente do Estado do Espirita Santo ; dr. Jo-
sé Piedade, dr. João Motta, dr. José Nunes Belfort de Mattos, 
José de Alencar Piedade, dr. José de Andrade Guimarães, João 
von Atzingen, dr, José Augusto Cesar, José Stott, dr. Leopoldo 
de Freitas, Othoniel Motta, Renato Jardim, Rozendo Galvão, · Fe-
lix Guimarães Junior, Julio Bueno, lente do Gymnasio de Mu-
zambinho, dr. Oscar de Sá Campello e dr. Aureliano Amaral. 
Nomearam delegados para representai-os no Congresso a Camara 
Municipal, o Município de S. Paalo e o Congresso ConstitJ1inte. 

A Commissão Iniciadora, ao mesmo tempo que tomava todas 
as medidas para garantir os fins principaes do Congresso, teve a 
gentileza de proporcionar a seus hospedes o ensejo de ver com 
seus proprios olhoi; os progressos feitos por esse Athenas brasi-
leiro que se chama S. Paulo e, com este intuito, organizou uma 
série de passeios e visitas a lugares notaveis e instituições publi-
cas e particulares. Assim foram visitados o Museu, o Gymnasio 
do Estado, o Lyceu de Artes e Officios, a Pinacotheca, a Escola 
Polytechnica, a Escola Normal; e grupo escolar «Prudente de ·Mo-
raes», ·alguns gymffasios equiparados, Mackensie College, a fabri-
ca Maria Angela, os · jardins publicas, a Cantareira, o Theatro 
Municipal, etc. Fez-ee tambem um:i excursão a ·Campinas onde 
os senhores congressistas visitaram varias instituições. Por con-
vite assistiram alguns a uma conferencia do dr. Victor da Silva 
Freire sobre os melhoramentos da cidade de 8. Paulo. 
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Sessão preparatoria 

o 1. o Congresso de Instrucção Secundaria encetou os Eéus 
trabalhos no dia 15 de Fevereiro, reunindo-se no salão nobre do 
Instituto Historico. Conforme a determinação do Regulamento, 
impresso e distribuído de antemão, teve logar ás 9 horas da mtt-
nhan d'aquelle dia a sessão preparatoria presidida pela Commissão 
Iniciadora. , · 

Tendo comparecido um numero aufficiente de congressistas, 
procedeu-se á eleição dos presidentes, secretarios, relator e ora-
dor de accôrdo com o disposto dos arts. 11 e 12 do mesmo Re-
gulamento . 1· oi eleite> presidente geral o dr. J. B. Paranhos da 
Silva e votados para vice-presidentes: 1. º, Firmo Cardoso ; 2. º, 
Francisco Vianna ; 3. 0 • Alfredo de Paula Freitas. Foram eleitos 
para secretarios: 1.°, Elpidio Netto; 2."\ Egas Botelho; 3.0 , Leo-
'POldo Freitas; 4. 0 , Aureliano Amaral-para relator, Alfredo Ale-
xander e para orador, o dr. Floriano de Brito: 

Constituida assim a meza directora dos trabalhos, o Dr. Egas 
annunciou a eleição dos mem!:ros das cornmissões que deviam es-
tudar as seguintes theses propostas pela Commissão Organisadora 
como fins do Congresso : 

1." 

Promover os meios de simplificar e aprofundar os estudos do 
curso Secundario ; 

9 o 
"'· 

Promover a publicação dl.lllla obra de Geographia do Brazil, 
organisada por Estados, e de modo que nella collaborem os melho-
res e mais conceitu!l:_dos professores dos Gymnasios ; 

3. o 

Estudar e propor os meios convenientei:; á uniformisação dos 
compendios, que devam ser preferidos ; 

4. o 

:Propor e pedir aos poderes competentes as medidas legaes 
para evitar a impressão e circulação de livros immoraes e obsenos. 

5. º 

Promover a creação de uma «Revista» que seja o orgam dos 
GymnaBios e que publique trabalhos dos seus professores, nomeando 
a redacção que a deva orientar. 
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Para discussão dessas tbeses e apresentação ue conclnsões, 
foram escolhidos os seguintes congreEsistas : 

Para a primeira commissão : - Alfredo Alexander, Augusto 
Freire da Silva, Armando Prado, Eduardo Carlos Pereira, conego 
dr. Va.Iois de Castro, João de Figueiredo, Francisco Vianna, Charles 
W. Armstrong : 

Para a segunda : - Arthur Thiré, Horacio Scrosoppi, Alfredo 
Paulino . Egas Mnniz Barreto de Aragão, ltapura de Miranda, Ed-
mundo Krug, Joseph T. W. Sadler, Alfredo de Paula Freitas, 
Henato Jardim, Lopes Vianna e Oscar de Sá Campello : 

Para a terceira : - João von Atzingen, José Augusto Cesar, 
José Stoti, d. Pedro Eggeratb, dr. Colombo de Almeida, Her-

cules de ·Lorenzi, Americo de Moura e Antonio Rodrigues Alves : 
Para a quarta: - Antonio Cai los Salles Junior, Akantara Ma-

chado, padre Helvecio de Oliveira, Arthur de Oliveira Fausto, Al-
fredo Paiva, Carlos Escobar, Otboniel Motta, M. Fernando, André 
Perez y Marin, Haroldo Amaral, H. Geenen e José Piedade : 

E para a quinta : - -João Motta. Alonso G. da Fonseca, Bra.ulio 
Prego, J. N. Belfort de Mattos, Firmo Cardoso Junior, Leopoldo 
de Freitas. Sylvio de Almeida, Nelson de Senna, Rozendo Galvão 
e Eugenio Egas. 

Mais tarde, não tendo comparecido ás reuniões dois dos mem-
bros ele1toB para estudar a 1 ª these. fornm nomeados em seu lugar 
o Dr. Eugenio Egas e o Dr. Paranhos da Silva. 

Finda a eleição, o dr. Paranhos da . Silva µropoz que o dr. 
Eugenio Egas, na qualidade de organisador do Congresso de Ins-
trucção, devia pertencer á commissão fundadora da «Revista de 
Instrucção>. 

Essa proposta foi aprovada por unanimidade de votos. . 
O representante do Pará, dr. Firmo Cardoso, propoz um votQ 

de congratulações á reunião do Congresso e agradeceu sua eleição 
para a mesa. . 

Estabelecidos estas preliminares, foi suspensa ás 10 horas a 
sessão µreparatoria e marcada para 1 hora da tarde do mesmo dia 
a sessi,10 solemne de inauguração . 

Sessão · solemne de inauguração 

A esta hora, com comparecimento de cerca de 50 pessoas, 
representantes de repartições officiaes, docentes. e directores de 
estabelecimentos de ensino, assumiu a presidencia o dr. Paranhos 
da Sih a e, tratando do expediente, mandou ler_diversos officios de 
pessoas que desculpavam seu não comparecimento pessoal, fazendo 
ao mesmo tempo votos para o bom exito do Congresso. Entre 
outras foi recebida uma carta do snr. Secretario do Interior con-
cebida nestes termos : 
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« Exmos. srs. presidente e mais membros do Congresso de 
lnstrucção Secundaria. 

A ttenciosas saudações. 
Motivo imperioso, de ordem publica, me inhibe de comparecer, 

como desejava, á installação desse importante congresso. 
Eacarn'go, porem, de representar-me o meu offial de gabinete. 
Faço sinceros votos para que os trabalhos dessa selecta reunião 

de cultores das bellas letras e sciencias produzam optimos resulta-
dos, e contribuam etficazmente para elevar cada v.ez mais o nivel 
da nossa intellectualidade. · 

Sou, com alto apreço e distincta consideração, de vv. exas. 
att. ven. - Carlos Guimarães». 

N i:sta reunião esteve presente o conego dr. Valo is de Castro, 
reprernntante da Prefeitura de São ' Paulo. 

O secretario, tendo communicado a nomeação do dr. Nelson 
de Senna, como presidente do Congresso, terminou-i::e o expedi-
ente e tomou a palavra o dr. Eugenio Egas, vronunciando da tri-
buna um impressionante discurso inaugural em que descreveu as 
condições lastimaveis da actual instrucção secundaria e appellou 
para a interferencia activa dos profüsionaes no intuito de combater 
a ignorancia que invade a mocidade, agindo para obter o melho-
ramento da instrucção secundaria. 

As suas palavras foram as seguintes : 

Discurso do Dr. E. Egas na sessão de insü=illação 
15 de Fevereiro de 1911 

Meus Senhores :-A iniciativa individual, desde que enc·ontre 
o apoio dos ·homens de boa vontade, pode produzir resultados uteis. 
Esta reunião tão simples, em sua apparencia, tão pobre pelos seus 
recursos mate1"aes, mas tão nobre e fidalga pelos seus intuitos, 
originoü-se de um movimento de puro patriotismo. Foi com o pen-
rnmento aberto para o futuro da nossa Patria, que a cómmissão 
iniciadora se animou a pedir o vosso concurso em pról desta obra 
de sinceridade. 

Podeis estar certos, meus Senhores, de que nenhum sentimen· 
to rnbalterno, nem mesmo o da mais innocente vaidade, tomou 
parte nos preliminares deste esforço em beneficio da instrucção 
secundaria. 

(•Sonhar e agir, e_ agir s·obretudo», ·é a mais bella e a mais 
digna das virtudes civicas. 

A commissão iniciadora agiu, meus Senhores, com o intuito 
elevado de cumprir um dever social. Perdoe-se-lhe pois a im-
prudencia, se ella tiver errado. 
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Que a instrucção secundaria, em nosso paiz, está desacredita-
da, é infelizmente um facto positivo. 

Os bachareis em sciencias e letras, em grande numero, não 
possuem o preparo indispensavel para vencer os primeiros annos 
dos cursos em que se matriculam. · 

Ha calouros de Direito que desconhecem completamente o 
latim e escrevem o portuguez como crianças de grupo escolar; 
rapazes que se dirigem ás escolas de engenharia são obrig:idos a 
repetir o curso prelirr?inar de mathematicas, por ser quasi nullo o 
seu preparo nos primeiros elementos da arithmetica, da algebra e 
da geometria; candidatos aos cursos medicos que mal sabem o que 
seja a physica e a chimica. Se os nossos governos precisarem, 
repentinamente, de uma centena de rapazes que falem ou escre-
vam regularmente, o francez, o allemão ou o inglez, não a encon-
traria. Bateria inutilmente á porta dos gymnasios. 

Ha annos, vieram-me recommendados dois rapazes, bachareis 
em letras, que iam cursar a .Academia de Direito. Procuraram-me. 
Disse-lhes eu :-Façam o requerimento da matricula, referindo-se 
aos documentos que junto apresentarem. 

Um delles perguntou ao outro :-Documento é com um -m-ou 
com dois? 

E o outro:-Tratando-se de documento particular, é com um 
só; mas, se fôr documento . publico, é com dois. 

Num exame de historia universal, o ponto de prova escripta 
versava E.obre cousas da Inglaterra. Foi na ultima época dos exa-
mes pai;cellados . O examinador interessava-se muito por um exa-

. minando, que sentado á sua mesa, nem sequer traçara a primeira 
palavra. O professor levantou-se e, passeando lentamente pelo 
salão, todas as vezes que passava perto do f:!eu protegido, mur-
murava: -Escreva João Sem Terra; escreva-Ricardo, Coração de 
Leão; Escreva-Saladino. 

Não se passaram cinco minutos, e o menino desatou em co ..... 
:Q.ioso pranto, soluçante desesperado. 

-Que é isto, pergunta o lente ? 
E já um pouco calmo, o examinando responde:-Eu não sei 

o ponto, e o senhor, que se diz meu amigo e de pa.pai, ainda me 
insulta e me debica, chamando-me sem terra, coração de leão e 
Saladino, que é o nome do noseo creado ! E, completamente des-
norteado, retirou-se do exame. 

Entretanto, meus Senhores, eu vos narrei casos de prepara-
torianos; mas, em época que não vai longe, um sexto annista de 
gymnasio, desses que nos exames de admissão, encontraram o meio 
de estudar depressa, em- vibrante discurso literario, exclamou a 
plenos pulmões: . 

- Vos tranquili1rne ! O povo está com vós ! 
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Não ha a menor duvida que o ensino secundario permanece 
numa decadencia assustadora. 

Já não se pode contestar o triste facto. 
((Aujourd'bui, ce que ne vaut pas la peine d'être dit, on le . 

chante.» 
Mas, senhores, quaes as causas dessa decadencia? Quaes os 

meios · de reerguer o ensino secundario ? 
São varias as opiniões. Ou vi ha muitos dos mais distinctos 

educadores, e todos, reconhecendo que o ensino secundario não 
satisfaz, apontam differentes soluções parn se combater o terrivel 
phenomeno . 

Para mim, senhores, o maior mal esti na pompa dos program-
mas e nos exames de conjuncto, e, ainda mais, nos esames de 
admissão. Por outro lado: -na preoccupação dos paes em que seus 
filhos completem o curso secundario no menor espaço de tempo 
possivel; na ambição mercantil que se apoderou de muitos gym-
nasios. Estabeleceram-se estas duas formulas: -Bacharel, quanto 
antes; dinheiro, quanto mais. 

Relativamente ao programm'L : «-O numero de horas de es-
tudo diario marcado no regulamento do Gymnasio Nacional (que 
-é o modelar) não chega a quatro nos annos superiores, nem a trez 
nos inferiores. Não é possivel cumprir esse programma em seis 
annos com a media de um estudo de trez horas e meia por dia! » 
«No segundo anno dos gymnasios o estudo da aritbmetica e da 
algebra consome apenas qu::itro horas «por semana», ou seja duas 
horas para cada ma teria.» 

Não sendo igualmente possivel a:igmentar o numero de annos 
nos curoos gymnasiaes, o que a logica aconselha é que o program-
ma seja simplificado e aprofundado . . 

A commissão idiciadora bem sabe que os Congressos, como 
·este, não legislam: mas, suggerem, estudam, trabalham, orientam 
a opinião , e, num movimento de solidariedade e de patriotismo, 
<lizem , com a independencia que têem o que lhes parece mais acer-
t ado que os governantes façam. 

As tbeses formuladas pela commissão iniciadora darão mar-
gem a que o debate seja brilhante, o trabalho proficuo, a que es 
votos ou as cone! usões sejam pro fundas e praticas. 

Tudo que depende do esforço proprio arduo e ditficil ; mas o 
t rabalho sincero, posto ao serviço do patriotismo, faz conquista, 
faz milagres. Duas das theses propostas podem tornar-se reali-
dade, mesmo sem a intervenção do poder publico. Os gymna-
·sios e os professores poderão fazer, pôr certo, uma completa e 
·perfeita geographia do Brasil ; poderão fundar igualmente a Re-
'Vista, que será o orgam dos interesses elevados do ensino secun-
.dari o. 
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E. cumprida, como está, a missâlo da comm1ssao iniciador:n,.. 
que agradece o apoio de todos recebida, o Congresso em sua com-
petencia, indicará ao governo da Republica, o · caminho mais pro-
picio á solução das. questões do ensino secuiidario. 

Faço votos para que a tolerancia, o estudo, o patriotismo,. 
em suas manifestações mais dignas e mais elevadas, animem sem-
pre, em todos os momentos de sua vida, esta assembléa de pro-
füsionaes e patriotas. 

Num paiz como o Brasil, cujo futuro e cuja grandesa tant(). 
dependem do concurso e do auxilio que nos vem de fora, a preoc-
eupação maxima dos que nos governam, e dos que educam e 
instruem a nossa mocidade, deve ser que as nacionaes , adquiram 
e mantenham a sua supremacia do poder intellectual. · 

E esse objectivo se attinge com a escola, em suas manifesta-
ções diversas. 

O ignorante é sempre vencido. 
Nas luctas sociaes o saber é o principia! factor da victoria. 
'rrabalhemos. 

. Em todos os actos da vida-«il n'y a que le premier pas, quii 
eôúte». · 

Unidos , seremos uma força efficaz e permanente. 
Agora, senhores, que o vosso ~aber e o v0sso patriotismo 

rnbre nós todos derramem a sua luz forte e fulgurante, afim de -. 
que este Congresso seja util e proveitoso ao futuro do Brasil. 

Mereceu esse discurso a maxima attenção e os respetidos ::i.p--
plausos dos assistentes, recebendo o orador ao terminal-o uma.. 
calorosa salva de palmas e as felicitações de admiradores. 

Falou em seguida o presidente eleito do congresso, dr. Pa-
vanhos da Silva. 

Com eloquencia digna da importa:ncia do assumpto referiu-se 
pl'imeiro em termos lisongeiros a iniciati'Va tomada por São Paul<> 
em todas as medidas para o desenvolvimento e melhoramento . do 
~nsino , passando depois a demonstrar com algarismos quanto eram 
11alativamente diminutas as. verbas destinadas pelo Governo Federal 
á instrucção publica . · 

Fez ver o mal produzido pelo nefasto regimen da equiparação 
que acaba com a concurrencia salutar entre estabelecimentos of-
ficiaes e particulares ; indicou em traços largos a direcção a da~ 
á reforma projectada pelo actual Governo e suggeriu a conve--
niencia da creação de uma escola normal superior para Q prepar6'· 
do professorado secundario . 

O orador dirigiu-se ao auditorio nestes termos:· 



Meus Senhores: 

Quizerarn os benerneritos organizadores do Primeiro Congressa: 
!Brazil.eiro de lnstrucção Secundaria que me coubesse a insigne 
ti.oura, e em extremo ardua, de dirigir os seus patrioticos trabalhos.,. 
~para os quaes convergem necessariamente, no momento actual, as 
'Vistas de todos os bons patriotas, tamanha é a anciedade .dos l!>ons 
brazileiros pela sensata remodelação de notiso ensino secunctario e 
,guperior. . , , , 

Nenhuma occasião seria agora mais opportuna para urna as-
sernbléa deste genero, uma vez que está irnminente a, feitura da 
reorganização do mesmo ensino, investido como se acha o Governo, 
·da União de plenos poderes para tornar effectiva essa just:;i, aspi-
•ração nacio:aal. - . 

E ao EÍjtado de São Paulo assistia de pleno direito a salutar ini-
·ciati,va desse tentarnen acertado e patriotico, porque a este ri-
quissimo propulsor do nosso progresso, a este legendario baluarte 
·democracia brazUeira, o Estado mais adiantado da União Repu-
blicana, couhe dar em primeiro logar, nova e progressiva feiçãG 
ao ensino, impulsionando e desenvolvendo já a instrucção primaria, 
já o ensino profissienal, base legitima da nossa grandeza industrial, 
e até o ensin@ artistico e superior, resolvendo, portanto, o problema 
da educação nacional sob todos os seus aspectos. Este ramo da 
administração publica, a instrucção, que, em regra, tem sido co.n-
<Siderado objecto de inferior ímportancia, conquistou neste opulento 
Estado todas as attenções qne merecia, tornando-se o principa:l 
escopo da pre~cupação de seus governantes, o que, inegavelmente, 
~ uma das ca1rnas da pujante vitalidade e do surprehendente pro• 
gresso a que attingiu. Oxalá o mesmo agora succeda á Uniãa, 
sob os auspicios do actual Governo, o primeiro que, em mensagem 
·inicial, lançou. com segurançP. as bases de esclarecida interfe~encia 
sobre essa secção administractiva, em regra objecto de simples 
referencia accidental, em documentos analogos. Realmente, com-
'PUnge vêr num orçamento de rs. 443.427:789$000 (29il.908:400$000 
papel + 80.048:526$887 ouro) que a despesa com a instrucção 
'federal é apenas de rs. !) .341 :450$795, o ·que representa a triste por• 
·centagem de .d,2 °/0 sobre a receita geral da Republica ! E assim 
mesmo porqu_e nesse computo inclnimos tambem as verbas de 

·510::t)68$118' do Instituto Benjamin Constante 143:447$118 do Ins-: 
tituto Nacional de Surdos-Mudos, que se classificam melhor como 
elemento de assiEttencia. · 

Convém assignalmr tão notavel •circums~ancia de restricção 
·de despesas nnstame'l'l.te num departamento que, pela complexidade 
·de seus assumpt0s ·e peia impertancia e beneficio de seus fins, 
·deveria -sempre merec& o maier •desve1o dos sQpRemos ,gestoiteS. 
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da· Republica. Nem se comprehencle de outra fórrna o regimen 
democratico. E assim pensaram os fundadores das novas institui· 
ções no Brazil, porquanto o Governo Provisorio, pelo Decreto n. 
346 de 19 de Abril de 1890, instituiu o Ministerio da lnstrucção 
Publica, antevendo que seria immenso o incremento de serviços 
com a instrucção publica, que muito maior desenvolvimento deveria 
adquirir em breve prazo, impulsionada, como começava a ser, na pro-
porção de sua efliciencia e alcance para o progresso do paiz, se-
gundo os judiciosos conceitos emittidos nos fundamentos de sua 
creação. Esta inspiração sábia foi pouco depois preterida, e, em . 
uma orientação paradoxal e retrograda, o ensino federal passou a 
constituir succei:,sivamente mero objecto de preoccupações de uma 
directoria geral, mais tarde de uma simples secção e posteriormente 
foi confundido na massa amorpha dos multiplos e variados serviços 
que exhaurem a actividade dos Ministros incumbidos da omnimoda 
pasta do Interior e Justiça. De assumpto de capital importancla, 
tão funda!Ilental como o estudo e a solução dos problemas refe-
rentes á lavoura, a instrucção voltcu a ser objecto de ordem se-
cundaria. Não surprehendem, por isso, as queixas e protestos que 
de toda a parte, surgiram contra as soluções do ensino, quando 
não mereceu este todos .os carinhos que lhe deviam ser prodiga-
lizados. Cahimos no extremo opµosto : - a principio buscou-se, 
como convinha, fazer da instrucção tão séria preoccupação dos 
governantes que se constituiu um Ministerio, e do regímen aca-
nhado do passado ultntpassáinos as raias da liberdade de ensino, 
chegando á anarchia, e pela ausencia de fiscalização , na maioria., 

. ao completo olvido da bôa orientrição pedagogica, sendo o regímen 
da equiparação, como se instituiu, um golpe lethal na instrucção se-
cundaria~ porque concorreu grandemente para a extincção de 
todos os collegios não equiparados, ante a desigualdade manifesta 
na situação dos seus matriculandos. Tudo pela liberdade, pela 
liberdade plena, ampla , perfeita, mas com a fiscalização real, ef-
fectiva e a obrigação natural · da reciprocidade de . deveres na per-
feita assistencia aos educand.os, para que da concurrencia leal e 
ampla, na séria competição do ensino offi.cial com o particular, 
os effeitos sejam beneficos e proveitosos. Certo, o corrceito de 
Haulleville é a sumula da maior emancipação rncial: _«A escola 
livre é a regra, a escola publica é a excepção, imposta por uma 
necessidade». Mas não temos ainda elementos para a sua reflli-
zação, e por isso pensu com Laveleye que, em qualquér outro 
assumpto, a intervenção do Estado mata ou amortece a iniciativa 
indiv:idual ; aqui, ao contrario, ella a estimúla e a fa.z nascer. 

Este parece ser o pensamento óra dominante no Governo da 
Repubiica, que vae resolver na refórma do ensino o mais delicado 
de todos os problemas e a mais séria de todas as questões, sub-
mettidas ao seu exame e · decisão. Que seja bem inspirado nà 
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elaboração desse trabalho, assentando-o nas lições da observaçãr0 
e da experiencia e subtrahindo-se á preoccupação, infelizmente ge-
neralizada em nosso paiz, da imitação do estrangeiro, quando são 
outras as nossas condições e diversas, por conseguinte, as nossaa 
necessidades pedagogieas. 

A reforma do ensino não é uma questão politica, mas um 
problema nacional, alheio ás agitações partidarias, e para cuja 
acertada solução, modelada immediatamente de accôrdo com .a 
nossa grandeza futura, todos os · brazileiros dignos desse nome 
devem concorrer, isentos de paixões e preconceitoa. Ultimamente 
temos ido ào extremo de procurar envolver a União no proprio 
ensino primario, como se vê nos diversos projectos de reforma re-
centemente sujeitos á apreciação publica. Semelhante intervenção 
não se compadece com as disposições do texto da Constituição da 
Republica, embora, no nosso entender, fosse muito mais acertado, 
pela defficiencia de nossa cultura e pelos vicios de nossa educaçã-0 
política, que à União tambem incumbisse o ensino primario, esteio 
fundamental do engrandecimento de qualquer democracia. O en-
sino profissional, EOb todas 2s suas modalidades precisa e muito. 
das mais solicitas attenções dos orgãos do poder publico. Não ·é 
sómente para as profissões liberaes que se deve volver a mira dos 
dirigentes ; mas muito, e principalmente, para incrementar o nosso 
commercio e criar e desenvolver as nossas riquezas industriaes. 
Só assim. seremos um povo verdadeiramente forte e emancipados 
de quaesquer difficuldades. _ 

Attenta essa orientação, o ensino secundario tal qual existe é 
uma burla e um desastre. Deficiente por um lado e exhaustivo por 
outro não preenche o ideal do Estado moderno, nem obedece aos 
sãos preceitos da pedagogia, que presentemente busca ministrar 
primeiro seguros elementos de cultura geral para depois cuidar no 
preparo exigido pela especialização das profissões. O exito .está 
na sua bôa organização, com a solução de todas as questões ap-
parentemente de somenos importancia, como seja a elaboração ·e 
cumprimento dos programmas de ensino, a distribuição do traba-
lho lectivo, o estimulo dos estudantes e o recto j:ilgamento dos 
lentes tanto nas lições como nos exames, o periodo lectivo e o 
labor dos docentes. Com a boa organização, será o docente o 
outro factor preponderante nos resultados almejados, pois não basta 
apenas um bom plano, mas é indispensavel o preparo e mais a 
aptidão ped;:igogica dos aspir::mtes ao magisterio, o que uma es-
cola normal superior cabalmente satisfaria, desde que fosse orga-
nizada em moldes e com todos os recursos capazes de lhe assegu· 
rar perfeito resultado no seu elevado o bjectivo. A tudo isso ac-
crescendo fiscalização idonea, operosa, imparcial e independente 
para o desempenho de suas delicadas attribuições, teremos, no meu 
limitado entendimento, obtido o melhor de todos os resultados, ex-
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tinguindo-se as causas deprimentes do · eiasino secundario, que tão 
directamente reflecte na instruccão superior. 

O Congresso a que tenho a honra de presidir assim preen-
cherá a maior de todas . as attribuições que lhe são deferidas no 
seu regulamento, prest.and,o valiosa collaboração aos orgãos do 
poder publico na. mais melindrosa de suas obrigações, e do Estado 
de São Paulo ainda uma. vez irradiará a iniciativa da reforma do 
mais adiado e do mais complexo dos nossos problE:)mas .nacionaes. 

Que Deus lhe inspire em elevado espírito de patriotismo a 
orientação de seus trabalhos, para que fecundos sejam os resulta-
dos, são os meus cordiaes e sinceros votos ao assumir a honrosa 
investidura desta presidencia, que ainda uma vez agradeço como 
immerecida distincção superior aos poucos meritos que me possam 
ser attribuidos, e para cujo bom desempenho empregarei o melh.or 
dos meus esforços, fazendo supprir pela dedicação a ausencia de 
outros predicados. 

Estão inaugurados os nossos trabalhes. 

Findos 03 applausos com que foram acolhidas as idéas do pre-
sidente do Congresso, pediu a palavra o dr. Nelson de Senna, 
delegado do Governo de Minas. Em faceis e brilhantes phrases 
expoz o estado lisongeiro em que se acha actualmente a instrucção 
public ti. mineira. «Se nem todos os Estados», disse elle «podem 
exhibir em seus fastos as paginas de ouro que o estado de São 
Paulo o:ffetece á contemplação dos brazileiros pela orientação ele-
vada com que encara as questões do ensino, desde o impulso ma-
ximo que lhes imprimiu o espirito brilhante de Cesario Motta, 
Minas tem igualmente feito jus, se não aos applausos do povoí. 
pelo menos ao seu incitamento». 

Referindotie a um dos topicos do discurso do dr. Paranhos da 
Silva, o da mesquinhez das verbas destinadas á imtrucção publica, 
declarou que Minas cuja receita é de dezoito mil contos, emprega 
cinco mil m manutenção de suas 2 .021 escolas e 98 grupos escola-
res fundados, na sua mór parte, pela iniciativa de uqi que foi ú 
«Cesario Motta» mineiro o saudoso dr. João Pinheiro. 

O orador fez em seguída considerações sobre a almejada mo-
ralisação do ensino sencundario e terminou em bellissirna peroração, 
fazendo votos ardentes para que o Congresso podesse tornar efficaz 
a obra da regeneração. . 

Tambem falou o professor Carlos Escobar, que felicitou os assis-
tentes pela reunião do Primeiro Congresso de Instrucçõo 8ecundaria. 

Ninguem mais pedindo a palavra, o sr. presidente mandou ler 
a seguinte proposta que se achava sobre a meza : · 

«Proponho que o presidente do Congresso nomeie uma com-
missão para se congratular com o Governo do Estado de S. Paulo 
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pela reunião desta. ~til assembléa n'esta Capital, agradecendo ao 
mesmo tempo o concurao prestado por parte do Estad.o á sua re-
alisação, e que o sr. presidente telegraphe ao ex mo. sr. ministro do, 
Interior, congratulando-se com o governo federal pela insta Ilação 
do congresso e agradecendo o seu valioso apoio. -A. Alexander». 

O sr. commendador Mondim Pesta-na propoz que se telegra-
phasse taimbem aos presidentes dos Estados que se haviam feito 
representar. 

Ambas as propostas foram unanimemente ap provadas. 
Pelo sr. presidente foi nomeada para cumprimentar o sr. pre-

sidente do Estado e agradecer-lhe o concurso prestado á realisação 
do congresso uma commissão composta dos srs. dra. Eugenio Egas, 
Firmo Cardoso, João Fígueiredo e Nelson Senna. 

Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente declarou encer 0 

rada a sessão, solicitando das commissões o maior empenho pos-
sível em cumprir o regulamento do congre3so, para que. domingo, 
á 1 hora da tarde, se podesse realisar a primeira sessão plenaria. 

Decl_arou ainda s. exa. que faz grande empenho em levar ao 
governo federal um resultado util, pratico e aproveitavel, agora 
que se cogita da refor'Da da instrucção. 

De accordo com a resolução do Congresso foram immediata-
mente expedidos os telegrammas e a commissão nomeada dirigiu-
se no mesmo dia ao palacio do Governo. Recebidos em audiencia 
os membros da com missão, o sr. Presidente e o sr. Secretario do 
Interior agradeceram a prova de attenção que recebiam do Con-
gresso e offereceram-se para o auxiliar em tudo quanto tosse possível. 

As commissões 

Logo após o encerramento da sessão solemne reuniram-se 
varias das commissões nomeadas na sessão preparatoria para estu-
darem as theses apresentadas ao Congresso. Para a direcção e bôa 
ordem dos trabalhos foram escolhidas as seguintes mezas : 

1.ª Commissão 

Presidente: Dr. Augusto Freire da Silva. 
Vice-presidente : Sr. Charles Armstrong. 
Secretarios: Dr. João Figueiredo e Francisco Mendes Vianna. 
Relator: Alfredo Alexander. 

2•. Commissão 

Presidente: Dr. Lopes Vianna 
Vice-presidente : Dr. Itapura de Miranda. 

I 
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Secretarios: Dr. Arthur Tbiré e sr. Oscar de Sá Campello. 
Relator : Snr. Hora cio Scresoppi. 

8. • Com missão 

Presidente : D. Pedro Eggerath. 
Vice-presidente : Dr. Antonio Rodrigues Alves Pereira. 
Secretarios: João Von Atzingen e José Stott. 
Relator : Dr. Colombo de Almeida. 

d:&. Commissão 

Presidente : Padre Helvecio Gomes de Oliveira. 
Vice-presidente : Sr. Othon:el Motta. 
Secretario : Snr. Carlos de l!;scobar. 
Relator: Snr. Arthur de Oliveira Fausto. 

5ª. Commissão 

Presidente : Dr. João Motta. 
Relator : Dr. Eugenio Egas. 

Organisadas por por esta forma as sessões pareiam, foram 
discutidas e elaborados os pareceres que deviam ser apresentados 
nas sessões plenas, reunindo-se as commisEões nos dias 16, 17, e 
18 de Fevereiro . .Não comparecendo dois dos membros eleitos para 
a 1. ª Commissão, fóram substituídos pelo dr. Eugenio Egas e Dr. 
Paranhos da Silva. Terminaram os trabalhos d'esta EÓ na manhã 
da segunda-feira, 20 de Fevereiro, com a formulação de duas 
series de conclusões, sendo uma apresentada annexamente pelo Dr. 
Paranhos da Silva. 

I. a Sessão Plena Ordinaria 

Completada a tarefa das Commissões, reuniram-se os congres-
sistas em numero elevado no salão nobre do Instituto ás 2 horas 
da tarde no mesmo dia 20. Sob a presidencia do Dr. J. B. 
Paranhos da Silva e, depois da leitura da acta da sessão an-
terior, procedeu-se á discussão das conclusões formuladas pelas duas 
commissões incumbidas de estudarem as theses sobre ~ publicação 
de uma Geograpbia do Brazil e creação d'uma «Revista» como 
orgão dos gymnasios. As seguintes . conclusões a que chegou a 
primeira dessas Commissões foram lidas e approvadas unanime-
mente: 

A commissão .Propõe seja nomeada uma commissão central, 
com séde no Rio de Janefro, para provfdenciãr sobre os meios de 



- 17 -

promover a publicação projectada, de uma obra de geographia de 
Brazil ; segunda - A commissão central !!erá nomeada pela mesa 
do congresso. que para isso ficará com os sem:i poderes proroga-
dos por prazo indeterminado ; terceira - A commissão central no-
meará commissões na capital dos Estados, as quaes poderão no-
mear sub-com missões, se assim julgarem opportuno e conveniente; 
quarta - A commissão lembra a conveniencia de ser estabelecida 
a séde da commissão central no Internato Nacional «Bernardo de 
Vasconcellos» ou em qualquer estabelecimente scientifico, onde 
poseam ser centralisados os trabalhos da commissão geral e das 
commissões estaduaes ; quinta - A commissão lembra a conve-
niencia de serem nomeadas para estas commissões quaesquer pes-
soas reconhecidamente competentes e idoneas; sexta - A com-
missão propõe seja dirigido um appello ao governo da União, dos 
Estados e ás municipalidades pedindo prestarem auxilio moral e 
material em pró! da patriotica .idéa - qual seja a publicação da 
obra de que se cogita)). 

Em seguida, o dr. Nelson de Senna apresenta á mesa, por 
meio de um breve mas brilhante discurso, uma indicação para que 
da segunda reunião em diante, abranja o congresso o ensino pri-
maria, passando-se a denominar «Congresso Brazileiro de Ensino 
e Educação)). Suas palavras foram mui to applaudidas. 

O sr. presidente adiou a votação desta proposta para depois 
de terminada a orde'.!l do dia, e deu a palavra ao dr. Eugenia 
Egas, que propoz fosse passado pela mesa do congresso o seguinte 
telegramma ao sr. barão do Rio Branco: 

«Ü Congresso de Instrucção Secundaria, por proposta da com-
missão iniciadora, pede a v. exa. se digne de patrocinar a pu-
blicação de uma obra de geographia do Brazil, conforme resolução 
votada hoje, data já tão cara nos novos sentimentos de v. exa». 

'Esta proposta foi ajlprovada e, em seguida, concedida prefe-
rencia para discussão da proposta do dr. Nelson de Senna que foi 
unanimemente approvada. 

Continuando a ordem do dia, foram postas em discmsão as 
conclusões da quinta commü;são. 

Foi acalorado o debate por ellas produzido, tendo apresentado 
emendas os srs. congressistas Colombo de Almeida, Carlos de Es-
cobar, Renato Jardim e Manuel Elpidio Netto. 

Depois de longa discussão, em que tomaram parte varios con-
gressistas, foram approvadas as conclusões da commissão com as 
imggeridas alterações com uma emenda á sexta do dr. Floriano 
de Brito, pela qual a commissão central de redacção devia ser 
nomeada pela mesa do congresso e não eleita. 
_ Em seguida, o sr. presidente, cumprindo a disposição do art. 
43 do regulamento, nomeou uma commissão composta dos srs. drs. 
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Othoniel Motta, Nelson de Senna e Eugenio Egas para elaborarem 
o regulamento para os congressos futuros. 

Foram depois annunciadas as conclusões da . terceira e quarta 
commissão, que constituirão a ordem do dia de amanhan, e que 
adiante vão mencionadas. 

Levantou-se em seguida a sessão, sendo marcada a segunda 
plena para o dia seguinte ás 2 horas da tarde. 

2: Sessão Plena Ordinaria 

No dia immediato, 2i de Fevereiro, realisou-se a 2. • Sessão 
Plena para a 'elaboração, de accordo com as emendas, do pa-

. recer da 5." Commissão e escolha de. pessoas idoneas para redi-
girem a «Revista» e organisarem os trabalhos geographicos. No 
mais devia-se tomar em consideração as conclusões apresentadas 
pelas Commissões que estudaram a 3.ª e a 4.ª these . . 

E' a seguinte a redacção final das conclusões approvadas pelo 
Congresso de Instrucção sobre a creação de uma revista: · 

«Primeira. - A «Revista>-' será de ensino primario e secun-
dario do Brazil e sua publicação annual ; 

Segunda.-A séde da «Revista» será no Rio de Janeiro, pe-
dindo-se ao governo da Republica que o seu expediente seja feito 
no Internato Nacional «Bernardo de Vasconcellos» ; 

Terceira. -A redacção se comporá de seis membros, um dos 
quaes será o tbesoureiro, e nomeará correspondentes nos Estados ; 

Quarta. -Será solicitado ao governo federal.que autorise a im-
pressão gratuita da «Revista» na Imprensa Nacional e lhe conceda 
franquia postal ; 

Quinta. -As assignaturas da «Revista» destinam-se ás despe-
sas de revisão e outras do expediente, pelo que serão as mais 
modicas poESiveis ; 

Sexta. - A commissão de redacção será nomeada pela mesa do 
Congresso e o seu mandato vig.orará até revogação expressa». 

- Pela mesa do Congresso foi nomeada a seguinte redacção 
para a «Revistan : drs. Manuel Elpidio Neto, Leopoldo de Freitas, 
Alfredo Alexander, Augusto Meschick, Otbelo Reis e Fortunato 
.Medeiros e Albuquerque. Os tres ultimos vão ser convidados pela 
mesa do Congresso, tendo os dem~is acceito. 

A commissão incumhida de organisar o estudo da geographia 
do Brasil, ficou assim constituída : · drs. Coelho Lisboa, José Ar-
thur Boiteux, Horacio Maisonnette, Arthur Thiré, Eduardo Pereira, 
Renato Jardim e João von Atzingen. 

A mesa do Congresso prometteu dirigir convites aos tres pri-
meiros cidadãos solicitando ·o seu concurso. 

Foram approvadas em seguida as conclusões da quarta com-
missão: 
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«A commiseão conclue que este Congresso faça um appello aos 
poderes publicos, afim de que se empreguem os melhores meios 
possíveis no intuito de vedar e reprimir a :circulação de todas e 
quaesquer publicações pernieiosas á san educação moral, invocando 
o concurso de todos os m,embros do magisterio, publico e particular, 
para a . realização desse «desideratum», solicitando-se da imprensa 
o seu poderoso . concurw para a obra de propaganda coutra as pu-
blicações obscenas». 

Com o intuito de reforçar essas conclusões o sr. Eduardo Pe-
reira leu uma monographia (annexa a este relatorio) sobre a ne-
cessidade da educação moral nos collegios secundarios e desastroso 
effeito da sua falta no caracter e destino nacional. O sr. Carlos de 
Escobar tambem entregou á mesa um trabalho sobre o mesmo 
assumpto. 

As conclusões da terceira commissão, tambem approvadas, foram 
as seguintes : 

«Não deve haver nenhuma interferencia official na escolha e 
adopção dos compendios ; cada lente ou professor escolhe e adopta 
os livros que entender». 

-Foi bem acolhida pele Congresso uma proposta do sr. Re-
nato Jardim, no sentido de «congraçar em uma vasta associàção o 
professorado brasileiro, associação que tiveese por fim propugnar 
pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino. 

A mesa do Congresso nomeGu a seguinte commissão para ela -
borar as bases dessa associação: srs. Renato Jardim, drs . João de 
Figueiredo, Augusto Freire da Silva, Oscar Campello e Coiombo 
de Almeida. 

Não havendo mais nada a tratar, levantou-se a sessão, ficando 
para a proxima reunião o debate sobre as conclusões referentes a. 
primeira e mais importante these do Congresso. 

3. ª Sessão Plena Ordinaria 

Como era de esperar, reuniram-se no dia 20, no salão nobre 
do Instituto Historico, a grande maioria dos congressistas, abrindo-
se a sessão pontualmente a 1 hora da tarde. · A discussão, que 
correu animada, prolongou-se até as 4 horas e meia terminou m{for-
mulação pelo Congresso, em traços geraes, de um plano de refor-
ma· do ensino secundaria. 

Feita a leitura da acta , o sr. Francisco Mendes Vianna apre• 
sentou pela ordem uma rectificação, por escripto, com relação ái:o 
ponderações que fez na sessão anterior rnbre a creação de ligas . 
anti-pornographicas. Nessa rectificação, s. exa. disse que, tratando-
se de uma questão essencialmente espiritual não se devia pedir 
nenhuma providencia ao governo ; porém, devia-se,. antes, recorre:r 
aos proprios ·professores, os quaes devem ter como principal empe~ 
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nho dar sempre um destino moral a todo o seu ensino ; e, quando 
muito seria acceitavel a idéa das ligas contra as publicações obs-
cenas mas sem o nome de «ligas anti-pornograpbicas,» porque, 
com relação aos vícios, o melhor é nem siquer mencionai-os. 

Acabado o expediente, foram lidos apenas os fundamentos 
dos dois pareceres apresentados .pela 1.ª Commissão ao Congresso, 
os congressistas já tendo li.do uos jornaes da manhã as conclusões 
formuladas. Por interesearem vitalmente a questão da reforma da 
ensino reprodur.em-se aqui na integra eE<Sel:i trabalhos. 

Parecer da r." Commissão 

A Commissão nomeada para considerar os meios de Etimplificar 
e aprofundar os estudos do curso secundaria reuniu-se nos dias 
17, 18 e 19 de Fevereiro numa das salas do Instituto Historico 
onde, de conformidade com a sua incumbencia, discutiu as me-
didas necessarias para alcançar os alvitres propostos na these. 
Foram apresentados pelos Srs. Eduardo Carlos Pereira, João de 
Figueiredo, Charles W. Armstrong e A. Alexander trabalhos es-
criptos criticando o ensino secundario actual e assentando em 
principias pedagogicos as medidas geraes que julgavam mais pro-
prias para melboral-o. Apresentaram tambem minuciosos traba-
lhos os srs. professor F. Vianna e dr. J. B. Paranhos da Silva, 
aquelle com divergencias, este fundamentando as suas conclusões, 
que foram aceitas pela CommisEão. Vem appensas essas monogra-
pbias á presente resumpta das sessões. 

Segundo as ideas espostas pelo digno delegado do Pará, sr. 
Figueiredo, os estudos secundarias deverião formar um todo unico 
de alcance geral de ordem a dernnvolver adequadamente as facul-
dades i!1tellectuaes e moraes. A simplificação se alcançaria pela 
reducção das disciplinas basicas aos seus mais essenciaes elementos. 
e o aprofundamento pela intensificação desses mesmos elementos. 
Os estudos consistiriam em portuguez com sua dupla literatura; 
lathr: e grego ; duas línguas vivas; historia da civilisação ; geo-
graphia ; theoria geral das 12ciencias ; psychologia e logica; moral 
e direito, havendo para todas e~sas materias tal seriação que não 
cansassem o espírito do educando. 

Segundo o sr. Charles W. Armstrong, os nossos estudos de-
vem ser mais intensivos e menos extensivos. Convem diminuir o 
numero das rnaterias, simplificando-as para adoptal-as á intelli-
gencia de meninos da edade de 10 para 16 annos. D'outro lado, 
deve haver m~ior numero de horas lectivas diarias; sobretudo 
pül'a as aulas de portuguez e matbematica. Entende que não ha 
actualmente qastante rigor nos exames, onde o ponto introduz o 
elemento do acaso . . Conviria que os projectos de reforma fossem 
formulados por commissões compostas de directores de gyrnnasios. 
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afficiaes equiparados e delegados fiscaes e não por lentes das es-
colas superiores. 

A monographia do delegado do Collegio ·D. Pedro II é uma 
critica do projecto de reforma que appareceu sob os auspícios do 
exmo. dr. E. Bandeira ex Ministro da Justiça. Protesta o autor 

. contra a multiplicidade e minudencias das disciplinas propostas 
por um dos projectos de reforma e suggere restricta economia nos 
estudos de memoria, bem como acha conveniente limitar o curso 
de matbematica e excluir das humanidades os assumptos mera-
mente technicos. «A cultura geral», diz elle, «é o melhor preparo 
para a vida praticai>. «Esta economia daria mais espaço ás ma-
terias como portuguez, latim, mathematicas elementares, physica 
e biologia, que formam as disciplinas basicas do curso secundario. 

O sr. Alexander approva o projecto na sua divisão dos es-
tudos em um cúrso fundamental e dois supplementares. 

O sr. Eduardo Carlos Pereira leu um bom trabalho apontando 
os vícios organicQs da instrucção secundaria actual e o desastre 
que d'ahi resulta para o nivel intellectual e moral do.s nacionaes. 

Insiste para que o estudo do portuguez seja mais detido e 
aprofundado. «A bella lingua que herdamos dos nossos paes» deve 
ser aprendida historica e philologicamente. Refere-se ainda o pro-
vecto educa_dor á importancia dispensada á lingua nacional nos 
paizes mais adeantados. 

Foram approvadas, depois de muito descutidas, as seguintes 
propostas apresentadas por varios membros da Commissão : 

1. ª-Conservem o Collegio D. Pedro II. o Internado Bernardo 
de Vasconcellos e os collegios ·a elles e1uiparados seu .caracter de 
estapelecirr.entos de en:3ino secundaria, excluindo-se d'um lado os 
estudos que pertencem á escola primaria e, doutro lado, as ma-. 
térias que pertencem ao ensino superior. A CommiEBão na sua 
maioria considera que os assumptos especiaes como o direito usual, 
a hygiene, a escripturação mercantil, a stenographia, etc. não 
podem, nem devem, entrar n'um curso de humanidades. 

2.ª-Haja um curso eecundario unico e integral sem a bifur-
cação dos estudos proposta pelos projectos de reforma. 

3.ª-Conviria que fossem eliminadas certas materias e resu-
midos os programmas de outras, consagrando aos estudos retidos 
no curso maior numero de horas. 

4.ª-Sejam reduzidos os programmas de algebra, physica, 
chimica, mecanica e logica e substituídas as materias que consti-
tuem a actual cadeira de historia natural pelo ensiu.o da biologia. 
Estabeleçam-se, nos cursos de physica e chimica, aulas praticas 
obrigatorias, que constem de dois períodos semanaes, de duas 
horas caca um. 

5. ª-Haja opção entre e. inglez e allemão, não sendo nenhum 
alumno obrigado a estudar mais do que duas linguas vivas ex-
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·erangeirns. Será duplo o objecto do enB"ino daf3 linguas vivas: dar 
uma base sufficiente para seu um colloguial e habilitar o alumno 
a ler com comprehensão qualquer obra de literatura facil ou de 
sciencia nellas escripta ' 

6. ª-Seja facultativo o estudo do grego. 
7 .ª-Seja restricta a materia da literatura nacional e estran-

geira aos autores modernos mais faceis e Jeccionada nas mesmas 
cadeiras de línguas. 

8. ª-Convem augmentar o numero de horas Jectivas conce-
dido ao ensino de portuguez, mathematica elementar, francez ·.e 
inglez. 

9. ª-·Sejam comagrados não menos de que cinco annos ao 
estudo do latim. 

Se bem que os membros da CommisEãO concordarnem em 
geral que ·haveria vantagem em supprimir certas materias do curso 
actual, não chegaf3m a um accordo quanto ás materias que de-
veriam ser eliminadas, dividindo-se os votos quando Ee propoz a 
suppresEão da cadeira de mecbanica e astronomia ou da astrono-
mia só. Para a boa ordem administrativa maior liberdade de inicia-
tiva particular e moralisação do ensino nos collegios ofticiàes e equi-
parados submettemá approvaçãodo Congresso mais as seguintes re-
soluções, eEperando que este as leve ao conhecimento do Governo 
Federal. 

10. ª-Haja exame de admiEsão aos collegios secunda rios EÓ 
para o 1. º anno, admittindo-se a guia de transferencia. Nos de-
mais annos sejam os exames apenas os de promoções successivas. 

11.ª-E'ejam validos Eómente os exames de madureza presta-
dos perante as commissões examinadoras dos gymnasios officiaes 
dos Estados ou da Capital Federal. 

12. ª-No máis, a Com missão faz votos para que o actual 
.exame de madureza seja substituído por exames de matricula pa-
ra entrada . nas escolas superiores, podendo inscrever-se para es-
tes sómenteaquelles que apresentarem seus titulos de bacharel. 

Empatou na CommisEão a votação da proposta de haver exa-
mes collegiaes n'uma EÓ epoca. · 

13. ª-Seja organizado o horario pela directoria de cada es-
tabelecimento rncundario, nuvidos os profeirnores. · 

14. ª-Nenhuma aula deve fünccionar com mais do que 30 
alumnos. 

15.ª-Para evitar a longa interrupção dos estudos nos mezes 
do verão, convem que aR ferias sejam de tres mezes. A Com-
missão lembra para isso os mezes de Janeiro, Fevereiro e Junho. 

16. ª-Seja creado nos Estados o cargo de inspector geral 
com o fim principal de superintender a fiscalização . dos gymnasios. 

17. ª - Seja permittidó ao Governo Federal, e aos Governos 
Estaduaes, contractarem, se o julgarem conveniente, para pro-. 
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fe~sor~s de linguas vi~asj;ràduados de universidade extrángeir~~ 
aos quaes seja corrcediàa a vitaliciedade . EÓ depois de terem ser-
vido satisfactoriarri'ente durante cinco annos e de terem adoptado 
a nacionalidade brasileira. · · ' 

18. ª-Para que o ensino tecbnico ou primario não venha fal-
sear o ensino secundaria tirando-lhe ·o seu caracter proprio, acha 
a Commissão vantajosa a fundação, por iniciativa patticular ou 
official, de ctlrsos especiaes que preparem alumnos para a matri-
cula nos eat,1Y~elec1mentos gymnasiaes bem como a de escolas te-
chnicas para o commercio, industria e agricola . 

. 19. ª-Deve haver com as rfütricções acima indicada~ a ma-
. xima liberdad·e para directores e professores de organizarem seus 

cursos de accordo com a sua orientação pedEigogica. . 
20.ª- A Commissão faz suas as seguintes pdbvras impressas 

tio nAnnuario do Ensino do Estado de S. Paulo de 1909 1910»: 
Seiájusto que a União, em vez de prescreve!' normas de ensino 
secundârio aos Estados, considerasse valfdos 03 seus certificados 
de exame desde que, em suas linhas geraes, esses estabelecimen-
tos (os secundarias estactuaes) ens inassem as meEmas d isciplinas e 
tivessem os mesmos fins». 

Podem achar alguns dos congressistas que um&. Óommissão 
incumbida de discutir unicamente a primeira these exorbite de 
suas funcções lembrando assim medidas admin i ~trativas. Mas to-
da a tentativa de fortificar os estudos será baldada emquanto exis-
tirem os abusos. Tambem não é possivel a efficacia do cooperação 
estadual e particular sem deixar folgado espaço á iniciativa indi-
vidual e á adaptação do ensino às diversas condições locaes. Que 
o Governo Federal determine mais os fins do que os meios d;:t 
instrucção secundaria; que se contente com tràçar as linhas ge-
raes da projectada reforma mm tolher 11. sua execução com dispo-
siçõe3 por demais meticul')sas ou exigencias exequiveis só nos es-
tabelecimentos officiaes. O relator crê formular assi m os votos 
da Commissão qu e trnnspareceram. nesses debates sobre os meios 
de simplificar e fortal~cer os estudos secund arios. 

Devido aos muitos pontos contravertidos e drvergencia de vis· 
tas, a commissão EÓ com difficuldade pode formular as vinte con-
clmões acima dadas. Foi, pois, com satisfação que annexou ao 
Reu os pareceres do professor Francisco Mendes Vianna e do dr. 
Paranhos da Silva, que por serem individuaes, escaparam á fran-
queza das opiniões collectivas. · 

Damos em seguida o parecer do dr . Paranhos da Silva : , 

PARECER 
Apre::ientando ao Coúgresso de Instrucção Secundaria .à que 

t'emo's a honra '. de pertencer, , :is proposições que reputamos acer- 1 
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tadas e opportunas como conclusões finaes dos trabalhos da 1. a · 
Commissão, a mais importante desta assembléa, julgamos conve-
niente resumir em poucas linhas os fundamentos que as justificam 
nos seus pontos capitaes. 

Este trabalho devia amoldar-l:le primeiramente _ás bases da aucto · 
rização conferida ao Poder Executivo Federal para elaborar a 
reforma do ensino secundario. 

A base fundamental é : sem privilegio algum e sob conveniente 
fiscalização, dar ao ensino secundario um carncter pratico, liber-
tando-o da condição subalterna de curso preparatorío do ensino 
superior. _ 

Traduz esta alinea, sob ampla liberdade de ensino e rigorosa 
fiscalização, a queda dos privilegios escolasticos e a acção símul-
tanea do ensino official com o particular, em digna emulação, sem 
o objectivo determinado de povoar academias, distribuindo diplo-
mas na maioria sem slgnificaçãó, traduzindo mero resultado mer-
c~ntil. Não se asphixiará., portanto, a iniciativa individual, no 
magisterio pRrticular, sob formulas compressoras da sua livre ex-
pansão, as qu aes eram acceitas muitas vezes como elemento ba-
sico para a existencia dos collegios particulares, porque a equi-
paração, com o seu cortejo . de privilegíos e de immoralidades, 
suffocava a organização e o desenvolvimento de institutos secun• 
darios sem obediencia ás normas prescriptas para a concessão da-
quellas regalias. Dentro dessa base essencial da reforma, de-
~apparecem implicitamente todos esses privilegios, quer para os. 
institutos offici:;i,es quer para os particulares, livre a estes a ado~ 

· pção das normas que modelarem os do Governo Federal ou a es-
tipulação de melhores e mais convenientes bases. 

Pare.ce ser este o intuito expresso pelo legislador = na livre 
concurrencia do magisterio official com o particular. Os bons ou 
máo·s ·resultados guiarão a preferencia dos paes. 

Estatuida esta preliminar, passamos a considerar a reorgani-
zação do ensino secundario, apontando as _modificações cuja ado-
pção reputamos · efficaz. -'-

A preoccupação dominante é, com razão. o allivio do dis-
cente cuja sobrecarga mental produziria o «surmenage», se na 
justa observação do professor Alexander a -vadiação não consti-
tuísse natural correctivo. Foi por isso, mui sensatamente, que os 
illustres organizadores do Congresso incluiram como the~:ie funda-
mental o estudo dos me10s de simplificai· e aprofu 1dar o curso se-
cundario. A divisão dos estudos e m um curso geral, fundamen-
tal, e outro complementar, desdobrado este em duas secções (uma 
de feição !iteraria e outra de caracter scientifico) realiza esse _ ob-
jectivo. · 

No curso fundamental, obrigatorio, são ministrados os conhe-
cimentos indispensaveis _ á vida pratica, qualquer que seja a P!'O-
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fissão aspirada pelos discentes. As outras dua·s secções constitu-
tivas do curso complementar são destinadas ·ao aperfeiçoamento 
intellectual dos · que ambicionem preparo mais desenvolvido. 

O curso complementar é inteiramente facultativo. A com-
mis~ão não quiz que se consagrasse um anno de estudos na revi-
s~ll geral do curso primario. A meu ver, entretanto, e com a 
devida venia o dedaro, uão agiu com acerto. Assim .penso por-
que de:ve haver concatenação racional entre o ensino primario .e 
o secundario. A deslocação daquelle para a competencia esta-
dual e até municipal. no regimen federativo, quebrou a unidade 
de orientação sobre este asrnmpto, diversificando a sua organiza-
ção em todos os fütados do Brasil, e até dentro do ~esmo Es-
tado, eegírndo a interferencia no caso é estadual ou municipal. 

O ideal seria a exigencia do certificado do curso primario para 
a matricula no curso fund amental dos Institutos de ensino secun-
dado. 

Em face do exposto, porém, como estatuir tal exigencia? 
Fazel-o com exclusão de qualquer zona seria absurdo e ina-

ceitavel. O exame de admis~ão jámais poderá supprir a ausencia 
de bom e methodico curso primario. Este é o nosso obscuro juizo. 

Embora em paizes adiantados da Europa e nos Estados Uni-
dos hoje tambem Ee incluam no plano do ensino sec.undario co-
nhecimehtos especiaes adequados ás conveniencias agrícolas, com-
merciaes ou industriaes, a que preciea.mos muito attender, concor-
damos em apenas alvitrar ao Congrei::so que solicite do Governo 
Federal a creação de escolas technicas commerciaes e industriaes, 
uma vez que para o ensino agrícola, felizmente, o Governo da 
União já volveu ás sua.s vistas, no ultimo perioçlo presidencial. 

Como legitima corisequencia da orientação preestabelecida, a 
conclusão dos estudos do curso fundamental apenas permittirá a 
matricula nos cursos de sciencias e de letras ou nas-escolas techni· 
cas ngriGolas, commerciaes· ou industriaes, da mesma fórma que 
a terminação do curso complementar em qualquer daB suas secções 
sómente dará direito a inscripção nos exames de admissão dos 
cursos superiores e da Escola "Normal Superior, cuja creação se 
alvitrn como seguro meio de formação de bons professores, po-
dendo tambem associar-se-lhe o caracter de Faculdade de Scien-
cias e Letras. 

O augmento do período lectivo, a divisão cuidadosa do tra-
balho escolar diario, a obrigatoriedade de caracter pratido no en-
sino de línguas vivas como a ab und ancia de experiencias que tor-
nem proveitoso o ensino de sciencias physicas e naturaes, a ins-
tituição do exame de admissão para a matricula nas escolas supe-
riores, a crea(,:ãO da classe de adjuntos com a dupla funcção de 
auxiliares e de sulJstitutos dos docentes, a modificação do processo · 
de exames; o provimento das cadeiras do ma·gisterio por concurso, 
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~ decretação da Inspecção Federal do ensino e a_ compulsoria no 
magisterio como a limitação da edade maxima para o inicio qa 
carreira de professor, o estimulo aoR docentes operosos e ao de-
senvolvimento da nossa literatura pedngogia, a realisação de con-
ferencias publicas, !iterarias e scientificas, nos institutos officiaes 
como factor da educação popular, a obrigatoriedade das comme-
morações solemnes e testivas das grandes datas nacionaes para à 
educação civica da juventude, a prescripção de normas rigoros9..s 
de hygiene escolar e a fiscalisação da sua observancia nos insti-
tutos de ensino, a organisação da estatistica escolar, o maior des-
velo pela educaça.o pbysica dos discentes, na obrigatoriedade do 
ensino da gymnastica escolar sem apparelbos complicados para dar 
sadio e normal desenvolvimento ao organismo , e tambem da ins-
trucção militar, inclusive exercícios de tiro e de esgrima, bem como 
a prudente utilisação de jogos uteis ao robustecimento juvenil e o 
restabelecimento do Ministerio da Instrucção Publica, como centro 
propulsor de wda a educação nacional, são, nas linbac:; principaes, 
as bases constitutivas da reforma do ens;no secunda. l'io , que sub-
mettemos á elevada consideração do Congresso, consubstanciando-as 
nas seguintes proposições. 

Proposições 

1 

O ensino secundario será dividido em dois cursos um obri-
gatorio-fundamental-e outro facultativo- complementar-parce:-
lado em duas se~ções, !iteraria e scientifica. 

II 

A habilitação tio curso fundamental cnnfern direito á matricula 
em qualquer .escola agricola, commercial ou industrial, ou no con-
curso de admissão nas escolas de pbarmacia, bellas-artes, agri-
memura e obstetricia, e os certificados em qualquer das secções 
do curso complementar apenas permittem a inscripção no -concurso 
de admissão aos cursos de ensino superior ou a uma faculdade de 
sciencias e letras, não importando na obtenção de diploma ou de 
previlegio de qualquer especie. 

III 

A matricula nas escolas superiores será deferida depois de um 
exame de admissão cujas materias serão determinadas em regu-
lamento, conforme os cursos a que se destinarem os alumnos. 
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IV 
O curElo fundamental dos institutos officiaes de ensino secun-

dario abrangerá as seguintes disciplinas : portuguez e noções de li-
teratura, ensino pratico de francez e de inglez, estudo essencial-
mente pratico de mathematicas elementares, esciipturação mer-
cantil e contabilidade, geograpbia physica e elementos de cosmo-
grapbia, elementos de historia geral e do Brazil, noções de sciencias 
physicas e naturaes e de bygiene, noções de direito usual, desenho, 
musica e educação physica . 

V 

O curso complementar, que será dividido em duas secções, daa 
quaes uma !iteraria e outrfl scientifica, comprehenderá na primeira: 
literatura, especialmente portugue za ,e brazileira, portuguez, francez 
inglez ou allemão e a literatura correspondente, latim, grego, 
geographia política, logica e historia da philosophia · e educação · 
physica, -e na segunda : portuguez, francez, inglez ou allemão, 
historia, physica e chimica, sciencias naturaes, geographia polí-
tica, logica e historia da philosophia, mathematka, desenho e edu-
cação physica. 

VI 
O curso fundamental , obrigatorio, será de 'k annoei, ~ de 3 

annos cada uma das secções do curso complementar facultativo. 

VII 

·Os programmaEI, organisados pelos docentes e approvados 
pelas respectivas congregações dentro das bases geraes definidas 
em regulamento para sua simplificação, terão no curso fundamental 
principalmente caracter accentuadamente pratico. 

VIII 

Os docentes re.gistrarão diariamente na respectiva caderneta 
a parte do programma leccionado e mensalmente farão succinto 
relato rio das iições e exerci cios praticas do mez anterior. 

IX 

O aono lectivo será de '10 rnezes, seccionado em duas epocas 
o período de ferias, cabendo a divisão do trabalho lectivo diario 
aos directores, ouvidos os docentes, e observadas entre outras, ás 
seguintes normas pedagogicas: 
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a) a gymnastica, a insLrucção militar e outros exerc1c1os con-
ducentes á bôa educação pbysica dos · alumnos serão feitos pela 
manhã; _, 

b) as materias exigindo maior esforço intellectual serão lec-
cionadas na primeira pa1te do dia lectivo; 

e)· as licções nunca excederão de 45 minutos ; 
d) as classes serão no maximo de ·30 alumno·s. 

X 

' E' 0brigatoria a frequencia dos alumnos cuja promoção suc-
cessiva de um anno para outro no mesmo curso obedecerá os se-
guintes preceitos: 

a) apuração ela media _de su2s notas annuaes e da de 2 
provas escriptas, uma no meio do pei-i0do Jectivo abrangendo toda 
a materia então lecciooada na respectiva aula ou cadeira, e outra 
no fim do anno lectivo, Yers:rndo sobre todo o programma ; 

b) no exame final , exigido quando o alumno terminar o es-
tudo de qualquer diEciplina, haverá provas escripta e oral e tam-
bem pratica, quando a natureza da aula ou cadeira permittir este 
genero de prova. · 

XI 

Cada alumnno deve ter, pelo menos, uma nota quinzenal, 
fixando-~e no regulamento a media annual indispensavel para as 
promoções. 

XII 

Só haverá uma epoca de exames. 

XIII 

E' vedada a admissão de ouvintes. 

XIV 

O magiEterio dos institutos offi.ciaes de ensino secundario com-
por-se-ba ele professores e de adjuqetos, distribuindo-se estes por 
secções, e incnmbindo -lhes a substituição dos profeEsores e a coo-
peração em todos os seus trabalhos. 

XV 

Para. a formação dos profe:SElores dos institutos de ensino se-
cundario, é conveniente a creação de uma Escola Normal Superior 
que poderá ter tamhein o caracter de faculdade de sciencias e letras. 
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XVI 

Ernquanto não funccionar esta escola, é vantajosa a s,elecção 
por concurso para a escolha dos membros do magisterio, estatuin-
do-se para a sua realização processo mais pratico e menos moroso 
que o actual, preferindo-se sempre os candidatos de provado tiro-
cinio no magisterio, e exigindo-se dos candidatos ás cadeiras de 
portuguez e linguas vivas o conhecimento_ do latim. 

XVII . 

A vitaliciedade só deve ser concedida aos docentes após um 
quinquennio de _effectivo exercicio durante o qual se comprove, 
com a aptidão pedagogica, o seu zelo e a sua dedicação no ens.ino. 

A assiduidade e oti bons resultados praticos de sua cadeira ou 
aula devem constituir elemento essencial na concessão de quaes-
quer regalias ou vantagens aos membros do magisterio. 

XVIII 

E' conveniente estimular a literatura pedagogica, já assegu· 
rando-se a impressão por conta do Estado, já concedendo-se pre-
mios compensadores aos docentes que publicarem obras de real 
utilidade para a educação dos seus alumnos. 

XIX 

E' acertado fixar em regulamento limite maximo de idade para 
a investidura nas funcções do magisterio, com o maximo para a 
permanencia no seu desempenho. 

XX 

Deve ser vedado aos doéentes, sob penas severas, o exercicio 
do magisterio particular eIB relação aos alumnos dos institutos a 
que pertencerem. 

XXI 

Para a boa fiscalização do ensino, convem que o territorio na-
cional seja divitiido em cir~umscripções escolares, cada uma a cargo 
de inspectores federaes de ensino, nomeados sob condições asse-
curatorias de sua idoneidade moral e int·ellectual e de perfeita in-
dependencia no desempenho de suas funcções. 
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XXII . 

A esses inspectores incumbirá não só a fiscalização de todos 
os institutos sujeitos á acção do Govei'no Federal, como tambem a 
organização da estatística esco lar, e a promoção e a vuigarização 
de todos os meios tendentes ao desenvolvimento da instracção po-
pular, velando tambem muito rigorosamente pela observaucia dos 
bons preceitos de hygiene escolar. 

X XIII 

Nos Institutos Federaes de en.siuo secundaria, deverá haver 
sempre, sem prejuízo dos seus trabalhos, conferencias publicas, li-
térarias ou scientific'l'S, como meio de propaganda da instrucção 
nas diversas camadas populares, commemorando-se sempre festiva 
e solemnemente as grandes dactas naciouaes como poderoso ele- . 
menta de educação civicn. 

XXIV 

E' de maxima conveniencia que se institua em todo o Brasil 
o maior numero poEsivel de escolas federaes commerciaes e indus-
tria.es. 

xxv 
E' oppoi'tuno invocar a attenção dos poderes publicas e dos 

educadores para que não se descure a educação physica de nossa 
juventude, tornando-se effectivos o ensino jú da gymnastica eRcolar 

· qu&nto passive! mm apparelhos, já da instrncção militar, abran-
gendo o eEgrima e os exercicios de ti ro, j á a vulgarisação de jogos 
physicos conducentes á boa ro bustez dos discenteE. 

xxvr 
O Congresso faz votos para que os representantes de todos os 

Estados do Brnsil no Congresso Nacional, ante a grandeza dos 
fins da educação , o mais seguro facto·r de nosso progresso, jamais 
r~gateiem, na elaboração do orçamento feden1l, todos os meios 
necessarios ao pleno desenvolvimento do ensino em todns as suas 
modalidad es, excluindo do terreno partidario ·todas as questões 
referentes á instrucção, desPjn que . assim como a agricultura muito 
acertadamente veio a com~tituir importantí ssimo departamento fe-
deral, o mesmo eucceda á ins~rncção, o mais poderoso elo da nosrn 
união e do no!'lso engrandecimento como nacionalidade. 

Sala das Sessões da 1.ª Commis.são do 1.° Congres::io Brazi-
leiro de Instrucção .Secundaria, em S. Paulo, 20 de FBvereiro 
de 1911. 
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Logo ~pós l:J> leitura desses dois pareceres levantou-se · 9 
professor Henrique Geenen e, declarando que o trabalho da com:. 
missão era ob3c1uo e mal rddigido, einquanto o parecer do dr. 
Paranhos da Silva em claro, completo e satisfatorio, requereu a 
inversão da ordem do dia afim de· dal' praced enci'a ao trabalho 
lido em uhimo lugar. Pediu igualmente a mesma inrnr~ão da 
ordem o dr. Floriano de Brit o e depois de outrns manifestações 
àe opinião favoraveis a essfi requerimento foi o mesmo posto em 
votação e approvado. 

Acceita a pref'erencia para a discussão do parecer da segunda 
commissão, o presidente declarou que, para poupar tral:Jalho e 
evitar balbudia na discussão, dividia em nove partes as vinte e 
seis conclusões que iam ser discutidas. Essa divisão foi feita da se-
guinte fórma: primeira parte, de 1 a 6 ; segunda , de 7 a 8; ter-
ceira, de 8 a 13; quarta de 14 a 20; quint.a, de 21 a 22; sexta, 
de 2?\ a 24; setima, de 24 a 25: 0itava, 2G ; nona, 26. 

Entrando em discusão a primeira parte. de 1 a 6, o dr. Flo-
riano de Brito disse que era tão logico e tão methodico o parecer 
do sr. Paranhos da Silva nos pontos em que propõe a modificação 
do ensino, que dispensa qualquer defesa. Em todo o caso declarou 
que ia ler um capitulo de uma obra importante sobre a materia em 
discussão. FE)ita a leitura mencionada o dr Floriano de Brito enten· 
deu que se devia achar concludente a <'pinião que acabava de citar ~ · 

O sr. Ainerico de Moura justificou e mandou á mes:>. diversas 
emendas. 

O dr. João de Figueiredo, represe nt ante do Pará, pedindo a 
palavra, defendeu a individualidade, a integrida de do Pnsino se-
cundario. Opinou que, por ser quasi geral nos paizes da Europa 
a divisão do ensino Aecundario, não se segue, que ella deva ser 

-adoptada por todos os povos. E, mesmo na Eurcpa, essa divisão 
do ensino soffreu fortes contestações de adveraarios nota veis. Na 
propria · Allemanha, quando o governo poz em pratica, em 1900, 
a divisão do ensino secnndario, '1.500 profeEsores de Berlim prn-
testaram e não acceitaram a reforma sinão com grandes modificações. 

Depois de outras consioerações, o dr. J não de Figueiredo 
declarou sentir profundamente não poder estar de accôrdo com a 
opinião rla maioria do congre~so, pois vota contra o parecer na 
parte que diz respeito á divisão do ensino secundario. 

O sr. Fra,ncisco Mendes Vianna, diase qne, · quando compa-
receu a ultima seseão, chegou tarde, e não ponde ler, como de-
sejavà., as considerações que tinha feito por escripto na vespera. 
Desejava saber se poderia aproveitar agora os 10 minutos que lhe 
concerie o regimento para se manifestar, lendo essas considerações. 

' Como o presidente declarasse que sim, o sr. Mendes Vianna 
leu o . seguinte discurso :. · 

J_, 
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Rapidas observações sobre a organização proposta para o 
Curso Gymnasial por Francisco Vianna 

Em geral o homem emprehende op seus estudos com um dos 
dois objectivos seguintes : conceber ou conceber e modificar. 

A meu ver o ensino secundario. deve approximar-rn, tanto 
quanto possivel, do ensino encyclopedico e, portanto, ter apenas 
o 1. 0 objectivo. O 2. 0 deve ser preenchido posteriormente a este, 
pelas escolas de espe~ialisação (engenharia, medicina, veterinaria, 
bellas artes, agricultura, commercio, etc). 

O ponto de vista. pois, que predominou na selecção e seria-
ção das materias do quadro apresentado, foi o de fornecer aos 
alumnos uma verdadeira (ainda que succmta) concepção philoso-
pbica do mundo e do homem. indispensavel a todo o cidadão que 
se dernja tornar prestante á F ..imiha, á Patria e á Humanidade, 
qualquer que seja a carreira a seguir e não a de preparar para 
as chamadas profissões li heraes. 

Nestas condições,· assim como a expressao deve e'stu.r subor-
dinada á concepção, a forma ao fundo, o instrumento ao uso, o 
estudo das linguas, comquanto mais desenvolvido do que al'tual-
n:iente, foi considerado como elemento auxiliar, si bem que impres-
3indivel, para a consecução daquella concepção philosophica. Da.bi 
resulta que o estudo das línguas deve visar fundamentalmente as 
respectivas literaturas, destinadas principalmente a forneeer os 

. elementos objectivos, pela apreciação daa ideias, dos sentimentos, 
dos habitas, em urna palavra, do estado social da epoca em que 
a producção !iteraria se deu ou descreve -a fornecer os elementos 
objectivos para as apreciações syntteticas da historia, considerada 
como sociologia dynamica, e para a historia da pbilosopbia . . Es-
tudadas por esta fórma as literaturas occidentaes têm além disso a 
grande vantagem de irem apresentando as varias interpretações 
scientificas e pbilosopbicas atravez doE tempos e tambem a de 
introduzirem o espirita relativo. 

Para satisfazer ao escopo acima mencionadQ, faz-se mistér 
que as sciencias sejam transmittidas de uma maneira verdadeira- · 
mente abstracta, com relação apenas ao que as suas tbeorias têm 
de essencialmente geral e indispensavel , rnb o duplo ponto de 
vista da doutrina e do methodo. Não houve a preoccupação de 

. fazer estudar tudo quanto é util. E' este estreito utilitarismo que, 
alem de outras cousas. tem levado os programmas a esta extensão 
e superficialiriade que todos constatam e que tão desastradamente 
é denominada de enc:yclopedismo. O caracter dispersivo dos pro-
grammas actuaes, caracter que os torna de facto inexequiveis, re-
sulta não só da falta de . concepção do verdadeiro destino do en-
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sino chamado secundario, como sobretudo da confusão dos dominios 
da sciencia e da arte. Nem todas as propriedades chimicas de 
um corpo devem ser estudadas na Chimica sciencia, assim · como 
para se conceber a vida animal não é indispensavel que se co-
nheça uma determinada especie dos 180 mil coleopteros. Por 
outro lado, a falta de limitação do campo de cada uma das scien-
ci~s, permittindo pela falta de disciplina philornphica, as incursõee, 
as invasões reciprocas, aggrava sobremaneira aquelle caracter 
dispernivo , que leva muitos a conceberem não sómente as sciencias 
corno infinitas, mas até cada uma dellas como interminavel. E a 
consequencia é que o verdadeiro preparo. que consiste na con-
cepção da real filiação scientiiica, logica e historica, das leis 
que regem o mundo inorganico e o orgimico, fica substituido 
pela vã e quasi inaproveitavel, por vezes profundt\mente pertur-
dora, erudição, pelo conhecimento de uma grande quantidade de 
factos isolados, conhecimento tão prejudicial ao espirito como ao · 
sentimento, e, portanto, á actividade. 

Si o analytisrno foi indispenrnvel á formação da sciencia., esta 
EÓ começou verdadeiramente a existir como. tal quando a syntbese 
preponderou rnbre a analyse, trav<tndo todos os conhecimentos 
fornecidos por esta em um conjuncto syEtematico, harrnonico de 
leis irreducti·veis. E estas leis, pela sua irred uctibilidade, têm de 
ser geraes e para serem geraes prt cisam ser abstractas. 

Nada mais absurdo d~ que pretender fazer nnrns scientíficos 
com caracter theorico-pratico, porque elles não serão nem uma 
cousa nem outra. · Ainda que toda a scíencia tenha as suas basee. 
fundamentaes na apreciação de um maior ou menor numero de casos 
concretos, · não se pode confundir isto com applicações ou resultados 
praticos da sciencia, · 

Estas considerações levam-me exactamente á divisão c::ntre 
o ensino !)rimario e o secundario. Querem muitos que este seja 
apenas um prolongamento daquelle e por isso adoptam o systema 
da sciencia por dynamisações successivamente mais fortes, segundo 
o mesmo methodo. Ora, a. meu ver os dois devem divergir pro-
fundamente, visto como o prim~iro deve ter um caracter acentua-
damente concreto, pratico si quizerem, deve fazer trabalhar sobre 
tudo a contemplação, quer dos seres, quer dos phenomenos. E' 
urn periodo essencialmente ac~umulador de noções, sem preocu-
pação de generalieação e de E>ystematizaçM ou coordenação. O 
segundo, pelo contrario, deve ser essencialmente abstracto, deve 
dirigir-se principalmente á meditação, procurando generalizar e 
systematisar. 

Segundo a lei de philososophia. primeira que nos diz, depender 
todo o meio dos dois extremos cuja ligação opera, entendo que a 
instrucção primaria deve visar sobretudo o desenvolvimento das 
faculdadades contemplativas e da de expresEão. Assim, foi de-
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cidido que,- para entrar no curso secundario, deveria o candidato 
conhecer praticamente, isto é, pela descripção; observação, ex-
periencia, etc., os seres e os phenomenos que o mundo nos apre-
senta, (quasi a chamada physiographia completc;,da conveniente-
mente com o mundo organ co), o desenho e manejar clara e 
correctamente o vernaculo. E' excusado dizer que se deve exigir 
tambem a pratica das operaçõe3 numericas, digo, arithmetica, a 
morphologia geometrica, comprehendendo a ta.chyrnetria. 

Além disso o alumno deveria contar a idade mínima de treze 
annos, transigindo um pouco, pois que ella deverá ser futuramente 
de 14. 

Como se vê, ao em vez de fazer baixar prejudicialmente o 
curso gymnasial até a idade e o despreparo dos candidatos actuaes, 
eu procuro fazer com que estes subam até o preparo exigido 
pela natureza do curso . 

Para isso que se extenda o actm1l curso primario a 6 annos, pelo 
menos em algumas localidades ou que cada gymnaEio mantenha 
um curso complernent'ir áq uelle sem suprimi o exame de admissão. 

O curso p rim ario fica pois reduzido á acumulação de mate-
riaes . A construcção EÓ se fará no curso secundario. no qüal se 
procuram desvendar generalidades systematisad::is as leis que regem 
as varias cathegorias .de phenomeno1:1 irredu;:;tiveis e não apenas : 
fazer a descripção desses ou das sédes em que elles se manifestam. · 

O proprio estudo das línguas deveria preeeder o das scienciati. 
Ainàn. é, porém, quasi i:npossivel fazei-o de todo no curso primario. 

O curso secu ndaria assim concebido, e em consequencia orga-
nisado, visa principalmente, como foi dito acima, dar uma con-
cepção philosophica original do mundo e do homem. 

No estudo dos varios departamentos dos conhecimentos ab-
stractos não sómente o espírito do alumno vae realmente se en-
riquecendo com uma somma notavel de noções da mais alta 
utilidade, como tambem, o que é maia importante, vae aclquirindo 
a logica, o methodo, de uma fórma que não encontra nenhum 
equivalente posterior, àe maneira a tornai-o apto, não sómente a 
encarar com segurança a resolução dos difficeis problemas da con-
ducta humana, como até mPsmo a dos problemas praticos da in-
dustria, do cornmercio, da agricultura e das profissões - chamadas 
liberaes, estudadas posteriormente sob uma especialisação indis-
pensavel nas eicolas superiores. 

A logica, já que o methodo é inseparavel da doutrina, não 
precisa pois figurar como materJa distincta. Todos os discursos 
sobre a inducç8,o não tem <t decima parte da efficacia da applica-
ção desse methodo á grande secção philosophica que vae dos phe-
nomenos ai::tronomicos aos sociaes. 

Com relação á historia convem se diga que não a considero 
nem como a entediosa chrnnologia de factos e nem mesmo a su-



- 35 -

perficial caracterização epigraphada com (:). po m posu titulo de «bis· 
to ria de civilisação» pelos compendios modernos. E' precirn que 
da apreciãção dos principaes factos historicos, se façam resultar 
algumas leis que rejam a sua evoluÇão, pois do contrario o seu 
estudo não tetá valor álgnm. Mestra da vida dos povos, todos a 
chamam. Mas não se comprehende mestre arbi trario. Substitua-
se pois o arbitrario pelo relativo, fazendo deflcortinarem-se as re-
gras tão verdadeiras como as da mathematica a que os grandes 
phenomenos sociaes estão sujeitos. 

Finalmente não ha quem, qualquer que ·seja as opiniões ado-
ptadas., não admitta hoje que .todos os estudos devem :finalmente . 
visar a felicidade univerrnl, melhorando o mundo e o homem. Ora 
o progresso moral do homem está dependente não só do conhe -
cimento da sua organização espiritual, como da obediencia a um 
certo numero de regras para a sua conducta. A organização es-
piritmd do homem pode ser vantajosamente esboça.da pela biologia 
e posteriormente esclarecida pela historia. 

Com rel ação á prec>cripçã.o de regras relativas á conducta-es-
copo fin '.l l da sciencia que todos accordamos em deuominür Moral, 
seria impossivel chegar actual mente a um accordo. Eis porque, 
proponho o estudo da Historia df.1 Philosophia. cujos resultados não 
seriam os mesmos, mas que pelo menoR deixará os alumnos mais 
capazes de se decidirem µelo systema philosopbico que lhes pare-
cer satisfazer melhor as aapirações·bumanas de ordem e de progresso. 

Tudo quanto acabo de expor de uma maneira muito insuffi. 
ciente, não pasrn de méra rnanifel:ltação de modo de pensar, que 
-bem sei, de ante-mão, não poderá ser approvado por vós. Mas, 
como nas reuniões como esta, não se visa dire ctamente a acção, 
mas realmente a modificação das opiniões dos encarregados da-
quella, eu não quiz deixar de me manifestar. 

E, antes de encerrar estas considerações, seja-me ainda per-
mittido dizer que todo:; os passos para a desejada eleva·ção do en-
sino secundaria depende da liberdade do ensino. Emquanto per-
Eiisiüem a equiparação e as regalias concedidas aos cursos eecun-
darios, todas as modificações serão puros palliati vos de um valor 
muito duvidoso. 

Em todo o caso mereGé ser criticado especialmente q aCtual 
systema de fiscalização. Sobre elle já vos disse bastante o illus-
trado presidente deste Congresso, dr. · Pararihos da Silva, para que 
eu precise juntar palavra. · 

Uma ultima consideração, e da maior importancia é a de que 
a minha proposta sirpplifica o curso e o aprofunda; pois desbasta 
o ensino das puexiJidades, das minucias, das investigações extranhçi,s 
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que estão actua.lmente complicando-o inutilmente, tomando-o por 
esta fórma uma parcella considerabilissima de actividade intellectual 
de mestres e alumnos e ·por tanto tempo. 

Introduzindo, por exemplo, noções de geometria .algebrica e de 
calculo, longe de complicar o curw, fornece-se ao alumno não só-
mente _conhecimentos theoricos indispensaveís, como t'.'tmb em pro-
cessos Jogicos precioHissimos, que irão posterioi-mente tornai-o so-

. bremaneíra· mais facil e accessivel. Aquelles que se batem pela 
suppressão da Mecanica e da Astronomia não sabem que vão obrigar 
os alumnos a darem um salto no abysmo, em virtude do qual elles 
perderão para sempre a sua integridade scientifica e sobretudo Jogica. 

Simplificar não é cortar ; por vezes, como no c::i.so vertente, 
é pelo contrario accrescentar. as3im como aprofundar não é estu-
dar mais minucias, porém, mais coordenadamente. 

Proposta de Francisco Vianna 
ENUMERAÇÃO E SERIAÇÃO DAS .MA'l'ERIAS PARA O CURSO SECUNDARIO 

MATERIA*s ANNOS (Aula~ Semanaes) 
J..º . 2. 0 3.0 4. 0 5. 0 6:0 

Portug"uez e literatura portugueza 6 3 3 
Francez e » franceza . 6 6 2 
Inglez (ou allemão) e respectiva !i-

tera tura. 4 4 
Latim e literatura latina . 6 
Italiano (por leitura e traducção) e lit. 3 
Literatura hespanhola . 
Literatura grega 
Arithmetica . 6-4 
Algebra . · . 5 
Geometria (comprebendendo a Trigo-

nometria e as curvas usuaes) 6-3 
Noções de Geometri:i algf'brica . 3-2s . -
Noções de calculo differencial e inte-

gral e Mecanica 6 
Astronomia . 
Physiea • 
Chimica . 
Biologia (comprehendendo as funcções 

psychicas) 
Historia GPral (com o Brazil e noções 

de Sociologia) . 
Historia da Philosophia 
Geographia, essencialmente política. " 3 3 

Total maximo 21-24 21-24 24 

2 
3 

2 
4 3 2 
2 
2 

3 3 

6-1.ºs -
· 6-2ºs-

6-~ ºs 

f) 6 

6 6 
6 
,, ' 

21 ~4-18 24 
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O sr. Carlos de Escobar, concordando com grande parte do 
parecer do dr. Paranhos da Silva, lamentou, todavia, que s. ·exc. 
tivesse inclnido no curso fundamental a escripturação mercantil e 
o direito mais proprios das escolas tecbnicas. Acahou mandando 
á mesa emendas que propunham a suppressão da logica, o estudo 
da literatura sómente na cadeira de portuguez, a subEtituição da 
historia natural pela biologia, a limitação do estudo das linguas 
mortas a méras traducções, o ensino das línguas vivas em escolas, 
como as de Berlitz ou Goeim, annexas aos gymnasios, a suppressão 
do ensino da escripturação mercantil e a substituição da physica e 
chimica pela physiographia. 

O sr. Hercules de Lorenzi disse que na sua opinião os rudimentos 
da Iingua latina deviam começar a ser estudados nos dois ultimos 
annos do curso fundamental. opinião que é partilhada pelo H. Ale-
xander, ficando aesim obviada a difficuldade de começarem os alu-
mnos a estudar ao mesmo tempo duas linguas classicas muito diffi-
cieis, como são o latim e o grego. 

Foram apresentadas outras emeodas fnndamentad as pelos seus 
autores. O dr. Renato Jardim, lente de Geographia do Gymnasio 

· do Ribeirão Preto, propoz que em vez das palavras «geograp!:tia 
physica e elementol'1 de cosmographia do paragrapho IV» se d:ssesse 
«rudimentos cte geographia>J, tendo em vista a utilidade na vida 
pratica dos conhecimentos ministrados e que em substituição a 
«geographia politica» do paragrapho V, se pozesse «geographial>, 
estudo que devia ser rematado pelo da physiographia e da geo-
graphia comparada. 

O sr. Geenen approvou o accrescimo da historia da philoso-
phia ao ensino da log!ca, entendendo que a esses se devia juntar 
o estudo da psychologia e neste sentido mandou uma emenda á mesa. 

O sr. Eduardo Pereira, declarou que não era infenso á divisão 
do curso em dois cyclos ; . não admittia, porém, a distincção entre 
curso obrigatorio e curso facultativo. Era de opinião que se eli-
minasse a parte referente ao ensino da ·escripturação commerciale 
que em vez de «elementos de cosmographia» se dissesse no parecer 
«cosmographia» não se limitando o estudo dessa materia a meros 
rudimentos. 

No entender do sr. Othoniel Motta eram dispensaveis as no-
ções de litteratura comprehendid11s no curso fundamental. Convi-
nha que o portuguez fosse ensinado praticamente. Conhecendo de 
perto as difficuldades da lingua grega que estuda ba muitos annos, 
o orador era de opinião que devia ser inteiramente supprimida esta 
disciplina. _ -

Pedindo a palavra o sr. Sá Campello, elogiou o magnifico 
plano de reforma apresentado pelo dr. Paranhos da Silva e. alle-
gando a falta de tempo para mais amplas discussões, propoz que 
fosse approvada por acclall!ação essa solução tão brilhante e per-



feita . do· problema ·fundamental do nosso· paiz. Só um ·professor 
consummado, disse eUe, que tiv.esse dia a dia pesquizado as' ques-
tões mais intimas do ensino poderia · fazer uma reforma tão . de 
accordo com a indole do nosE>o povo e com os nossos desejos . . 

8e bem que a proposta do provecto professor fosse retebida 
com uma enthusiastica salva de palmas, alguns reclamaram ainda 
o direito de serem ouvidos e, levantando-se 1) dr. Co lombo de Al-
meida, protPstou contra o encerramento da di écussão. Declarou 
elle ·que tinha um mandato a cumprir e qu e desej ava apresentar 
uma emenda, o que não poderia fazer se tosse acclamado sem mais 
debate o parecer do dr. Paranhos da Silva. O plano de estudos 
não contemplava a historia do Brasil nos curr,os supplementar'es dé-
vendo figurar essa materia, tanto na secção !iteraria, como na secção 
scientifica. Pedia venia, portanto, para apresentar á mesa uma 
emenda neste sentido. 

O presidente, re8pondendo ás principaes objécções apresentadas 
ao seu parecer, disse que não tinha a pretenção de ter feito um 
trabalho completo , nem isento de falhas. 

Procmou amoldar o seu trahalho ás nosrns condições mesolo-
gicas e ao mesmo tempo aproveitar o que havia de bom · mi orga-
nisação escolar dos paizes mais adeantados que nos podem dar 
lições, p81'feitamente acceita veis. 

Em seguida, refutou ns objecções apresentadas pelos que im-
pugnaram alguns pontos do parecer, achando, porém, que algumas 
das emendas deviam ser acceitas sem contestação. 

Ninguem mais pedindo a pfllavra , foi posta em votação a pri-
meira parte das conclusões e approvada. 

Foram acceitas as seguintes emendas : 
Na proposição sob paragrapho 5. º, em vez de «logi ca e his-

toria da philosophia>:, proponho «elementos de psychologia, Iogica 
e historia da pbilosophia» . -· Henrique Geenen 

Proponho que o latim. seja dado no 2 .,º anno do curso fun-
damental, obrigatorio sómente parri. os alumnos que se destinem ao 
curso complementar. -E. Ga.rlos Pereira. 

Indico que o estudo da historia ào Brasil seja objecto do 
e.urso supplementar, ·tanto da secção !iteraria, como da secção scien-
tifica. - Colombo de Almeida. · 

Foi approvada tambem a emenda do dr. Renato Jardim 
ácima mencionadn, sendo rejeitadas todas as outras inclusive a do 
sr. Americo de Moura que propunha o parcellamento dos cursos 
supplementares em quatro secções. 

Tomada assim a deliberação de acceitar, com essas ligeiras 
modificações, o parecer do dr. Paranhos .; da Silva, o Congresso 
não achou necessario discutir detalhadamente as conclusões Ia- . 
vradas pela 1. ª commissão, sendo approvada a seguinte propos·ta-: 
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Considerando que o parecer elaborado pelo dr. Paranhos da 
Silva, coincide em muitos pontos como o do professor Alexander 
e demais companheiros de commissão, - o que devia fatalmente 
acontecer, por se tratar de emeritos educadores, carinhosamente 
preoccupados com o mesmo assumpto ; 

· considerando que a fusão dos dois pareceres, para a inclusão 
no parecer Parnnhos das idéas que o não deRtroem no parecer 
Alexander, viria protellar de mu~to o encerramento dA nossos 
trabalhos ; 

proponho que o parecer approvado o seja como tendo sido 
elaborado por todos os membros da primeira commissão, egual:-
mente dignos. competentes e operosos. - Leopoldo de Freitas . -
Floriano de · Britto. 

Por explicações dadas pelo snr. Presidente ficou prejudic?-d!" 
a seguinte : 

Proponho que as conclu :ões apresentadas pela primeira com-
misi::ão sejam adoptadas, s.alvo nos pontos que apresen~em diver-
gencias com as rt;soluções que acabaram de ser tomadas. - Eo-
dri gues .Alves. · · 

Com essi:is ultimas resoluções terminou· se uma sessão memo-
ravel pelos seus resultados positivos e promettedores. 

Sessão solemne de e,ncerramento 

A 1 hora da tarde de sexta-feira, 24 de Fevereiro, no mesip.o 
salão de honra do Instituto Historico, realisou-se perante uin au-

. ditorio selecto, onde se notava a presença de algumas senhoras, 
a Sessão Solemne do- Encerramento do 1. ° Congresso de Instra-
cção Secundaria. 

Antes de dar a palavra ao orador official, o sr. Presidente 
procedeu á leitura do resumo dos trabalhos realisados pelo Con_-
gresso e feito isso, agradeceu aos congressistas presentes a coope-
ração que tinha contribuido tão efficazmente para o bom exito 
das sessões pedindo a· todos que , relevassem qualquer falta que 
involuntariamente bouvesrn commettido no exercício de suas fun-
cções de presidente. 

A redacção. final das conclusões sarrccionadas pelo C01iigresso 
foi a . séguinte· : · · 

· .. ' .. 1 - O ensino . secundario. será dividido . em d-ois cursos, um 
fundamental e outro complementar, parcellado este em duas . secções 
literaria e Eeientifica. 

. 2 - A habilitação .· irn curso fünd_ftmental confere · direito 7á 
matricula em qualquer escola agricola, commercial ou i:ndustrial, 

·ou á inscrípção i:ro concurso · de admissão·, nas escolas .de pbar-
macia, odontologia, bel'las :artes, · agrime'nsura e · obst~tricia . Os. cer-
tificados em qualqu.er· das ; secções do eurso c;omplémentar apenas 

~. • . ••• :- • • - f- • .••. 
- ~- .. _... . .· . ~· . ;,.. . ·-· . . -· .- ,. 
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,permittem a inscripção no concurso de admissão ao·s cursos de 
ensino superior ou da faculd ade de sciencias e letras , não impor-
ta:ndo na obtenção de diploma ou de privilegio de qualquer especie. 
. 3 - A matt:icula nas escolas superiores será defe rida depois 
de um exame de admissão cuj as materias serão determinadas em 
regulamente , conforme os cursos a que se, destinarem os alumnos. 

4' - O curso fundamental dos institutos officiaes de ensino 
secundario abrangera as seguii;ites disciplinas ; portugúez e noções 
de literatura, ensino pratico -de francez e de inglez, estudo essen-
cialmente pratico de mathematicas elementares, escripturação mer-
cantil e contabilidade, rudimentos de geographia, elementos de 
historia geral e do Brasil, noções de sciencias physicas e naturaes 
e de bygiene, noções de direito usual , desenho, mmica e educação 
physica. 

5 - O curso complementar, que será dividido em duas eecções 
das quaes uma Iíteraria e outra scientifica, comprehenderá na pri-
meira: porfuguez, literatura, especialmente portugueza e brasileira, 
-francez, inglez ou allemão e a literatura correspondente, latim, 
grego, geograpbia, historia do Brasil , elementos de psycbologia 
'logica e historia da philosophia, educação pbysica. A segunda 
abrangerá as seguintes disciplinas : portuguez, francez, inglez ou 
allemão, geographia, historia, historia do Brasil, physica e cbimica, 
sciendas naturaes, elementos de psychologia, logica e historia da 
philosopbia , mathematica, desenho e educação physica. 

6 - Nos tres ultimos annos do curso funfü.mental leccionar-
se-á latim para os candidatos - á matricula na secção !iteraria do 
,curso complemententar. · 

7 - - O curso fundamental será de 4 annos e de 3 annos cada 
uma das secções do curso complementar. , 

8 - Os programmas, organisados pelos docentes e approvados 
pelas respectivas congregações dentro das bases geraes definidas 
em regulamento para sua simplificação, terão no curso fundamental 
principalmente caracter accentuadamente pratico. 

9 - Os docentes registarão diariamente na respectiva caderneta 
a parte do programma leccionado e mensalmente farão succinto 
relatorio das lições e exercicios praticos do rnez anterior. 

10 -- O anuo lectivo será de nove mezes, seccionado em duas 
épocas o periodo de ferias, cabendo a divisão do :trabalho lectivo 
diario aos directores, ouvidos os doe.entes, e observadas entre 
outras as seguintes normas pedagagicas : 

a) a gymnastic(!., a instrucção militar e outros exercicios con-
ducentes á boa educação pbysica dos alumnos, serão feitos pela 
,manban; 

b) as materias exigindo maior esforço intellectual serão lec-
·eiofiadas na primeira parte do dia lectivo ; 

e) . as lições nunca excederão ·de 45 minutos :; 
d) as classes serão no maximo de 30 alumnos. 
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11 - E' obrigatoria a frequencia dos alumnos .cuja p.romoçãô 
successivs, de um anno para outro no mesmo curso obeJecerá aos 
-s(,'lguintes preceitos . 

a) apuração da média de suas notas annuaes e da de 2 
provas escriptas, uma no meio do período lectivo abrangendo toda 
a materia então leccionada na respectiva aula ou cadeira, e outra 
no fim do anno lrctivo, versando sobre todo o programma ; · 

b) no exame final, exigido quando o alumno terminar o es· 
tudo de qualquer disciplina, haverá provas eacripta e oral e tamhern 
pratica, quando a natureza da aula ou cadeira permittir este· ge-
nero de prova . 

. 12 - Cada alumno deve ter pelo menos, uma nota quinzenal, 
fixando-se no regulamento a média annual indispensavel para as 
promoções. 

13 - .Só haverá uma época de exames. 
14 -· E' vedada a admiEsão de ouvintes. 
15 - Os candidatos ao certificado do curso fundamental ou d0 

curso complementar procedentes de aulas particulares serão sub-
mettidos, annualmente, a exame de cada um dos ramos do res-
pectivo curso de accordo com as instrucções especiaes que forem 
expedidas pelo governo realizando-se taes actos nos institutos fe-
deraes e nos Estados, nos institutos mantidos pelo governo do Es-
tado. 

16 - Em caso de transferencia a matricula do alumno só se 
fará em anuo immediatamente superior quando da respectiva guia 
constar a sua promoção, repetindo no caso contrario o anuo que 
cursava, não podendo, em caso algum, qualquer transferencia abre-
viar a duração dos estudos. 

17 - O magisterio dos institutos offi.ciaes de ensino securidario 
compor-se-á de profeasores e de adjunctos;. distribuindo-se estes 
por secções, e incumbindo-lhes a substituição dos professores e a 
cooperação em todos os seus trabalhos. 

18 - Para a formação dos professores dos institutos de ensino 
secundario, é conveniente a criação de uma Escola Normal Su• 
perior que poderá ter tambem o caraGter de faculdade de sciencias 
e letras. 

19 - Emquanto não funccionar esta escola, é vantajosa a selec-
ção por concurso para a escolha dos membros do magisterio, estatuii:J.-
do-se para a sua realização processo mais pratico e menos moroso 
que o actual, preferido-se sempre os candidatos de provado tirocínio 
do magisterio, e exigindo-se dos candidatos as cadeiras de portuguez 
e línguas vivas o conhecimento do latim. 

20 - A vitaliciedade só deve ser concedida aos docentes após 
um quinquemdo de effectivo exercício durante o qual se comprove, 
.com a aptidão pedagogica, o seu zelo e a sua dedicação no ensino. 

A assiduidade e os bons resultados praticos . de sua cadeira on 
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aula devem constituir · elemento esse~cial' na concessão de quaesquer-
regalias ou vantagens aos membros do magisteuio. 

21 - E' conveniente estimular a literatura ped'agogica, já asse-
gurando-se a impressão por conta do ·Estado, já concedendo-se, 
premios compensadores aos docentes que publicarem obras de real 
utilidade pHra a educação dos seus alumnos. 

22 - E' acertado fixar em regulamento limite maxirr..o de eda-
de para a investidura nas funcções d'o magisterio, como o maximo 
para a permanencia no seu desempenho. 

23 - Deve ser vedado aos docentes, sob penas severas, o 
exercício do magisterio particular em relação aos . alumnos dos' 
institutos a que pertencerem. 

24 -- Para a boa fisculização do ensino, convem que o ter-
ritorio nacional seja dividido em circumscripções escolares, cada 
uma a cargo de inspectores federaes de ensino, nomeados sob• 
condições assecuratorias de sua idoneidade moral e intellectual e· 
da perfeita independ8ncia no desempenho de suas funcções. 

25 - A e1::ses inspectores incumbirá não só a fiscalização de 
todos os institutos sujeitos á acção do governo federal, como 
tambem a organização da estatistica escolar, e a promoção e ª' 
vulgarisação de todos os meios tendentes ao desenvolvimento da 
instrucção popular. velando tambem muito . rigoroeamente pel~ 
observancia dos bons preceitos de bygiene escoiar. 

· 26 - Nos institutos fedP.raes de ensino secundario, deverá ba-
.ver, sem prejuízo dos seus trabalhos, conferencias publicas, !itera-
rias ou scientificas, como meio de propaganda de instrucção nas: 

·diversas Cllmadas populares, commemorando-se sempre festiva e 
solemnemente as grandes datas nacionaes como poderoso elemento· 
de educação civica. 

27 - E' de maxima conveniencia que se institua em todo o· 
Brasil o maior numero possivel de escolas federaes commerciaes e· 
industriaes. 

28 - E' opportuno invocar a attenção dos poderes publicos 
e dos educadores para que não se descure . a educação pbysica d'e· 

·nossa juventude, tornando-ee .e:ffectivos o ensino já da gymnastica 
escolar quanto possivel sem apparelhos, já da instrueção militar 
·abrangendo .o · esgrima e os . exercicios de tiro, já a vulgarisação-
·de jogos pbysicos conducentes á boa · rolmstez dos diEeentes. , 

. 29 - ·O.: Congresso faz votos para que os re·presentantes de· 
·.todos os Estados do Brasil · no Congresso Nacional, ante a gran-
deza· dos_ fins ·da educação, o mais seguro factor de nosso pro-
gresso, jamais regateiem ,. na elaboração do· orçame'Ilto· foderàl 'to-
.dos· os meios necessarios ao plen-0 desenvolvimento:.'do ensin~ em 
,tDdas as ·suas modalidades,- exclnind'o do terreno··partidario toda& 
.as questões refàrerites á instrucção, . . e"d.eseja que ;. a'ssfrn · como :a; 
.agricultura, muito acertadamente. veilira · constituh~ irrrp>ortântissimo-
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<departamento federal, ·o mesmo succeda á instrucção, o mais po-
<deroso elo da nessa união ·e do noEso engrandecimento como na-
~ionalidade. 

Conclusões da segunda •commissão approvadas pelo Congresso -: 
Primeira. - A commissão propõe seja nomeada uma com-

1missão .central com séde no :Rio de Janeiro, para providenciar sobre 
os meios de promover a publicação projectada de uma obra de 
•<Geographia do , Brasil ; 

Segunda. - A commissão central será nomeada pela mesa do 
·Congresso de Instrucção Secundaria, que para isso ficará com os 
seus poderes pr orogados •por prazo indeterminado ; 

Terceira. - A commissão central nomeará as commissões nas 
·capitaes dos EstadoP, as qnaes poderão nomear mb-commissões, 
.·se assim julgarem opportuno e conveniente ; 

Quarta. - A comrnissão lembra a conveniencia de ser esta-
belecida a séde ·da commissão central no Internato Nacional Ber-

::nardo de Vasconcellos ou em ·qualquer outro estabelecimento scien-
tifico onde possam ser centrnlisados os trabalhos da commissão 
central e das commissões estaduaes; 

Quinta. - A commissão lembra a conveniencia de serem no-
meadas para estas commissões quaesquer pessoas reconhecidamente 

-competentes -e idoneas ; 
Se.xtg,. - A commisEão propõe seja dirigido um appello ao 

;governo da União, dos Estados e ás municipalidades, pedindo pres-
tarem auxilio moral e material em pról da patriotica idéa - qual 

.-seja a publicação da obra de que se cogita . 

CoNüLUEÕES DA TERCEIRA ·COMMISSiO ABP ROVADAS ·PELO CONGRESSO 

Não deve haver nenhuma interferencia official na eecolba e 
;adopção dos compendiCJs:; cada lenie ou .professor escolhe e adopta 
·os livros que entender. 

Conclusões_ da "quarta comm1ssao approvadas ·pelo ·Congresso. 
A commiesão conclue .que este Congresso faça um appello aos 

:-poderes publicos, afim ·de que se ·empreguem os melhores meios 
possiveis no intuito ·de vedar e repremir a circulação de todas e 

•quaesquer ·publicações pe:miciosas á san educação moral, invoe·ando 
·O concurso de todos ~membros ·do "magisterio, publico e .particular,, 
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para a realisação desse disiderntum, solicitirndo-se da imprensa o 
seu poderoso concurso para a obra de propaganda contra as pu-
blicações obscenas. 

Conclusões da quinta comm1ssao aprovadas pelo Congresso : 
Primeira.-A «Revista» será de ensino primaria e secundaria 

do Brazil e sua publicação annual ; . 
Segunda. -A séde da «Revista» rnrá no Rio de J aneiro, pe-

dindo·se ao governo da Republica que o fieu expedientE> seja feito 
no Internato Nacional Bernardo de Vasconcellos ; 

Terceira.-A refacção se comporá de seis (6) membros um 
dos quaes o thesoureiro, e nomeará correspondentes nos Estados ; 

Q,uarta. - Serei. solicitado ao governo federal que auctorise a 
impressão gratuita da «Revista ,, na Imprensa NRc'ional e lhe con-
ceda franquia postal ; 

Quinta. -As assignaturns da ,~ Revista» destinam-se ás depesas · 
de revisão e outras de expediente, pelo que serão as mais modicas 
pos:;iveis; 

Sexta. - A corumissão de redação será nomeadri pela mesa do 
Congresso e o seu manda.to vigrrará até revogação expressa». 

Finda a leitura da resenha dos trabalhos do Congresso, dirgiu-
se o orador official, dr. Floriano de Brito, á tribuna, e proferiu o 
bello discurso abaixo reproduzido : 

«Minhas seuhoras e meus senhores : 
8ejam as nossas primeiras palavras um hymno de a1tissima 

glorificação, uma hornnn::i de sinceros e freneticos appl:i usos a esta 
legend aria, fecu nda e fio recente Paulicéa. 

Nós outros, que viemos da Capital da Republic:1., magicamente 
remodelnda e refeita em oito annos, sob os benemeritos auspícios 
de um paulista; · nós outros, que bem sabemos quanto custa de 
trabalho e de luta a trnnsformação ranical de uma grande cidade; 
podemos, melhor do que . ningµem avaliar, comprehender e ap-
plaudir o vosso orgulho, o vosso justissimo desvanecimento e, 
porque não se dizer? - a vossa naturalissima vaidade. 

Comparem-Ee o feitio colonial da parte velha da vossa encan-
tadora cidade e as artisticas e gracio 1rns comtrncções, que hoje 
aprimoram as vossas ruas e avenidas, e ficarão perpetuados os 
vossos ingentissimos esforços e sentirá toda a gente que foi Sãu 
Paulo o primeiro, no Brazil, a atacar ousadamente o palpitante 
problema do nosso renascimento material. 

Não medistes sacrificios, não poupastes despesns, insististes 
onde houveram esmorecido outros mais poderosos, porfiastes onde 
outros de maiores recursos talvez houvessem recuado e vencestes 
emfim. Vencestes, porque na lucta pela vida e pelo progresso, 



- 45 -

tinheis a força mysteriosa e omnipotente das resoluções inabala-
veis. Vencestes, porque vos coube, na partilh,a do vosso agigan-
tado territorío. a invejavel selecção da tenacidade e do amor á 
terra. Vencestes, porque ainda circula em vossas arterias o Eian-
gue generoso e rnbro dos impavidoH «bandeirantes» . Vencestes 
porque vos reservaram tal funcção em ·nosso paiz os destinos da 
millenaria, fatal e inçonjura·vel continuidade humana. 

Do que vos era um empecilho, fizestes um motivo de embel-
lezamentos ; no que se vos antolhava como um estorvo, desco-
bristes a opportunidade de innumeras obras de arte ; e, no que 
se vos deparava como um obice, encontrastes o ensej-o áe paten-
tear o vosso assombroso adeantamento e a rara competencia dos 
vossos administradores e profissionaes . Onde vos embaraçavam a 
viação as gran9.es differenças de nivel e as fundas depressões de 
terreno, lançastes a suprema elegancia e a delicadeza robusta dos· 
vossos viaductos. Onde fariam recuar os accidentes topograph:i-
cos, tornastes mais encantadores ainda os inesqueciveis effeitos da 
perspectiva. · 

Avolumava-se e crescia a vossa população como um a cauda.l 
que transborda, a ponto de se tornar insufficiente o primitivo re-
servg,torio d a Cantareirn. Não vacillastes um instante e out'lada-
mente, á americana-sem as dubiedades dos fracos, fostes captar 
novos mananciaes, lançastes milhões de litros em reservatr)!fos que 
são um padrão de gloria de nossa engenharia; e, hoje, é toda 
uma arvore arterial de tubos adductores, que se esgalba pela ci-
dade inteira, distribuindo profusamente o crystallino liquido da vi-
da. E, traço caracteristico de vossa cavalheirosa fidalguia, não 
vos preoccupa o espirito de bairrismo na escolha de vossos pro-
fissionaes ; pois não é paulista o moço de formoso talento e firme 
carncter, o notavel e provecto ·engenheiro que superintende, entre 
vós o serviço de aguas e esgotos, o mais importante sem duvida 
nas modernas cidades populosas. 

O que se vê, o que se sente. o que se advinha é o esforço 
ininterrupto; porfiado e carinhoso de vós todos em pról do en-
grandecimento de vossa bdlissima Paulicéa. E' a acção syner-
gica e vencedora de trezentas mil vontades convergindo pl:\ra um 
IDesmo ideal, inspirando-se num mesmo empenho, collaborando na 
mesma obra e pulsando num mesmo ~·ynchronismo civico. 

Mas, não é apenas o remodelamento material de vossa «urb.s> 
maravilhosa, que vos occupa as energias e as vontades. A prova 
é que, ao lado do vosso espantoso progrei::so arcbitectonico, ao 
lado da abertura e formosissima arborização de vossas avenidas e 
j"ar,dins, attingistes a um desenvolvimento industrial, que bem ser-
ve a mostrar a extraordinaria pujança das forças vivas de vossa 
Paulicéa. 
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A quem de uma eminencia admire o panorama da cidade, o 
que logo impression_a são as multiplas chaminés a rasgarem os céus. 
E ·no restolegar desEes pulmões de fogo, nos novellos de fuma-
rada que se vão perdendo nos altos, preve-se que toda eEsa torça 
mecanica está sendo utilizada j>OI' milhares de operarios, está ali-
mentando milhares de bocc-as, eEtá enchendo de alegria e confor-
to centenas e centenas de lares. E' o tormigueiro humano na la-
buta cyclopica de dar uma inte lligencia ás forças brutas da natu-
reza, ao miraculosissimo serviço das industrias modernas; das in-
dustrias, que hão tramforiD ado · "IS condições do planeta, das in-
dustrias que hão de realisar um dia, pela mirifica omnipotencia do 
trabalho, a consoladora utopia do paraíso terreal. 

Mais do que tudo, porém, fez-se a mais fecunda e a mais me-
ritoria de vossas preoccupações, do vosso vigilante empenho de 
progredir, a sacrafüsima causa da instrucção primaria. 

Sem a escola o mundo é para a criança o indecifravel , o inco-
gnoscivel ·e o monstruoso. E é a ignorancia que campeia avante, 
é o analphabetismo a atropbiar intelligencias, é a rotina a ankilo-
sar actividades, são os preconceitos e as abusões a aleijarem conscien-
cias, é a ' mentira a encontrar quem lhe siga os dictames, é o al-
coolismo a augmentar a legião asquerosa e negra dos degenera-
dos, é o crime emfim a formar adeptos e a encher prisões. 

Abri escolas, despert.ae as intelligencias que se debruçam por 
sobre a vida com um olhar tonto ainda de sonhos e de castidade, 
ponde um livro nas mãos do infante, fazei a sementeira da ver· 
dade; e o mundo se tornará melhor, bem melhor, muitissimo melhor ! 

Não extinguireis o mal, por .certo; mas conquistareis sobre o 
crime e sobre as perver6ões muita alma e muito coração, que se 
atrophiariam na atmosphera viciada da ignorancia e do erro. Não 
tr&nsformareis, de golpe, o mundo numa familia unica de irmãos, 
que isso é de si mesmo inattingivel, como todos os limites ; mas 
ganhareis um sem numero de intelligencias para a vida, para o 
trabalho e para a harmonia social. 

Se é ingentissima e as:,ombrosa a obra do S. Paulo hodierno, 
aqui ella sobreleva, avulta, excede-se a si mesma, torna-se ainda 
mais benemerente e dá o mais patriotico dos exemplos-aos demais 
Estados da União Brasileira . 

Não fizestes tudo, dirão os eternos descontentes, pois muitas 
crianças ha ainda, que não conhecem o luminoso caminho da es-
cola . Não importa, porque já fizestes muito, porque já conseguistes 
esta victoria rara., rarissima num paiz como o nosso, ainda traba-
lhado def3graçadamente em larga escala pela ignorancia e pP.la ro-
tina ; - sentastes nos bancos eEcolares metade da vossa populacão 
infantil !• r 
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Das quarenta mil crianças que vivem em S. Paulo, e o dado é 
official, mais de vinte mil cursam as vossas escolas e grupos es-
colares. · A porcentagem é eloquentissima e basta a consolar quan-
tos se preoccupem com o problema viceral da nossa instrucção 
primaria. Fosse egual a taxa sobre· os muitos milhões de infantes 
do nosso adorado Brasil, e o nosso progresso seria em breve bem 
mais accentuado e o nosso adiantamento se patentearia bem mais 
glorioso. 

Um bravo, · pois, vibrantissimo e fremente por quanto haveis 
conseguido de positivo e de efficaz, de extraordinario e de bello 
na vossa inimitavel Paulicéa ! Semead.es prodigamente, semeastes 
a mancheias, semeastes com os olhos postos num magico ideal de 
prosperidade e progresso; mas a colheita ahi está, prodigiosa e opti-
ma, toda feita de luz, de conforto, de belleza e de trabalho ! 

Minhas senhoras e meus senhores. 
Dentre as affirm3ções sediças e banaes, que já se fizeram Iu-

gares-communs, uma existe enfadonha e exhaustiva á força de ser 
repetida - a decadencia do ensino secundario entre nós. Por mais 
que ella canse, porem, faz-se mister repetil-a uma vez ainda, 
agora, amanban e sempre, para que se procure e se encontre um 
especifico rnlvador contra esse « pathos » maleficn e horrendo. 

No Brazil, assistimos a uma inexplicavel anomalia. Aperfei-
çoam-se os processos pedagogicos, facilitam-se os. methodos di-
dacticos, aprimora-se s. arte de ensinar, ministra-~e mais racional 
e proficuamente o estudo de línguas e sciencias ; e, no emtanto, 
o aproveitamento é desanimador, os resultados são falhos e o en-
sino decáe. Andamos para traz, recuamos no caminho percorrido, 
como se nos animasse um impulso negativo, como se fosse retar-
datriz a nossa evolução pedagogica. · 

O professorado official, e só a este nos referimos por conhe-
cel- o de perto, é no Rio de Janeiro, sinão superior, ,pelo meno3 
egual ao que formou a passada geração de didactas. Haverá al-
guns professores relapsos, haverá alguns que tenham sido nomea-
dos pela força do patronato e não pela superioridade dos proprios 
meritos. Mas estes, se existem, formam urna restricta minoria. 
O professorado do Gymnasio e, na sua quasi totalidade, o m_ais 
competente, o mais .assiduo e o mais dedicado aos complexos de-
Yeres do magisterio. 

O Internato Nacional Bernardo de Vasconcellos,-o ninho de 
aguias - na pbrase imaginosa de Belisarío de Sousa, encontrou 
quando se lhe esmoreciam as energias e se lhe perdiam as tradições, 
a incomparavel dedicação, o ·poiymorpho talento e a inexcedivel 
competencia de Paranhos da Silva para ressuscital-o em toda .a sua 
pujança e restituir-lhe a primazia entre os estabelecimentoB de , 
instrucç~o . secundarih. 
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Máu grado, porém, a sua direcção modelar, máu grado a pro· 
ficiencia e assiduidade dos seus professores,, máu grado os esforços 
conjugados de quantos alli trabalhamos; o proprio Internato não 
]>reenche todos os seus fins, poi.s dirninutissimo é o numero de 
alumnos que nelle se bacharelam. 

De onde o mal, então? Qual a causa real desse abandono do 
estabelecimento, em que o ensino é uma verdade ? Não haverá, 
por acaso, quem mais se dedique ás carreiras academicas e não 
mais necessite do curso gymnasial ? 

Ha, e a prova é que regorgitam as academias, numa assus-
tadora pletora de cartas e diplomas, preparando a miseria enver-
gonhada dos doutores sem clinica e o pungente protelariado dos 
bachareís sem emprego. 

MaE>, contrastar o phenomeno, não é nem lhe descobrir as 
causas, nem lhe encontrar o conectivo. 

As causas são multiplas, destacando-se tres· dentres ellas, por 
serem as mais graves e as de mais facil e prompta remoção. Va-
mos desnudar rnazellas. - vamos. talvez · chocar interesses inçon-
fessaveis e produzir revoltas impiedosas ; mas devemos ter a co-
ragem moral de ser sinceros e de dizer a verdade inteira. 

A vertigem da velocidade, o mercantilismo sem peias e a 
sobrecarga dos programmas, - eis os males que affige m mais · pe-
rigosamente o ensino secundaria em nossus dias. 

A vertigem da velocidade ? Só não na reconhece e lastima, 
quem não saiba com que espantosa rcipidez se faz agora . o curso 
de preparatorios. Não mais se preoccupam os alumnos em adquirir 
os conhecimentos indispensaveis ao tirocinio academico. · 

O que sómente querem, - e nisso tambem cabe uma grande-. 
culpa a paes e responsaveis -, é andar depressa e fingir que em 
seis ou oito mezes apprendem o que se não pode normalmente 
estudar, assimilar e reter em menos de seis annos. O que só-
mente desejam é obter a entrada nas academias, l;lum velocissimo 
«steepíe-chase» de collas e empenhos; pouco se Jhes dando que-
não possam dar os primeiros passos academicos por falta de pre-

. paro anterior. 
E, como isso compunge e dóe ! ha medicos que se formam 

hoje com desenove annos, numa edade em que, salvo_ para cere-
brações privilegiadas e raras, é íncompletissimo o criterio de ob-
~ervação, deficiente o espirita de synthese e fatalmente mediocre 
o preparo profissional. 

Esta causa de abastardamento do ensino liga-se directamente 
ao mercantilismo pedagogico, que mais se desenvolveu, transfor-
mando-se em industria. depois da fatidica lei das equiparações. 

Claro está, e não é demasiado declaral-o, que não nos refe-
rimos aos collegios equiparados, como tantos ·ha, onde honetita-
mente se minietra o ensino e é uma verdade o preparo dos alum-
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nos. Falamos daquelles, cujos directores são antes «marcbands 
de soupe» do qu e preceptores da mo cidade. Condemnamos aquelles, · 
em cujas agencias de prepr.ratorios o diploma final, o passa- pol"te 
academico, é uma simples questão de preço. 

A prova, temo!- a nós no Rio de Janeiro, onde, mediante qua-
tro contos de réis, em um certo equiparado, um alumno repro-
vado em Março, no terceiro anuo do Internato Official, prestou 
em Dezern bro exames finaes do sexto anno. 

Em oito mezes, um estudante menos que mediocre, de pessimo 
aproveitamento, reprovado nas disciplinas da terceira clame, só 
pela força catalytica dos quatro contos, fez -se um genio, revelou-se 
um prodígio, tornou-se um Pico de Mirandola, adivinhou todas 
as linguaR e sciencias e conquistou o diploma appetecido ! 

Ha, entreLanto, factos ainda mais graves, mais desm oralisado-
res, ainda porque vão repercutir no extrangeiro. Escutae um 
delles , para vos edificardes a respeito. 

Por acreditar o diploma semprn honesto e dig no ·entre nós, 
acceita o governo italiano o attestado gymnasial brasileiro para 
matricula nos seus <~ursos superiores. 

E' uma prova de alta deferencia para comnosco e de absoluta 
confiança em o n0sso ensino secundario. Pois bem, dois moços 
italianos, incapazes de seguir o curso de oito annos do seu paiz, 
obtiveram aqni, em dois annos apenas, o diploma àe um certo 
equiparado e lá se foram para a sua terra natal, a testemunhar 
a nossa dep'.orabiiissima vergonha e o nosso immundo mercantilismo . 
E, quando os vadiaços de lá conhecerem os milagres desrn pana-
céa brasileira, haverá a invasão estrangeira, em alguns equipara -
dos, como já se deu a de preparatorianos em um conhecido Es-
tado do Norte. 

Valerá tudo isso como um anathema contra as eqmparações ? 
Não, certamente que não ! Valerá, e nisso como uma premente 
medida de salvação nacional, por um suprsmo brado de revolta 
contra o mercantilismo do P.nsino, o mais torpe, o mais abjecto, 
o mais damninho de todos os mercantilismos ! 

Queremos, e o quer comnosco o espírito republicano e com-
nosco o deseja o lucido talento de 1 Rivadavia Corrêa , a mais 
ampla, a mais completa., a mais inteira liberdade de ensino. Lec-
cione quem bem quizer, abra collegios quem se haja imposto como 
proteesor, exerçam livremente o magisterio quantos se sentirem 
aptos para tão nobre missão. 

O que não aceitamos, o que nos revolta o animo de brasi-
leiros !'Imantes de sua patria. o que nos repugna á consciencia de 
homens convencidos de que no preparo da mocidade reside o pro· 
gresso das nações; é a tolerancia, é a impunidade , é a permanen-
cia para estas rnlsicharias de diplomas, que formam bachareis a 
tanto por cabeça 1 
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A maxima liberdade, porém, com a maxima responsabilidade. 
Que nenhum collegio mais, nem mesmo os institutos officiaes de 
ensino secundario, possa dar o rnlvo conducto da ignorancia; que 
oe candidatos á matricula nos cursos academicos sejam submettidos, 
sem excepção alguma, a um previo exame de admissão; eis o meio 
unico de se conjurar a tremenda bancarrota do erndno. 

Nem é nova a medida, pois já a applicam a Escola Naval e 
a Polytechnica nos seus exames de Currn Annexo. 

Então, os collegios, que HÓ se installaram para marcar attes-
tados e diplomas, bão de fechar as portas; porque o alumno, pre-
cisando saber, mas saber de facto, ver-se-á obrigado a procurar 
os que bem ensinarem e tiverem um corpo de profeEsores compe-
tentes e idoneos. · 

E todos hão de lucrar. Lucrarão os alumnm,, porque hão de 
porfiar os collegios numa hella e fecunda concorrencia de profes-
sorado e de methodo. Lucrarão os professores, porque os mais 
competentes hão de ver equitativamente avaliados os seus meritos 
e remunerados os "leus serviços. Lucrará, emfim, a causa do en-
sino, porque a nova geração ha de receber. para bem servir á Pn-
tria, uma instrucção sadia e forte. 

A sobrecarga dos prngrammas, ema está de ha muito na con-
sciencia de toda a gente e foi para ella que se voltaram mais atten-
tamente as vistas do actual «Congresrn de lnstrncção Secundaria». 

Cabe aqui referirmo-nos a um benemerito dessa generosa tentativa. 
Quando o desanimo já desalentava a quantos se preoccu-

pam com o ensino, quando a desesperança já invadira até o opti-
mismo official; um brasileirn houve, de patriotiEmo acendrado, de 
animo resoluto, de querer pertinaz e de cerebração requissimamente 
culta, que pensou em convocar este Congresso, para pedir aos pro-
fü.sionaes 'do ensino o estudo da pathogenia e da tberapeutica detsa, 
malefica endemia pedagogica. Esse emerito batalhador da ins-
trlicção, já por tantos títulos illustre, é o sr. dr. Eugenio Hgas,-o 
glorioso iniciador desta fulgurante aggrerniação de professores, que 
tanto honram o magisterio Eecundario de nossa patria. 

As adheEões não foram quantas deviam ser, mas foram as suf-
ficientes para que, do confronto de idéas, do cotejo de opiniões e 
da convergencia de systemas, se lograsse fazer o que -está feito . · 

Das theses propostas, como já o dissemos, sobrelevava a pri-
meira, avultando abi a congesta sobrecarga . dos programmas, que, 
cumpridos á risca, formariam uma geração «de surmenés», amea-
çados a cada instante de uma apoplexia scientifica. Elles, porém, 
são . de todo inexequiveis, já pelo numero e desenvolvimento das 
materias, já pela exiguidade do anno lectivo. 

Cada professor, julgando primordial e unica a sua cadeira, 
exige dos alumnos uma applicação e um proveitamento, que só se 
deviam pedir humanamente e logicamente eeperar em estudos es-
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pecialisados. E o pobre discente, assoberbado de lições, deve, co-
mo n.o quarto anno por exemplo, achar etymologias em portuguez, 

. verter em francez, conjugar em allemão, traduzir em inglez, me-
trificar em latim, declinar em grego, resolver triang.ulos em trigo· 
nometria e saber o dia preciso de cada facto historico; como se a 
sua memoria fosse infinita, como se lhe chegasse o tempo para as-
similar oque ouviu, para gravar o que entendeu, para reter o voca-
bulario de duas linguas mortas, de lexicos diver:3os, e de quatro 
línguas vivas, de índoles differentes. 

Quando o alumno é excepcionalmente talentoso e modelar-
mente applicado, quando o servem uma memoria impeccavel e 
uma assimilação prodigiosa ; o que se faz, e faz-se erradamente, 
é ganhar em superficie o que se deveria ter ganho em profundi-
dade; é dar ao espirito dos moços, em falso brilho e em minucias 
sem prestimo, o que se lhe deveria ter dado em solidez e preparo. 

Que fizemos nós ? 
Eliminamos dos programmas, o que já era inadiavel, quanto 

só pódé e só deve ser estudado no remanso do gabinete e no 
pleno desenvolvimento viril. 

Evitamos a admissão em qualquer anno do curso gymnasial, ' 
só a consentindo no primeiro, de modo a se conjurar de vez o 
escandalo dos diplomas conquistados em poucos dias. 

Cogitamos rnnscienciosamente da magna questão de horarias 
e ferias, de sorte a haver tempo sufficiente para o prepflro dos 
lições e deveres Escolares e não se prestarem os exames na epoca 
mais enervante do anno. 

Cuidamos da elaboração de um bom compendio de geogra-
phia nacional, ainda tão incompleta entre nós. 

Esforçamo-nos, emfim, para que dos trabalhos deste Congres-
so algo resultasse de util, de positivo e de pratico para a causa 
da instrucção, e não méros surtos de rethorica e malabarismos de 
verbiagem, em geral tão caros ao noeso feitio latino . 

Se não demos cabal cumprimento á nossa missão, a culpa será 
antes da magnitude do problema, do que da nossa boa vontade. 

E, como resposta á critica fatal dos etenios maldizentes, con-
cluamos com esta sincera e honesta declaração de franqueza e de 
verdade : -fizemos quanto em nós estava, façam mais os que me-
lhor puderem. 

Depois dos applausos prolongados que proromperam ao ter-
minar o discurso do orador official, foi encerrada a sessão e pas-
sado ao Exmo. Sr; Mip.istro do . Interior um telegramma, assigna-
do pela mesa, relatando OEl acontecimentos do Congresso e annun-
ciando o termo de seus trabalhos. 

Outros telegramrnas foram enviados aos Exmos. Srs. Vice-
Presidente da Republica e presidentes de Minas e do Pará. 
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Regula1nento dos futuros 
Congressos 





A Commissão encarregada de redigir o regulamento do futuro 
Congresso, que deve reunir-se em Bello Horizonte, apresentou, ao 
terminarem os trabalhos, os seguintes artigos : 

Regulamento dos Congress.os Brazileiros de Instrucção 
Primaria e Secundaria 

I 

Fins e época do congresso 

Artigo I. º -- Os Congressos brnzileiros de instrucção têm por 
firn principal cuidar de assumptos r.efererites, ao ensino primario e 
secundaria do Brazil. 

Artigo 2.º -:- Os Congressos reunir-se-hão nos lagares desi-
gnados pelos congressistas na ultima reun.ião e funccionarão, por 
dez dias. 

II 

Cornposição e condições 

Artigo 3.0 
- Compor-se-ha o segundo Congresso: 

a) das escolas brazileiras de ensino primario e secundario ., 
ln dos lentes que professam nessas escolas ; 
e) dl)s interessados em gN,1,] , . 
Artigo 4. º - . São as seguintes as taxas de adhesão : 
a) para estabelecimento secundario com mais de cem 

alumnos . . . · 100$000 
b) Para idem com menos de cem aiumnos. 50$000 
e) Para as pessoas mm ligação direCta com a in-

strucção secundaria. . . 
d) Para idem llgados por qualquer titulo 

III · 

Representação 

15$000' 
10$000 

Artigo 5. 0 - Os estabelecimentos devem representar-se pelos 
s.eus directore.s. ou vice-directores .. 
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§ Unico - No caso da impossibilidade, é facultada a repre-
sentação por pessoa idonea, que deverá apresentar na sessão pre-
paratoria um titulo para reconhecimento. 

Artigo 6.0 - As adhesões avulsas admittem tambem repre-
sentação na forma do § unico do artigo procedente. 

IV 

Os votos e a votação 

Artigo ·7,• - Cada congressista, embora representante de uma . 
corporação, tem direito a um voto em todas as occasiões de exer-
eel-o. 

Artigo 8. 0 - Nas eleições sempre haverá. votação . A mesa 
porém poderá fazer indicações. 

V 

Organisação geral e sessões 

Artigo 9.° - Os Congressos dividir-se-hão em commissões e 
reunir-se-hão em sessões : preparatorias parciaes, e plenas . 

VI 

Sessão preparatoria 

Artigo 10. -Haverá uma unica sessão preparatoria que se rea-
lizará no mesmo dia da installação antes da sessão de abertura . 

§ . Unico - A sessão preparatoria será presidida pela commis-
são organisad ora. 

Artigo 1.1. - Os seus fins serão ; a eleição dos membros da 
mesa geral de cada Congresso, do orador para falar na sessão do 
ence'rramento dos trabalhos, do relator geral e bem arnim a no-
meação das commissões, que terão de dar parecer sobre as theses 
aprernntadas. 

VII 

A mesa geral e suas attribuições 

Artigo 12. - A mesa geral compõe-se do presidente, trez 
vice-presidentes e quatro secretarios. 

Artigo 13. - Compete ao presidente : 
a) dirigir as sessões plenas do Congresso ; 
b) resolver as questões suscitadas, de accôrdo com este re-
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gulamento ou, nos casos omiEsos, submettendo-os á deliberação 
da assembléa. 

e) representar officialmente o Congresso ; 
d) nomear todas r.s commisEões necessarias ; 
e) designar a ordem do dia com a precisa antecedencia. 
Artigo 14.-0s vice -presidentes mbEtituirão o presidente no 

caso de falta ou impedimento, e o representarão, fora do Con-
greeso , sendo necessario. 

Artigo 15. -Ao 1. 0 e 2. 0 secretarias compete a confecção das 
actas das sesEões plenas. 

Artigo 1.6.-Ao 3. 0 e 4. 0 secretarias compete a leitura das 
:actas, do expediente e a communicação com as commissões e de-
mais pessoas com quem os Congressos tenham de entender-se. 

VIII 

As commissões 
Artigo 17. -Serão nomeadas pelo presidente do Congresso as 

comm1ssoes necessarias para o estudo das theses apresentadas que 
.se comporão do numero de membros que se tornarem precisos~ 
Os membros deseas commissões elegem, dentre si, o presidente, 
secretario e relatai·. 

Artigo 18. -O fim dessas commissões é a formulação de con- · 
clui:;ões sobre as tbeses propostas. . 

Artigo 19 . -Ao relator incumbe coordenar as concla'3ões para 
serem submettidas á votação, bem como apresentar e defender 
nas sessões plenas as que forem approvadas pela commiesão. 

IX 
,Relator geral 

Artigo 20. -O relator geral deverá reunir e annotar os fa-
dos passados nas sessões plenas, entregando á Commirnão Orga-
·Risadora uma resenha completa afim de ser publicada. 

X 

Sessões plenas 
Artigo 21. -Das sernões plenas, duas serão solemnes·-a de 

.abertura e a de encerramento. 
Artigo 22. -A sessão de abertura realizar-se-á sob a pres1-

-dencia da mesa geral e na ordem seguinte : 
! .-Leitura do expediente ; 

II . -Discurso do presidente da Commissão Organizadora; 
III. -Resposta pelo presidente da mesa do Congresso ; 
IV. -Encerramento na fórma do costume. 
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· , · § Uni00. - Na seasãio de ·encerramento seguir-se-á esEa mes:-
ma ordem, havendo porém um só discnrw official pronunciado pe-
lo orador eleito. 

Artigo 23. -Nas sessões plenas ordinarias serão discutida& 
e votadas- as conclusões apresentadas pelos relatores das com-
missões. 

Artigo 2'4. - .Qualquer congresaista terá dire ito a discutir as-
conclusões discursando por espaço de 10 minuto:;, se tiver de apre-· 
sentar emendas. 

§ 1. º-Não poderá tornar a falar sobre a mesma conclusão . 
. § 2. º-Terminadas as impugnações, será dada a palavra ao 

relator da commissão para rebatei-as tendo para isso prazo de 15·. 
minutos. 

Artigo 25. -As conclusões serão votadfl.s separadamente e as. 
emendas apresentadas; immediatamente após cada uma dellas, 
desde que, a juizo da mesa_ não tenba,m , ficado prejudicadas. 

Artigo 26. - -As sessões · plenas ordinarias realisar-se-ão nos. 
dias e horas que a mesa designar. 

§ unico ., -Não havendo tempo para se discutirem numa ses-' 
são todas as conclusões da tbese, efft:ictuar .. se-á um a outra sup-· 
plementar, no dia immediato, ás 9 h 1ras da manban. 

Artigo 27 . --Excluidas as sessões solemnes ,· nas quaes serão 
admittidas pessoas estranhas mediante convite, nas outras plenas,.. 
0 inO'resso no recinto só será permittido aos congre-ssiEitas que de ~ 
verã~ exbibir na entrada os respectivos cartões. 

§ Uuico. - Exceptuam-se do presente artigo os representantes. 
da imprensa. · 

XI 

Sessões parciaes 

Artigo 28. ·-As sessões parciaes Elão as reu-niões das commis-
sões nomeadas para tratar de cada these e effectuar-se-ão em· 
horas que não coincidam com as das sessões p~enas. 

· Artigo 29. -Só poderão tomBr parte na discussão e votação· 
os membros da commissão. 

§ Unico. -Os outros congressistas poderão assistir ás sessões,. 
não se admittindo extranhos. 

Artigo 30. -Cada membro tem 10 minutos-para falar sobre a~1 
eonclnsões que apresentar ou para discutir as alheias. 

§ Unico. -O relator reunfrá em ordem as id"éas a.priesentadas; . 
sendo todas submettidas á votação, salvo quand'o, ajuizo· d'a mesa, 
estiverem prejudicadas por outras já approvadas. 

Artigo 31. -As conclusões definitivas serão communicadas pelo-
11elator á mesa do Congresso, que· providenciará, no sentido de · 
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:annuncial-as aos congreEsiEtas ant~s da sessão plena em que serão 
discutidas. 

~ § Unico,.-.A conclusão .regeitada pela commissã(i) não Jil@derá 
ser novamente apre.sentada em sesEão plena. 

XII 

As monographias e .demais trabalhos apresentados pelos 
congressistas .á mesa e ás commissões 

Artigo 32. -Tod·os os trabalhos serão ' lidos por seus proprios . 
. a utores pe1rante a commissão de que depender, no inicio da sessão 
;parcial, sendo em. se;guida submettidos á votação. 

Artigo 33 . -Os tra'balhos que forem enviados á mesa geral, 
:serão publicados no relatorio geral, ao criterio da me8a. 

XIII 

Execução das resoluções 

Artigo 34. - No fim de cada se.ssão plena será nomeada pela 
~mesa uma commissão para tratar das resoluções nella tomadas. 

§ Unico.-Essa commissão ficará estabelecida no Rio de Ja-
!lleiro e nomeará representantes em todos os Es'tados. 

XIV 

Commissão organisadora 

Artigo 35 . -C::impete á. commissão organisadora convocar o 
·Congresso e propor aEi theses que deverão ser discutidas, dando 
1preferencia a tudo quanto se relacionar directamente com o pro-
·blema da methodologia e processologia do ensino primario e se-
e nndario. 

Artigo 36 . -Encerrando-se o Congresso ella fará, rnmp1·e que 
fP OEsivel, a publicação pela imprensa do relatorio geral de seus 
trabal'hos. 

. XV 

.Dis.Posições geraes 

Ar·tigo 3'J . -Na sessãG de encerramento de cada Congressa., 
a mesa :ger.al rna.vcar;á a data e o lugar do immediato. 

a) o presidente do Estado em que se reuni.r o Congresso -
o .Minis.tr'G ·d@ fo .. terio!I' e ·O Prefeito, se a r,eunJ-ãQ .tô.r no Dietrfot0 
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Federal - serão considerados seus protectores e presidentes bono-
rarios, dando -se-lhes prompta communicação. 

b) · A commissão organisadora do futuro Congresso será tam-
bem então escolhida. 

S. Paulo, 23 de Fevereiro de 1911. 

- . ----

ÜTHONIEL MOTTA 
EuGENIO EGAS 
RENATO JARDIM. 

Educação moral 

Suggeriu-me uma das theses apresentada·s pela com1mssao 
iniciadora expor, em rapido estudo , algumas reflexões sobre a 
educação moral, não perdendo de vista o elevado escopo e os 
intuitos pr-aticos deste congresso. 

No vasto campo pedagogico nada sobreleva em primaEia á 
educação moral , pois tem ella por objectivo a formação de cara-
cter, e caracter é a pedra anguLu da sociedade. 

Além disso a sua necessidade e importancia visceral não sof-
fre controversia. 

De facto, systemas surgem e desapparecem, tbeorias passam 
e perpassam no afan continuo do progreEso humano ; mas neste 
vae-vem de idéas, neste ferver e referver de aspirações e tentativas 
á meta do aperfeiçoamento, uma coisa ha que permanece intan-
givel, invulneravel, sobranceira ás discordias e discrepancias de 
escolas e partidos-é a moral. 

Como conceber uma sociedade humana, onde não imperem 
suas leis ? 

. As aspirações moraes, que se revelam em todas as reg1oes e 
em todos . os seculos, ·desde as tribu8 errantes até as nações ci-
vilisadas, são as condições fundamentaes á existencia da sociedade, 
a expressão mesma de sua organização, a lei essencial de seu 
progresso. 

O sentimento de moralidade, em si considerado, sopro vital 
das aggremiações human'aS , não é, não póde se!· mero fructo ca-
sual da observação e esperiencia, resultado utilitario de uma con-
venção primeva. 

Tal sentimento é, como affirma Quatrefagos, uma faculdade 
característica de nossa especie, que com a religiosidade e a lin-
guagem, isola o homem na escala zoologica. 

Não vale contra este asserto a decantada relatividade· da mo-
ralidade social. Pouc·o importa que na applicação de princípios 
gei:a1::1s a casos particulares pareça variar, no tempo e no espaço, 
o· conceito moral. A consciencia moral é uma no s'eio de nossa 
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raça, c@mo a intelligencia é uma : o erro casuistico não pode of-
ferecer argumento ponderavel contra a genesis primitiva dessas 
faculdades humanas. 

Em relação á sociedade a moralidade é a média da morali-
dade de seus membros individuaes ; em outros termos, a moral 
social depende da moral individual. Sem esta relação a moral 
publica seria mero artificio ou fragil systema de hypo~risia con-
vencional. 

Já o poeta latino traçou a subordinação da ordem social aos 
bons costumes, á vida morigerada de seus membros: Quid lege-s 
sine moribus vanre proficiurd. 

A faculdade moral, fonte de toda a morolidade, está adstricta 
ás leia que regem o desenvolvimento ou o atrophiamento das outras 
faculdades. 

Não comporkt eate ligeiro esboço preambular a particularização 
dessas leis ; basta vara o intuito que · levo em vista, assignalar1 
em termos geraes, a acção importante dos factores mesologicos 
na forrriação rlo caracter moral. 

Ha-torça é reconhecei-o-a despeito da liberdade, um certo 
determinismo do meio em que vivemos. 

Não medram plantas exoticas em meio improprio, e debalde 
se cultivam, em clima infenso, saborosos fructos de outras zonas. 

Do que íevo dito infere-se a natureza e importancia da edu-
cação moral de nossa mocidade. 

E' ella o alto escopo do .ensino publico nos paizes que oc-
cupam a vanguarda da civilisação moderna, como os Estados-
Unidos, a Inglaterra e a Allemanha, «A escola deve formar ca-
racteres e aguçar intellectos» -é maxima fucdamental da peda-
gogia allemã . 

E onde o segredo da grandeza dessas nações? Na vastidão 
de seus territorios ? na densidade de sua população ? na pujança 
de sua raça? Não, certamente, mas no caracter moral de seus 
filhm~, na sabedoria e firmeza de suas maximas pedagogicas, na 
suprema importancia que dão ao elemento moral em seus estabe-
lecimentos de ensino. 

Comprehendem elles que não basta instruir, é preciso educar .; 
não basta aguçar intelligencias e enriquecer memorias, é preciso 
firmar o sentimento do dever e impellir a vontade á pratica ha-
bitual do bem. · 

Instruir é aclarar a mente, educar é dirigir o espirito. Instruir 
é adelga'çar as sombras da ignorancia na indagação da verdade, 
educar é abrir o caminho á pesquiza do bem. Instruir é accender 
facho de luz, almenara gloriosa parfl. as visões largas do futuro .; 
educar é illuminar e afervorar s alma para a conquista do ideal. 

Instruir sem educar é esterilizar, é povoar a sociedade de dis-
cípulos do celebre instructor do Fausto de Gce>the, é atrophiar a 
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a1ma no intellectualismo arido e improductivo e •esmagar as classes 
desprotegidas sob o p.eso de ·um epicurismo tar.tufo e explorad·or,.-

A instrucção está para a educação como a parbe para © todio : 
aquella visa alliumiar a mente, esta LnSJílirar a alma. 

«Em logar de fecundar a alma- cl.i.z um escrJJY,tor fnancez .c,ri-
ticando a imitrucção de seu paiz-organíza-se urr.a machina ; ati-
r-a-se-Jhe eom uma proposição, e amacbina divide-se em tres termos, 
e deita fóra um E>yllogísmo . . . Instruir sem inspirar é ester1füar; 
não me peçaes exemplo, porque eu Vios offerecerei a sociedade 

, i1p:teira. A er!ucação moral -accrescenta elle- consiste no resultadt@ 
das impres8ões que recebemos». 

· De facto, para o bem, como para o bello, pouco montam re-
gras e preceitos. Em rigor, não se instruem as faculdades da alma: 
despertam-se. «As grandes verdades moraes são em nós senti-
mento, an.lie.s de o genio nol-as t(\rnar visíveis corno riensamento», 
escreveu ainda .o escriptor supra citado. 

Jl;', pois, a educação moral um conjuncto de processos, actos 
e circumstancias que tendem a despertar e desenvolver a mais no-

, brn <das faca Idades füumanas- a consciencia moral, e a subordinar 
a vida humana a seus dictames. 

· A marcha triurnpbal da educação, a fecunda sementeira e a 
abundante ceifa do bem no solo uberrimo da mocidade, delineou-as 
espírito observador nos seguintes termos : «Semeae actos e colhe-
reis um habito ; semeae habitos, e colheres um caracter ; eemeae 
caract!!'r ·e· co.lhereis um destino»>. 

Importa, pois, a os granc:les destinos de no8sa pat.ria q'ue o ele-
mento moral não seja relegado para pla:no secunda.rio «em Nossos 
gymnasios, não encontra obices á sua expani::ão nos rntabelecimen-
tos de ensino publico, nem tão pouco na tolerancia .desidiosa da 
auctol'i«lade policial. 

A educação rncundaria é o e.entro da educação tlla1cional. o·s 
gymnados são o cosação da. patria, como que delles deve partir o 
sangue arteTia-1 que dê energia e activid ade ás diversas part.es de 
nosso organismo politiGo. Pois é nelles que se fixam e fecundam 
os princípios moraes da educação primaria, e s.e lançam os ·solid@a 
alicerces da educação w~erior e profüsional. 

Fer: os gymnasios, e terei golpeado de morte a . instrucção 
. superior e inutilizado o etforço patriotico dos professores primani@s. 

Se os gymnasiofl, que ora se multip!Jcam prodigfornmente em 
noBso paiz •e ise ·apod(e-ram da mociriad1e,, c0ns@1ladora 1esperamça de 
nosso futuro nas angustias ·do present~ ; se os gymnaeios fracas-
rnrem em seus intuitos educativos, ·11Tra·star:ão elles em seu fracass0 
os destinos de noEsa •nacionalidade; o prestigio <de noesas imstitl!1i-
ções politicas, a fama de nosso .noiT!'.le entregue a0 men,osprESo es-
carninho de exitranhos, e á tutela de commi.ssões p.ennrnnerntes, que 
<venham de rrações· :mais felizes B;l!lpprtr a nos&a '.incom:petenci.a moral 
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e ~ntellectual. e cuspir amarga irnnia em nosso patriotismo imbelle 
contrastando dolorosamente com a exuberancrn ãe nossa terra e, a 
belleza do nosso céo ! 

Força é s•ustar em temipo a desmoralização <do ensino secunda-
rio,, e sanear, com todo a .de<ili1cação patriotica, ,p ambiente moral 
dos estabelecirnenfi0s •onde vae a mocidade brasileira respirar o ãr 
oxygenadõ de grandes piromessas e nolí>r.es .ambições. 

l!:nfr.aquecida .intellectual e moralmenlie 1110 .actual regi.rnen à.e 
edrucatção rrncunclaria, dérnol'tead.a ainda no pessimismo sceptico, no 
racionalismo negatiiVO ou no •materialismo 1esteri!izante do ensino 
·superior, a mocidade brasil9ira, em geral, balda de princípios soli-
dos moraes e religiosos, sem ideaes alevantados, sem apoio e sym~ 
pathia do sceptismo egojsta de nosso magisterio e de nossa liter~
tura rea1ista ; a nossa h:ifeliz mocidade s0lta as redeas ás paix:ões 
ardentes .da bes.tialidade !humana, e queima, no fogo infernal da 
prostituição, as azas de ouro, que lhe foram dadas para os surtos 
cl1@ ideal, para õs _vôos do ii1nfinito ,nflis al·tas cpgá.tações ,©.10 b.em, do 
be.Jlo e do vendacleiro. 

O abysmo a fascina e attrae, abrindo JPOr toda a parte suas 
fau,ces hecliondas. 

Figuras indecen'tes ostentam-se liv,remente nos mostradores, nos 
muros e .nas ruas de nossas grandes cidades, estatuas provoca-
doras adornam os jardins de nossas capitaes ; cartõei, revistas, bro-
chiuas, 110rnances porn@grap.hicos, 1uma literatura de borclel, immunda 
e perversa., id.e l!l.ma Cftrnaliidade c.nia e rev0I•tante, •Jilassam livrememte 
em nossas alfandegas, vendem-se em nossas JJvra1~as, e em logi-
nbas escuras que desse torpe eo1mmercio tiram o seu lucro 
principal. Circulam jornaes e franqueiam-se espectaculo.s que inci-
ta•rn a mocidade á 01•gia e devassidão. 

«Cadaver ·animad@ por um demcn1io é o typo de nossas crea-
ções l1i•terarias» - escrieweu Aiinné Martin cr.iticanfil•o .a literatrnra de 
seu paiz. G> mesmo· ~P'©.demos Cil.izer dessa. liitera.tma escrofulosa, 'que 
vae por abi, no Brasil como em Portugal, atiçando .e esporeando 
a concupiscencia, que, ,á redea la1:ga, se lança peil10 desfiladeiro 
do embrutecimento e de cretinism0 nacional. 

Desatinados neste :ambieBte ·do fogo, 1pmpellidos pela diathese 
atavica da escravidão africana, trazem, e.m giernl, nossos m©QCiJS, 
estampado na pallidez da fr0n.te d,escorada, .no ernlílaciado do rosto 
no brilho apagado dos olhos, o estigma do vicio, que ma'ta por 
egual as no.bres as,pira.ções de seu ser immortal e as gratas espe-
ranças da patria estremecida. 

O imtincto de conservação social está a esta hora despertando, 
em outros paizes, não só varões benemeritos, corações generosos, 
associações philanthropicas, mas os proprios governos em uma cru-
zada sancta contra a dissolução dos costumes, contra a marcha 
nfernal da prostituição, que ameaça o lar sacrosancto da familia. 
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Importante diario desta cidade publicou, dias ha, uma noticia 
intitulada Contra a pornographia. 

Eil-a = 
« Em toda a Allemanha, mas sobretudo em Leipzig, se estão 

adoptando actualmente medidas muito energicas contra a literatura 
immoral, prevendo-se desde já que darão um magnifico resultado. 

Entre outras coisas cita-se a de um magistrado, o dr. Lessing, 
presidente do tribunal para crianças, que organisou um comité com 
o fim de convidar todas as pessoas que têm interesse em combater 
essa literatura a declinar os seus nomes e profissões. 

Essas pessoas, depois de se manifestar publicamente a favor 
do comité, constituir-se-ão no dever de obrigar todos os livreiros 
que negociam nessas obras a renunciar por completo o tal com-
mercio, fazendo-lhe toda a guerra possivel, se porventura não 
accederem de bom grado aos pedidos que lhes forem feitos nesse 
sentido. 

As adhesões têm sido numerosissimas, o que faz prever que 
dentro .em pouco se form ará em toda a Allemanha uma irresistível 
liga contra a pornographia n. 

Telegrammas, em outro diario de nossa capital, annu'nciavam 
que Luzzati, chefe do gabinete italiano, empunhava a clava para 
abater as cabeças da hydra da prostituição que ameaça em suas 
roscii s, estrangular a bella nação italiana . 

Elle fez lançar ao fogo grande quantidade dessa mercadoria 
immoral, apprehendida aos que teem por desprezivel mister explo-
rar as pod ri dões sociaes. 

E nós quederemos impassiveis ante o lento suicídio de nossa 
sociedade? 

Não ergueremos nossa voz ao menos em prol da juventude 
cujos altos interesses educativos aqui nos reuniram? 

· Faça o Congresso ouvir a sua voz auctorizada, pedindo ins-
tantemente ao governo que mande dar execução mais rigorosa 
ao que dispõe o nosso codigo sobre a moralidade publica, que 
prohiba a exhibição e venda de :figuras, que corrompem os meno-
res e solicitam os moçoe a practicas immoraes. 

Faça isso o Congresso, e as bençams da Patria recompensa-
rão seus nobres esforços. 

S. Paulo, 21. de fevereiro de !9H. 

EDUARDO C ARLOS PEREIHA. 
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Unidade no ensmo secundaria 

Hoje, mais que nunca, bem se pode dizer com Charles Bigot 
que a questão do ensino, sobretudo a do ensino secundaria, anda 
universalmente em ordem do dia. (1) 

Todos os povos cultos teem trabalhado por dar-lhe uma so-
lução satisfactoria, adequadamente moldada ás exigencias que ca-
racterisam a sociedade moderna. 

« Gli stati piú avanzati nella cultura, escrive Pietro Romano, 
hanno giá tutti studati i mezzi piú efficaci per risolvere la crise 
della scuola media Si ricordino in Dinamarca Finchiesta del 
1899, in Prussia le Conferenze di Berlin.o del 1890 e le discussioni 
del 1900, negli Stati Uniti gli Stuti del Comitato dei Dieci (1892, 
in lnghleterra la Public School Commision (1861 -1864), in Fra-
cia 1a famosa lnchiesta dei 1899, preceduta .delle Instruzioni mi-
nisteriali del 1890 e la reforma tlel 1900 ». (2) 

A Republica Argentina procurou melhorar, com a reforma de 
1905, a cahotica confusão de seus systemas de educação~ simul-
taneamente regidos, até áquella data, por tres planos completa-
mente distinctos, o de 1900, o de 1902 e o de 1903. (3) 

Da situação assaz precaria, muito deficiente e muito critica da 
instrucção ingleza, ei.s como se exprimia, em 1903, Graham Bal-
four : « The nud for organizing secondary education bas long been 
manifest to every one wbee has taken the sligbtest in Englisb edu-
cation. There were at the end of the ninetunth eentury four fra-
gments which, even if united, would have failed to cover the 
necessary ground. There were tbe endowed schools, including 
the great public scbools; as was well as maller grammar schools; 
there was the system of science and Art Scbools and classes un-
der South Kensigton ; there was the technical instruction adminis-
tred by count couuxils and borougbs ; and lastly there was the 
avanudguard of elementary school system, wbicb had long passed , 
its own bnrder, and in bighe.r grade scbools, evening classes, pu-
pils teacher centres, and cthers forms of instrnction, was, with 
the aid of tbe Education Department doing good often much nuded 
wbek within the pro-\' ince of tbe secondary education . ln England, 
accrecenta o mesmo escriptor, \Ve have before us severa! years of 
cabos. but though the confusion will be worsi than ever int is at 
Ieast a chaos of creation out of which arder will in time evolve (4). 

(1) Charles Bigot, Q11estions d'enseignement secondaire ll· 1. 
(2) Pietro R mano, Pedagogia delb scuola media, p . XIt. 
(ô) Gonçalez. Universidad y Colegios, p. 354. 
(4) Graham Balfour; The Educational Syst13ms of Great Brit1m and 

Ircland, (second edition) p. XIX -- XXIII. 
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Poucas não sã© tam·bem,- &líl.•tre nós, as tentativas envidadas com 
o mesmo intuito. Ahi estão, dentre outras, os trnbalhos do ma-
gistral p::trecer de Ruy Barbosa, a reforma. de .Benjamin ConEtant 
e, ·recentemente, a do dr. Esmeraldino Bandeira. 

Mas em que constratei com tantos esforços e intenções tão 
bem inspira.das, a verdade é que ainda se continua a ouvir o mes-
mo lamento. a meema censura de todos os pontos · do horisonte. 

«Par ma part», di2i quem melhor escolpellou a crise da cultura 
secundaria, «j'ai été frappée par la similitude rles declarations qui 
m'ont faites. Les professeurs, s'ils apportent quelque deRcrétion à 
toucher ce sujet, ne cherchent pas, cependant, à dissimuler leura 
sentiments; ils constatent à la fois la difficulté croirnant de leur 
tâche et la médiocrité réfative des résultats obtnua. La valeur in-
tellectuelle des éleves, disent-ils, ne s'accroit pas en raison des 
conaissances acquises» (5) . 

A reforma tedesca de 1900 não só não foi acolhid a com en-
tbusiasmo por todos os estados componentes do Imperio Germani-
ce, mas alguns deixaram de acceital- a integralmente como a . 
Baviera, a qual veda a matricula universitaria áquelles que não 
levam certificado de estudos humanistas ou classicos. (6) 

Dubois - Reymond e muitas outras notabilida<ies da Allemanha, 
atacai·am-na com toda a energia, não trepidando em averbai-a 

· de reforma barbara. perversiva. «J'avo ue, diz o grnnde rnbio da 
universidade de Berlim, que je partege l'avis de ceux qui nevou-
draient q'un type unique de colleges d'ont les éleves sortiraient 
preparés et aptes à entrer soit à !'université, soit dans l'armée, 
soit à l'academie industri el!e ou à l'academie d'arcbiteeture. 
Bien entendue, ces colleges seraient les gymnazes d'lrn.manités, re-
formés d 'une façon rationelle. 

Altred Fouillée escreve um li vro inteiro , de mais de quatro 
centaé .paginas., p,m defesa exclusiva do · ensino . francez, .ameaçadg 
pela onda invasora de reformas tão prejudiciaes ·á sua essencia 
.educativa como ao progreeso nacional. 

Bem sabemos que nada de admiravel nos apresenta tal actua-
füação das questões do ensino. 
· Dadas as transformações porq;rn a sciencia e suas applicações 
fizeram passar a nossa mentalidade, é perfeitamente · natural se 
alterem tambem os moldes da educação moderna. O que nos 
admira, porêm, é que . nem todos se colloquem no ponto de vista 
sociologico, q u:rndo veem a versar os problemas da educação, 
«comme si l'éducation humaine n'avait plus affaire qu'à des indivi-

(5) P .. Ooubertin. NotEs sur l'éducation public p. "33. 
(6) P. Romano, op. cit p. 6. 
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dus; E' ]>Or . nos não querermos a:ffiastar- deese ]J.0nto de vista, G 
unico capaz de nos .orientar em estudos desta natureza, que con-
tinuamos a su'>tentar a' unidade geral do ensino secundaria. Desde 
que ·se lhe tire o seu aspecto, uno e generico, a sua caracteristica 
integra e gera!L, tal ensino pode ser tudo o que lhe queiram cha-
mar, menos ensillo secundaria. 

E, assim, longe de melhorar, rejuvenescer ou fortificar-se, elle 
desappareceu, aniquilado, · porque cae no estricto dominio das outrás 
espheras de educação especíalisada, deixando, por esta fórma, de 
concorrer para o distendi mento do campo de cultura imprescind ivel 
á formação selectiva das grandes individualidades. O espirita 
norte americano, muito propenso, como sabe-rn, á solução posi-
tiva de todos os problemas sociaes, quiz , á . vista qa situação 
cdtica, de tão melindrosa transição da cultura secundaria, acabar 
completamente com este departamento de seu systema educacional. 

Para isso, prolongou um pouco os estudos primarias, e- abrin 
de par em par, a universidade aos escolares. Mas, dentro em 

. breve, se patenteou o fracasso pedagogico de tal tentativa, e .os 
cursos medias foram rehabilitados. 

Historicamente·, o en'sino secundaria, que remonta ás creações 
medievaes, tem atravessado cinco epocas : a escolastica, limitflda 
a facear o espirita de obediencia cega; a humanista, que se esfor-
çava pelo renascimeilto da forma artistica do genio grego-romano; 
a jesu itica, tod·a entregue á formalistica mental ; a .revolucionaria, 
imbuida das theorias do encyclopedismo, e finalmente, a de boje 
que se pode denominar-moderna - cujo fim repetimos é a cultura 
geral. Realmente, fóra dos circulos rncund:nios, todo saber, toda 
instrncção todo ensinamento é especial, determinado estricto. Nem 
se nos objetem os cursos universitarios, pois que .todos elleF são es-
peciaes . E' tão sómente nos gymnasios .que se podem abrir as almas 
juvenis ao conhecimento synthetico, integral do passado e do 
presente ; é unicamente alli que elles podem mais facilmente, beber 
os primeiros germens do amor á cuitura desinteres~ada, a cultura 
que forma o homem «DO sentido nobre» da palavra. · 

Ora, · a bifureação do ensino de que faltamos em fundamen~ 
tal e supplementar, como a deste em scientifico e litterario, é pal- · 
pitantemente contrari a ao que julgamos perfazer a sua essencia, 
isto é a unidade geral. Não importa que auctores de idea,.s me-
ramente utilitarias se esgotem em sua defesa : todos os movimen-
tos utilitarios visam o triu'llpho anarcbico do individuo sobre as 
min as dos interessee collectivos, e mais não nos é preciso para os 
termos por inadmissiveis. Com sirriilhante fragmentação dos . estu-
dos, só lucrarão o egoísmo obscuro dos pais e a desidia condem-
na vel dos estudantes. 

Não importa que se diga como Borges Gainha que a «divisão 
dos estudos secundarias em dois cyclos tem por si a sansão de 
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todos os povos cultos. Porque sirnilbante divisão foi e é repel• 
lida pela critica dos homens mais competentes, e em nada ainda 
modificou o estado precario da instrucção europeia. 

«La derniere et principal raison invoquée pour creer types 
divers d'instruction secundaire, diz Fouillée c'est la divernité 
croissante des connaissances et de leurs applications. Mais cin ne 
s'apperçoit pas que c'est la consequence opposée qui serait logique. 
L'unité-nous ne dirons pas l'uniformitée -- dévient d'autant plus 
nécessaire à la base de l'éducation que les objects de connait?sance 
deviennent plus nombrem;es et plus divers. L'éducation vraiement 
libéral étant générale, désinteresEée, burnaine et civique, plus les 
spécialites se multiplient, plus l'education classique p·our ceux qui 
ont les moyens de la recevoir, doit se concentrer sur ce qui est la 
base commune· des specialités mêmes, tout en admettant quelques 
varietés de detoil. (7) 

De mais, é um verdadeiro prejuizo crer-se ainda que um me-
dico deve receber no gymnasio uma cultura diametralmente dif-
ferente d'aquella que se exige para o futuro magistrado ou para 
o futuro professor. Em vez de bifurcar o ensino media, melhor 

· fôra se creasrnrn escolas technicas, profiseionaes. Bem alcança-
. riamos a simplificação , reduzindo os estudos aos seus elementos 
basicos, modificando o noEso methodo atrazado de ensino, accei-
tando, em fim, o processo descoberto ou aprovado por Guyau -
d'assolement dans la culture intellectuelle» (8) Eliminado rigoro-
samente tudo o que não é essencial, conservemos os estudos que 
formão a base de toda cultura secundaria, elevando -os ao seu mais 
alto gráu de intensidade e fazendo-os alternar de tal sorte que 
p:ira o espirito, como para a terra, a variedade das culturas se 
torne um repouso, neste seculo em que a inactividade intellectual 
não é mais passivei que a da terra. , 

E' o unico meio de manter-se a raça na altura de seus destinos, 
sem a E:sterilisar pelo «surmenage» (9). Eis as materlas ã que 
ajustariamos este processo : · 

Portuguez e sua dupla litteratura ; 
Latim e grego ; 
Duas linguas extrangeiras, uma novi-lat.ina e outra anglo-

saxonia; 
Hjstoria das civilirnções ; 
Geogrll pbia ; 
'rheoTia geral das sciencias ; 
Psycologia e logica ; 
Moral e Direito usual. 

(7) A. Fomllée, L'Ensignement ou point de vue nat:onal, 178. 
(8) Gayau Education et heredité, e. v. p. 209. · 
(9) Ver Fouillée, ap. cit. pBg. 379. 
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Quanto ao methodo procurarfamos aquelle que favorecesse ·o 
desenvolvimento das faculdades de comprehensão e assimilação, 
de analyse e synthese, de raciocinio e critica, de estudo, numa 
palavra, consciencioso e productivc. Assim pensamos, porque 
cremos com Emile Boutmy que : «Le but de l'éducation secon-
daire n'est pas l'obtenis le rendement maximum pendant que cette 

.instruction dure, c'est- à dire entre les neuf et dix· huit ans, mais 
d'assurer le rendement maximum pendant la période qui suit, 
période de pleiro et utile labeur qui dure autant que la vie. (10) 

S. Paulo, 20 de Fevereiro de 1910. 

JOÃO DE FIGUEIREDO, 

Relação suoointa sobre . as reformas mais urgentes 
' 

PARECER DO SR. CHARLES W • .ARMSTRONG, VICE-PRESIDENTE D.A PRIMEIRA 

COMMISSÃO 

Os prograinrnas offi.ciaes de ensino secundaria devem .ser simplifi-
cados, e os estudos aprofundados, isto é, os estudos devem ser mais 
intensos e menos extensos. Para esta simplificação e aprofunda~ 
mento é neceseario : 

· 1) eliminar do curso algumas materias; 
2) resumir os programmas de outras ; 
3) augmentar o numero de aulas d3s restantes. 

O numero de materias, tanto nos vrogrammas vigentes como nos 
da reforma projectada, é demasiado, porque não é possível ás intel-
ligencias infantis dos meninos de edade propria para a frequenci"a 
dos gymnasios, o preparo conveniente em tão grande numero de 
materias, durante seis ou sete annos. Para admissão nas universi-
dades européas e dos Estados Unidos da America, o numero de 
materiãs requeridas é geralmente muito inferior ao numero aqui 

(10) Max Lecrere. L'Education en Angleterre. Avant propos de E. 
Bout.my, p. XVII. 
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éxigi'filig. Parn'' a mretwieula na· llimdveFsi-da<ile de' L0nd,res,.po111 exem-
ph'>; sã© mpenas ci'mco. (*) ; 

Os progr:arnmas de ensin@ das rnathcmaticas, das línguas vivas e 
das sciencias physico-nwturaes, de'l:ern se1· simplificados; por~ue confiem 
muitas minucieJ'Sidades excessivas, ou elementos complexos, qtTe 
pertencem verdadeiramente' aos cursos superiores, ou estão intefü·a,-
menite acimm da cornprehemào dos meninos, ou,- pelo seN nmner©, 
so'trnecarregam demais os Ji)r@grammas:., Do curso secundaria_ ,deve 
ser eliminado trndo quant0 Não esti·ver ao al'cance· da intelligenefa 
de meninos de 10 a 17 annos de edade, conforme o anno que se 
considere. O numero de h©'Fa'S semana-es die aula de:ve ser ' au-
gmentado, porque, ainda que fo~rnm os prngrammas bastante re-
duzidó·s, a média cle 3 1/2 horas diarLis, ou sejam 21 horas sema-
na:es, conforme o regulamento em vigor, é absolutamente insuffi-
ciente para o curso secundaria·. 

('~)) Nata: -...:....01 efame· d'.e aâmis.são á• Uaiiversi1iaide ttt'" Londres, (Lon-
dçm JW'at1•iculat'ion), para candidatos d1e 16 annos de edad0' para cima, é o 
que melhor corresponde ao nosso __ ex~ine de b.!lcharelado em Sciencias e 
Letrhs, ou 110 exame de Madureza . Eis o que se exige para o «Lcndon 
Matriculation• : 
· .. e) c1mdid~tó· nãQ será appl'ovado pelos examinsdores sem mostrar~, 
durante um11, mesma época de exames1• conhPcimentos competentes de cada 
uma das seguintes ClNCo materüs . de accôrdo com os respectivos program· 
mas: 

(1) Inglez- Prova escripta de 3 horas; 
(2) Mathematicas. element res-Duas pruva1 escriptas de 3 horas cada 

uma; 
(3j Latim ou Mechanica elementar ou chimica elementar ou botanica 

e~ementar,-Um.a prova escrip a de 3 horas; . 
(4) e (5) Qua~•quer DUAS da; seguintes matarias, excluindo-se a 1 que 

tenham sido . e&colhidas sob secção (3): Latim>, Gvego, F .ancez, ·Allemão, 
H s,t0rfa Antiga., H tstor.iai Moderna, geogr11phia pbysica e ge;al, historia e ' 
geographía, logica, desenho geometrico e mechanica, mathemati.:ia superior, 
mechanica elementar, chim' ca. elemeutar , pbysica elementar (calor, luz e 
som) ou phy:üca ·elementar (electricidade e magnet smo), botanica elemen:-
tar, zool gia elementar, geologia elementar.- Duas provas _ eseriptas de 3 
horas -cada uma. -

c:Pod.erá qu11lquer candidato ofürecer outras línguas em vez das men-
cionadas . sendo a proposta submettida ao Conselho examinador.» .Annuario 
da Universidade de Londres, 1910-11,-(Appendice, p . 3) 

Eis os pormenores publicados sobre as, materias exigidas nos exames 
supramencionado1 : 

I lNG-LEZ 

(a) Thema para çomposiç'J.o, podendo o candidato escolher entre varias 
·assumptos dados ; 

(b) Quesitos para provar o conhecimento e manejo da lingua, incluindo 



- 71 -

O numero de horas destinadas ao estudo de portuguez e arithme-
tica deve ser muito maior, porque a lingua materna e a. mathema-
tica elementar constituem a base de todo o ensino, e Eão en~re 'nós 
notavelmente negligenciadas. Para o por~uguez. o numero de horas 
semanaes em cad·a um dos primeiros quatro allnos do curso deve 
ser de seis, em logar de tres e duas : para a aritbmet1ca deve ser 
de seis ·durante os primeiros dous annos, e tres durante o terceiro 
e quarto. Actualmente são apenas quatro no primeiro anno, duas 
no segundo, e nenh~ma nos subsequentes ! 

Afim de que o ebtudo seja. mais intenso, os exames devem ser 
mais rig1Jrosos. Pelo systema em vigor, as notas de 6 a 9 nas 
provas dão ao candidato o direito da classificação plena, 1 a 5 sim-
ples, e sómente o zero importa fü1 reprovação. Dever-se-ia exigir 
paia a nota plena 8 a 9, para simples 5 a 7, devendo ser consi-
derado como reprovado, para todos os effeitoe>, o candidato que al-
cançasse notas inferiores a 5. 

a linguagem resumida ou «précis writing•, paraphrases e analyse logica; 
(e) Quesitos para provar os conhecimentos da lit eratura ingleza. 

II MATHEMATIC .. S l!ILEMENTARl!I~ 

Arithmetica: Princípios e operações arithmeticas, sobre numeros in-
teiros e fracções ordinarias e decimaes; ~y ;tema metrico; approximações ; 
methodos abreviados da multiplica((âo e divüão dos decimaes; razão; pro-
porção ; porcentagem; termo médio; applicações praticas da arithmetica, 

Algebra: Expressão symbolica dos resultados geraes arithm!)ticos ; 
l.eis algebricas e suas applicaçõe ~ ; factores dos binomios simples e das ex-
pressões quadraticas ; equações de l.º e 2. º grau e problemas que involvam 
as mesmas ; raiz quadrada, traçados graphicos das funcções simples, racio-
naes A intagraes; progressão arithmetica ; progressão geometrica. 

GeortJ.etria: Ma teria dos primeiros quatro livros de· EuCLYOES 1 com 
simples deducções, inclusive loci faceü e as areas dos triangulos e dos 
para.llelogrammos, dos quaes as bases e alturas sejam de cumprimento dado 
e commensuravel. 

IH LATIM 

Trechos para traduzir em inglez, extrahidos de varios autores latinos; 
quesitos sobre a grammatica; sentenças faceis e simples de inglez para verter 
em latim.• 

O espaço não permitte a transcripção aqui dos programmas correspon-
dentes ás outras materias opci~n11es. Pelo que fica acima descripto, poêm, 
é facil verificar se a enorme difürença . que ha entre a complexidade dos 
prog1ammas p1·etenciosos de nosso curso csecundario > 1 e os simples, práti-
cos e resumidos q11e rn u.sam em Iaglaterra. Conv ê m notar tambem que 
os exameJ de admissão ás outras universidades in!!lezss são ainda mais resumi· 
dos que os da de Londres, e que os dos Estados Un idos da Amarica são mais 
ou menos equivalentes. 
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O systema de exames por meio de pontos tirados á sorte, e das 
provas oraes prolonga.das, é pouco satisfactorio. Não é justo que a 
sorte figure como factor nos exames, .devendo se abolir este syste-
ma, como já se fez nos paizes onde a instrucção é mais adiantada. 
As provas oraes_, taes como as possuimos, tomam muito tempo que 
poderia ser apro•-eitado com mais vantagem no pl'olongamento do 
anno lectivo. As provas e<criptas devem consistir principalmente 
em quesitos variados sobre todo o programma do anno, e não sobre 
uma unica these, e as oraes em urna simples venflcação, por parte 
dos examinadores, se houve ou não emprego de meio:3 illicitos na 
escripta, e se os erros e deficiencias se devem a lapsos perdoaveis, 
á falta de tempo ou á ignoranda. 

Os meios disciplinares, vermittidos nos Gymnasios devem ser mais 
effi,cazes, porque os do regimen vigente têm dado como resultado em 
muitos estabelecimentos officiaes ou equiparados, uma desordem 
que tende para a anarchia. A ordem e o respeito são as primei-
ras condições ào progresso, e a instrucção se torna impotente 
quando a disciplina escolar carece do necessario rigor. 

Não convém que o regulamento official designe com precisão o 
numero de lentes que cada estabelecimento deve possuir, nem as mi-
nuciosidades de programmas . e de horariús, porque as circumstancias 
não são sempre as mesmas. Alcançar·se-ão resultados melhores 
para o ensino, deixando a cada estebelecimento certa latitude nos 
methodos adaptados e nos pormenores de programmas e organi-
zação interna. 

As difficuldades e embaraços com que luta e continuará a 
lutar o ensino secundaria, provêm principalmente de serem as com-
missões, encarregadas pelo Goverao para a reforma do eusino, ge-
ralmente compostas quasi exclusivamente de lentes dae escolas 
superiores, que nenhuma pratica têm do ensi!lo secundaria ou pri-
maria, e que pretendem impôr aos Gymnasios disciplinas physica 
e psychologicamente irnpossiveis. Ha uma tendencia tambem da 
parte dos lentes vitalícios de encarar todas as questões sob ponto 
de vista dos interesses de sua classe, preoccupando-se mais com o 
numero de lentes . e as horas de ensino que se devem exigir de cada 
um, do que com os verdadeiros interesses do paiz. 

Conviria, pois, que o Governo nomeasse uma commil:lsão com-
posta dos Directores e Delegados Fiscaes dos gymnasios officiaes 
e equiparados, ou sómente daquelles, para estudarem os meios de 
simplificar os programrnas secunq.arios, ou redigir novos program-
mas simplificados (e sem minuciosidades), com tempo sufficiente 
para sua execação .. 

A el:!ta commissão conviria tambem confiar a reforma do sys-
tema de exames gymnasiaes, e dos meios disciplinares, castigos e 
recompensas escolares~ 

S. Paulo, 18 de Fevereiro de 1911. 
CHARLES W. ARMSTRONG. 



- 75 -

Algumas oonsiderações sobre a reforma do ensino 
seoundario 

A Cominiseão encarregada de estudar os meios de simplificar 
e aprofundar c, curso do ensino secundario, dada nos gymnasios, 
acha que será inutil qualquer tentativa de melhorar o ensino se-
cundario e levamar o nivel intellectúal na instrucção publica, em-
quanto permanecer o acmal regímen desatitroso de equi·parações e 
fiscalisações gymnasiaes. Altas auctoridades officiaes e eminentes 
patrícios nossos já teem denunciado vehementemente este infeliz 
estado de cousas, que vae assumindo as proporções de uma verda-
deira ealamidade nacional. 

o vicio, porém, e organico e desgraçada.mente alimentado por 
nossos costumes. 

Um tal estado de cousas decorre naturalmente do systema ado-
ptado. 

Os flscaes, pagos pelos proprios gymnasios, embora indirecta-
mente, e, portanto, a elles ligados por laço qe dependencia, e, 
além disso, leigos, em geral, em materia de ensino, é natural que 
se annullem, salvas as honrosas excepções. Os gymnasios, livres 
dest'arte de fiscalização effectiva, e munidos da faculdade de con-
ferir diplomas de bachareis em letras com as regalias da lei, con-
stituem-se em fabricas de bachareis, tanto mais procurados, quanto 
menos escrupulosos, resalvadas ainda nesta ·parte as honrosas ex-
cepções. 

E assim o ensino secundario tende a tornar-se, com gravissimo 
detrimento do prestigio de nossa republica e serio perigo dos cre-
ditos nacionaes, uma industria mercantil tanto mais remunerativa 
quanto mais baixo for o preço das certidões de exame e dos di-
plomas do bacharelado. · 

Entretanto, é justo que algo se diga em prol dos estabeleci· 
mentos equiparados que não se sentiram com forças para se oppôr 
a esta avalanche de desmoralização que se deslisa do alto. . 

Induzidos pelo regímen legal, pela fraqueza dos paes e pela 
soffreguidão dos moços, que podiam elles fazer? Resistir? exigir? 
reprovar? Mas qual seria o resultado pratico dessa attitude ? qual 
a compensação ao heroico sacrificio de resistir á onda que vae, 
por toda parte, dominando a represa? 

A sciencia, a religião e o proprio ensino teem tido os seus 
martyres, mas a lei não póde suppor que ;:i.o martyrio tenham todos 
egual vocação. 

Rompido uma vez o dique, o descalabro é geral : os lentes 
perdem o estimulo de ensinar e os alumnos de apprender. Um tal 
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systema de educação não traz só comsigo a bancarrota intellectual, 
elle encerra um mal, porventura, maior : elle traz em si uma . in-
fluencia perniciosa ao caracter de noesajuventude , que oscilla ainda 
buscando o pólo mor::.l de seus destinos. 

O magisterio, desprestigiado a seus propric,s olhos, pois não se 
tracta de ensinar· e de apprender, torna-se elemento moral negativo, 
e, como não é necessario que tenha o lente proficiencia na mate-
ria leccionada, qualquer professor é economicamente, não raro, 
guind ado á cathedra de lente, sem idoneid ade moral e didatica. 

O elemento discente comprehende perfeita11ente a situação e 
entra despreoccupado, mm nenhum e~timulo moral, na comedia do 
ensino publico . As notas das cadernetas o enche de faceis espe-
ranças; apagando ao mesmo tempo os nobres incitamentos ao es-
tudo e as idéas austeras de justiça, verdade e sinceridade. 

Em tribus errantes e alegres, encontram-se, na estação propria, 
rapazes em demanda dos pontos ' nde menor é o lan\o na almoeda 
do ensino propedentico. -

Neste regimen infortunado naufragam carncteres preciosos, de 
que já vae carecendo nossas bellas institui ções republicanas, afim 
de que não sejamos transmudados um dia em republ ca de Platão! 

Além desse aspecto do . actual regimen, um outro rn offerece 
que alguma impressão deve causar em no~so patriotismo. 

A bancarrota intellectual provoca por si uma queda moral. 
Entre a intelligencia e a consciencia ha intima rnlidariedade : a 
mente inculta ou mal prepara.da traz, em regra, a visão estreita 
das cousas, e, com ella, a falta d9 autonomia esp:ritual, de inde-
penden,cia de caracter; promove a. erudição balofa de quem sente 
necessidade de preencher a vasia das proprias opiniões com as de 
doutores de outras terras e de outras éras ; desenvolve a enfatua-
ção, o pyrrhonismo, e a11 qualidades simianas que já nos deturpam 
nos gallicismos de nossa linguagem e costumes. 

Em vista destas considerações, releva que o nosso primeiro 
congresso de educação secundaria reforce, com o seu testemunho 
insuspeito, a necessidade de sahirmos deste estado de cousas, custe 
o que custar ; pois mais do que o café exige os sacrificios da na-
ção ,a valorização do caracter intellectual e moral da mocidade 
brasileira. 

Para ieso conco_rrerão efficazmente, si forem decretadas. as 
sabias medidas consignadas no projecto de reforma, art. 3. o', I, 
art. 4. 0

, II e III, §§ 2.º, 3. 0 e 5. 0 , publicada no Diario Official, 
de 5 de °Novembro de 1910. 

Difficultosamente se poderá melhorar o curso gymnasial sem 
se augmentar o numero de annos. Não havecdo no paiz univer-
sidades, nem curso offi.cial nenhum, onde se possa aprofundar cer-
tas rriaterias de cultura !iteraria e scientifica, os gymnasios têm, 
em certa medida, de supprir essa deficiencia, sob pena de re-
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presentarmos papel mesquinho em nossa educação literaria e scien-
tifica, até perante as republicas sul-americanas. 

Mais prudente, por consequencia, nos parece aprofundarmos 
o curAo gymnasial pela ampliação do tempo, do que pela redu-
cção das ma terias. 

O que juigamos, entretanto, ser possivel de reducção. mesmo 
em beneficio do caracter nacional, é o polygloti smo de nossos pro-
grammas em re ferencia ás linguas vivas. 

Mernce cuidado especial o estnd·o rla lingua patria, não só 
sob o ponto de vista da cultura intellectual, mas ainda da cultura 
moral e civica. 

O tempo consagrado ao estudo do portuguez em nossos gy-_ 
mnasios é insufficiente. 

Importa alnrgar o numero de horas semanaes não só em re-
lação á grammatica expositiva, como tambem em relação ao es-
tudo da grnmmatica historica. 

O estudo cuidadoso de nossa língua em seu estado actual, em 
sua evolução historica. e em suas manife&tações literarias, deve 
merecer, em beneficio rlo prriprio patriotismo, Jogar proeminente 
no ensino secundario. A bella lingua, que herdamos de nossos 
paes, 6 o laço moral da grande familia brasileira, que se une em 
o nobre conceito de patria ; é o sacrario de nossas tradicções; é 
a expre~são mais genuina de nossa nacionalidade. · 

Enfraquecer. portanto, ainda seu estudo, como parece visa-
rem os projectos de reforma do ensino nestes ultimos tempos apre-
8entndns ao governo , é errar duplamente na formação e desen-
volvimento do caracter nacional. E' desconhecer, de modo Ja-
mentavel, o admira vel papel da lingua como orgão e propulsor 
do pensamento nacional, e como um elemento poderoso na edu-
cação moral e esthetica de um povo. 

O projecto de reforma. publicado no «Diario Offi.cial», de 5 de 
Novembro de 1910, perle r1::spectivamente dous professores para 
o francez e sua literatur:i, para o inglez e sua literatura, para o 
allemão e sua literatura, e, entre tau to, um ic:ó professor para a. -
lingua. nacional ! 

Com mais razão pedimos nós dous professores para a lingua 
patria, um que exponha o seu estado actual, o sen uso correcto, 
e que, na leitura e analyae dos classicos, DOS exerc1cios praticos 
de composição. grave no espirito dos alumnos suae regras, e rE)-
vele seus recursos e bellezas; o outro que explane u sen desdo-
bramento historico e literntio, revele seu genio e seu nobre des-
tino nas modaliàades estylistica.; que, Dn decurso dos tempos de-
ram expressão as diversas pbases rle sua literatura. Ou, então, 
revezem P.!les entre si as diversfls turmas de alumnos, para me-
lhor poderem guardar a unidade do ensino. Para aasim conse-
guirmos um estudo _completo integral de nossa lingua, importi:i. 
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ajuntarem-se mais oito horas semanaes nos quatro _annos do curso 
de portuguez. Só dous professores poderão razoavelmente com-
portar este augmento de trabalhos. Deste modo tinha o Estado 
de S. Paulo iniciado o seu gymnasio ; a equiparação é que o 
constrangeu a alterar o typo primitivo. Larga attenção está me-
recendo o estudo da grammatica historica, queremos dizer o es-
tudo scientifico da lingua nacional, em França, Allemanha e mes-
mo em Portugal. Sem este estudo _comparativo da Jingua, im-
possível é ter se della um conhecimento perfeito . 

Rapidos progressos está fazendo, sob o influxo dos sabios al-
lemães, a philologia comparada ou glatologia, de g.ue é capitulo 
importante a grammatica historica-comparativa; eliminar conse-
guintemente, do programma dos gymnasios esta disciplina, que já 
ahi ftgura, é , com certeza, dar um passo atraz em contradicção 
com o progresso geral das sciencias philologicas. 

Vo~os fazemos ardentes para 1ue a reforma projectada do en-
sino secundario não seja de molde a rebaixar o padrão de nossa 
educação nacional. 

S . Paulo; 18 de Fevereiro de 1911. 

EDUARDO CARLOS PEREIRA. 

Exame cnt1co das materias propostas pela comrnissão de 
reforma do ensino secundaria, presidida pelo dr. Es-
meraldino Bandeira -- Memoria apresentada ao r.º Con-
gresso de Instrucção Secundaria, pelo professor S. 
Alexander, lente cathedratico do Externato Nacional 
Pedro II. 

As experiencias do passado fazem nos desconfiar de qualquer 
tentativa de reforma que vise a instrucção secundaria. Não fomos 
felizes no tempo do dr . Benjamin Constant que lançou de seu es-
taleiro positivista um ptogramma de estudos encyclopedicos, mal 
desbastados pelo antigo Conselho da Instrucção Publica, creando 
as&im difficuldades para o ensino que as modificações subsequentes 
nunca puderam remover. Convem, pois, seja examinada · com es: 
pirito critico a escolha de materias para o curriculum gymna!'lial 
proposta pela Cummissão de Reforma a que presidiu o mui digno 
ex-ministro da Justiça, dr. Esmeraldino Bandeira. 

Nesse projeto a parte relativa ás disciplinas que se devem 
adoptar no curso secundario, é o seguinte : 

«Poderá o presidente da Republica reformar os institutos of-
ficiaes. de ensino secundario, no sentido de adaptai-os ás exigen-
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cias do ensino moderno, distribuindo as materias de maneira que, 
depois de um curso fund'amental de quatro annos, possa o alumno, 
conforme as inclinações de seu espirito, seguir o curso comple-
mentar 9.e tres annos, dividido em duas secções - literaria e scien-
tifica, - ou entrar para um instituto profissional. 

I - O curso fundamental compn;henderá o estudo de : 
- portuguez ; 
- francez; 
- lnglez ou allemão ; 
- ·· mathemathica (arithmetica, principalmente em suas appli-

cações; algebra até equações do Z. 0 grau inclusive; geometria 
plana e no espaço até o estudo da espbera inclusive ; trigono-
]Iletria rectilinea) ; 

- geograpbia gemi e geographia politica e economica do 
Brasil e noções de cosmograpbia - noções de historia universal e 
historia do Brasil ; 

- noções de hygiene ; 
- noções de sciencias physico-cbimicas · e suas applicações á 

agricultura, ao commercio e á industria ; 
- noções de sciencias naturaes e suas applicações á agricul-

tura, á industria e ao commercio; 
- direito usual ; 
- desenho (desenho a mão livre com suas applicações ao or-

nato geometrico plano ; estudo dos solidos geometricos acompa-
nhado dos principios praticos da execução das sombras ; ornatos 
em relevo ; desenho linear geometrico ; elementos de perspectiva 
pratica á vieta) ; 

- gymnastica. 
II ·- O curso complementar comprehenderá : 
a) secção literaria : 
- literatura, especialmente a portugueza e a brasileira ; 
- francez e literatura franceza ; 
- inglez ou allemão e literatura ing,leza ou allemão, conforme 

a lingua estudada no curso fundamental ; 
- latim; 
- grego; 
- historia da civilização e historia do Brazil ; 
- philosophia ; 
- ·physica e chimica ; 
- sciencia naturaes. 
b) secção scientifica : 
- litenltura, especialmente a portugueza e a brasileira ; 
- francez e literatura franceza ; 
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- Ingl~z ou allem\i,o e literatuva ingleza ou allemão ; 
- historia da civilização e historia do Brasil; 
- Philoeophia ; • 
- physica e chimica ; 
- sciencias naturaes ; 
- mathematica (algebra superior ; elementos de geometria 

algebrica - linha recta e i::ecções conicas em coordenadas cmte-
zia:µas e polares; - elementos de geometria descdptiva - ponto, 
recta e plano e suas combinac;ões até .á resolução Elo angulo trie-
dro inclusive ; - elementos de calculo infinitesimal ; trigonometria 
espherica ) ; 

- mecanica racional e astronomia. ; . 
- desenho (elementos de desenho geometral, aguadas chatas 

e esbatidas ) ». 

Orí:t, entre os assümptos de discussão sabiamente escolhidos 
pelos orgaoizadorRs deste Congresso, figura em primeiro Jogar o 
dos meios edeqnados para, attiugirmos á simplificação junto com o 
aprofundamento dos estudos do curso secunda rio. Vejamos, pois, 
até que ponto a proposta reforma, adaptando -se á capacidade dos 
alumnos, simplificará e aprofundará o nosso ensino. Os program -
mas por demais ambiciosos vão fatalmente ao encontro do mallogro ; 
isto sabemos por longa experiencia. A memoria que tem de ar-
mazenar tantas linguai:i e sciencias tem iimites physiologicos . «Me-
mory is the most physical of our faculties» . diz o professor James. 
E a prova é que varia mais do que as outras faculdades com o 
estado de sande do individ no. « Si vous voulez que votre mé-
moire rnit tenace, vous n'avez qu'á soigner votre eanté et à ne 
pas fn.tiguer vo tre cerveau : ce sont les seuls moyens á votre dis-

. position)), diz ainda M. Fouillée. Em toda a parte, os pedago • 
gistas reconhecem que o alumno mediano pouco ou quasi nada 
guarda dos multiplos nomes, datas e factos qu~ constituem a eru-
dição das cadeiras. A certa altura dos conhecimentos abre-se no 
cerebro um ladrão, e, si entram por um lado dados novos, es-
coam por outro em desperdício os dados antigos. 

Nós os experientes já ensinamos pouco e repetimos muito para 
que do.s nossos eEforços fique algum resultado positivo. Não po-
demos ~.ugment.ar a memoria, mas poiemos organizal-a, exigindo 
d os nossos educandos a attenção reflectid a , servindo· nos da asso-
ciação de idéas e fazendo correr em moldes antigos o material 
novo. Está visto que tal coordenação mnemonica e assimilação dos 
co14hecimentos é incompativel com a exposição erudita ou com a 
grande multiplicidade dos estudos. 

Na organização de um curso de estudos secundarias, deve-se 
considerar, não só a compleição e capacidade dos alumnos entre 
as edades de H e 20 · annos, como tambem o idéal que nos serve 
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de méta e o conjunto que ba de attingill-o. · E' mister não perder 
de vista essa orientação geral quando descemos aos pormenores. 

Matthew Arnold, o grande humanista inglez, declara que o 
principal alvo directo da instrucção é habilitar o homem a conhe-
cer-se a si e ao mundo (u Tbe prime direct aim of instruction is 
to enable a man to )mow himself and the world »). 

A . educação, sabemos, tem seu desenvolvimento subjectivo e 
objectivo. Nas chamadas humanidades, appiende o educando a 
descobrir ·e exercitar seus proprios poderes. apossando-rn cada vez 
mais da mentalidade herdada dn sua raça. Seus pensamentos, 
estreitamente alliados 8. linguagem , alarga:::n-se com a crescente va-
riedade de construcções e numero de vocabulos e com <J conhe-
cimento mais intimo dos grandes pensadores do paerndo. Doutro 
lado - do lado . real - elle estuda a sequencia das camas e effeitos 
do mundo objectivo,. desvendando-se a eeu olhos a pen;pectiva das 
leis physicas invariavl s e da ordem coemica. Que a educação deva 
obedecer a esses dois intuitos não é mais asrnmpto controvertido; 
mas como havemos de pôr em pratica os nmso!:' idéAes. evitando 
ao mesmo tempo a sobrecarga dr multiplos estudos e pormenores 
e o consequente estafamento das intelligencias? Evidentemente 
deve-se restringir para poder arrofundar ; a educação deve ser 
mais intensiva do que exteneirn e as materiiis eetudadas typica~ e 
não encyclopedieas. O deebaste rn d'ffctuaria · con~ mflxima van-
tagem nos estudos que appellam antes para a mEmoria do que para 
a comprehensão e isto sem rncrificio d1-1 grammatica, gel1graphia e 
historia arnimil:.tveis pelos alumno~ rte talento mediano. Assim é 
que, nas aulas !iterarias, que rematam o ensino diis línguas, con-
viria excluir quasi inteiramente a méra bibliograpbia, sendo com-
pulsada em cada classe apenas esta ou aquella obrn prima, a guiil, 
ao mesmo tempo que comtituirne um estudo philologico Ee1 io, lan-
çaria alguma luz sobre o caracter do 1iovo e °'da época que a. pro-
duziram. Estudado por esta forma o latim, a literatura. formaria 
o principal objecto de attenção com abandono gradual das lições 
analiticas do methodo Jacotot e utilização até do burro no preparo 
dos trechos dados. Os congressistas não ignoram quanto as li-
teraturas mo der nas são devedoras ás antigae. Moliere rnria im-
possive l mm Terencio e Pl::iuto; La Fontaine se acha na lingua-
gem di recta de JEsopo e Phaedro; a poe~ia didaetica de Pope é 
o éco da Arte Poetica de Horacio, e Racine in3pirnva-se nas tra-
gedias de Eurípides . Da meEma mflneira se poderia sustentai· em 
these que o methodo ecientifico, de que tanto se vangloriam os 
modernos, tem as suas raizes nas especulações da philosophia grega. 
O alumno intelligente que estudasse, por exemplo, L'Avare, na 
aula de francez, e Aulularia, na de latim, teria prazer em notRr 
para si essa forte influencia da lite1 atura latina sobre a franceza. 
O conhecimento, embota superficial, do 13spirito da antiguidade 
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grecoromana dar-lhe-ia algum vislumbre da bomogeniedade da 
nossa civilização occidental e do tronco donde se esgalham quasi 
todos os ramos da nossa instrucção escolar . 

.Na pr0posta reforma, o latim começa junto com o grego no 
curso complementar. Não ha duvida que isto é um grave Hro 
pedagogico. O estudante ver-se-ia de repente face a tace com 
duas linguas altamente syntbeticas, de caracter para elle inteira· 
mente desconhecido, pois os moldes do francez, inglez ou allemão 
de nada servem para o latim e grego. Mais ainda, teria de de-
corar simultaneamente nessas duas línguas cla8sicas declinações e 
conjungações com semelhanças e diversidades proprias par11 levar 
o dernnimo e a confui::ão aos espiritos mais bem dotados. Outra 
cousa seria se trouxesse ao estudo do grego o conhecimento firme 
dos eiementos da grammatica latina. A comparaçã,o nesse caso 
traria c1areza e proveito em legar de perturbação. Emflm os 
alumnos do curso complementar, dernmbaraçados na aula. de latim 
das preocupações morphologicas e já iniciados nos estudos literarios, 
apprenderiam com mais vigor as liçõee de Hieman Goelzer ou de 
qualquer outro compendio que, por ventura, fosse adaptado para 
o grego. 

O latim, pois, deve começar no curso fundamental, dedican • 
do-se a esta disciplina pelo menos dois annos iniciaes, ficando os 
alnmnos por esta fórma já senhores dos essenciaes da grammatica, 
e capazes de traduzir mm difficuldade a prosa facil - digamos de 
Cornelio Nepos. Proveito haveria até para os estudantes que n!io 
tencionassem passar além deste curso, pois não ignoraiiam intei· 
ramente uma lingua tão necessaria á completa posse e manejo da 
sua propria lingua materna. Accrescentemos que a comparação 
do portuguez com outros idiomas neo-latinos é satisfactoria só-
mente quando se póde appellar para a cummunidade de origem, 
sendo que algum conhecimento do latim tendo a homogeneizar esta 
secção dos estudos. Com insistencia dizemos que o latim deve ser 
estudado não como méra disciplina grammatical, mas como vehi-
culo da literatura antiga. No começo de ste curso, deixemos de 
lado os arcbaismos e fórmas gregas, reservando o seu exame para 
o dia em que forem encontrados nas odes de Horaci9 ou ne thea-
tro de Terencio. O estudo literario da uma lingua, prendendo for-
temente a attenção, tende a impressionar de modo permanente a 
memoria; o estudo de regrns e paradigmas que não forem gra-
vados pela applicação continua, deixa vestígios deleveis com os 
caracteres traçados na cera que o estylo invertido em breve apaga. 

Ma.s, dirão alguns tanto tempo dado a uma só disciplma .aind.a mais 
sobrecarrega um curso que já promette peccar por excessivo. ln· 
dagamos, porém, dos meios, não só de simplificar, como tambem de 
aprofundar os estudos, e os dois alvitres são perfeitamente compativeis 
Ligamos, assim, a maxima importancia a uma disciplina que, segundo 
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M. Fouillée exige, mais do que a passiva aprendizagem de uma sciencia, 
a pratica da inducção, da obeervação e da exµerimentação. A eco-
nomia, in·applicaca vel aqui, se poderia effectuar em outros pontus 
e ás vezes dentro das proprias cadeirns, o que de passagem já 
indicamol:l com referencia aos estudos de memoria. E' a se(;ção de 
sciencias physicas e naturaes que ameaça onerar de modo vexa-
torio o novo cuarriculum. Pessoalmente somos partidarios da orien-
tação moderna e desejareo , que tenham os noi:;sos m~ninos todo o 
ensejo de conhecer o mundo que habitam, as leis e forças physicas, 
os organismos e sua adaptação ao meio terrestre. Ao mesmo tempo 
que essas disciplinas bem eminadas os familiarizam com ·os phe-
nomenos do mundo exterior, communicam-lbes, quiçá. alguma 
cousa do espirito dos pesquizadores cuja longa e operosa pacíencia 
fundou a sciencia moderna. Inculca tal ensino - ou pelo menos 
deve incn!car - o amor da verdade, porque à verdade é bella em 
si e julga ern ultimo appello de todas as pretenções do espirita 
humano. Mas em nosso curso de estudos secundarias seja atten-
dida a relativa importancia educativa das rniencias e ás reclama-
ções de uma bôa seriação. Na impossibilidade de ensinarmos tudo, 
desejaríamos que tivessem mais saliencia a physica e biologia, em 
grandes traços, é muito menos a chimica, geologia, mineralogia, 
e as minudencias da · zoologia e botanica. Os bons professores des-
sas materias fazem um curso mais ao menos <logm~tico e têm 
razão. Os alumnos devem acceitar a sua doutrina com a fé céga 
de pequenos materialistas. Mais tarde como homens entrarão na 
critica das hypotheses sobre as quaes deEcanÇam todos os conhe-
cimentos humanos e apprenderão a duvidar da infallibi!idade até 
de um professor de pbysica. 

Com o intuito evidente de ~ornecer alguma instrucção scien-
tifica aos alumnos que não tencion 11 m pas~ar para um dos cursos 
supplement?-res, figuram no curso fundamental noções de physica, 
chimica e historia natural. Ha o perigo que essa especialização 
das sciencias no começo do ensino scientifico avolume por tal fórma 
o desenvolvimento subsequente deseas materias que ultrapaEsem 
inteiramente as raias da instmcção secunda'ria. Preferivel seria 
que as primeiras n0ções fossem dadas englobada.mente numa ca-
deira de Erdlcunde ou physiograpbia, onde tambem melhor ca-
beriam os rudimentoti da cosmograpllia do que no ensino geogra-
phico. A pbysiographia como se lecciona em Inglaterra dá ás pri-
meiras idéas elementares da sciencia a proposito da physica do globo 
terraqueo. Tal ensino é necessariame.nte concreto e adinitte a ex-
perimentação. · 
· Sirvam de exemplo dos programmas dessa diEciplina adopta.-
nas escolas inglezas as materias contidas no livro de Alexander 
Morgan, publicado em Edinburgo em 1899. EsRe compendio, que 
tem encontrado grande acceitf!ção, ~rata em 25 capitulas dos se-



- 82 -

gnintes assumptos: materia ; noções de mechanica ; gravitação ; 
calor e temperatura; irradiação ; composição chimica da materia; 
agua. magnetismo terrestre; atmosphera e ventos ; evaporação e 
cnndensação ; oceanos e co1·rentes oc eani~as ; fontes, rios, geleiras; 
crosta terrestre, roclrns ígneas, metamorphic as e sedimentarias ; 
vulcões e te l'r d moto~ ; tórma ci d i 111ensõ0s d a terra ; rotação e re -
volução da t erra em torno do sol; e; tações; lua. e eclip8eR . Para 
completa efficac ia de semelhante ensino, indispemavel tieria o ma· 
terial do Anschaimgsunterricht, qufldros murnes, modelos, specimens 
de rochas e apparelhos e reactivos rrnra as experiencias adequadas 
ao curi>O: A's materias acima enumeradas accrescentariamos li-
geiras descripções da fauna e flora do globo t.ypicas das diversas 
zon.as e altitudes. 

A Commis~ão de Reforma prnpõe que as noções de sciencias 
physico-chimica::i e n 1turnel:l, ensinadas no primeiro cyclo, sejam: 
appl icadas á agri cultura, AO Cl) mm ercio e á inclustri n. A tenção é 
preparnr para a vida prati ca os que não vão além dos estudos 
fondamentaes. A idé:-i. é utilita1fa_ O utilibriRmo. porém, no co-
meço de um curso scientifico, tem contra si uma grave ohjecção: 
é prematura e, portanto, inutil. Descemos assim ao terreno estreito 
das especialidades com prejui ;-;o àos ponto> de vii::ta l:i rgos . Citemos 
outra vez o excellente livrn de M. F' o nill ~ e : «La spécialité ne 
doit venir qu'a.pres J\1cqu is itíon sure et durable des counassances 
universelles : J'utile ne doít venir qn 'aprede vrai et le bean » . E' 
preciso prime iro .flssimilar os ele mentas das scíencin genil. sendo 
tol eraveis as minud encifl s de applica ção apenas qua11d:i exempli-
ficam a grandes leis. Saiba o menino primeiro f!S propriedades 
gemes do oxygenio, sua distribuição na nntureza e importancia 
para os organismos ; m~1ís tarde, quando fôr medico, apprenderá 
em dois tempos :i preparação e applicação thernp eutica do pernxiclo 
de hydrogenio. Saiba elle da larga. parte que tem a silica na 
formação da crosta terre&tre , npprenrla a. distinguir na. chimica o 
grupo do~ álcaliR : mais tarde, como indmtrial, frtmiliarizar-se-á 
com os proce.::sos empregados na fn bricação de vidro. Estude o 
parallelogrammo das forças e as noções clas~icas de electricidade; 
muito dnpois, como engenheiro. terá occasião de occupar-se com 
os detalhes da tracção el13ctrica. Diz ainda M. Fouillée": «L'en-
seignement utilitaire, qui se préoccnpe trop tôt de la profession 
spéciale, va contre sou but et, toin de préparer à cette prnfession 
des hommes plus aptes, il ne lui tournit quedes esprits incomplets 
.et mutilés». A sciencia. como se deve ensinar em nornos col-
legios, existe para si independente de todas as suas app \icações. 
E' neste altar unico que se deve Ajoelhar-se o neophyto ·sob pena · 
de incorrer em idolatria. E' por rsta via recta que deve trnnsitar 
sem cançar-se nos desvios, si é que deseja alcançar a cultura geral 
que .é o melhor preparo 11ara a vida pratica. 
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Quanto á pbilosophia, que figura no programma dos dois cursos 
comptementareei, parece conveniente que trate de preferencia dos 
princípios geraes dos conhecimentos adquiridos nos dois cyclos, 
sem .se occupar com assumptos realmente alheios ao ensino i;;ecun- , 
dario. Seja,m por exemplo excluidas a tbeodicea e a ethica, dan- · 
do-se, ·por8m, toda a attenção ás leis do raciocinio applicadas no 
methodo scientifico. Seja dada a base psychologica que .explica 
os conhecimentos. Assim concebida a funcção dessa disciplina, 
constituirá ella o apice da educação pbilologica e scie.ntifica do alumno 
e nada deverá conter que não seja o seguimento logico e comple-
mento harmonioso dos estudos anteriores. Outra razão para excluir 
qualquer parte da philosopbia que directa ou indirectamente levasse 

. á critica dos dogmas de religião ou de escola, é que o nosso en-
siµo é leigo e indifferente a todas as crenças, sejam ellas catholicas, 
positivistas, atheistas ou agnosticas. 
· O progrnmma de mathematica, proposto pela commissão parece 

tambem exceder os limites traçados pela consideração da edade e 
condições doe nossos educandos . E' formulado evidentemente por 
homens de aptidão especial para :llumnos de aptidão especial. 
As materias designadas para o primeiro cyclo, com as suas appli· 
cações praticas, bastariam para todo o ·curso de sete annos, si 
fosf:lem ensinadas com o intuito de desenvolver no alumno a 
faculdade mathematica, e não COL'.1 a preoccupaçs,o de expôr uma 
scienda completa. A sobrecarga se sentiria não menos po prin-
cipio do que na continuação e fim desses estudos. Os primeiros 
pasrns soem ser muito lentos, nem póde correr quem anda nodurn 
poplite firmo. 

A primeira tarefa do professor é fomentar o raciocinío nascen-
te. Tres annoa de arithmetica e um de geometria plana não são ' 

·excessivos para esse tirocínio. 
E' preciso cbntar, pois, com a lentidão das intelligencias na 

organização desta parte do programma, e sacrificar resolutamente 
qualquer id éa de erigir uma construcção ambiciosa em alicerces 
mal seguros. 

Os alumnos principiantes são tanto mais fracos em mathema-
tica quanto as exigencias do exame de matricula são insufficientes. 
Convem que os candidatos á matricula tenham o traquejo de toda 
a aritbmetica pratica até proporções rnclusive, e para que os ex~
rninandos sufücientemente preparados nesta materia não sejam pre-
teridos por aquelles que :i.penas mostram ter boa memoria na bii:i-
toÍ'ia e geographia, tenham os pontos dados para a arithmetica um 
valor cluplo. · 

Poder-se-ia tambem tomar em consideração no exame de ma-
tricula qualquer conhecimento pratico de linguas vivas que por 
ventura trouxessem os candidatos. 

Temos cerno feli!ií a ideia de dois cyclos no curso de estudos 
secundarios. Ainda a Commissão de Reforma mostra acertos pro-



- 84 -

pondo que o maior numero das cadeiras sejam communs aos dois 
cursos supp'lementares, estabelecendo-se differença apenas nas ma-
thematicas e Jinguas classicas. Mas, est modus in rebus sunt certi 
denique -fines . Receiam os o peso excessivo de tantas materia8" en-
sinadas por especialistas e a consequente continuação de esforços 
improficuos e estudos anarchicos. Nós, os antigos, tinhamos . assis-
tido a tantas reformas sem melhoramentos que só podíamos viver 
com aquelb especie de esperança que nem a morte tira. Agora · 
ha mais razão para termos confiança no futuro dos nossos collegios 
-ha mais razão porque os proprios professores mostram interessar-
se na organização do ensino e prnmettem prestar valioso auxilio 
a um governo desejoso de sanar os males, coliocando a instrucção 
publica na altura que convem a uma grande nação. Si nos fôr 
permittida a comp11ração, podemos lembrar que, trinta annos atraz, 
S. Paulo foi uma cidade construida por mestres de obra, solida, 
feia, acanhada. Chegaram os arcbitectos, os constructores techni-
cos, e hoje é uma cidade de palacetes. 

Assim, a nossa instruc.;ão secundaria, enfezada pelos erros do 
passado, póde transformar-se num bello templo de sciencias, si o 
nosso pessoal technico puzer mãos i obra, e ajudar com seus con-
selhos e esforços a boa vontade do governo. 

S. Paulo, 16 de F evereiro de 1911. 

A. ALEXANDER . 
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NOTA FlNAL 

Esta publicação é devida ao franco e gec.eroso apoio que 
o governo de S. Paulo dispensou ao 1. ° Congresso de lnstrucção 
Secundaria. O presidente do Estado, exmo. sr. dr. Manoel 
Joaquim de Albuquerque Lins, e o secretario do Interior, exmo. 
sr dr . Carlos Augusto Pereira Guimarães, resolveram que O· 

Diario Otficial lJUblicasse este relatorio, afim de fica i· perpe-
tuado o trabalho dos professores que se reuiiiram nesta Capital, 
com o elevado fim de discutir assumptos de ensino sec;mdario. 
A ss. excias. os mais vivos agradecimentos. 

O relator desta publicação foi o distincto professor sr. A. 
Ale1.ander ; e as suas observações, que elle destinara para/ serem 
impressas e collocadas em ultimo logar, foram aproveitadas, como 
era de justiça, para abrirem o relatorio. 

A modestia do illustre professor foi posta de lado pelo me-
recido apreço que o revisor deu ás - Observações do Relator-
Que seja desculpada a sua bem intencionada liberdade. 

S. Paulo, 21 ele Abril de 1911. 

E. E. 
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