
AINSTRlICOÃO PUBLICA NO BRASIL.





A INSTRUCCÃO PUBLICA
~

NO BRASIL

PELO CO SELHEIRO

-B. L. GAR lER, EDI 'TOR

69-RUA DO OUVIDOH-69

1867.

.....,



E.ste vo\um~ ac':la- 5e rE:9í~ado
sOb número 5.~...5:ti.....--··
do aOo d9 A..~..~.G--_.-

TYPOGRAPHIA DE Q1JIRINO & IR -
r. ela QUl't J MAO,anCla, 27.



A generosa aspiração, que este livro exprime, devia
apparecer á luz da publicidade sob os auspicios de um
nome mais conhecido no mundo das lettras. Cada um,
porem, paga, como póde, o seu tributo á causa da patria.

Profundamente convencido, de que é impossível a re
generação nacional sem o desenvolvimento da instrucção
publica, concorro para ella com o pequeno contingente
de minhas forças. Os que podem mais, cumprão o seu
dever.

Quando tantos e tão brilhantes talentos se inutilisão,
e- gastão-se em uma luta esteril, e prejudicial aos ver
dadeiros interesses do paiz, deve achar benevolencia,
aquelle que applica a sua fraca intelligencia ao estudo
da mais importante das necessidades sociaes.

Se tiver a fortuna de attral1ir a attenção do homen
capazes para e se trabalho de regeneração ocia], se1'-o
satisfeitos todos os meus ue ejos.

o AmOR.
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Ta sessão de 11 de Abril de 1864 proferia eu na tri
buna da Camara temporada as seguintes palavras:

, Entretanto, SI!r. pre idente, de..:sa politica de concilia

" Ção, de sa quietaçãO do e pirito dos pa~'iidos, de sa ce'

sação do l)hrene. i e da recriminaçõe.:::, nasceo uma tendclI
cia l)olitica, que, levada até certo ponto, pócle 'er, e é

lnuito vantajosa para o paiz; mas que levada á exagera

ÇãO, como no meo lmmilde entender já começa á . ê-lo,

póde arrastar-nos á grandes male, á males, que, se hoje
não ameação eminentemente o paiz, não é muito di:ffi. ·il

todai'ia enxergar em um futuro m:1is ou menos 'remoto.
Quero fallar da politica do. interesses materiaes.

. Eu, Sl1l'. lwesidente, não sou infenso, e nem o podia

ser, á politica do;; iuteresse. materiaes: entendo pelo cem

trario, que O' interesses materiae exig'em e tlei'em re
ceber de um g'overno bem constituido a mais zelo a attell
ÇãO e O' mais sollicito;:; disvellos. Tambem me entl1usiasmo
diante das maravilhas e do. }Jrodigios do pl'ogre ..o ma

terial. Sinto emoções muito ag'radavei' ou,illdo o grito da

locomotiva, que trall 'põe os e paço" com a celeridade do



VIII INTRODUCÇXO

raio; sinto as me 'ma emoções, quando vejo desenrola
rem-se os novellos de fumo das chaminés dos navios; sin

to-as igualmente diante do estremecimento uo fio electrico,
tran. mittindo o pensamento pelas mais remotas distancias

com a mesma presteza, com que elle passa pela intelligen

eia, que o concebeo. Ha em tudo isto, e em todas as ou

tras manifestações do progresso material alguma cousa de

grande, que eleva o espirito até a Gomprehensão dos altos

de tinos do homem. Quero 110rem a harmonia e equilibrio

dos intere: es sociaes: desejo, que não l)redomine exclusi

vamente na politica dos a,1tos poderes elo Estado a atten

Ção e sollicitude l)elo desenvolvimento material: desejo,

que a par dei desenvol imento material caminhe o desen
volvimento intellectual e moral elo paiz. (Apoficulos, 'm'U,ito
úe?lI) .

,. DC"ejo, SUl'. pre, iuent , que a 'politica do gOYC1'UO tenda

,ol)1'e tudo :1 manter no paiz a ordem moral, que é a parte

principalmente con ,titutiYu, a parte 1)01' excellencia da 01

dem social.

" O SNIL PEDRO LUIZ: - Apoiado.

" Des jo, 8m. presidente, que todos os exforços dos altos

poderes do Estado tendão para esse gTandioso resultado.
, Quero o triumpho da verdade l)elo concurso de todas

ti· intelligencia .

~'Quero o imperio du virtude e da probidade politica

pelo Concurso de todas a, vontade;,.

,. Quero o imperio da ju. tiça, que é a verdade, que é

a probidade, que é a virtude na ordem ocial, pelo concurso

de todos os e piritos. (A1JOfia~os).

"Quero, 8111'. presidente, que á proporção que corre a
locomotiva, que á proporção que sulcão as aguas dos rios



IXINTRODUCÇÃO

e dos mares os vapores subvencionados ou não pelo Es

tado, que á proporção que se estendem os fios electricos,
se vão estendendo tambem, se Yão propag'ando, vão sendo

en:;;inado e comprehendido o. ,erdadeiros principios mo
raes e religiosos. (Apoiados,. mwilo bem).

"Quero, nr. presidente, que á proporção que o go
yerno do paiz emprega todos os meios, de que póde dis
por para dar ao povo riqueza e bem estar,. lhe dê tam

bem o pãO do espirito (apoiados) J e faça comprehender ao
cidadão brasileiro, que elle 'vive sobre tudo para cumprir o
seo dever de homem e o seo dever de cidadão. Quero,
que a idéa do dever seja o alicerce, a base solida, em que
se firme a ordem ocial. (lpoiaclos).

"Quando, Snr. l)residente, em um paiz predomina ex

clusinmente nas attençõe~ do governo a politica. do inte
resse materiaes, não é di:ffi.cil prever, quaes serão os re
sultados.

, A primeira con equellcia, que produz o exclusiyismo

ua politica dos interes. e materiae', é o amortecimento, o
de. apparecimeuto do espirito publico. Os partidos, que [o
a alma, que são a vida do systema representativo ...

" O S 'R. SALDANHA MARINHo:-Apoiado.
" .... desapparecem pelas tran acções, pelas convenções,

(lue lhes anniquilão o espirito, que os matão.
" O SNR. LOPES -ETTo:-Pela immoralidade.

" As ambições surgem de todos o ' pontos, começa a ambição
a er o moveI de todas a acçõe, de todo os exforços, de

todas a' aspirações; e ue;;de que a ambição se constitue o

moyel de todos os actos, V. Exc.· comprehellde perfeitamente,
que o patriotismo esta cOl1demnado, e o dever desconhecido.
(!lpoiado ,. m'l.bito bem).

1I'l5TR. l'UB.-Introd. II
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" Essa influencia, que actua. obre o animo dos altos

poderes do Estado, quando exclusivamente prestão ua atten

Ção aos interes eb materiaes, desce, ainda mais perniciosa,

até as ultimab camadas da r'ociec1adei e o desejo dos gozos

materiae', o desejo de elll'iquecer, vem á ser o. entimento

unanime. Dis'e um orador e l)arlamentar mu.ito di. tincto, e

disse-o com a maior verdade, que o de ejo dos gozo matc

riaes, con equencia 10gica e nece..~aria da politica excluo iía

dos interesses materiaeb, é o ultimo e supremo intere se de

todos os povos decahido:s.

" Por tanto, senhores, desejo evitar para o meo paiz esses

resultados, que na administração se tradnzem, e se reve1ão

por uma cousa detestave1, pela corrupção, que necessaria

ll'lrute vem t'L con~tituir o unico meio de gOíerno. Para evitar

es~a desgraça, para salíar o paiz desse paradeiro, que póde

esta~', e eu quero acreditar, que está muito 10ng'e, é, que eu
chamo a attenção do governo e da camara para essa outra

oruem de interesses 'ociae', para os interesses moraes ua

sociedade.

" SUl'. presiuente, o remedia para curar e. se mal, se por

ventura existe, ou para preveni-lo, se por Tentura ainda

não existe, está na restauração dos principias religiosos e mo

raes, re -tauração, que se obtem 1)e1a euucação e pela instrucção

popular. Cheguei ao l)onto, que desejava, a instrucção pu

blica do paiz.

" Se em touo' os paize e em touo os governos a euucação

popular é uma necessidade vital, é muito mais ainda naquelles

l)aizes, que como o nosso, se regem pelo systema representa

tivo, naquelles paizes, em que, como no nosso, o povo se go

verna pelos seos delegados, e cujo systema de governo se 1asea

sobre a opinião naeiona1.



" Dizia Washinton, es a gloria pUl'i~sima do seculo 18°,

que se vai irradiando hrilhante por todas as pagina' da his

toria americaua, que, á proporção que a org'ani 'ação de um

goyerDo dá. força' a opinião publica, é necessario, que esta

opinião publica se illustre que e esclareça, para que possa

comprehender a missão sublime, que tem á preenxer na di

recção e no goyerno do paiz. E não. e póde comprehender,

que o, ystema representativo, o systema do governo da nação

pela nação, possa desenvolver-o 'e completamente, e dar os

beueficos re. ultado', que promette a sua orgauisação; e que

comprehendêrão a..<; intelligencia' superiore', que primeiro

cogitárão desta bella combinação ou desta bella fórma de go

verno e por \ ntul'~ e11e não e funda na verdade illustrada

ela opinifLO, no progresso elo 1)OYO, sobre o qual se dele fuudar,

como di.;:;e Canning, toda a esperança de e.~tabilidade, sob

p lia ele ser illfalli,elmente illudida; se não se apoia nesse

dog'ma da religião politica, que faz con istir na elevação de

toela~ a elas'es o meio mais eifectivo de assegurar ao paiz

uma tl'auquillidade e felicidade duradouras; porque a eleva

ÇãO de todas as ela' e produz essa convi 'Ção commum, essa

unirlade elo pen amento que é o caracter e encial da verdade

em toda"> as suas grao des manife taçõe .

" Peço licença a camara para ler algumas palavrM de um

sabio philosofo ásemelhante re peito, do Sm. Cousin. Diz e11e:

" - O g'o,'erno que, como o nosso, recebeo lealmente o prin

cipio do sy teml1 representativo, i to é, a publicidade e a dis

cu são univel'. aI, não tem outra força, senão a que lhe dá a

couvicçftO dos cidadãos; e se acha nessa situação diflicil e feliz

ao mesmo tempo em que a propagação das luzes é para elle

uma condição ele existencia. A razão publica paga com uzul'a

tudo, que se faz por ella : recompensa, os qHe a cultivão, pelos

XIINTRODUCÇXO .
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seos progressos, derramando pela população o re81 eito ás leis,
os sentimentos honesto.', que acompanhão sempre as idéas
justas, o gosto do trabalho, e o conhecimento do. bens, que

por ene e adquirem, a moderação dos de ejos, e e,se amor da

ordem, que é hoje a unica dedicação dos povos. - ,
" A nossa ConstituiçãO politica, Snr. Í)residente, é sem elu

vida uma das mais benas e elas mai sublimes creaçõe. elo en
tendimento humano na ordem do intere ses ociae.'. Pelo espi

rito eminentemente liberal, que presidio á sua confecção, pela
distribuiçãO das funcçõe. elo poder publico, e pela organisaçfLO,
que deo á soberania nacional, alyo lUna ou outra lacuna, um

ou outro defeito, que o tempo corrigirá, elevou a nação bra

sileira a uma alta catheg'oria entre a' nações civili. adas. E, se
n6s queremos sinceramente, como não é licito duvidar, como
sem duvida o desejamos, que a ConstituiçãO politica do paiz

seja uma verdade, que a sociedade brasileira, sul) os auspicio'

dessa bena e feliz org'anisação, caminhe para o.' seos altos
destinos, devemos elevar o cidadão brasileiro á altura do seo
Evangelho politico; devemos elevar o cidadão brasileiro até

a comprehensão dos altos direitos, que lhe forão concedidos
pela ConstituiçãO, e até a consciencia dos importantes de

veres, que tem a cumprir perante o governo do paiz.
" Isto não se p6de obter, senFLO por um systema regular

e perfeito de instrucção e educaçãO popular.

" A POSiÇãO do povo brasileiro entre w. grandes nações do,
mundo foi indicada pela Providencia, que ele tinou o Bl'a. il
á ser o theatro das futuras grandezas da humanidade. Com
pete á n6s, delegados do 1)0"0, dirigi-lo para esse futuro por
um progresso regular e pacifico; e o nosso primeiro exforço

deve ser instruir e educar o povo, para que elle comprehenda,

e venere os verdadeiros principios sociaes.
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" No meio dos grande: acontecimentos da vida da huma
nidade, disse um grande pensador, os homens só podem ter

valor pela fidelidade aos principios sociaes.

" Snr. presidente, eu não sei, se sou exagerado; mas ligo
tanta importancia á questão da instrucção publica no paiz

que a considero como uma necessidade, como uma condição

da integridade nacional.
,~ A acção propria e natural dos interesses materiaes é a

dissoluÇãO e a separação; a acção pl'opria e natural dos inte
resses moraes é ajuncção e a união. E' preciso por tanto, que

a acçã.o da instrucção 1mblica, a acção do desenvolvimento

moral do IJaiz possa contrastar a acção do interesse pe :oal, a
influencia dos interesse materiaes, que deslocão, que separão,
flue levão o' homens á procurar differente.' caminhos, como
meios de obter o mesmo fim. E' na unida'le elos interesses mo

raes, fructo da in,;trucção e ed~lcação IJopu1ar, que se deve
firmar principalmente a integridade nacional. "

II.

Estas palavras que proferi na tribuna temporaria, (luando,
em phrase parlamental', Gle(inia n minha posirão, expl'imiãO a
convicçãO profunda, que ainda nutro, de que é fatal ao paiz
e ,a politica, que abandona os intere:'se montes da sociedade
para applical' toda a sua attenção ao,' interes:;es materiae::;.

A politica do interesses materiae' não fez e. peral' }Jor muito
tempo a manife 'taçãQ de seos deploraveis effeitos entre nós.

A especulação ataca .pela fraude e pelo roubo o principio de
associação; e ameaça anniquilar este poderoso elemento do
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progl'esso social. O abuso de confiança e uma requintada má

fé matão o credito, essa outra fonte da riqueza publica,

Não são o trabalho e a economia o meios de fazer fortuua,

ou conquistar uma honrada independencia: erguem-se repen

tinamente grandes fortunas, que muitas vezes dissipadas p~la

ostentação e pelo luxo .fLO o sorvedouro da economia do pobre

e do trabalho do operario e a origem das miserias de muitas
familias,

Pesa sobre o Estado uma g'l'anc1e divida, que contrahio para

in(IJug'Lw'Cb?' o c1esenvolvimento material do paiz : o juro do ca

pital, empregado em estradas de ferro, é enorme, e os seos

resultados fluasi unHos. A historia das estradas de ferro da

Bahia e Pernambuco é uma historia de miseria. ,

FaHa-se muito em grandes commettimeutos, empresa:,
desenvolvimento material em grande escalla, Quae: sáo porém

os elementos deste progresso, que nos promette a idade de

ouro? Palavras.

A agricultura definha á margem dos caminhos; a locomo

th'a atravessa fazendas arruinadas; o commercio succumbe' á

falta de credito e aos golpes ela bancarrota; e os apostolos fer

vOfosos dos melhoramentos materiaes sustentão, que a terra

produz sem braços e sem capital, que o commercio vive sem

producçãO, e que a graude importaçfLO é indicio de riqueza!

Melhorameutos ma.teriae..:, é a divisa de alg'uns scJJlvaelO1'es

ela pal1'ia,

E ai ele q11em tiver a coragem de levantar a voz para 0Pl)or
um dique á essa torrente a solarlora de interesses individuaes !
Op(/,/ll'iot·is?no dos e 'peculadores é fertil de insultos e injurias.

Ninguem pode desagra<lar impunemente ao distribuidores da

calumnia e aos mascates da injuria" . .

A pobreza e até a miseria sáo o apal1agio dos servidores do
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Estado. O conselheiro da Corôa que foi victima dos maiores

insultos no meio dos pesados acrificios do ministerio; o ma

gístracl0, que de 'empenha dig'namente asua honro"a missão;

o funcionario, que se recolhe do seo trabalho assiduo e anni

quilador, encontra a carruagem de um concessiona?'io feliz,

que lhe salpica de lama a modesta rou11a, ou do especulador

insolente, que não foi attendido em alguma de suas pre

tenções.

O paiz esta pobre; e nHo púde pagar bem os servidores do

E tado. Mas O' conces ionarios, os p?'ivilegiaclos, O' apostolos

dos melhoramentos materiaes enriquecem; e in ultHo a ho

nestidade da pobreza J

Venhão os melhoramentos materiaes: uma grande rede de

caminho~ de ferro, ligando esse. rio immen 'os, qne retalhão

o nos~o solo abençoado, leve a vida e o trabalho á regiões

remotas do interior; e faça pro peral' a indnstria, c augmentar

a riqueza publica.

:Mas não seja esta grende idéa o l)retexto da especulação e

da fraude: não carregue o Estado, como infelizmente está

acontecendo, com uma enorme divida para pagar melho?'a

11wntos, que têm diminuído a, riqueza publica.

Um l)rogresso prudente e reflectido na senda dos melhora

mentos matel'iae , filho da iniciativa e actÍ"\ idade individual,

que se de.emol--ra ob a protecção do poder publico; e a par

dense o progres o intellectual e moral pela repressão do crime e

do abuso, pela ducação e iu 'Lrucção popular, pelo exercicio

livre e cousciencio"o do. direito., e pelo cumprimento dos d 

veres, tal é a legitima a 'piraçHo d todo. o povos, que se l' 

gem por instituições liv1'es.

Para ,todo os paizes, e principalmente para aquelles, que

se glorificão de ser livres, é o adiantan1ento da instrucção
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publica um interesse de primeira ordem, diz um elegante

escriptor. Quem ama sinceramente as instituições liberaes,

de,aser amigo deciclilio e dedicado da instrucçãO popular. Uma

instrucção sã e solida, geralmente derramada por toda as

classes da sociedade, dirigida do modo mais conveniente de

baixo de nma inspecção solicita e zelosa, é o que póde offerecer
a mais segura l)ase h liberdade de um povo. Onde existe o suf

fragio universal, diz um escriptor moderno, é necessario, que
cada eleitor tenha recebido uma boa instrucção. Um bem

ensino primario é a melhor e mais certa garantia Contra a
anarchia.

Todo o edificio do desenvolvimento democratico será um

edificio construido na arêa sem o melhoramento do ensino

publico. Se ha para os grandes pensamentos da humanidade
um terreno proprio á ser explorado é o das escholas primarias.

As nacionalidades, que se constituem sem o elemento po

deroso da educação popular, não se firmão em bases solidaS

e seguras. Os Italianos comprehendêrão perfeitamente a Ím

portancia pratica desta verdade; e é agradavel contemplar
o magnifico resultado dos seos heroicos exforços, sobre tudo

na Cidade de MilãO, depois que se libertou do jug'o do g'overno

de Vienna.

III.

A' organisação Ja instrucção publica liga-se como a sua

parte mais importante o ensino religioso, que desgraçada

mente tem sido entre nós quasi completamente abandonado.

Seja-me ainda permittido transcrever alguma-s .palavras

do mesmo discurSA, que l)roferi na camara dos deputados:
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" Fallando, Snr. presidente, da necessidade de reformar,

ou ante de org'anisar a instrucção publica no paiz, eu não

posso prescindir de tocar em um ponto, que tem a mais neces

saria lig'ação com esta questão, que é o ponto principal della,

-o ensino religioso.

" Faria uma inju tiça á illustração dos meos nobres coUegas,

se quizesse fazer agora uma exposiçãO dos tristes resultados

da falta do ensino religioso no paiz : isto comprehende toda a

intelligencia, que se preoccupa com os interes es do Estado.

" Nesta casa, Snr. presidente, agitou-se uma questão, cujo

merecimento principal consi te na relação, que ella t~m com

o ensiuo religioso: é a questãO Janrard. Esta discussão fez

ver á camara, fez ver ao paiz, que ha uma lacuna, ha um Ta

euo á l)reencher, ba uma questãO á resolver j e esta questuo é

o ensino religio o. ( Apo'iados. )
" Occorre naturalmente ao espirito, quando' se trata da

questão do ensino religioso, o estado do clero. Chamo a

attenção do nobre ministro do Impel'io para o estado do clero

~rasileiro. (Apoi,ado.) O que entende o nobre ministro do

Imperio, que deTe fazer o governo para melhorar a condição

do clero'? Lembro-me, de que o g'overllo está autorisado para

estabelecer no Imperio Fculdades ou Academia theologicas:

pretende o nobre mini ~ro usar desta autOl'isaçãO '? ão en

tende S. Exc. 3
, que é tempo de dar ao clero brasileiro a iu

.'trueção superior, que o habilite á cumprü' a sua alta missão '?

Nuo ontende o nobre ministro, que é tempo ue habilitar o clero

brasileiro a servir bem ás Dioceses, aos Bi::;pado , em que se

acha dividido o Imperio, e que, no meo entender, devem ser

augmentado '?

" O SNR. PEDRO LUIZ :-Já farião g'l'ande cousa,orgalli

sando em regra os Seminarios.
INSIR. pUB.-Itltrod,. UI
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" ão entende o nobre ministro tambem, que é necessario
organisar, como disse meo illustrado coUega, os Semiuarios,

afim de se facilitar ao clero 11 instrucção indispensav;:ll, in

strucção, que o ponha á coberto desse estigma, que actual

mente pesa sobre elie '?

" Sm. presidente, fallando da orgauisação dos Seminarios,
eu peço licença ao nobre ministro para pedir ao g'overno uma

politica conveniente e moderada, afim de cortar por uma vez

esses conflictos, que se vão succedendo entre o poder eccle

siastico e o poder temporal, conflictos, de que podem nascer

males para o raiz. (J11wicLdos.)
" ão desconheço, SOl'. presidente, quaes sãoo·sdireito.3

do Estado em relação á esta materia; mas desejo, que o go
verno, mantendo a dig'nidacle de suas prerogativas, procure

tambem manter os Prelados do paiz na altura de sua digni

dade, de 'ua força moral, e do prestigio necessario para o bom

desempenho de sua divina mi::isão,

" Chamando a attenção do goyerno e dos altos poderes do
Estado para o ensino religi.oso do paiz, não quero sómente

faliar do ensino superior, da instituiçãO de Academias ou

Faculdades theologica , que eu aliás considero como uma

verdadeira neces..:idade de actualidade: faUo tambem do e11

si110 relig'ioso inferior, do ensino relig·io. o popular. E á este

respeito, se chamo a attenção do governo, provocando-o áque
inicie, e adopte uma politica, que satisfaça est31 alta necessi

dade publica, chamo tambem a attel1ção do clero brasileiro

para dizer-lhe, que o governo póde muito, mas não pode tudo.

( Apoiados. )

" Comprehenda-se, SOl'. presidente, o que deve ser o ensino

relig'ioso: comprehenda o clero brasileiro a importancia de

sua missãO evangelica. Comprehenda o g'overI1O; comprehen-
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damos nós, o que devemos fazer em beneficio do me~mo clero;

e estou cOllvencido, de que sobre as verdadeiras crenças re
ligiosas, escoimadas .dos erros, das pretenções exageradas do

ultramontanismo e do fanatismo, e das pretenções ridiculas e

perigo issimas do voltairianismo e da impiedade, se ha de fir

mar o futuro do paiz, tal como elIe deve ser comprehendido

pelIa illustraçao e pelo patriotismo de seos filhos. ( Apoiado. )
" Eu qnero SUl'. pre 'idente, que sobre tudo o clero bra'i

leiro 'e compenetre da necessidade de explicar aos fieis, aos
filhos do povo, o ca,thecismo. Lembro-me de ter lido em uma

das mai belIas pagina de Lamartine, que o catheci mo é um
codigo vulgar da mais sublime philosophia. Pois bem : faça o

clero brasileiro comprehender o catheci 'mo aos filho' do povo;

e quando o povo ti,er comprehendido o cathecismo, ha de
ser verdadeiramente religioso. ( Apoiados. )

" O espirito da civilisação moderua, meo senhores, é emi

nentemente religioso. As a 'pirações da liberdade não ellcon

trão, nem podem encontrar embaraços n~ conservaçã.o do,

dogmas e das crenças religiosas. A liberdade e abraça com a

fé para condemnar as pretenções do racionalismo, que a enlu

tou de horrores nos ultimo dia do seculo passado. ( Apoia
dos. ) .,

IV.

Dufau em seu belIo livro Do Jlethodo de Obsel'vação, de 

tinado. talvez á operar uma revoluçãO nas idéas e na politica

das nações, diz o eguinte, que não po '50 furtar-me ao de e

jo de transcrever:

" -O Christianismo é, como admiravelmente o demonstrou
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Canning, o eloquente apostolo do unitarismo mnericano, a
unica instituiçãO capaz de domiuar toda a porções da raça
humana, todas as sociedades civis e politicas, que se têm for
mado em seo seio, de reuni-las, e imprimir-lhes uma teudencia
commum para um futuro ue paz e de liberdade. Do ccM'acle?'
de Ch?'isto emwnou tUna. Vi?'l'I.bde, uma influencia benefica, qtbe
teve a {m'ça de tudo ?'81WV(llI'. Um sentimento de human'idade
até então desconhecido se de?'1YmW?b scm'elamenle pela ter7'U; 'l.bm
pode?' novo clesenvolveo a 8'l.bU acção sobn a sociedade.

" De ·facto diffi.cilmente ::;e póde comprehender, como em
presença do universo, tal qual foi, e ainda é, ha pessoa", que
negão a acção das idéas religiosas sobre a existencia moral do
homem. Reconhecemos que muitas vezes e de muitos modos 'e
tem abusado desta influencia; mas vamos por entre os abusos
ao fundo das cousas; estudemos os factos; e diremo:' com
um sabio escriptor. E' um grande ab 'urdo negar a influencia,
que deve exercer sobre a moral de uma nação a crença, de que
existe um juiz, o qual, presente em toda a parte, vê as nossas
acções, ouve os nossos pensamentos, recompensa as virtudes
mais secretas, e pune os crimes mais occultos.

" Deixemos á parte os excessos elo fanatismo e da superstiçãO,
que nascem das paixões humanas, e que a religião condemna,
soffrendo com tudo as suas tristes consequencias, porque são
enes a causas da aver ão e do desgosto de alguns individuos.
Vejamos quantas familias no universo vivem á sombra de. sas
sanctas e consoladoras crenças, que se transmittem de idade
em idaue, conservão a paz e a ordem no lar domestico, e são
manifestamente a base das virtudes, que ahi se praticão. Os
homens sempre procurárão no templo, á sombra do altar, pen
samentos salutares e alg'um desapego desses laços uo mundo,
que um dia devem s~r necessariamente.quebrados: Linquenda
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tellus et dO/nus et placens ULO/' ! E' a"im, que o seo e 'pirito se
remonta ácima do nivel terrestre; e pait'a na região desco
nhecida, onde parece, que está a sua verdadeira patria.

" Um escriptor recommendayel pelos seos trabalhos, cuja

autoridade funda-se eDi uma calma e paciente obser,açilo,

applicada á diversos pontos da Elll'opa, Leplay, depois de
haver estudado a socieuade nas situações mai oppostas, reco
nhece, que em parte alguma, quer na vida moderna, quer na
vida antig'a, o elemettto mo?'al é clistincto e sepa?'avel do ele
mento ?'eligioso. Ou se trate do camponio russo, á quem a re
ligiãO inf;pira um pio respeito nas relações da familia, " uma
resignação el3toica no soffrimentos phi ico e moraes, e em
pre e:gça da morte uma trauquillidade, uma serenidade, que
apresenta. alguma' veze::; um verdadeiro caracter de grande

za; " ou se trate de. as populações medias da Inglaterra
" todas penetrada.' da Biblia e de sua forte mOl.'ltlidade, , elle
vê por a toda parte a idéa reliO'iosa, debaixo de differeutes
fórmas, ligada esrencialmente á duração e ao aperfeiçoamento

moral da família e da sociedade.
" E a liberdade, á que todos nós aspiramo', póde ser con

cebida sem as crenças religiosa, ~ Será pos ivel e duradoura

para um povo, rlue as tiver abjurado ~ Seguimos completa
mente a opiniãO de Tocqueville, que diz: "Quanto á mim,
duvido, que o homem po 'a jamais. upportar ao mesmo tempo
uma completa indepenc1encia religiosl:t e uma inteira liber
dac1p, politica : son levado a pen, ar, que, SI'- elle não tem fé,

cl~ve se?'vÍ?' ; e se é liV?'e, deve C/'e?'.
" Se a" crenças podes.'em ser inteiramente banida.. do co

ração do homen., achal'ião ainda um refug'io no coração das
mulheres. E. a metade do genero humano, a quem a Provi-

I .
dencia concedeo menos força e saber, porém maIS senso e mo-
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deração, do que á outra, á quem foi conR.ada a guarda do lar

domestico, de quem o menino recebe o;:, primeiros g-ermens de

educação', crê essencialmente, e muita vezes até a superstição.

Debalde as e.schola: tentarião roubar-lhe esse thesomo de

consolaçõe' e de esperança, que ella encontra na religião, no

meio das miserias de nossa existellcia morta1.
·" Um ponto incontestavel é, que os individuos, que não

conhecem neste mundo as virtude domesticas, aquelles, para

quem a fé conjug-al, o reslleito á velhice, a sanctidade da pa
lana, a piedade filial 'ão palavra sem valor, nã.o tem crença

alguma. 8ó accidenta1mente podereis encontrar alg'uns indi

cios de fé nos entes funestos á sociedade, que se entreg'ão ao
mal, que o praticrw em grande escalla e publicamente. Os

ladrões e a. pro tituta. em geral não creem em nada. Temos

pesar em dize-lo, a philosophia que ostentava ultimamente
um ahominavel envenenador, que ene consignou em seu tes

tamento, e cujos principios sustentou até o fatal patibulo, é

exp.t1Lmente a mesma, que faz as delicias dos l·iV?'es penwclo1'es
de nossa epocha.

" Accrescentemos, que a religião tem suas virtude: espe
ciaes que aperfeiçoão, e póde-. e dizer, que trallsformão a moral

oeia!. Para os povos christãos, por exemplo, ena será a moral
evcmgel'ica., que exerce uma acçao immensa sobre os costumes,
sobre as leis, sobre a existencia iuteira da 'ociedade, tran. for

maudo-a pelo' seos Sl;blimes affectos em lUna . ociedade nova,

onde domina uma commiseração eillcaz para os pobres, fracos,
e opprimidos deste mundo, sentimento completamente desco
nhecido na sociedades autigas.
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v.

A religião foi no pas ado, e será no futuro, em todos os

tempos, o primeiro fundamento das sociedades hamanas : é

sómente sobre a Rua influencia poderosa, que se basêa a pre

ponderancia do PO\ os civilisados. Debalde alg'un escriptores,
sob a influencia dos erros do raccionalismo do seenlo 18.0

,

su:,tentão, que a religião foi nma nece",sidade momentanea e
passageira da civilisação, que passou com o desenvohimento

da razão. Este absurdo é contestado pela historia de todas as

nações, pelo estudo da natureza humana, e pela observação
dos factos.

Em todas as epocbas a perda do sentimento religioso foi

sempre seguida pela perda das aptidoes moraes mais neces

seu'ias ao aperfeiçoamento do individuo e da sociedade, e pelo

apparecimento de g'l'andes desordens sociaes. Ainda no meio
dos maiores progre so, matel'iaes da civili ação desapI)arecem

as verdade' momes; e este phellomeno é sempre o prenuncio
dos grandes abalos e da decadenciadas uações. NãO existe mais

entre os habitantes de regiões outr'ora tão ricas e g'l'andes nem

e qner a lembrança de uma prosperidade material, destruida

. pelo esquecimento e abandono das leis moraes e religiosas. Seos
re~tos, servindo para excitar a admiração do povos modernos,

devem tambem servir de liCÇãO, para que elles procW'epl sem

pre na obediencia ao de,er e nas crenças relig'iosas a verda

deira base de seo futuro.
Os povos, diz Le Play, gosão, assim como os indi,iduos, do

seo livre arbitrio. Elles não são fatalmente votados nem ao

bem nem ao mal; não se póde discemir na historia de uem um
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delles uma successão necessaria 'de mocidade e progresso, de

velhice e decadencia. Qualquer que seja o seo passado, são se·

nhores do seo futuro; podem sempre cOl1tar com o successo,

ainda mesmo depois de um longo periodo de decadencia, se

restaui'ão a pratica das virtudes moraes ; mas se esquecem e

abandonão estas leis, a sua lJrosperidade destroe-se completa

mente.

O christianismo, lJl'incipio da civilisaçfLo moderna, fonte da

prosperidade das nações mais poderosas, e fundamento da Yer

dadeira liberdade, offerece no complexo de suas doutrinas e de

seus preceitos o typo das sociedades humanas, como as conce

beo a sabedoria infinita e a vontade omnipotente do Creador.

E' a moral evangelica o codigo de sublime philosopbia, que

deve dirigir a educação das gerações modernas, a quaes forão

pela Providencia destinadas para a grande obra da regenera

ção moral. Resumindo em um complexo admiravel todos os

deveres, que constituem a grandeza moral do homem, a dou

trina chl'istrL é a necessidade mais importante do ensino pu

blico, e condição indispensavel do verdadeiro progresso social.
Ensinando as virtudes, que se oppõem á exageração dos

llppetites phisicos e a todos os outros vicios, que dominão as

classes infel'iOl'es, e destruindo pela humildade e pela ig'ual

dade o orgulho, vicio das naturezas superiores, que é ainda

mais funesto por causa do desenvolvimento do Uontag'Ollismo e

pela estil'ilidade de todas as virtudes, a moral evangelica fir
ma as verdadeira!' ba es da familia e da sociedade,

O chl'istianismo é e deve ser para todos os povos livres uma
instituiçãO social. Pelo amor ao trabalho, a que o homem foi

condemnado, como lillla necessidade de expiação, assenta os

fundamentos da propriedade, do progresso material, e do bem
estar. Pela inuis~olubilidade do matrimonio, fidelidade con-
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jUg'al, autoridade paterna, obediencia e dedicação filial,' con
solida a familia, base Je toda a sociedade bem constituida.

Pela igualdade, liberdade e solidariedade no' destinos do

homem, origem da verdadeira dedicação aos inte~'esses 80

ciaes, alarga a esphera das grandes associações humanas,

e promette o futuro dessa sublime aspira.ção da - Humani
dade, que se revela em todos os movimentos do progTeso

e em todas as conqui tas da civilisação.

O cbri tianismo deve 'ser para os povos livres uma in '
tituiçãO ocial. As crenças religiosas não devem exprimir

sómente um desejo ardente do coração e uma aspiração
sublime do espirita l)ara os gaBas ineifaveis de uma vida
futura. Nem mesmo deyem constituir ómente o apanagio

da familia, que se concentra no goso das affeições do

mesticas. Admiravelmente expan ivas, as crenças christãs
con 'agrão o -:-deveres do homem para com todos os outro.

entes da sua especie, e as vantagens, que a ordem moral
assegura .nesta Tida. O mi~ticismo rus o, filbo da iJéa

exclu iva de uma vida futura, que fortalece a resignação
no soifrimento' e a serenidade em pre ença da morte, não

póde constituir a base da civilbação cbristã. O que im
prime o ~eu verdaueiro caracter á esta civilisação, é a idéa.

de solidariedade, es c laço indissoluvel da fraternidade ]lU

mana, de que foi o Filho de Deu~ a incarnação viva liO

mundo.

O que é porem o Christianismo em o padre ~ E grande
e sublime a missão do mini tro do Cbristianismo neste

mundo. Interprete fiel entre Deus e a humanidade, depo
sitario de todas as fragilidades humanas e de todos os the··

souro); da ju tiça e misericordia divinas, o sacerdote do

Chrisíianismo é o grande obreiro do progresso moral, o
11iSTR.l'UB.-Int1'od. IV
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guarda da sauctidaele das crenças, ela pureza dos costumes,
e o director da' consciencias na pratica de toda' as ,ir

tudes, condição unica de felicidade para o bomem.
Apostolo elo bem, leg'itimo representante de Deus obre

a terra, ti padre ebristão deve ser o archetypo de touas a

perfeições humanas. O bem debaixo de toda. as suas fór

mas, o aperfeiçoamento e felicidade do homem pela pratica
do dever, é o ol)jecto constante de todas as suas preoccu
pações, o alro de todos os seus esforço,', o unico de. ejo ar
dente e ,incero elo ..:eu coração, o unico pensamento elevado

do seu espirito, a a, piraçrLO generosa e sublime de toda a

sua vida.

Desenvolvel' pelo ensino e l)elo exemplo o zelo relig'ioso

e o sentimento do de,er, é a ,'ua missão na terra; é o

seu unieo meio de succeS::iO; é o cmnprimeuto do manuato

sancto, de que Deu' o encarregou no seio ela familia humana.

E' o sacerdote, que preside a todos os grandes aconte
cimentos da yida do homem. Banha a fronte do l'ecem

llascido lia agua lustral do bapti mo, e o inicia nos mys

terios da religião. Sanctifica as promessas solemnes, que
unem os esposos perante Deus e perante o mundo. Co

nhece, ao toque das pu1:ações da consciencia, as febres d'al

ma, que arde no fog'o do peccado; e applica-lbe o remedio
do arrependimento e da cOlltricçãO. Abre as porta:::> da eter

nidade á alma, que se desprende das cadêas da terra, for

talecendo o moribundo em presença da morte, e preceden
do-o por suas orações perallte o Juiz Eterno.

Em todas as situações supremas da vida é e11e, sempre
e11e, o interprete entre Deus e o homem.

E' grande e extraorclinal'ia a influencia, que o sacerdote
exerce sobre o desenvolvimento moral e sobre os de:::>tinos
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de uma naçã.o. Obreiro necessario da ed.ucação moral e

religiosa, sem o cumprimento de sua missão divina a fa
milia e a sociedade não vivem no: de::ignios de Deus.

VI.

A instituiçãO veneravel da indissolubiliJade do matrimonio

foi um dos mais solidos fundamentos, em que o christia

nislllo firmou a ordem moral das sociedades modernas. Des

envolvendo e fortalecendo o espirito de família, creou no
lar domestico um foco de virtudes, que derrama a sua luz

benefica em todas as relações e em todas as situações do
homem social,

A moral 8yangelica leyantou no seio da familia um

~hrono para reger o mundo por uma influencia poderosa,
que se exerce pp.la sua propria virtude e independente de
qualquer con agTação legal. Teste throno collocou a mulher

-mãi e esposa.
Consagrando a pureza e dig'nidade do casamento pelo.

laço' da indissolubilidade, e pela elevação do caracter

moral da mulher, a doutrina do Christianismo consagTou
uma condição indispensavel da exístencia dos povos livres.

A mãi de família é uma creação do Christianismo. E' só
a mulher do Christianismo, que exerce no mundo e. se as

cendente ac1miravel, que constitue uma das mais maravi
lhosas manifestações da Vontade de Deo '.

Virgem-a Religiã.O lhe deposita no seio a fiôr candida da

illl1ocencia, a fiôr de todas as virtudes e de todos os per

fume d'alma.



XXVIII INTRODUCÇXO

Esposa-a Relig'ião lhe imprime n'alma a dignidade da

fé, a firmeza da lealdade, e a sinceridade da dedicaçãO.

Mãi-a Religião a elflva á altnra da n'1ais snblime abne

g'açüo e do mais sancto sacrificio.

Virgem-Espoza-Mãi-elIa impera pela força de sua fra

queza. A felicidade da famíl'ia e a prosperidade da nação

a glorificão.

Virgem-espoza do Senhor, que aos pés do altar, pelo

orgão do ministro' sagrado, a entrega ao homem, que foi

destinado para seu companheiro na vida...

Espoza-abrindo á intelIigencia e ao coração do homem os
thesouros ineifaveis de sua alma candida e pura, e impri
mindo-lhe pela admiração e pelo amor o cunho da verda

deira superioridade moraL ..

M~,i-agitada pelas mais misteriosas emoções ao sentir

viver-lhe no seio o fructo do seu amor, toda solIicitude,
toda disvelIos, toda amor para o filho, que firma os seus
primeiros passos na carreira da vida, depositando em sua
alma tenra os primeiros germens da educação, e as bazes
de sua felicidade no futuro, por essa segunda natureza, que

elIa crêa, e á cujo desenvolvimento lJreside, e acompanha
nas mais importantes mauife~tações...

A mulher prudente e casta é a providencia da familia ; crêa

os costumes, e se constitue o principal agente do progre~so

social.

Traçando o caminho, que devem seguir no mundo todas
as sociedades humanas, a natureza distribuio á mulher apti

dões naturaes, que lhe assig'nalão um papel importante no
complemento dos Designios Eternos. Desen\olver e organisar
essa.':'! aptidões é o dever da mulher christã. Auxiliar esta
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organisação por instituições, que elevem o caracter moral

da mulher, é o dever da sociedade.

Formar a mãi de família é a primeira necessidade da

educação popular: é preparar o elemento principal dos cos

tumes nacionaes, a primeira fonte da felicidade individual e
da prosperidade publica.

Destinada a desenvolver toda. as suas faculdades e apti

dões moraes no seio da família, onde se eleva e ennobrece
o papel, que pela Providencia lhe foi distribuido, a mulher

não deve comtudo desconhecer completamente os ~nteresse ,

que 'e agiti1ü fóra do lar, e os grandes resultados da actiyi

dade humana. Elevand0 assim a sua propria dignidade, ella

concorre ]1lara e> desenv@lvimelilto mais coml)leto das facul

dades do homem.
Na civilisação européa, diz Le Play, e>s homens (lue se

disting'uem pelos seus talent0s e pelas suas virtude. , deyem
a 'Sua superioridade á primeiras liç0e de sua mili ou ao~

conselhos de sua mulher. Encontrão na approvaç.ão das mu
lheres distinctas a mais alta recompensa do seus exforços.

() desenvolvimento das faculdade intellectuae. não é
menos necessario, do que o das qualidades moraes, para que

a mulher PQssa preenxer ueste muudo a sua missão sancta
de esposa e mãi, segundo os designios de Deus. E' porem

esta parte importante da educação, a que offerece mais sérios
perigos. Essa litteratura insalubre e perig'osa que hoje se

respira nos livro, nos joruaes, nos theatros, e nos saloes,
não pMe ser o thesouro de espirita, que deve elevar a

mulher no meio das relacões sociaes.
'.

Dotada de uma sensibilidade exquisita e susceptivel de
emoções profundas, de uma imaginação ardent-e e accessivel
<ás mais fortes impress~es, natureza .expansiv-a e sympathica
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ás attracçães do bello, que se póde ostentar debaixo da'

fórmas elegantes da litteratura materialista, a mulher e 'tá

sempre muito exposta aos perig'os de uma errada educação

1itteraria. hmumeros factos, em todos os paizes e em todos

os tempos, attestão esta verdade.

VII.

E' a educação a base verdadeira e essencial da felicidade

do homem e da prosperidade das nações. De envolvendo por

ella as aptidões moraes, com que o enriqueceo a Vontade

Suprema do Creado!', elevando-se á altura do dever em todas

as suas relações, e em todas as Bituações, o homem cumpre

a missão, que lhe foi dada no mundo.

A relig'ião e a familia . ão os fundamentos da educação.
E' no seio da familia, ao influxo das crenças relig'iosas, que

se fórma o coração humano; e adquire o homem esse amor
ao bem, essa dedicação ao dever, que ennobrece a instrucção,

e abre aos desenvolvimentos do espirito e aos exforços da

actividade o vasto campo das conquistas sociaes.

Esta verdade tem .'ido desconhecida em nosso paiz j e o
abandono dn. edu ação tem produzido resultados, que estão

patentes á todo os olho, que toclos veem, e apalpão.

As escholas não educão, instL'Uem. Nrw quer isto dizer,

que a educação se não deva desenvolver e completar nas
escholas; mru lJ.ue os principio da educação, o germen tia
moral, que a eschola deve cultivar e aperfeiçoar, o homem
recebe no lar domestico, no seio da familia.

O mestre é impotente para formar o caracter: é uma
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verdade, que a experiencia de todos os povo e de todos os
tempos demonstra. Es a frequente aberração de um caracter

impuro e corrompido, ligado á uma intellig'encia robusta e
rica ele conhecimentos, não póde ter outra eXI)licação.

O fim principal da educação, eliz o escriptor distincto, que

eu jit tenho citado mais de uma yez, é corrigir as incli~a

ções viciosas da infancia; mas todos aquelles, que têm tido

este dever á cumprir, ,abem, que a sciencia do mestre não

pMe supprir a autoridade e a ollicitude dos paes. A im

potencia do mestre para concluir só a obra difficil de formar
os homens se tornaria evidente, ainda mesmo que fosse pos

sivel realisar-se o sonho de alguns lJensadores, e pôr-se ao

alcance de todas as jovens gerações as partes mais elevadas
da sciencia. A mesma natureza do homem resiste iuven
civelmente á essa extensão univer aI do domiuio scientifico :
a maioria dos' homens nilo possue a aptidão necessaria para

l)enetrar além das noções elementares; e falsearia o desen
yolvimento dos espiritos qualquer yiolencia, para fazêl-os

tran pôr estes limites. Só uma pequena minoria póde per
ceber o complexo do:> conhecimentos humanos; e . ão raros

o espiritos, que se elevão ao conhecimento cqmpleto de uma .
das especialidades da sciencia. A desigualdade das intelli

g'encias e a extrema raridade do..: espiritos superiores cons

tituem uma lei natural tão constante como all,uel1a, que

mantem um equilibrio na quantidade dos sexos: são tambem
uma da condições mallifestas da harmonia social. O pro~

gresso da civilisação não póde destruir uma desig'ualdade es

sencialmente organica; e pelo contrario tende á aug'menta-la,

alargando o horisontes da sciencia, e eleyando o lliyel, que

devem attingir os espiritos superiores.

E' por tanto uma chimera suppôr-se, que a civilisaçítO
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póde ter por unico fWldamento um ,asto systema de ins

trucção publica, que seja para a actividade social, o que a

athmosphel'a é para a -rida phi::;ica dos seres org'anisados ;
que o mestre, fundado na ciencia, po~sa incutir na massas
principias bastante fecundos e bastante eleyado., para que
as geraçoes novas dedusão delles como corollarios as leis da
moral, a pratica das doutrinas ensinadas, e :um justo senti

mento das relações sociael:i.

Devemos além disto considerar, que as organisaçoe:s so
ciaes mais perfeitas não conseg'uem tirar do ensino todo o

bem, que elle póde produzir. a pratica usual o mestre exerce

antes uma industria do que um sacerdocio; e por outro
lado os paes de familia não podem á cada instante apre
ciar o valor dos seus .~el'Yiços, como o farião, se se tratasse
da compra ue uma mercadoria. Em presença desta natureza

das cousas, o mestre muitas vezes desfallece no cumprimento

de sua mis::;ão, com os mais funestos resultados para :seus

discipulos. A sciencia superior do mestre não póde seg'u
ramente compensar para os discipulos, que se lhe confião,

a sollicitude innata dos paes e as beneficas influencias do lar.

Esta impotencia das escolas, consideradas como principio

de organisação social, não re:sulta sómente da ineptidão na

tural das massas e da insu:fficiencia dos mestres: é que a

propria sciencia não póde reg'ular o movimento moral ua

sociedade. As conquh;tas eü'nstantes da sciencia nada accres

centárão em desoito seculos aos principias singelo., que são

o fundamento da moral christã.

Estas palavras do eximia escriptor, que tão sabiamente

desenvol\-eo as coudicoes e elementos da reforma socúll, eu

cerrão uma grande verdade. Se fôsse passiveI á illtelligencia

humana prefixar o alvo, a que de\'e cheg'ar a sciencia em seu
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desenvolvimento complexo, estabeleceria algumas verdades

muito implices, que o homem recebeo pela revelação no berço

da humanidade. O esquecimento dessas sing'elas verdades
reveladas lançou o genero humano no caminho do erro e

do peccado, do qual procura sahir pelos exforços incessautes

e succes~ivas conquistas da civilisação.

E impossivel a ordem social sem uma boa organisação

da familia; e a familia se não organisa sem um bom sys

tema de educação. O ensino relig'ioso, dirig'ido pelo ministro

do culto, depositario das sing'elas verdades da revelação, e

os conselhos maternos, transmittidos nas ternas expansões

do mais puro e mais acrisolado amor, debaixo da inspecção

zelosa e esclarecida da autoridade paterna, são as condições
essenciae de uma boa organisaçllo da familia.

Adquirindo os habitos de obediencia e respeito, que são

necessarios á todas as nacionalidades poderosas e verdadei

ramente livres, tomando amor ao trabalho, que é o meio

mais e:ffi.caz de cultivar a vÍrtude, e compenetrando-se do
e pirito de solidariedade, que liga todos os entes de ua

e 'pecie, o homem eleva a sua intelligencia á altura do dever,

que lhe é, por assim dizer, revelado nas relações da fa

milia; e firma as bases da sua futura grandeza.

Fundar a sociedade sobre a base olida e permanente do

dever é o exforço supremo da civilisação moderna. O se
culo pa sado teve de preencher uma grande mi . ão nos des

tinos da humanidade: o triumpho do direito e da liber

dade foi a grande obra des a revolução, que espantou o

muudo pelas suas grandezas e pelos seus horrores. O edi

ficio carunchoso das velhas instituições desabou ao exforço
supremo da philosophia raccionalista, que firmou sobre a

ruinas de um passado de seculos as b~es de uma socie-
Il'(STR. pUB.-Int1'od. v
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dade nova e L1e uma civilisaçã) rica dos maiores pro

gressos.
Sobre as ruinas do dú'eito dCb {O?'ÇCb firmou o seu imperio o

direito da razão: libertou-se' a intelligellcia; e alarg'ou-se

a esphera da liberdade indiviclual. O impeto lo tufão revo
lucionario varreo da face da terra os erros e os crimes dos

seculos passados; e sobre es..a base plana e pura de ver

dades eterna se vai operando a reconstrucção social, na
qua~ ha L1e firmar o Iileu imperio o direito do dever, o di
reito moral.

A conciliação da liberdade e da virtude, a sugeição da

liberdade individual ás leis do dever, a liberdade individual,
desenvolvendo-se na esphera indefinida da perfectibilidade
humana, tendo diante de si Deos e a lei moral, é o principio

da civilisação moderna, o elemento primordial da organisação

social, a base da gTandeza e l1l'osperidade das nações, a lei

da humanidade, o complemento da missão redemptora e re

generadora do Chri. tianismo.

O dever debaixo de todas as suas relações, em todas as

situações ela vida do homem, é o vel'dadeil'o principio da

harmonia social, a condição essencial do complemento dos

destinos humanos, seg'undo os designios eternos da Provi

dencia,

E' poreru no seio da familia, que o homem recebe as

primeu'as inspirações do deyer. A religião, o amor materno,

e a autoridade paterna súo as bases da educação, que ele
vando o homem á altura do dever, firma os fundamentos

de sua grandeza intellectual e moral, e as condições de sua
11l'0Speridade social.

Quanto mais se estuda as causas do progresso e deca

dencia social, lll,<'J,is se conhece, que dependem do conheci-



mento das verdades moraes e dos deveres, que 'ão as suas

consequencias; mais evidente se torna a verdade, de que ~

educação é a base da verdadeira grandeza e da civilisação

moral.

Não é porem s6mente a propagação da instrucção e o

derramamento do ensino ror todas as classes da sociedade

que póde elevar o nivel da educação. A causa do ensino e

sobre tudo do ensino primario é digna dos g'enerosos ex

forços de todas as intelligencias, que se dedicão ao estudo

da organisação social; mas é preciso não esquecer, que a

esphera do ensino não se póde alargar tanto como a da

educação; e tem limites, que resl1ltão da natureza do espi

rito humano e das necessidades da vida social.

São o IJadre e a mãi de familia os obreiros desse pro
gresso moral, que 'e estende além do.' limites natl1raes do

ensino. A Providencia enriqueceo a natureza da mUlher

de dotes, que, desenvolvidos no seio da familia, lhe garan

tem uma autoridade, de que não é capaz o simples desen
volvimento do espirito. O padre para exercer a superiori.

dade, que impõe respeito ás iutelligencias mais elevadas a:ssim

como ás mais communs, não tem necessidade de ser sabio :

basta a simples pratica da doutrina m.oral, que en ina.

E' pelo exemplo, mais do que pela palavra, que o mi
nistro da religião exerce a sua divina missão neste mundo.

Compenetre-se o sacerdote christão desta verdade, de que
foi prova viva o Filho de Deus, eleve-se pela pratica da

virtude á altura de sua mis, 'ão divina no seio da familia

e da sociedade; e a ci"ilisação moral, firmada sobre a idéa
do dever, caminhará de conquista em conql1ü;ta, de pro

gresso em progresso, em seu multipIo e complexo desen

volvimento, ao complemento dos alto' destinos do homem.

INTRODuCÇii.o xxxv



Muito se tem fallado em nosso paiz do abandono do Cléro;

e todos os governos têm sido censurados. E' preciso porem

acautelar a opinião eontra a exageração de uma idéa, sem

duvida justa, mas que levada á excesso pMe ser origem de

graves males. Não é a instrucção superior, nem a maior

somma de luzes, que deve dar ao sacerdote a força moral

necessaria para o inteiro desempenho de sua divina missão.
Não é s6mente do g'overno, que depende a elevaçrto do Cléro,

ou antes é do g'overno, que ella menos depende.

Este clamor, justo até certo ponto, mas injusto na ex

ten. ão, qne se lhe tem dado, é, em minha opinião, um
triste symptoma do estado moral da sociedade brasileira.

Gritaes contra o g'overno, que tudo absorve; mas quereis

ao mesmo tempo, que o g'overno seja o respon avel de

vossa moralidade! Gritaes contra o governo, que invade a

esphera dos direitos da Igreja; e ao mesmo tempo quereis,
que o governo vos dê a primeira condição de vos a força e

de vossa independencia, a virtude! Gritaes contra o go

verno, que protege a impiedade; e ao mesmo tempo cons

tituis responsavel o governo, porque a vossa conducta é o
elemento mais poderoso da impiedade! Gritaes contra o go

verno, que vos tranca a porta da instrucção; e ao mesmo
tempo quereis responsabilisar o governo pelo esquecimento
do pouco, que aprendestes, no meio de uma actividade es

tranha á vossa divina missão!

Sois logicos; ma a vossa logica não é a do dever. Quereis

constituir um Cléro de theologos e sabios ~ ão o C011Se
guireis, ainda que vos abrão faculdades e escolas por todo
o paiz, Quereis porem um Clero, respeitavel e forte pela sua
moralidade e pela sua virtude, um Cléro verdadeiramente

cllristão, o apostnlado puro do progresso e da civilisação

L"'{XVI INTRODUCÇÃO
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moral, exemplo do bem, espelho do dever, guia da mocidade,

couselheiro da família, reconciliador dos odio;s, depositario

de todas as affeições, finalmente orgão legitimo de Desu,

verdadeiro ministro do Creador perante o mundo ~ ão vos

dirijaes tanta vezes ao governo; levantai os olhos para o

Céo; segui o caminho luminoso da estrella de Israel; e

chegareis com o povo de Deus á terra da promissão !

Dai~me a mulher prudente e casta, a verdadeira rufLi de

familia, e o sacerdote virtuoso e puro; e eu transformarei o

mundo.

Lembre-se sobretudo o Cléro brasileiro, de que a tolerancia

é, como' diz um sabio escl'iptor, o principio mais fecundo

da civiusação moderna. O e3pirito da civilisação moderna é

eminentemente liberal e relig·ioso. Se as aspirações da li

berdade não encontrão, nem podem encontrar embaraços na

conservação do;s dogmas e das crenças religiosa', estas tambem

não encontrão nem podem encontrar embaraços no de~en

volvimento e nas conquHas da liberdade. Se a liberdade

se abraça com a fé para condemnar as pretençães do raccio

nalismo, que a enlutou de h01Tores nos nltimo dias do se

enIo passado; a fé abraça-se com a liberdade para condem

nar as pretenções do fanatismo e da intoleraneia, que en

chem tantas paginas negTas da historia das nações.

VIII.

E' por tanto de uma boa ol'ganisação da familia, que urge

a ordem social: a educação e a instrucçãO ;são as bases desta

organisação.
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Se não é passiveI pôr ao alcance de todas as intel1igencias

as partes mai' elevadas da 'ciencia; se só uma minoria pe

quena da sociedade póde perceber o complexo dos conheci

mentos humanos; se é uma lei natural constante e permanente

a desigualdade das iutellig'encias; se finalmente é um sonho

pretender o derramamento da >:ciencia por todas as classes so

ciaes; não é menos certo, que as noções elementares do en

sino estão ao alcance de todas as intellig'encias ; e que por

todas as classes sociaes se deve derramar aquella instrucção,

a que puder chegar a intelligencia do homem na sitnação

que a ordem social lhe assignala entre os seus semelhantes.

Deilta verdade inconcussa, filha das tendências moraes da

natureza h umarra, decorre a necessidade social de um vasto

systema de instrucção primaria, Derramar a instrucção pri

maria e elementar por todas as classes da sociedade, levar

o alphabeto e o alg'arismo ás parag'ens mais remotas do ter

ritorio, é uma necessidade social de primeira importancia,

que não deve, e não póde impunemente ser abanclonada

pelos governos. Principio do desenvolvimento do~ espiritos

é a instrucção primaria () auxiliar e:ffi.caz e essencial da

educação, e o ponto de partida, de que o homem se eleva á

compreheusão de seus altos deveres e direitos, como membro

da ociedade. Partindo d'ahi, a intelligencia superior per·
corre a escalla dos conhecimentos humanos; e se con titue

essa classe distincta, que se dedica ás profissões liberaes e ao

manejo dos negocios publicos.

As noções do dever, que o homem recebe no seio da fa

milia, "'e fortalecem pela leitura dos livros religio. os e bons.

Um systema judicioso de ensino, firmado na autoridade do

profes 01', na influencia da religião, completão a obra da

formação do homem, que começou a desenvolver-se sob as
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relações, que emanão da familia. Abrindo o vasto campo
do progresso social ás conquistas da inte11ig'Mcia e da acti
vidade, mantendo um justo equilibrio em todos os detalhes
ua act~idade social e em todas as aspirações do espirita

pulJlico, consolidando as relações da família e da sociedade
civil pelo desenvolvimento das idéas, do dever e da liber
dade, firma as bases da harmonia social, que constitue a
mais sublime manife tação de Deus entre os prodig'ios do
Universo, e a mais sublime nota do hymno da creação, desse
culto eterno e incomprehensivel, como diz Aimé-Mat,tin,

ouvido só de Deos, no meio da harmonia dos astros, através
elo espaço, do tempo, e da eternidade.

Em todos os paizes é hoje o interesse da iBstrucção pu

blica o objecto da mais constante preoccupação dos espiritos
e do mai s assiduo disvell0 dos governos. E' um pensamen1Jo

commum á todos os povos, uma tendencia geral, uma as
piração universal do progresso e da civilisação.

O ..eculo 19 é o seculo das gTandes conquistas da demo
cracia: o principio da soberania nacional assenta à ba..e

das instituições politicas; e o suffragio popular é geralmente
considerado como a verdadeira origem da leg'itimidalie dos
g'overnos.

A democracia g'anba terreno, disse M. de Laveleye em
um beno artig'o da Revista dos dO'Lts mundos. A igual

dade se estabelece nas monarchias como nas republicas,
tanto na Suissa como na Russia. Resulta di to, que por
meio de revoluções e reformas o numero daquelles, que
pela eleição participãO do governo ele seu paiz, aug'IJ;lenta
incessantemente. Quasi por toda a parte as multidões im

pacientes batem á porta das sallas do escrutinio; e a mes

ma aristocratica Inglaterra se prepara para lhes dar eu·
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trada. Este mcrvimento democratico depende de causas tão

profundas e tã.o geraes, que nem um soberano, nem um
partido, nem 'uma coalição pôde dete-Io. NãO podendo de
te-lo, é necessario encaminha-lo para o bem; e para este
fim se faz mister, que cada extensão do suffragio seja a
consequencia de um progresso da rasão publica; e que os
homens só cheguem a g'erir os negocios da sociedade, quando'
forem capazes de dirig.ir os seus proprios. Quem não sabe

distingui!' o seu verdadeiro interesse, é incapaz e indigno

de eleger aqueIles, que devem dirig'ir os interesses de to

dos. Concedei o suffrag'io a um povo ignorante, e elle ca
hira na anarchia, depois no despotismo. Um povo esclare

cido sera pelo contrario um POyO livre; e sabera conservar
e fazer bom uso de ::iUa liberdade. Os poderes arbitrarios

ou usurpadores só durão pela fraqueza da rasão publica,

seu unico apoio e seu unico pretexto. A emancipaçã.o ver

dadeira e defill~tiva é a que se ba êa na instrucção, der
ramada até á ultima casa da ultima aldêa. Precedido ou

seguido de perto pela propagação do ensino, o suffrag'io
universal é o exercicio de um direito e uma origem certa

de força e de g'randeza: acompanhado pela ig'norancia,

póde ser a origem de males incalculaveis.

Um gTande perigo pMe ameaçar a civilisação moderna.

Se ao mesmo tempo que se g'eneralisa no povo c neces
sidade do bem estar, as luzes e a moralidade se, derramão
por todas ,as classes, inspirando á umas a justiça, e ás
outras a paciencia, que exigem as reforma.s pacificas, o ro~

gresso caminha regularmente; mas se conserva-se a' in,~;ruc

çãO, a riqueza e Q egoismo nas classes a1tas, e nas clas

ses baixas a ignorancia, a miseria e a inveja, são inevitaveis
as revoluções sangTentas.



o Brasil não póde ser, nem é indifferente á este movi
mento civilisador do seculo 19. Do melhoramento da ins
trucção publica depende essencialmente o desenvolvimento
pacifico de suas instituições livres, a conservação de sua in
tegTidade, a gTandeza do seu futuro, o complemento dos seus

altos destinos.

Manifesta-se por todos os orgãos da opinião uma aspiração
de pro,gresso, um desgosto profundo da actualidade, um de
sejo eminentemente patriotico de reformas sensatas e efli
cazes. o meio desse movimento dos espiritos surge uma

necessidade, que já conquistou a unan}midade das opiniões:
é a reforma do systema eleitoral. A verdade da eleição como

a base da verdade do systema representativo, como a con
diçãO essencial do governo parlamentar, a restauração do
governo parlamentar, comQ a condição do desenvolvimento

reg'ular das instituições, do progresso e prosperidade do paiz,
constitue hoje a primeira aspiração do espirito publico.

O deseu,olvimento das instituições livres, o governo da

nação pela nação, o suifrag'io popular é impossivel sem a ins
trucçrw publica. Procuremos elevar o nivel da educação e
da instrucção na sociedade bra ileira; e todas as reformas

assentaráo sobre uma base solida e permaneute. E' uma lei

ill'nmci,el das cousas humanas, disse Chasles, que cada nova
liberdade pede como contra-peso uma virtude, cada novo di

rei to um no", o deler. O amor da "' erdade é a base de todas
as virtudes, e a origem de todos os deveres: é na educaçãO

e na instrucçãO, no desenvolvimento das faculdades moraes
e intellectuaes, que se basêa o criterio da verdade.

Applaudindo, e animando esse movimento sympathico,

que tende á estreitar os laços de nossa união com o povo
gigante do Norte Americano, imitemo-lo em uma de suas
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maIS benas e mais gi'andiosas instituições, o ensino popular.

Na America, diz M. de Layeleye, a leitura é um habito
quotidiano, a fonte da prosperidade geral, e a cOlldiçãO es

sencial da conservação das instituições republicana.. A es

cola primaria, todos os ameri 'anos o confessão, é a base do
estado, o cimento da federação. Gratuita para todos, aberta
para todos, recebendo ém seu::; bancos os filhos de todas as

ela ses e de todos os cultos, elIa faz esquecer as distincções
sociaes, amortece as animosidades religiosas, destr6e os pre

conceitos e as antipathias, e in 'pira a todos o amor da patria

commum e o respeito das instituições line .

Como g; instrucçfLO popular mantem na America do Norte

a união dos Estados, mantenha no Brasil a UllÜi.O das pro

vincias, a integridade do Imperio.

Nos dias, em que erão escriptas e..tas linhas, a Op1l11ão

publica agitava-se sob a pressão de graves acontecimentos
e tristes apprehensões sobre o futuro do paiz.

Qualquer porém que seja a situação do paiz nesta quadra
de dolorosas provações, repito as palavras de um escriptor
dist:ncto: Póde-se certamente conceber um povo, no qual os

cidadãos, tendo perdido o sentimento da yerdade, deixem

a sociedade exposta sem defesa á invasü,o do erro; mas é

evidente, que esta situação seria a consequencia de uma com

pleta degradação moral, e não do uso da liberdade; e além

disto não me parece, que se possa citar uma nação, a qual,
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gozal'ldo da liberdade de falIar e escrever, tenha dado prova
de tanto aviltamento.

Os que veem sob o aspecto mais sombrio o futuro do paiz,

não ousarião negar, que existem muitos espiritos eminentes
e corações generosos, promptos á propagar a verdade e o bem,
e cumprir o seu dever de homens livl'es.

Repito alg'umas palavras, que dirigi aos meus discipulos

na Faculdade de Direito do Recife, quando subi pela pri
meira vez á Cadeira de Lente para reger o ensino do Di
reito Publico e Constitucional:

lC Compulsai, Senhores, as paginas da historia da humani

dacle; segui a marcha da civilisação desde o seu berço Asiatico
através de todas vicissitudes e peripecias, por que tem pas

sado o genero humano; e depois lançai os vossos olhos por

este vasto paiz, em que se vos abrírão os labios ao primeiro
sorriso da vida; segui o curso desses rios oceanos, que re
talhão o sólo abençoado, no qual a Providencia derramou
todos os thesouros da natureza; penetrai nessas bahias vas
tissimas, que parecem destinadas á ser no futuro o theatro
do progresso e das grandezas da navegação; contemplai

essa natureza prodigiosamente rica, diante da qual a civi
lisação como que pasmou, duvidando do exforço humano;

abraçai em vosso pensamento esse complexo admiravel de
tudo, quanto é beno e grande; entrai depois um pouco em
vós mesmos; senti o calor do fog'o sagrado, que vos bor:

bulha no pensamento; contai as pulsações de enthusiasmo,
que batem em vossos corações; admirai tudo que já temos

de grande nos dominios da intelligencia; contemplai-vos
como os successores destas g'randezas, e dizei-me, se este
paiz não deve ser o emporio de uma civilisação gigante;

se o navegador intrepido, á quem a, Providencia. reservou a
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gloria de engastar este brilhante primoroso na corôa dos
Reis de Portugal, plantando o estaudarte da redempção nas

praias de Porto Seguro, e fazendo troar a voz divina do Evan
gelho, na phrase eloquente de um historiador nacional, até
ás extremidades de um Imperio, que repousava nas entrauhas

fecundas de tres seculos, não hasteou a bandeira do futuro,
em torno da qual se devião grupar no correr dos tempos
os obreiros do progresso, e á cuja sombra devião repousar
um dia as phalanges victoriosas dos soldados do Ohristia·

nismo. "
Quando uma nação, cheia de actividade e vigor, debate-se

nas cadêas da personalidade e do egoismo; quando os 01':

gãos da opinião se constituem o vehiculo de principios e
doutrinas estereis, por lhes faltar a sinceridade e a virtude
que se consagra á sua applicação; quando no meio da con
fusão moral se ostenta audazmente a fé de cada intelligencia
em sua propria infal1ibilidade; e por outro lado se esta
belece um systema de reputações convencionaes, que dá aos
caracteres um colorido falso, como o verniz, que cobre o
moveI tosco, e o dourado que faz parecer ouro o metal
mais grosseiro; o remedia consiste no exforço dos espiritos
eminentes e corações generosos para o triumpho da ver
dade.

Reconstruir o paiz civilisado sobre a base do paiz moral,
eievar o nível da educação e da instrucção popular, des
envolver em cada individuo toda a perfeição, de que elle é

susceptivel, e derramar na sociedade o amor da verdade,
fonte da verdadeira civilisação, que consiste na elevação da
intelligencia e do caracter, é a grande obra, que reclama
imperiosamente o concurso de todos os bons cidadãos.

A verdade vos f~rá livres, forão palavras de Jesus Ohristo.
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Conquistemos pela verdade a liberdade, pela liberdade a ei

vilisação, e pela civilisação o lug'ar, qne a Providencia nos

destinon na historia das nações. açrLO de hontem, tendo

tido a ·ventura de abrir os olhos á luz da civilisação mo

derna, já temos feito muito no caminho do progresso. Os des

envolvimentos do espirito humano, disse Lamartine, são

lentos como os periodos da vida das nações: a obra do fu

turo é o trabalho de muitas g'erações. Trabalhemos por deixar
ás g'erações vindouras a herança da verdade e da justiça,

Para este fim, diz um escriptor distincto, contemos mais

com o exemplo, do que com os preceitos. Propaguemos o

sentimento da honra pela pratica do dever; o espirito de

independencia pela temperança e trabalho; a harmonia so

cial pela tolerancia e amor do proximo.

Demos pela educação uma direcção conveniente afamilia,

differente darluella, que lhe pretende imprimir o positivismo
industrial; e obstemos a sua dissoluÇãO pela fatal influencia

ela 'sêde de ouro e elos máos costumes.
Ma,ntenelo o equilibrio elos interesses' sociaes, fazendo ca

minhar o paiz pacificamente no caminho do progresso moral

e material, seremos os verdadeiros obreiros do futuro, e le

garemos aos vindouros as bases da grandeza e prosperidade

nacional.

Rio de Janeiro, Dezembro de {865.





INSTHUCCÃO PRIMARIA.
"

A Lei das Reformas Constitucionaes no artigo 10 § 2
conferio ás Assembléas Legislativas P)'ovinciaes a facul
dade de legislar: Sobre instrucção publica e e tabelecimen
tos proprios á. promove-la, não comprehendendo as Facul
dades de Medicilla, os Cursos J uridicos, Acar).emias actual
mente existentes, e outros quaesquer estabelecimentos de
instrucção, que para o futuro forem creados por Lei geral.

As idéas descentralisadoras, que dominavão nessa epocha,
cleriLo origem á esta di. POSiÇãO, da qual até hoje o paiz
lião tem colhido vantag'em alguma. As As embléas Pro
vinciaes não têm curado dos importantes interesses da ins
trucção publica; o ensino oflicial offerece ainda esse triste
espectaculo de anomalia e desordem, que assusta o espí
ritos mais intrepidos, porque nelle contemplão o descala
bro e a ruina moral do paiz.

Não é o prurido de crear cadeiras, como tem parecido
á muitos, a causa do maior mal, que padece a in trucçüo
primaria. O mal, que d'ahi póde vir, é relativo; e póde
consistir s6mente na má distribuição das cadeiras. Onde
quer porem que hajao meninos para aprender, o mestre se
torna necessario: nunca é inconveniente em geral ades
peza, que cu ta o ensino primario. Levar a in trucção pri
maria f1 todos os pontos do territorio é o de ideratum, a
condição do progTesso, da prosperidade, e da grandeza na-



2 . A INSTRUCÇÃO PUBLICA

..

donaI: á este respeito muito pouco têm feito àS Assem
bléas Provinciaes.

O gTande mal consiste no pessoal e no mecanismo da
instituiçãO. O ensino official entre nós não tem org'anisa.
Ção; não póde corresponder aos fins de tão util e tão bella
instituiçãO. Forçoso é confessar, que neste IJonto a des
centralisação nos tem prejudicado.

Se o Estado deve a instrucção primaria gratuita ao povo;
se o ensino official é uma necessidade publica; convem que
tenha uma organisação uniforme e homogenea: esta cen
tralisação na parte technica do ensino larmonisa-se com a
natureza dia instituição e com as altas necessidades da or
dem moral. E' assim, que o Estado póde sustentar a con
cUITencia do ensino livre, e manter os alto.3 interesses, que
lhe são confiados.

A unidade moral de uma nação depende dessa unifor
midade e homogeneidade d0 ensino official. Sem compres
são e sem quebra da liberdade individual mantem o Estado
a elevação do ensino publico, como a primeira condição
da ordem e grandeza moral.

Centralisando e uniformisand0 o ensino official e a ins
trucção popular, o Estado offerece á sociedade um modelo
de organisação, pelo qual se concentrrLO em uma acção una
nime e reg'ularisadora todas a,s forças esparsas, e insufficien
tes para a completa organisação social sem esse poderoso
elemento de unidade.

Se a sociedade, disse Lamartine em um dos seus bri
lhantes triumphos oratorios, quer, e deve obrar sobre si
mesma, se quer multiplicar a sua força de pr.ogresso, de
ensino e de civilisação, convem, que ella ceutralise as suas
forças civilisacloras em instituições, que sejão ~ão podero
sas e universaes como a mesma sociedade.

Porque são tão poderosas e tão immutaveis as religiões '?
exclama o mesmo orador. E' porque, dando á todos os seus
sectarios um mesmo pensamento, urna mesma fé, um sym
bolo unauime, ellas formão por a.'lsim dizer uma só alma
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de um povo inteiro, até de uma geraçã.o; porque fazem
crêr, I ensar, sentir, orar, obrar em cOmmtlm; e pela força
dessa convicção collectiva ellas produzem esses prodigios
de civili. açã.o, q~e nem os philosophos, nem os legislado
res podem realisar. A sociedade é tambem uma relig'ião,
e para obrar poderosameute sobre os homens é necessario,
que lhes dê um symbolo commum; e, eu desafio aos meus
adYer~arios, para que o conte tem, a educação commum é
neces ada; é a consequencia directa e invencivel do des
tino do menino.

Os homens seguem vocações diversa~, e percorrem car
reiras distinctas, que exigem estudos especiaes; mas antes
disto ha uma grande e preciosa unidade, que se deve ob
serrar, conservar, e augmentar, se é passiveI, entre todos
os homens, entre todos os meninos destinados á ser no
futuro contemporaneos, compatriotas, concidadãos de uma
mesma familia, embora devão occupar posições diversas na
mesma nação e na sociedade. Sem isto, é ainda o mesmo
orador quem diz, tereis homens, individuas, mas não socie
dade, não familia de um mesmo povo, não tereis nação. Se
rão ente tRo estranhos un aos outros, como aquelle , que
lião fallão a mesma lingua, ou não adorão o me mo Deus.
A ociabilidade, que não é outra cousa senão a grande ym
pathia das il1telligencias, da crenças e do co~tumes, não
existirá realmente. Tereis ju~ taposiçãO de uma grande
quantidade de Lomens; ma não tereis nem assimilaçRo,
nem olidariedade, nem nniuade, nem nacionalidade. Para
existir essa assimilação, es a ympathia intellectual, es a
incorporação dos homens com os homens, que fórl,TIu a so
ci ~dade, sRo indispensavelmente necessaria~ idéas communs
entre elles. E' neces ario, que ao entrar na üda elles te
nhüo por assim dizer bebido o mesmo leite; se tenhão cons
tituido uma mesma carne e nm mesmo sang'ue; tenhão
vivido do mesmo alimento: é necessario paTa que elles pos
são Yiver mais tarde em communhão de idéa , de acção, de
virtude e costumes, que ten1lão vivido primeiramente durante

I1'lSTR. puno NO nRASIL 1
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alg'um tempo em commul1hão completa de ensino e ue ins
trucção. Essa communhão das idéas gemes é tudo, que ha
de mai::; liberal e de mais democratic.o no mumlo. A des
igualdade das riquezas e das condições sociaes, que a na
tureza desgraçadamente torna inevitM el, não se estende
em uma socieelade christã e bem constituida aos patrimo
nios intel1ectuaes dos seus filhos. Ella deye á todos uma
parte ig'ual desse funelo commum de ciYilisação, ele moral
e de luz, que possue. E' a unica lei agraria realü::avel;
é a partilha elo dominio intel1ectual , que enriquece todo
o mundo sem empobrecer ning·uem. E' só pela educaçãO
commum, que o Estado póde ddribui-lo.

Em minha opinião o ensino primaria podia, e devia ser
descentralisado, mas não na sua parte technica. A facili
daele de crear cadeiras, a sua sustentação, e o direito ue ins
pecção, podia ser concedido com vantagens reaes para o
progresso moral do paiz ás Camaras Municipaes. Esta des
centralisação administrativa attende aos intere ses locaes,
e facilita o derramamento da instrucção elementar por to
da.., a partes do territorio nacional sem prejuizo da homo
geneidade e da unidade do ensino.

O principio constantemente proclamado depois da revo
lUÇãO de 1789 na França, que as communas de\em prover
as necessidades da instrucção primaria, e desen,ohido na
grande Lei de 28 de Junho de 1833, offerecia-nos 11m bello
exemplo á imitar. Dar ás Municipalidades o direito, ou
antes prescrever-lhes a olJrigação de sustentar uma ou mais
escholas, e supprir pelo orçamento provincial a impotencia
do municipio, seria elemento ele uma boa organisação do
ensino oflicial: teriamos imitado os paizes mais adiantados
em materia ele instrucção primaria.

O que porem temos, é a falta absoluta ele Ol'g'anisação;
é um quasi total abandono, que não pócle continuar sem
os maiores males para o paiz.

ão desconheço a difliculdade, que llasce da disposiçãO
constitucional: as Assembléas Provinciaes têm o direito ele



legislar sobre a instrucção; e as suas leis estão fóra da
alçada do poder geral. Sem sophísmar a Coustituição se
não póde contestar este embaraço.

Mas alguma cousa se póde fazer, como tive occasião de
dizer. nesse discurso, á que me tenho referido. Por inter
media dos Presidentes de Provincia o Governo póde con
seg'uir muito; e o que convem, é empregar todo o exforço,
zelo e perseverança.

ão póde ser obra de pouco tempo um melhoramento de
tão alta importancia: é preciso porem começar, e obrar com
perseverança e nexo, As circumstancias urg'em, e os mais
sagrados interesses do futuro do paiz recIaml:to o maior zelo
e sollicitude dos governos. Colloque-se a instrucção popular
fóra das lutas e divergencias dos partidos; e trabalhem
todos com dedicação e patrioti.'mo Ilessa obra de regene
ração social,

Ag-ita-se ainda entre as grandes questões de reforma so
cial a do ensino obrigatorio. Na opiniãO de muito" o en
siuo obrig'atol'Ío é um despotismo, como outro qualquer,
uma inva.c:;ão na esphera da 1i.berdade individual. O pai tem
o direito de conservar o seo filho em completa ignorancia,
privado de toda a instrucção elementar: constrange-lo a
dar instrucção a ..eo filho é tentar contra a sua liberdade.

Quando a phílosol)hia social não offerecesse bastantes ar
gumentos para contestar essa opinião, os factos aconselharião
a adopção do en 'ino obrigatol'io. Os paize" mais adiantados
na instrucçãO primaria o têm adoptado; e onde elIe encon
trou mais resistencia, conqui. tau finalmente o assentimento
g'eral.

A instrncção e edncação dos filhos não constitue um di-
reito on faculdacle do patrio poder, cujo exercicio depende
da vontade do pai: é um onu e um dever, cnjo cumpri
mento o Estado tem o direito de exigir, como a primeira
condição do progresso e da ordem social. Repugna á natu
rvza da família e as leis do progres'o e ordem social esse
pretendido direito ele pt'ivar os filhos ele toelo o c1esenvol-
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vimento intel1ectual: se a autoridade paterna comprehen
desse um tal direito, a familia seria uma instituiçãO bar
ba.ra; e não a base das sociedades christãs, e o principio
de toda a civilisação..

Pelo contrario a obrigação de in truir e educar os .filhos
tem a sancção legal de todos os codig'os civi" das nações
civilisadas; e s6mente o Estado póde exigir o cumprimento
desta obri.gação.

Muitos apostolos da liberdade do -ensino combatem com
todo o calor o ensino obrigatorio; mas estes dous principios
não são inconciliaveis; e pelo coutrario, como diz J. Simon,
são necessarios um ao outro. Os direitos do Estado em re
lação ao ensino, assim como em relação á todas as outras
instituições, se podem conciliar perfeitamente com a liber
dade individual.

A lei prescreve ao pai de familia o dever de instruir seu
filho: é o direito do Estado. O pai de familia porem tem
a faculdade de escolher a eschola, o mestre, o methodo : é
o direito da liberdade individual. O Estado exerce a ne
cessaria vigilancia sobre o cumprimento do dever, e sobre
o exercicio do direito individual: o modo e limites de:> a
inspecção fazem parte do plano e da org'ani, açrLo do ensino
primario.

O ensino obrigatorio sem a liberdade do ensino é o peior
de todos os despoti mos, porque é o de potismo sobre a in
tel1igencia; mas a liberdade elo ensino sem o ensino obri
gatorio é a liberdade da ig'llorancia e das tre,'a.s, a base
mais forte do despotismo.

O Estado, como diz J. Simon, não prescreve ao menino
o dever de illstruir-se; obrig'a o pai a instruir o filho. O me
nino não tem obrig'ação de instruir-se; tem o direito cor
relativo á obrigaçrLO paterna. O El:ltado exi 'e o cumpri
mento desta obrig'ação; e o exig'e em nome de um inte
res e geral, porque 11m menino ignorante uo presellte é no
futuro um homem util de menos e um desordeiro de mais.

em um pai tem o direito de condemnar o seo filho á ig'no-
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rancia: é este o principio' de alta philosophia social, que
deve ser consagrado nas leis. Não ha offensa da liberdade
individual do menino; porque seria necessario reconhecer
lhe um direito inviolavel á ig'norancia: não se offende a li
berdade individual do pai; porque seria dar-lhe o direito
de perpetuar pela ignorancia a.s calamidacles sociaes, que
são consequencias della.

Se o Estado, diz Laveleye na RcvistCb dos dous ?1V1.mdos,
tem o direito de punir o delinquente, privando-o de sua
liberdade; se tem o direito de cobrar o imposto; se ai'nda
mais tem o direito de exigir o imposto do sangue, cha
mando ás armas os cidadãos, que a conscripção ou o re
crutamento incli~a, como uegar.lhe o direito de ex.igil' a ins
trucção, que é a primeira necessidade da conservação da'

.luzes e da civilisação ~

Cada vez, diz ainda o mesmo escriptor, que o' homens da
sciencia e os philantrolJos se reunem para tratar do melho·
ramento da condição do povo, proclamão a urgente neces
~ic1ade do ensino obrigatorio. Todos os CongTessos, que
nestes ultimos annos se têm reunido no Continente, pro
nunciarão-se neste sentido. Aiuda á pouco o Congresso de
beneficencia de Franckfort, depois de profnndo eXê),me, adoptou
por unanimidade este principio sob parecer elo Dr. Stubel1
rauch.

Considerada a questão debaixo do ponto de vista eco
nomico, ainda o mesmo escriptol' diz, que o inquerito, pro
ceüido na Inglaterra, convenceo, de que o ensino obriga
torio não prejudica os resultados do trapalho dos menino,
obreiros; e pelo contrario tem favorecido a industria por
êsse lado,

,O el1 iuo obrigatorio está adoptado na Prussia., na Sa
xonia, no Hannover, em Wurtemberg, nos Grão-Ducados de
Bade, de Saxe-\Veimar,de Saxe-Coburg',. de Hesse-Darmstadt,
Hesse Eleitoral, nos Ducados de Ia sau e de Brunswick,
na Austria, na Baviera, na Dinamarca, na Suecia, em de
soito Cantões da Suissa, em Portug'al, na Turquia, e em



uma grande parte dos Estados-Unidos da America. Os re
sultados obtidos na Prussia e nos Estados-Unidos são mag
nificos.

a França o ensino obrigatorio foi adoptado por um De
creto da Convenção: abolido pelo primeiro Imperio, elle surg'io
de novo depois da revoluçãO de 1848 no projecto de Carnot.
E' talvez esse o seo defeito: é na opinião de muito: uma
idéa revolucionaria, e na opinião de alguns uma idéa socia
lista. Mas Cousin, que uão é socialista, o defendeo com todo
o exforço do seo talento; e á sua regeição se attribue o
estado pouco adiantado da instrucção primaria. Segundo a
Exposição dCb Situação do Impe1'io em Novembro de 1863
de perto de 5,000,000 de meninos de ambos os sexos, ca
pazes de frequentar as escholas, 600,000 não estavão ins
criptas; metade dos inscriptos não tinhão uma freqllencía
regular.

O importantissimo Relataria de M. Baudouin sobre o estado
do ensino e~pecial e do ensino primaria na Belgica, na
Allemanha, e na Suissa, torna muito patentes os magnificas
resultados, que se tem colhido do ensino obrigatorio. A ver
dade dos factos, revellada nos eloqnentes algarismo da es
tatistica, não póde soffl'er contestação. Nesses paizes, tão
ciosos de suas liberdades, ainda se não entendeo, que o
ensino obrigatorio é um attentaclo contra a liberdade indi
vidual. Desenvolvendo geralmente a instrucçãO popular,
elle prepara o mais poderoso elemento ,da. liberdade e do
prog-resso.

O il1ustrado Ministro da Instrucção Puhlica na França,
IvI. Duruy, no Relatorio apresentado ao Imperador em 1864,
sustenta magi 'tralmente a neces~idade do ensino primario
obrigaturio; e attriblle á sua falta o estado pouco li on
g'eiro desse importante ramo do serviço 'publico naqllelle
paiz.

Não desconheço a' di:fficulc1acles cIo en:ino obrigatorio em
um paiz como o nosso, que tem a sua populaçãO dissemi
nada em um vasto territorio sem vias de communicação;
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ma:> seja a éschola o primeiro melhoramento transportado
pelas estradas; e liberte-se o ensino particular: assim as
diflicuIdades c1esap])areceráõ.

o Artigo 179 § 32 da COllstituição politica do Imperio
determina, que a instrucção primaria é g'l'atuita á todos os
Cidadão. E' uma divida sagrada, que o Estado deve pagar,
propagando e derramando o en ino por todas as classes so
ciaes e por todas as localidades do terl'itorio nacional; mas
a acçao do Estado seria impotellte em face do direito pa
terno de negar instrucção aos filho,

1 os paizes, como a Illg1aterra, onde a instrucção é mais
obra da iniciativa individual e do espirito de associação do
que da acção collectiva do Estado, póde ser contestado o
ensino obl'igatorio debaixo do ponto de vi ta da neces idade.
En tretallto na mesma Inglaterra se reconheceo finalmente
a neces idade da intervenção do Estado, para que o en
sino primario se g'enerahsasse e difundisse por todo o paiz.

A ConstituiçãO estabeleceo a gratuituidade absoluta para
o cn ino primario oflicia1. Entendem alg'uns, que a gratui
tuidade absoluta é uma cOlLequencia neces~aria do ensino
obl'igatorio; outros l)orem, como J. Simon, pensão, que a
consequenc:ia necessaria é a simples gratuituidade restricia
ou relativa. Em muitos paizes o ensino é obl'igatorio sem
ser todavia absolutamente gratuito, como a uis a, Alle
manha, etc.

Esta questãO porem não tem para nó importancia em
face da di"posiçãO clara e expressa da ConstituiçãO, Em minha
opiniãO procedeo muito bem o leo'i 'lador constituinte: o
Estado não deve mercadejar com a in trucção popular, sobre
tudo nos paizes pouco adiantados. Os admiraveis resultados,
obtidos nos Estados-Unidos, provão, que a gratuituidac1e,
uao é-uma esmolla, que o POyO repelle. Ja França e na
Belg'ica os meninos, que pagão, têm uma frequencia menos
regular na-' escholas.
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Entre nós se tem commettido em materia de ensino primario
um erro duplo. O Estado, cuidando pouco de generalisar
e derramar o ensino, crêa ao mesmo tempo embaraço á ini
ciativa indi,idual e á liberdade. Ao lado do ensino pri
mario g-ratuito e obrigaturio deve marchar e se desenvolver
o ensino livre. O Estado deve exercer uma inspecção sa
lutar sobre a liberdade do ensino, mas não crear-Ihe em
baraços e difficuldade.. O desenvohimento elo ensino livre
limita a necessidade do ensino official, e traz economia
para o E tado, cuja iuspecçã.o salva os intere ses da moral
e da ordem social.

As attribuições g'eraes do Estado são de duas natureza ,
diz J. Simon; vig'ia a liberdade, faz, o que ella não pódc
fazer. Deste principio tão simples derivão para o ensino
estas consequencias.

O Estado deye dar o ensino: l° para affirmar pelo ensino
a doutrina moral, que elle affirma pela lei: 2° para manter
em todos os graos de eusino um nivel de capacidade e de
moralidade, que se não pMe esperi'tr com seg'urança nem
dos exforços da industria, uem mesmo das associaçõe' des
interessadas; 3" para crear escholas nas communas pobres,
distantes, e I)OUCO habitadas, que por si nã.o as podem ter;
4° finalmente, para que o beneficio da instrucção gTatuita
não seja, para os que deHa tem nessidade, uma eventuali
dade feliz, mas uma certeza.

Sendo o ensino primado aqueHe, que menos se póde des
envolver pela liberdade, porque 101lg'e dos gTandes centros
encontra meno alumnos, exige o auxilio e intervenção do
Estado; mas é por isto mesmo, que se deve remover todos
os obstaculos, e offerecel' o mais ,asto campo possivel á
acção da liberdade.

Sobre este ponto é preciso confiar alguma cousa no in
teresse e na sollicitude paterna. Obedecendo a prescripção
legal de dar instrucção ao filho, o pai não escolherá um
mao mestre,. onde houver uma boa eschola publica. De mais
a inspecção do Estado é uma sufficiente garantia.
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Sem duvida 0 Estado deve exercer sobre o ensino uma
inspecção tanto mais activa e vigilante, quanto ella inte
ressa mais de perto e mais especialmente a ordem moral;
mas a preponderancia exclusiva e forçada do ensino o:ffi.
cial é incompativel com a liberdade politica e com o es
pirito social das nossas instituições.

As necessidades da ordem publica não exigem essa tuteUa
rigorosa do Estado sobre a intelligencia do cidadão; e a
irresistivel espansibilidade do pensamento, reag'indo sempre
victorio ameute contra a compressão do poder, p6de ser
origem de reacções funestas, e a acção excessiva do Estado
impede o seu desenvolvimento na condições naturaes do
progresso social.

A vig'ilancia do Estado, exigindo qualidades determinadas
nos individuos, que se dedicã.o ao mag'isterio, é um direito
de ordem publica; mas o exercicio deste direito não se deve
estender até embaraçar o desenvolvimento e propagação do
ensino. Ao criterio do legislador compete apreciar o g'rao
de civilisas;.ãO e as circumstancias do po,o, para quem le
gisla. Limitar a esphera do ensino pri,ado, quando o ensino
oflicial não :atisfaz a todas as neces.jdades, é prescrever a
ignorancia.

O meio mais e:ffi.caz de pre,enir O' inconvenientes do
ensino particular, se taes inconvenientes existem, é derramar
a boa in. trucção o:ffi.cial, é estabeleceT boas escholas em toda
a parte. Onde ha um menino analphabeto, é preciso um
mestre: se o Estado lh o não póc1e dar, deve permittir qu
algu m o seja.

Tem sido contestada a necessidade da interyençãO do Es
tado no ensino e instrucção popular. A eita dos econo
mistas, que seg'uem a ri 'ca I) principio do lcú'ssez {cti?'e
laissez pa.sse?" e o:; catholicos retrogados, que pretendem en
tregar o ensino á. direcção exclusiya da IgTeja, a combatem.

A historia da instrucção publica em todos O' paizes ci
vilisados offerece a prova ma is robu ta da neces idade desta
intervenção. Os paize' por excellencia da iniciatiya indi-
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vidnal e do espirito de associação, a Il1glaterl'a e os Esta
dos-Unidos não prescindirão da intervençüo do Estado. Os iu
querito:, que se fizerilo lia Ing'latel'l'a, mostrárão, que era
<1etestayel ° ensino e extrema a ig'norancia popular antes
da intervenção do Estado, devida a generosa e philautropica
iniciatiya de Brougham e Russel: e mais vantagens colheo
° Canada por se não hayer limitado ao systema de tran. 
acção, que as 'circum tancias impuzerão á metropo1e,

Junca em um grande paiz, diz Lavele)'e, uma gTande
mudança, um melhoramento considera\'el no ;:;yf;tema da
educaçrLO nacional foi obra da indnstria particular. E' ne
cessario um abandono de todo o intere se pessoal, uma e1e
yaçãO de Yistas, um sy'tema, uma permanencía de acção,
que ella não póde attingir.

A' falta de 1)essoa1 habilitado para o magisterio, que se
deve remediar pela instituição de escholas normaes, e uma
remuneração proporciOIlada aos importantes serviços, que
presta o professor, reune-se a falta de edificios proprioo e
acommodados á:n6cessic1ades do ensiuo. nebaix8 deste ponto
de vista é nimiamente contristador o e pectacu10, que offe
recem as nossas e:cholas primarias. ao indispensaveis para
a regularidade e desenvohimento uo ensino as boas condi
ções doe edificios ou casas apropriadas.

Parece, que já é clleg'ado o tempo de 'se fazer alguma
cousa neste sentido; e ao menos o Município neutro ou a
·Curte devia ter casas de e5('ho1as com as necessarias pro
'porções.

t~uando dirigi o Ministerio dQ Imperio, pedi aos no. sos
plenipotenciarios em alguns paize: estrangeiro os planos
uos edificios, abi construidos para escholas primarias, egulldo
o systema mais mod,erno, e cuja ntilic1ade tenha. ~ido demons
trada pela experiencia.

A graude questão da seculari ação elo 11 iuo foi magif:
'tralmente tratadp pelo me mo illuo trado e cripto]' Jl e al'-
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tigos da l1evista dos Do'l.lJS llftmdos, a que me referi, e cujos
argumento trallScrevo.

Coube á Hollanda a gloria de haver tomado a iniciativa
deste movimento liberal, instituindo a eschola leiga, livre
da supremacia do Olél'o, no qual fói acompanhada pelos Es
tados-Unidos, Irlauda, Canadá, Australia; e que é hoje re
clamado por um numeroso partido em muitos Estados do
Continente, FTança, Allemanha, Belgica, Suissa, Italia.

Começando pela revindicação da liberdade de consciencia,
o movimento emancipador da sociedade oivil contra a su
premacia da Igreja, que creou a theocracia da idade media,
ha de chegar á seculari ação da eschola, como a ultima ex
pressão dessa liberdade d-e consciencia, que é o principio de
todas as liberdades, a fonte de todo o progresso, e a base da
verdadeira grandeza moral.

A athmosphera das e cholas, como diz Guizot, ue,e ser
religiosa. Só a religii10 póde inspirar ao povo sentimentos
de respeito, ordem, e virtudes. A moral não p6de ser sepa
rada da religião, a qual consiste em nm culto positivo e
dOg"matico, e não nesse dei mo vago, frio, abstracto da. re
ligiãO natural, sem tradicção, sem symbolos, e sem oore
manias, sem padre, e sem altar, que não póde ser o ali
mento especial das alma' simples dos filhos do povo, e s6
póde servir de alimento ás espeoulaç(;les philosophicas.

E' i to yerdade j e não e p6cle contestar, que a religiãO
deve fazer parte da iustl'uCÇão da mocidade; mas d'ahi
não se segue, que se deve entregar esta instrucção á di
recção exclusiva do Clero, nem que a religião deva ser
ensinada pelo mestre de eschola. O ensino religio o é mi '
são do padre, e se deve separar elo ensino leigo, mi -o
do Estado. Sã.o distin tos os fins, e distincto. o intere.
ses: o homem tem necessidade ele iustruir-:e como cidfl
dão; o Estado satisfaz a esta necessidade: tenl nec ssidadE'
de instruir-se como crente' compete isto ii, I~r ja. O. lU '

tl'e não deve invadir a sphera do mini tl'O do culto; ne
este a esphera daquelle.
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Confiar ao mestre de eschola o ensino dogmatico é ex
.clnir delle todos o meninos, que não pertencem á mesma
-'eita: sugeitar a eschola á inspecção e direcção do Clero
é impossi\el; porque seria necessario, que fos'em tantos
os mestres, quantas as ;~eitas, ou que muitos fo'sem ex
cluidos do ensino.

Secularisar a eschola é o unico meio de resolver a difli
culdade. o seio da família e na Ig-reja, na eschola, se
for con,eniente, mas em horas distinctas dos trabalhos es
cholares, deve a mocidade receber o ensino religioso: e é
o ministro do culto o competente para desempenhar este
dever.

Os g-randes principio da moral christã podem, e devem
ser ensiuados nas escholas pela palavra e pelo exemplo.
São a grandes verdades desse christianismo social, cujo
trabalho i nvisivel no fundo das con ciencias, e fóra da
confissõe' dogmati~as, é infinitamente mais geral, mais pro
fundo, e mais poderoso, do que esse que se percebe na
superficie do circulo das Igrejas; desse christiauismo, que
penetra na legi 'lação, co tumes e idéas das sociedades mo
dernas, que é a alma da civilisação, uma corrente de iJéas
vivas, que purificou todos os elementos da ordem social.
- A eschola porem não deve ser sectaria de um culto es

pecial. O ensino dogmatico, esse thesouro de crenças, com
que se de.e el11'iquecer a naturez!t do menino, é obra da
educação, cujos ol)1'eiro são o padre e a família.

Em nem um paiz do mundo o sentimento religioso é mais
profundo, e exerce maior influencia nos destinos do homem,
do que nos Estados Unidos, onde a religiãO não é uma
instituiçãO oflicial, mas o thesouro e o apanagio da fami
lia. A Hollanda emancipou a eschola da supremacia cleri
cal sem enfraquecer o sentimento religioso, apuralldo-o pelo
contrario e impreg'nando-o de tolerancia e charidade, ele
vando-o á cima da esphera tormentosa das dis, idencias dog'
maticas, e constituindo-o deste modo a verdadeira e solida
base da educação moral.
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Quando os fact.os confirmão os principios, nega-los é uma
triste aberração da inte1ligencia, oppor-lhes ohstaculos nas
leis e instituições nacionaes é um perigo serio, uma o1'i
g'em de commoções e desordem social.

O en_ino deve ser religioso, diz Lamartine, i to é, o mestre
deve respeitar em nome do Estado a religião da familia
na consciencia dos meninos de diiferentes religiões, que o
Estado lhe entreg'a, e lhe confia.

O ensino deve ser religioso, isto é, o mestre deve incu
tir no espii'ito dos meninos, antes de qualquer outra, essa
idéa suprema e soberana, essa idéa de Deus, que é a pri
meira e ultima palavra da 1'asão humana, que é a vida
e a luz da intelligencia, e' sem a qual tudo seria morte
e trevas em nossa alma, como em um segundo nada! P01'

que o contrario do nada é o ser, e o ser lios seres é Deus!
O ensino deve ser religioso, i::;to é, o me 'tre deve en

sinar ao menino todas as consequencia' moraes, que resul
tã.o na pratica dessa noção suprema' de Deus, autor de nossa
existencia, inspirador de nossas cOIlscieucias, juiz dos nosso.
actos, remunerador de nossas virtucle . Em suas lições elle
deTe humilhar os seus discipulos diante de::;sa concepção,
dessa idéa, desse nome de Deus, que enche tudo,. explica
tudo, e sem o qual nada e póde explicar, nem. antes, n8ID
durante esta vida, nem depois della.

;





MOVIMENTO DO ENSINO PIU. f.J\RIO.

Faltão absolutamente os dados necessarios para uma es
tatistica exacta do ensino primaria nl) Imperio. As infor-.
mações, que fornecem os Relatarios dos Presidentes das Pro
vincias, são muito incompleta ; e não contem os necessarios
esclarecimentos sobre o mecanismo da instrucção.

Tambem é impossivel estabelecer exactamente a propor
ÇãO, em que esta o ensino para a população; porque esta
não é perfeitamente conhecida.

Apresento, o que pude colher dos poucos dados, que tive
á minha disposiçãO: se não é a exactidão mathematica,
basta todavia para se ba. ear um juizo ~eguro obre o es
tado da instrucção primaria entre nós. Examinei os Rela
.torios da Provincias, do anno de 1864, e alguns de 1865,

o H.alatorio do illustrado Inspector da Instrucção Pnblica da
Côrte em 1865.

PROVINCIA DO AMASONAS.

Em 1864 tinha a Provincia 20 escholas para o sexo mas
culino, (la. quaes se achavão providas 16, ..endo uma 96
mente com professor vitalicio.

Frequentavão essas escholas 409 menino', di tribuidospelas
tres Comarcas na seguinte proporção: Rio Negro 21R: ~o

limões 114: Parintins 77.
Tinl1a 5 escholas para o sexo feminino, das quaes tres

estuvão providds, sendo uma . ó com professora vitalicia.
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Erão essas escbolas fl'equel1tadas por 49 meninas: da Co
marca do Rio Negro 20: de Solimões 12 : de Parintins .17.

O ensino particular era dado em 4 escholas de ambos os
sexos, tre:; elas quaes erão fi'equentadas, uma por 46 meninos.
e 2 por 18 meninas.

Em toda a Provincia recebião portanto a instrucção pri
maria. 455 meninos e 67 meninas, ou 522 ele ambos os sexos.
Reunidos o' 39 all1mnos da Casa ele Ec1ucanelos Artifice "
é o total de 561.

O Presidente ela Provincia em 1864 a' aliava a população
• livre da Provincia em 40,300 habitantes: o Senador Pompeo

em seu Compenc1io de Geographia dá 69,000. Na primeira
hypothese ha 1 alumno por 71 habitantes; na segunda hy
pothese 1 por 123.

Sendo a eptima parte ela população ele meninos, capazes
ele receber a instrucção primaria, ha na primeira hypothese
5,196 ele ambos os sexos, que a não recebem; na segunda hy
pothese 9,296.

Na primeira hypothese ..ã.o 5,757 capazes de receber lUS

trucção, na segunda 9,857.
Despendia a Provincia com cada alumno 27~466 réis!

HROVll ClA DO PARÁ.

Em 1863 tinha a Provincia (3() e,'cholas do sexo mascu
lino e 26 do sexo feminino: estaíão providas 88. Em 1864
tinha 100 escholas de ambos os sexos, das quaes 95 pro

, 'ddas.
Estavão matriculados, em 1864, 3,261 meninos, eudo: da

Comarca ela Capital 617 : de Marajó 1,266: de Bragança 171:
ele Cametá 584: de :Macapá 84 : de Gurupá 269 : de San
tarem 330.

Apreuelião 1,076 meninas, sendo: da Capital 556 : de Ma
rajó 23: d0. Bragança 46: de Cametá 62: ue Macapa 22 :
do Gurupá 20: ele Santarem 76.
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o ensino particular era dado em 35 escholas de ambos
os sexos, frequentadas por 567 meninos e 271 meninas.

Era o total elo sexo masculino 3,828, elo sexo feminino 1,347;
de ambos os sexos 5,175. Reunidos os 24 alumnos ela eschola
rural, e as alumnas elo Oollegio elo SS. OoraçãO de Jesus e
outros, póde-se calcular o total em 5,300.

Estes dados são extrahidos do Relataria da Inspectoria da
Instrucção Publica da Oôrte. Do Relataria do Presidente á
Assembléa Legislativa consta, que a matricula conhecida em
55 escholas do sexo masculino era de 2,908, e em 20 do sexo
feminino 674: total 3,582.

Erão 35 as escholas particulares, e a matricula, da~ que
remettêrão mapI)as, de 435. Reunindo-se os alumnos das
escholas publicas e particulares, que não manelárão mappas,
os ela eschola rural e outros, póele-se calcular o mesmo
total ele 5,300.

Sendo a população line de 290,000 habitantes, ou mais,
São 41,428 capazes de receber o ensino primario~ dos quaes
36,128 analphabetos. Ha um alumno 1)01' 34 habitantes.

PROVINOIA DO MARANHAo.

Em 1863 tinha 80 cadeiras, 54 para o sexo masculino,
" 26 para o sexo feminino. Estavr~o providas 70, 49 do sexo

masculino, e 21 do sexo feminino: as primeiras tinhãO 2,451
alumnos; as segundas 636. Total 3,087.

A Oasa ele Educandos Artifices tinha 118; e no Recolhi
mento de N. S. da Anllul1ciaçãO e Azylo de Santa Thereza
50 orphãs. Total 3,255.

O ensin"o particular constava de 22 escholas e Oollegios
ue instrucção primaria e secundaria com 680 alumnos do
sexo masculino e 256 do sexo feminino: não se descrimi
nárão os do ensino primaria dos do secundaria.

O Relataria do Inspector da InstrucçrLO Publica da Oorte
offerece os seguintas dados. Sexo masculino: ensino pu-

INSTR. PUB. NO BRASIL 3



blico 2,937, ensino particular 842: total 3,779. Sexo fe
minino: ensino publico 918, ensino particular 438: total 1,356.
Instrucção primaria superior 870 do sexo masculino. Somma
geral 6,005.

Calculando-se com esta somma, e sendo a população de
330,000 habitantes livres, temos 1 alumno por 54 habitantes,
e 41,137, que não recebem instrucção, de 47,142 capazes de
recebê-la!
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PROVINCIA DO PIAUBY.

Em 38 escholas, 24 do sexo masculino e 14 do sexo fe
minino, matriculárão-se 545 meninos e .182 menina::;, com
exCelJção de 3, que não mandarão seus mappas: total 727.
Reunindo 60 da Casa de Educandos Artifices, e 50 que ~e

devem calcular para as tres escbolas, são 837.
O eJ;lsino particular era dado em duas escholas na Capital,

uma elo sexo masculino com 21 alumnos, outra do sexo femi
nino com 13. E a somma g'eral de 871.

E' isto, o que consta do Relataria do Presidente em 18G4.
O Relataria do Inspector da Iustrucção Publica da Côrte
dá 772 nas escholas publica do exo masculino, sendo: na
Cbmarca de Theresina 175 : na Parnahyba 73: PiracUl'uca 30:
Campo-maior 62: Principe Imperial 51 : Oeiras 89: . H.ay
mundo anato 31 : Jaic6s 28: S. Gonçalo 85 : Paranagua 98.
Do sexo feminino 192, endo: na Comarca de There iua 19:
da Parnahyba 15: de Piracuruca 24: de CamlJo-maior 21 :
do Frincipe Imperial 25: de Oeiras 30: de Jaic6s 12: de
S. Gonçalo 29 : de Paranagua. 17. Do ensino particular,
18 do sexo ma..éulino e 3 elo sexo feminino na Capital.
Somma g'eral 985.

Sendo a populaçã.O livre da Provincia de 530,000 habitantes
livres, e calculando-se com o total de 985, ha um alumno por
233 habitantes; e 31,872 não recebem instrucçãO, de 32,857
capazes de recebê-la!
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PROVINCIA DO CEARÁ.
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Tinha 114 cndeiras, 84 l)ara o sexo masc'llino, e 30 para
o sexo feminino. Seis estavão vagas.

A matricula conhecida de 56 cadeira do sexo masculino
foi de 2,873 meninos, e de 27 do sexo feminino de 1,175 :
total ele ambos os sexos 4,048. Calculando 1,227 para as
outra-s cadeiras pela meclia das matriculas conhecidas, é o
total 5,275.

O ensino particular constava de 33 escholas, 23 para o
sexo masculino, e 10 para o exo feminino. Calculando-se
pela media das matriculas conhecidas, é o total dos alumnos
de ambos os exos 562.

Recebião instrucção primaria 5,837 meninos ele ambos os
sexos, que com 96 do Collegio particular Atheneo Cearense,
e 67 do Collegio de Educandos Artifices, sobem á 6,000.

Calculando-se a l)opulação em 504,000 habitantes, são ca
pr.zes de recebei' a instrucção primaria 72,000; dos quaes
66,000 não a recebem! Ha um alumno por 84 habitantes.

O Relatorio do Inspector da Instrucção Publica da Côrte
dá, para o anno de 1864, 3,648 alumnos nas escholas publicas
para o sexo masculino, distribuidos l)elas Comarcas: For
taleza 989: Aracaty 539 : Icó 180: Saboeiro 142 : Crato 151:
Jardim 111: Inhamuns 186: Quixeramobim 180: Baturité 263:
Imperatriz 103: Sobral 517 : Ipu 53 : Granja 35: Viçosa 199.
Do ensino particular 204, di tribuidos pelas Comarcas: da
Capital 168: da Granja 36: Total 3,852.

Das escholas publicas para o sexo feminino 1,323 : da For
taleza 522: do Aracaty 169: do Icó 134 : do Saboeiro 17 :
do Crato 44: do Jardim 60: do Inhamuns 31: do Quixe
ramobim 47: do Baturité 38: da Imperatriz 44: de Sobra1157:
do Ipú O: da Granja 36: da Viçosa 24. Do ensino pri,ado
32 na Capital. Total 1,355. Total de ambos os sexos 5,027.

Este calculo não tem a menor exactidão: não fanando

•
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dos outros pontos da Provincia, na Cidade de 4-racaty, onde
exerci por algum tempo as funcções de Inspector da~ Aulas,
havião em 1860, e sem duvida ainda hoje, mais de cem me
ninos de ambos os sexos, que aprendião á ler e escrever em
escholas particulares.

Nessa cidade dá-se um facto muito lisong'eiro: ha um
g-rande numero de casas onde se ensinão oflicios, principal
mente o ele sapateiro e costureira, e os aprendizes aprenclem
ao mesmo tempo a ler, escrever, contar pouco, e a doutrina
christã.

Segundo o Ensaio Estatistico do Senador Pompeo, custava
á Provincia em 1862 cada alumno de instrucção primaria
17$800 réis.

PROVINCIA DO RIO GRANDE DO NORTE.

Consta do Relataria do Inspector Geral da Côrte, tIne as
escholas publicas da Provincia tinhão 914 alumnos elo sexo
masculino, sendo: na Comarca da Capital 287 : na de S. J Otié
de Mipibú 226: na de Seridó 96: na do Açú 146: na de
Mossoró 64: na da Imperatriz 95. E 173· do exo feminino,
sendo: na Comarca ela Capital 39: S. José 77: Açu 13: 1\1os
sor6 86: Imperatriz 22. Total 1,087.

O ensino particular era dado á 67 alumno' do sexo mas
culino na Comarca da Capital. Somma g'eral ] ,154.

Tendo a Provincia 202,000 habitantes livres, ha 1 alumno
por 175 habitantes; e ele 28,857 capazes de receber instrucção
27,703 que a não recebem.

PROVI JCIA DA PARAHYBA.

Do Relataria do Presidente em 1864 consta o seguinte:
Tinha em 1863 a Pr<?vinci~ 63 cadeiras, 48 de meninos, e
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15 de mellinas: em 41 das primeiras matriculárão-se 1,362
alumnos, e nas 15 do sexo feminino 404; total 1,766.

Jo principio do anno de 1864 em 48 cadeiras do sexo
masculino 1,362, e em 15 do sexo feminino 388; total 1,745.

O eusino particular era dado a, 147 meninos em 6 es
cholas, e á 29 meninas em 3 escholas; total 176. Somma
geral,. de 1863, 1,942, de 1864, 1,921. E' palpave1 a inexac
tidão destes dados: não é criveI, que em .1863 41 escholas
tivessem uma matricula maior á df;l 48 em 1864.

O Relatorio da Instrucção Publica da Côrte offerece os
seguintes dados: 1,404 alumuos do sexo masculino, sendo
da Comarca da Capital 387: de Mamanguape 151 : do Pi
lar ~74: de Bananeiras 209: de Arêa 170 : de S.João 62:
de Pombal 129: de Souza 122. Do sexo femillino 396, sendo
da Capital 64: de Mamauguape 25 : do Pilar 39 : de Bana
neiras 85: de Arêa 92: de S. João 14: de Pombal 44: de
Souza 33. Total de ambos os sexos 1,800. O ensino particular
tiuha 147 uo sexo masculino, sendo 113 na Capital e 34 em
Arêa; e 29 do sexo feminino na Capital: total 177. Somma
geral 1,976.

Dando como mais exacto e te ultimo calculo, e sendo a
população de 250,000 habitantes livres, ha 1 alumllo por 126
habitantes; e de 37,142 capazes de receber in trucção primaria
estão privados della 33,738 I

PROVINCIA DE PER AMBUCO.

Tinha a Provincia 106 cadeira., 81 do sexo masculino,
25 do exo feminino. Comprellendem-..e neste numero 2 dos
dous Collegios de Grphãos, e 2 do Collegio elo Bom Conselho,
mantidas pela Provincia.

Constava a matricula de 3,523 meninos e 863 meninas:
total 4,386.

O ensino particular em diversos Collegio e escholas era de
804 meninos e 415 meninas: total 1,219. Somma geral 5,605.
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Do Relataria ela Inspectoria da Instrucção Publica da Côrte
constá o seguinte para o anno de 1864 : Ensino Publico de
instrucção elementar,2,937 do sexo masculino e 918 do sexo
feminino: total 3,855. Ensino particular, 842 do sexo mas
culino e 438 do sexo feminino; total 1,280. Ensino publico
de instrucçM primaria superior, 870 do sexo masculino.
Somma geral 6,005.

Calculando-se com esta somma e com a população livre
de 1,040,000 habitantes, tf!mos 1 alumno por 173 habitantes;
e de 143,511 capazes de receber a instrucção primaria, não a
recebem 142,566 I

PROVINCIA DE ALAGOAS.

Tinha em 1863 85 escholas de ambos os sexos, frecluen
tadas por 2,264 alumnos do sexo masculino e 1,231 do sexo
feminino: total 3,495.

Erão 37 as escholas authorisadas de ensino particnlar;
mas s6mente de 11 se conhecia a matricula, 234 de ambos
os sexos. Total 3,729.

Do Relataria do Directol' da Instrucção Publica da Pro
vincia em 1865 consta, que tinha a Provincia 89 eschola~,

54 do sexo masculino, e 35 do sexo femenino: a matricula
conhecida de 86 era de 2,769 menino e 1 342 menina':
total 4,111.

Ensino particular, 22 eschola , 12 do sexo ma culino com
234 menino', e 10 do sexo femenino com 171 meninas:
túta1405. Somma geral 4,516.

Sendo a populaçãO de 250,000 habitantes, temos 1 alumno
por 55 habitantes, e 31,198, que nilo aprendem, de 35,714
capazes de apreneler ! .

PROVI CIA DE SERGIPE.

Consta do Relataria elo Pre. ideI,lte de 1864 o seguinte:
Erâo 67 escholl'S Jlublicas, .;13 do sexo masculino coII11,170



meninos, e 24 do sexo feminino com 775 meninas: tot~12,54-5.

Do ensino' particular 15 escholas, 9 do sexo masculino com
347 meuinos, e 6 do sexo feminino com 74 meninas: total 421.
Somma gel'a12,966.

Sendo a l)opulação de 220,000 habitante' livres, temos
1 alumno por 74 habitantes, e 28A58 sem iu. trucção, de
31,428 capaze::; de recebê-la I

PROVINCIA DA BAHIA.

Consta do Relataria do Pre,ideute de 1865 o seguinte
movimento do ensino primaria em 1864: Ensino pul)lico,
180 cadeiras do sexo masculino com 7,020 meninos; 46 do
sexo feminino com 1,917 meninas: total 8,937. Ensino par
ticular, 15 escholas do sexo masculino com 566 meninos,
e 14 do sexo femil1iM com 337: total 913. Sommag·era19,840.

Quanto ao ensino particular, o Pr~,idel1te refere-se aos
documentos das escholas da Capital, S. Amaro e Valença,
visto não ter recebido os de outrll.S localidades.

AS aulas publicas erão distribuidas do seguinte modo:
AI> do sexo masculino, na comarca da Capital 21: Abrantes 8:
Cachoeira 22: S. Amaro 14: Nazareth .16: Feira de Santa
Anna 12: Inhambupe 10: Itapicurü 7: Monte Sancto 3: Ja
cabina 7: Joaseiro 4: Rio de S. Francisco 4: Rio de Conta 5:
Maracás 2: Monte Alto 3: Ca.iteté 4: Urubú4: Chique-Chi
que 2: Valença 13: Ilheos 4: Camamú 6: Porto Seguro 5: Ca
ravellas 4. As do sexo feminino, na comarca da Capital 10:
Abrantes 1: Cachoeira 5: S. Amaro 2: Nazareth 4: Feira de
Sant'Auna 1: Inbambupe 3: Jacobina2: Joaseiro 1: Rio de
S. Francisco 1: Rio de Contas 3: Caiteté 2: Valença 4: Ilheos 1:
Camamú 3: Porto Seguro 1: Caravellas2.

E' notavel a desproporção do ensino primaria entre os
dous sexos; seis comarcas não possuem uma só escbola do
sexo feminino.

As escholas particulares erão, do sexo ma.sculino 13, na
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Capital: 1 em S. Amaro: 1 em Valeuça; e do sexo femi
nino, 14 na Capital.

Tambem se não póde deixar de extraohar o atraso do en
sino primaria particular em uma Provincia tão importante.

Calculando-se a população livre da Pro,incia em 1,100,000
habitantes, ha 1 alumno por 111 habitante, e 147,302, que
não recebem a instrucção primaria, de 157,142 capazes de
recebê·la!

PROVINCIA DO ESPIRITO SAJ.'\CTO.

O Relataria do Presidente menciona o seguinte: 37 ca
deiras para o sexo masculino, das quaes 7 vagas, e 5 para
o sexo femi.nino, estàndo uma vaga. Matricula das primeiras,
839 alumnos, das segundas 69 : total 908.

a Colonia de Sancta Isabel tres escholas, nma dirigida
pelo Padre Catholico, outra pelo Pastor Protestante, e outra
pGr um colouo. Erão frequentadas por 51 meninos, 26 catho
licos e 25 protestantes, e por 48 meninas, 22 catholicas e
26 protestantes, e mais quinze que aprendião a lingua 11a
cional: total 114.

a Colonia de Sancta Leopoldina uma eschola do Padre
Catholico com 98 alumnos de ambos os sexos, outra do Pastor
Protestante com 90, e uma eschola publica sustentada pelo
Estado com 19: total 137. Somma geral 1,159.

Sendo a população livre de 50,000 habitantes, temos 1
alumno por 43 habitantes, e de 7,142 cal)azes de receber ins
trucçãO, 5,983 que a não recebem!

PROVIr CIA DO RIO DE JA. EIRO.

Consta do Relataria do Presidente em 1864, que a Pro
vincia tinha 164 escholas de ambos os sexos, inclusive 4
Allemães em Petropolis: funccionavão 155, com 67 profes
sores e 24 professoras de 1.' classe, 17 professores e 15
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professoras de 2.. classe, 16 professores e 13 professoras de
3.' elasse; e mais 2 regida, interinamente.

Em 1863 o ensino primario era dado em 20 escholas de
meninos com 471 alurnnos, conhecidos em 18, e em 16 de
meninas com 177, conhecidas em 12. E mais os que fre
quentavão os Collegios.

Em 1864 tinha a Provincia 89 estabelecimentos de en
sino particular, 46 para o sexo masculino, inclusive 24 col
legio , e 43 para o sexo feminino, inclusi....e 26 collegios.
As escholas tinhão 520 meninos e 220 meninas; total 740.
Oom 6,314, sommão 7,054, que se podem elevar á 7,200
com os dos Colleg'ios.

O Relatorio da Instrucção Publica da Côrte contêm os
seguintes dados:

Nas escholas publicas 4,821 do sexo masculino, sendo:
na Oomarca de Nictheroy 706 ; na de Angra 470 ; Cabo Frio
416; Oampos 544; Cantagallo 190 ; Itaborahy 544; Mag'é 285;
Petropolis 503; Rezende 30~; Rio Bonito 170; S. João do
Principe 364; Vassouras 251. Nas escholas do sexo fe
minino 1,711, sendo: em Nictheroy 507; em Angra 136 ;
em Campos 107; em Cantag'allo 52 ; em Itaborahy 138;
em Magé 132; em Petropolis 130; em Rezende 102; em
S. JoãO do Principe 62; em Vas ouras 103; em Cabo Frio
141; em Rio Bonito 63. Total 6,532. •

Nas escholas particulares 110 elo sexo masculino, sendo:
em Nictheroy 186; AngTa 30 ; Cabo Frio 20 ; Campos 248 ;
Oantagallo 53; Itaborahy 21; Magé 40; Petropolis 157;
Rezende 75; Rio Bonito 124; S. JOrLO do Principe 24;
Vassouras 125 : nas elo sexo feminino 741, sendo: em Nic
theroy 206 ; Angra 48; nas do sexo femini no 741, sendo:
em Nictheroy 206; Angra 48; Campos 280; Canta
gallo .28; Itaborahy 18'; Magé 12; Petropolis 45; Re
zende 19; S. João do Principe 75; Vassouras 901. Total
1,1>44. Somma geral 8,376.

Calculando ·com esta somma, e sendo a população de
700,000 habitantes, temos 1 alumno por $1 habita'Qtes, e

INStR. PUB. NO BRASIL 4
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91,624, que não recelem instrucçãO, de 100,000 capazes
de recebê-la.

Havião na P rovincia 32 Freguezias, que não tinhão escho
las publicas.

PROVI CIA DE S. PAULO.

Consta do Relatorio do Pre.sidente em 1864, que tinha
a Provincia 155 eschola para o sexo masculino e 76 para o
sexo feminino, incluindo-~c os C'eminarios de Educanàos
de Santa Anna e de Educandos do Acú.

R,ta;vão providas 97 do rexo n~a,_culjuo e 7~ do sexo
feminino.

A matricula era de 3,697 meninos, e 1,801 meninas:
total 5,498.

O ensino particular constam de 133 escholas para meni
nos, inclsive, 5 Collegios, e 47 para meninas, inclusive 8
Collegios: as primeiras frequentadas por 1,224 alumnos,
as outras por 582: total 1,806. Somma geral 7,304.

Do Relatorio de 1865 consta, que se achavüo 131 escho
las do sexo masculino, e 82 do sexo femini o, estando va
gas 37 de ambo os sexos. A matricula foi 4,340 meúi
nos e 2,128 meninas: total 6,468. Forão frequentes 3,280 me
ninos e 1,948 meninas: total 4,928.

O ensino particular era dado em 134 escholas do sexo
masculino e 47 do sexo feminino, alem de 16 Collegios
com 484 meninas. A matricula conhecida de 88 escholas
era de 1,375 meninos, e 361 menina, com os dos Collegios
645: total 2,020. Somma geral 8,488, com o dos Semi
narios de Santa Anna e Acú 8,558.

Sendo a pOllUlação livre de 700,000 habitantes, temos
1 alumno por 81 habitantes; e 91,442 não recebem instruc
ção, de 100,000 capazes de recebê-la!

PROVI CIA DO PARANÁ.

Do' Relataria cdo Presidente em 1864 consta, que a Pro-
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vincia tinha em 38 escholas publicas 1,091 meninos e 510
meninas: total 1,601. Em 68 escolas particulares 777 me-'
ninas e 36 meninas: total 813. Sommagera12,414, e com
24 da Colonia de Assunguy 2,438.

Seg'undo o Relataria da Instrucção Publica da Côrte o mo
vimento era o seg'uinte: Ensino publico: meninos 1,081, me
nina 504; total 1,585. Ensino particulal': meniuos 874,
meninas 22; total 896. Somma geral 2,481. Com 20 de
Assunguy 2,501.

Sendo a população livre de 80,000 habitantes, temos 1
alumnú por 31 habitantes, e 8,927, que não recebem instruc
ção, de 11 ,428 capazes de recebê-la!

PROVI CIA DE SANCTA CATHARINA.

Do Relatorio do Presidente em 1864 consta o seguinte:
Tinha a Provincia 61 escholas, 42 do sexo masculino, 19 do
sexo feminino. Em 34 das primeiras matriculárãO-se 1,299
meninos, e em 16 das segundas 515 meninas: totall,814.

Do ensino particular 14 escholas, 9 do sexo masculino 'e
5 do sexo feminino. Era conhecida a matricula de 253 me
ninos e 133 meninas: total 686. Somma g'era12,500. Com
a matricula desconhecida se póde calcular em 2,600.

Sendo a população livre de 135,000 habitantes, temos
1 alumno por 51 habitantes, e 16,685, que não aprendem,
de 19,285 capazes de receber o ensino I

PROVINCIA DO RIO GRANDE DO SUL.

Consta do Relataria do Presidente em 1864, que estavão
creadas 168 escholas, 101 de meninos e 67 ele meninas: es
tavão porem providas 148, 88 de meninos e 60 de meninas.
A matricula da primeiras era de 3,834 e das segunda de
2,178: total 6,012..

'.



No Asylo de Sancta Leopoldina 35 meninas, sendo 28 edu
candas internas, 12 pensionista, e 5 externas.

No Asylo do Coração de Maria, sustentado por 170 Bem
feitoras com 1SOOO mensaes, havia seis orphãs e 20 alnmllas
externas.

No Asylo de Nossa Senhora da Conceição, sustentado
por donativos e por uma subvenção da Provincia, 37 orphãs.
Nos tres Asylos 98 alumnas, que com 6,012 fazem 6,110.

No Arsenal de Guerra havião 52 menores educandos da
Provincia.

Relativamente ás Colonias, o Relataria nada diz da ins- .
trucção publica.

O Relataria da Instrucção Publica da Côrte apresenta o
seguinte quadro: Ensino publico, 3,834 meninos e 2,178
meninas: total 6,012. Ensino particular 1,600 meninos e
813 meninas: total l,413. O Relataria do Presidente não
contêm a cifra do ensiuo particular.

Somma geral 8,425. Com as meuinas elos Asylos e os me
nores do Arsenal 8,575.

Calculada a população em 380,000 habitantes livres, ha
1 alumno por 44 habitantes, e 45,710 não aprenelem, de
54,285 capazes de aprender!
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PROVINCIA DE GOYAZ.

Do Relataria do Presidente em 1864 consta, que havião
frequentado as escholas ela Provincia 948 meninos e 290
meninas: total 1,238.

O Relataria do Inspector da Instrucção Puhlica ela Côrte
contêm o seg'uinte : Ensino publico: 1,176 meninos, sen lo
na' Comarca da Capital 282: na elo Rio Mal'anhão 191:
na do Rio Cornmbá 174: na do Roia Paranahyba 152: Ca
valcante 96: Paraná 56: Palma 94: Porto Imperial 93:
Boa-Vista 38. Do sexo feminino 364: na Capital 51: no
Rio Maranhão 42,~ no Rio Corumbá 75: Rio Paranahyba 28:
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Cavalcante 47: Paraná 37: Palma 25: Porto Imperial 37:
Boa-Vista 38. Ensin0 particular, 25 meninos na Capital.
Somma geral 1,565. ~

Calculando-se com esta somma e com a população livre
de 205,000, ha 1 alumno por 130 habitantes; e 27,720 não
recebem instrucção, de 29,285 capazes de recebê-la!

PROVINCIA DE MINAS-GERAES.

Dos Relatarias, apresentados pelo Vice-Presidente em
1864, um á Assembléà Legislativa Provincial, outro ao Pre
sidente, no acto de entregar a administração, colligi o
seguinte:

Estavão creadas 389 cadeiras, das quaes 54 vagas. Ma
tricularão-se 21,717 alumnos de ambos os sexos.

Do Relataria de 1865 con:,ta o seguinte: Tinha a Pro
vincia 321 cadeiras para o sexo masculino, das quaes 9
vagas, e 63 para o sexo feminino, inclusive 3 vagas.

€) movimento das cadeiras do sexo masculino, excep
tuadas 50, cuja matricula não era conhecida, foi o se
guinte: matriculado 13,007: frequencia legal 4,569:
promptos 1,789: que recebêrão ensino incompleto 2,021.

Da do sexo feminino o movimento foi o eguinte:
matriculadas 2,222: fl'equencia legal 1,147 : promptas 132:
com ensino incompleto 387. Total de ambo. os sexos 15,229.

E tes algarismos, diz aPre idente, relati \'os á matricula
e á frequellcia, estão muito longe da verdade.

Sobre a matricula das escholas particulares, que são
muita~, os Relatarias nada dizem.

Segundo o Relataria da Instrucção Publica da Côrte, era
a matricula em 1864 de 16,909, 14,705 do sexo mascu
lino, e 2,204 do sexo feminino.

Calculando-se a l)opulação livre em 1,200,000 habitan
tes, temos 1 alumno por 70 habitantes; e de 171,428 ca
pazes de receber instrucção, 54,459 não ">a recebem!
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PROVINCIA DE MATTO-GROSSO.

Consta do Relataria do Presidente em 1864, que a Pro
vincia tinha 20 escholas, 18 para o . exo masculino e 2
para o feminino com 83~ alumnos de ambos os sexos, os
quaes, reunidos á 73 do ensino particular, tambem de
ambos os sexos, prefazem a som~a de 91l.

Calculando·se a' população da Provincia em 95,000 ha
bitantes livres, ha 1 a1umno por 104 babitantes, e 12,606
não recebem instrucção, de 13,571 capazes de recebê-la!

MU ICIPIO NEUTRO.

Extrahi do Relataria elo Inspector da Instrucção Pu
blica os seguintes dados.

São 42 as escholas do ensino primaria, 25 do sexo mas
culino, das quaes 15 nas Freg'uezia' da Cidade e 10 nas
de fóra, 17 do sexo feminino, das quaes 15 nas Freguezias
da Cidade e 2 nas de fóra.

as escholas do sexo masculino matricularão-se 1,860
alumnos, 1,441 nas da Cidade e 419 nas de fóra: nas do
sexo feminino matricularão-se 1,530, 1,453 nas da Cidade,
77 nas de fóra: total de ambbs os sexos 3,390.

O ensino particular distribue-se por 4,167 alumno de
ambos os sexos: do sexo masculino 2,111, sendo 2,017
nas Fl'eguezia' da Cidade e 94 nas de fóra: do sexo fe
minino 2,056 na' Freguezia"' da Cidade.

A somma geral do ensino publico e particular é de
7,557. Sendo a população livre de 300,000 habitantes,
ha 1 alumno por 39 habitantes; e de 42,857 capazes de
receber instrucção, 35,300 não a recebem.

Transcrevo a:; palavras, com que concluio o seu Rela
taria o illu trado ln pector.

"Apparato grande. Despeza grande. Resultado pe
q.uenino.
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" Eis alli o que apresenta no Municipio da Côrte o
magisterio publico.

, E ao lado delle o ensino particular, dando á Capital
do Imperio, sem onus algum do ThesQuro, proveito muito
maior. Porque será '?

"Sustentão muitos, que é ror falta de execução do
Art. 64 do Decreto n. 1,331 A, de 17 de Fevereiro de
1854, o qual commina pena aos paes, tutores, cW'adores
e procuradores, que tiverem em sua companhia meninos
maiores de sete annos, sem impedimento physico ou moral,
e lhes não proporcionem instrucção.

"Assim opinou no Senado em 27 de Julho de 1864
uma autoridade gravissima.

" Mas é innegavel, que em todas as partes <lo mundo,
quanto mais no Brasil, tem a questã.o do ensino obriga
torio arduas escabrosidatl"s, bem discutidas no Dia?"io Offi
c'ial elo hnpm'io de 28 de Julho e 6 de Agosto do mesmo
anno.

"Pretendem outros que a perpetuidade do professor
pHblico l'edunda em ruina do magisterio. Dizem que, gal

, gados os cinco annos para vitalicto, já não empenha es
forço; quando o professor particular afana-se em inces
sante desvello.

" Lastima seria, que assim fosse alguma vez; mas em
geral o professor publico accende-se em novos brios com
a segurança do futuro; e de facto temo-os eximias.

" NãO ha que esquadrinhar razões, quando existe uma,
que a todos fere os olhos.

"O magisterio particular estende-se por onde quer.
" O magisterio publico mal se envolve em espaço es

treito - em pouca casas e essas acanhadas.
" Visitem-se os estal)elecimentos publicas de instrucção,

e na maxima parte achar-se-hão entupidos com um pu
nhado de crianças.

" Concedamos que, compellidas pela obrigação legal, acu-:
dissem á elles todas, que o nã.o fazem, onde caberião?
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" Para augmentar-lhe O numero, para lhes dar am
plidãO, é indispensavel dinheiro. E falta o dinheiro.

" Ainda em 13 de Maio do anno passado baixou á esta
Inspectoria Geral um Ayiso, em que se declara não ser
possivel crear mai escholas.

"A consequencia é palpave1. Já que o Governo não
p6de, não ate as mãos aos que podem, ou antes, aos que
poderião.

" O magisterio particular anda entre nós escravisado por
lei; e mesmo assim prospera mais que o magi terio pu
blico. Tal é a sua força!

" Dê-se-lhe carta de alforria; e muito mais se desenvol
verá. Este vai sendo o voto do Brasi1.

" No extremo septentrional do Imperio fez a Assembléa
Provincial do Amazonas, em 9 de Outubro ultimo, uma
lei, infelizmente não sanccionada, mandando que em toda
a Proyincia fosse livre o ensino, tanto primario como se
cundario.

" Na Assemuléa Provincial do Rio de Janeiro apresen
tou-se, no mesmo sentido, um notavel parecer.

" E anteriormente, em 21 de Maio, echoara a mesma
aspiração no gremio da Assembléa Geral Legislativa.

" Seria bem proprio da sua elevada cathegol'ia osteutar
o Municipio da Côrte o primeiro exemplo d'e 'ta fecunda
liberdade. "
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Com uma população, calculada em 8,230,000 habitante
livres, tem o Brasil 104,025 alumnos de ambos os sexos
nas e chol3' ue in. trucção primaria publicas e particu
lares.

De 1,187,319 habitantes, capazes de receber a instruc
ÇãO primaria, não a recebem 981,808!

Estes algari mos ão tão eloquentes, que ui~pen8ão qua1
quer commentario I E' assim que se tem pago ao povo
a divida "agrada do ~ 32 do Art. 179 da ConstituiÇFio Po
litica do Imperio I

O optimi. 'mo mais imperturbavel não pMe contentar-se
com e tes resultados. O espirito mai' intrepido estremece
na previsão das cousequencias desta triste situação moral.

ão se pMe garantir a exactidão de..te algarismos;
mas elles são bastante", para fundamentar uma apreciação
segura. Se alguns mappas ão incompletos, e faltão os ue
muitas eschola", tambem é verdade que alg'uns são occu
pac10s por alumnos imaginarios, como meio de obter certas
vantagens legaes.

E' ainda um facto g'eralmente .erificado, que grande
parte do. alumnos de ambos o sexos, os quaes figurã.o na
matricula das escholas, não completa a instrucção.

Vem n1uito á. proposito transcrever aqui as bellas pa
lavras de J. Simon no seu importante livro A Eschola.,
recentemente publicado em Paris. 'A Fran.a ha dez anuos
não poupa as ..uas rendas; e os malevolos até pretenuem
(1ue e1la começa a consumir o seu çalJital. .Conserva um
exercito IJermanellte de 400,000 homens, que algumas vezes
. e eleva á 420,000: não mantem menos ue 259 navios
armados em vez de 188, que é a cifra normal: duplica, tri
plica e quadruplica O' vcncilllento~ uos eus granues func
cionario··. Tem e quadra na China, na Cochinchina, no
Mexico. Conserva ainda em Roma um exercito, cuja pre
l;ença, segundo se diz, deixará de ser util em dous annos.
Dá 300 milhões ao Mexico sem pe tanejar; lançou .26,
como presente ele baptismo, nos alicerces da nova Opera.
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Acha todos os annos em seu thesouro inexgotavell ,500,000
francos para os theatros de Paris, 15 milhões para 3,:' casas
de detenção, 5 milhões e mais para a penitenciaria de
Cayenna. Já que os milhões não nm:; cu. tão mais nada,
não poderiamos accrescentar 5 ou 6 ao magro orçamento
da instrucção primaria?

" Cau. a-nos a sombro essa cifra de 6,843,100 franco'
inscripta no orçamento das d~apezas ordinaTias pam 1864.
Comparemo-lo com o orçamento da. instrucção I rimaria
em outros Estado. a Inglaterra, sámente para Inglaterra
e Irlanda, com 27 milhões de habitantes pouco mais ou
meuos, o Estado dá á instrucção primaria 25 milhões.
Na Belgica para 4,500,000 habitantes o Estado dá. mais
ele 3 milhões. 'Em Genebra para 66,000 habitante.' o E 
tado dá 97,000 francos. Em New-York para 3,851,563
habitantes o Estado dá 8,395,387 doUars (perto de 22 mi
lhões): no Ia,s,'achu sets para 1,231 066 habitantes o Es
tado dá 3,100,000 doUars (15,500,000 franco). e a França
em lugar de 7,500,000 francos dé se 100 milhõe , não se
col1ocaria ainda nem na primeira, nem na segunda ordem.
NãO levamos em conta o conting'ente (los elepaTtamentos
e das communas: com elle a nos.a inferioridade seria
ainda mais notave1.

" Os 25 milhões da Ino'laterra não são, para falIar pro
priamente, um orçamento; é um ubsidio dado pelo E
tado ás eschola , que o querem receber. Enumerando-se
todo os estabelecimentos, todas as doações parochiaes ou
particulares, todas as ~ ociações de charidade que con
correm para a sustentação da escholas, a lista seria for
midave1. M. Dechamps em um di curso na Camara dos
Representantes Belgas elevava e sa cifra á 40 milhões, o
Clue faz 65 milhões com o subsidio, sem contar as taxa.
A instrucção primaria tambem é muito rica na Escos ia.
O g'eneral . Morim estabeleceu para differentes Estados
da Emopa a proporção das sommas, destinadas ao serviço
da instrucção publica e aos serviços militares de terra e
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mar. Nesta lista nós estamos muito longe da Austria,
Prussia, Baviera, Grão-Ducado de Bade. ão é para morrer
de vergonha, que o nosso orçamento da gnerra, compa
rado com o da instrucção pnblica, esteja na proporção de
295 para 11 '? Sim, sem duvida; e entretanto essa triste

, verba de 6,843,100 francos, inscripta no orçamento das
despezas ordinarias e extraordinarias, parece ainda alguma
cousa, quando a comparamos com os 5,000 francos do pri
meiro Imperio, e com os 50,000 da Restauração. Mas de
que se trata hoje'? Não devemos triumphar dos erros dos
nossos paes, e cumprir o nossos de-;'eres'? ão é com o
erros do passado que no" d~vemos preoccupar, e sim com
as necessidades do presente. ão nos fica bem fazermo-nos
de pobres e timoratos em materia de educação, CIuando
somos generosos e prodigas para tudo mais, e muitas
vezes fóra de proposito. Se um pai de familia se occu
passe em construir palacios e columnatas, e nos viesse dizer
depois: Eu não posso dar mestres aos meu filhos, porque
não tenho dinheiro: como j ulg'ariamos e sa conducta e
essa moral'? Tenhamos cuidado de não commetter uma
falta semelhante, porque não nos poderiamos lavar de tal
infamia, nem na presença de Deos, nem na presença dos
homens. Um povo, assim como uma familia, tem os 'eus
filhos: deve ter para el1es as mesmas entranhas, porque
tem os mesmos deveres. Nós soffremos ainda em touos os
nossos interesses e em nosso amor proprio nacional as conse
quencias das faltas dos nossos paes, pelas quaes não podemos
ser responsaveis. Soffreremos ainda mai pela decadencia da
gerações que se erguem. E,tas gerações, porem, nós as temos
em nossas ~ãos : essa decadencia, depende de nós l)revini-Ia.
-Todas estas verdades são evidentes. Podemos dizer á aquelles
que, esquecendo-as ou despresando-a , se con iderão ainda
bons cidadãos: Onde pondes vós a patria'? "

Entre nós nem se quer os resultados obtido correspon
dem á despeza que se faz. Apparato grande, despeza
grande, resultado pequenino.
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Em relaçã.o á populaçã.o geral do Imperio temos 1 alum
no por 80 habitantes! E' o Município neutro que apre
senta uma proporção mais lisongeira, 1 por 39. Em ~83l

Oousin achava na Prussia 1 alumno por 6 habitantes:
hoje, seg'undo o citado Relatorio de Mr. Baudouin, mais
da setima parte da pO:Julação frequenta as escholas, isto
é, nem um menino de ambos os sexos é analphabeto.
O mesmo acontece na Saxonia, e igualmente na Allema
nha do Jorte, nos Estados-Unidos, na Suissa, na Bel
gica.

A mesma Turquia está mais adiantada do que nó no
desenvolvimento da instrucção primaria. Em uma noticia
sobre a instrucção publica e movimento intellectual no
Oriente, dada por M. Belin na Revista de Economia Ch1'istã,
vê-se que tinha o Imperio turco no anno de 1280 (1863
da nossa éra) 14,656 escholas com 493,885 alumnos. E no
anno de 1281 (1864), seg'undo a Exposição da situação do
Impm'io, apresentada ao Sultão pelo medjlici-vãlã, grande
conselho, crearão-se mais 197 escholas primarias.

Na Ing'laterra apezar dos dous poderosos obstaculos, que
se oppoem á uma reforma seria do ensino elementar, o mo
nopolio da Igreja anglicana e os costumes aristocraticús do
paiz, grandes resultados se tem colhido da intervenção do
Estado por meio dos subsidios. Pakington, Stuart Mill,
Russel, Cobden, e o Principe Alberto, tomárão com a mais
euergica e incera dedicação a defeza da iu trucç.ão da'
classes pobres; e augmentando-se os sub idios, desenvúl
veu-se, e prosperou a instrucção elementar.

Stuart Mill não se contenta com a intervenção indirecta
por meio de subsidios: quer um ensino publico, organi
sado e dirigido pelo Estado.

A religião e a liberdade, diz Reyntiens, O ensino p1'i
ma1'io e profissional na Inglaterra e na Irlanda, tiverão
uma g'l'ande parte na prosperidade das escholas inglezas; está
porem verificado pelos inqueritos e pela confissão de todos os
homens, que têm authoridade nestas materias, que a ini~
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ciativa individual e a dedicação pessoal, aj udadas por im
mensos recurso., terião sido estereis sem o concurso dos
subsidios do parlamento.

O gTande inquerito, que durou quatro annos de 1858
á 1861, offereceu aos homens de Estado da Illg'laterra os
dados de uma apreciação segura: ,-J1heceu-se, que o ensino
dos estabelecimep.tos subvencionados pelo Estado é me
lhor.

Segundo Reytiens na obra já citada, a estatistica das
escholas do Domingo era a seguinte: 33,872 escholas, com
prehendendo doze seitas differel1tes com 2,411,554 alum
nos de ambos os sexos, 1,189,725 do sexo masculino, 1,221,829
do sexo feminino. Das escholas da tarde era a seg'uinte :
2,036 eschola.s de todas as seitas com 80,966 alumuos,
54,571 do sexo masculino e 26,393 do sexo feminino.

Alem d'essas escholas ha as e3cholas de districto, as
w07'kho'Ltses, casas de trabalho, as ragged schools, escholas
dos vagabundos, as escholas de fabricas, e gTande numero
de estabelecimentos pios. O espirito de associação e a seita
religiosa são os dous elementos da instrucção primaria na
Inglaterra. A Ig-reja anglicana, ciosa dos seus privilegios,
oppãe a sua poderosa influencia ao principio da separa
Ção da eschola e da Igreja.

a Escossia a instrucção elementar não foi abandonada
á iniciativa individual j e pelo contrario sempre foi con
siderada como uma questão social. E seg'undo o mesmo
escriptOl', a união da Igreja e da eschola, que dá lugar á
abusos nos paizes que admittem a união da IgTeja e do
Estado, teve menos inconvenientes, por não estarem os
dou~ poderes tão estreitamente unidos. A Ig-reja na Es
cossia pela sua orgauisação essencialmente democratica e
nacional não pMe absorver a sociedade civil e politica.

A Escossia é um dos paizes em que mais se desenvolveu
o desejo da instrucção, e mai sollicitude e zelo empl'e
gál'ão os pae na instrucção dos filhos: como diz M. Biot,
elles privão-se até do alimento em fa.vor de3sa alta ne-
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cessidade: a intervenção do Estado pelos subsidios pro
duziu grandes re~ultados.

O Relatorio da Assembléa Geral da Juncta de educação,
em 1854, offerece o. seguintp.s dados:

As parochias, que têm e cholas inteiramente ou em parte
sustentada' lJe10s recursos particulares fiO 473: 160 da
escholas des as parochias subsistem inteiramente pelo con
curso das renda. de doações ou legados e subscripções an
nuae : 744 são sustentadas totalmente ou em parte pelas
doações ou ou tros recursos: 232 são estabelecidas pela
Soc'iedacle 1Ja1'a a p1'opa,gação elos ]J1'incipios do Ch1'istianismo;
e alg'umas escholas especiaes SãO administradas pela As
sembléa Geral <la Juncta de educação: 146 escholas pa
rochiaes, estabelecidas nos Oondados de Aberdeen, Banff, e
Moray, gozão do legado Dick e alguns outros: 80 são sus
tentadas por doações particulares em outras partes da Es
cos ia: ha finalmente outras escholas, cujos recursos con
sistem na propriedade do edificio, do moveis e da 1'e idencia
do instituidor. ão se comprehendem nesta enumeração
nem as escholas de caridade, nem as estabelebidas pelos
proprietario nos seus dominios.

Em toda a parte, diz :M. Biot até nas pa1'ochias menos
importantes, todo mundo sabe lê1', escre,er e contar; e os me
ninos g'uardão os rebanhos com um livro na müo, a Biblia.

Quanto póde a iniciatim individual e o espirito de as
sociação ne~se paiz!

a Irlanda a intervenção do E tado no en, ino data do
fim do seculo passado. Abolindo as restricções, fillias da
intole1'ancia religiosa, o parlamento iniciou reforma, e
inaugll~'oU o systema de subvencionar o ensino .

.r o inquerito de 1806 os membros da commissão pedirãO
unanimemente ao governo, que se encarreg'asse da direcção
do ensino nacionaL Reconhecida a necessidade da inter
venção, prevaleceu o sy'tema da commuuidade das seitas
e independencia dos cultos; mas a organi ação e adminis
tração do ensino foi confiada á. uma sociedade.
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Pelo novo inquerito, que teve lugar em 1828, reconhe
ceu-se a necessidade de tornar a eschola independente de
todas as seitas, separando-se a instrucção relig'iosa, e ela
intervenção do Estado por meio de sul)sidios.

Silo notaveis os beneficios da nova legislação. Em 1833
tinha a Escossia 789 escholas com 107,000 alumnos: em
1843 tinha 2,912 escholas com 355,000 alumnos: em 1853
erão as escholas 5,023 com 550,000 alumnos: em 186.2 erão
6,010 frequentadas por 811,973 alumnos, numero qua i
ig'ual aos que no Brazil não recebem instrucção.

Fação quantas reformas quizerem Das leis do paiz: em
quanto o povo brasileiro fôr tão ig'norante, não se ele
vará á altura de suas instituições politicas; não poderá
comprehender a importancia dos seus direitos e de suas li
berdades; e a sua regeneração social será impossivel.

E' preciso, que essa grande humilhação desappareça da
face do paiz. Instruir o povo deve ser a nossa ,erdadeira
aspiração de progresso, se queremos constituir uma nação
livre, e nos elevarmos á altura dos destinos americauos.
Nessa noite moral, em que vivemos, é impossivel que
cheguemos á conquistar a POSiÇãO que no.' compete no
meio das nações civilisada. Convem que a luz se faça;
e a luz é a instrucção popular.

As relações sociaes nos tempos modernos, diz um antig'o
professor Francez, são taes, que quem não sabe lêr, nem
escrever, nem calcular, depende muito dos outros, e é vic
tima de sua má fé. A dignidade do homem exige, que
as faculdodes do espirito sejão mais ou menos cultivadas,
ao menos na medida elo deveres, que elle deve cumprir,
e dos elireitos que elie deve exercer. A iO'ualelade perante
a lei, o cumprimento dos deveres e o exercicio dos di
reitos cívicos exigem do cidadão moderno uma certa cul
tura intellectual. Quanto mais ella fôr desenvolvida, mais
intelligente será o exercicio dos seus direitos, mais con
sciencioso o cumprimento dos seus deveres.

E' uma verdade dolorosa para o coração brasileiro, mas
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convem dizê-la, porqne é sómente a verdade que nos póde
sahar. O nivel intellectual e moral do paiz está abaixo
de suas instituições politicas. O systema representati\"o
e parlamentar não é uma verdade pratica liO Brasil; mas
sem o desenvolvimento da instrucção popular nunca o
serú, porque sem um po,o instruido não se póde realisar
e praticar um ,erdadeiro systema de instituições demo
craticas.

D'aqui se não deve concluir, que devemo retrogradar
no caminho da liberdade: nunca. Devemo porem em
pregar os mais oonstantes exforços para elevar o nirel
intel1ectual e moral do paiz, e habilita-lo a fazer o u o
conveniente das liberdades já conquistadas, e das que ene
deye ainda conqni tal' no terreno das reformas democra
tica.. Esta obra de regeneração n~o póde ser demorada
mais um só dia ,e quer.

A utilidade de um estudo comparati \'0 sobre a leg'is
lação da instrucção publica nas Proyincia do Imperio,
não póde ser conte'tada; e é da mai.. simple intuição,

De"da ser o complemento deste tra1)alho, ma. não me
foi po'sivel obter ainda a legi 'Iação de toda' ~ pro
vincia. Alem disto, um e tudo completo, como esse, cons
titue por si só as.'umpto ele um lino. e Deo::i me ajudar,
tomal'ei sol)re o.' meus de1)ei:::i hombro::; es 'a tarefa.

O que desde já po"o affirmar, é, que a Ieg'i.lação da
in tl'llCÇão publica na.' provincia offerece o espectaculo ela
maior anarchia e de 'ordem; e a instrucçã.o pTirnal'ia da
maior parte lella.-· :'e acha em um c tado deploravel.

Ent.retanto a in trucção primaria é de toda a mai im
portante pela ua uniyersalidade, e por ser ella uma pre
paraçfLO necessaria para a outra.. Elia constitue a base
do edificio intellectual; e quanto maio solida for a base,
mais vasto e elevado poderi ser o edificio.

1l'l5rn, POB. NO BRASIL ti





INSTRUCCÃO SECUNDARIA.
o)

Se a questão do ensino primario é de interes e vital para
a sociedade; se nem um po o póde sem elle desenvolver
as suas faculdades collectivas na conquista e de envolvi
manto da instituições, que fazem a o-randeza da sociedades
humanas; se ella domina toda as outras questões de ordem
.ocial por uma especie de grandeza moral, que se impõe
á con ideração de todos os espiritos superiore ; é tambem
da mai alta import.ancia a que tão do ensino secundario
ou medio.

Determiuar o. objectos da instrucção secundaria é, na
pbrase de um e>:criptor moderno, uma questão social iuteira,
porque elIa influe poderosamente sobre o destino das ge
rações, que a recebem. a economia do aperfeiçoamento
geral o ensino ecuudario preenche uma funcção muito dis
tincta, porque enriquece o e pirito dos conhecimentos, que
.são indispen aveis ás carreiras mais nobres e elevadas ela
·ociedade.

Ha na carreira ocial profi sões, que exigem um cultivo
ele e pirito superior á instrucção elementar, que se bebe
nas escholas primarias; e para attingir o g-rande desen
volvimento que con~titue o ensino superior, de\'e o homem
passar pelos estudos medios, que preparão a suas facul
dades para as mais admiraveis conquistas da sciencia.

E' com razão que os Allemães considerão os seus Gym-
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na ios ou estabelecimentos ele in truccão secundaria, como
um fúco da vida moral das naçõe e verdadeira::; insti
tuições politicas, Sobre a base larga e solida da instrucção
primaria elles procLUárão firmar a orgauisação e progre so
do en. ino secundaria, como uma yerdadeira necessidade do
espirito humano, uma condição tle ordem social, e um po
deroso elemento da prosperillade e da granlleza do homem,

A mais importante de todas as questões, que se referem
á instrucção secundaria, é a da bifurcação, ou separação
do ensino r,lassico e do en 'ino especiaL Ja Allemanha,
na Belg'ica, na França, na Sui sa, e em todos os paize'
em que se tem e tudado as necessidades ela instrucção e
os meios ele rlar-lhe desen\'olvimento, esta separação é con
siderada como uma condiçãO e sencial e inl1erente ás lei,
que reg'em o 11l'ogresso da sociedade.

Não . endo a ociedade exelul5ivamente composta de ma
gistrados, sacerdotes, medicos e homen' de lettra , diz MI'.
BaudolLin no 'eu importante Relatori'J, já citado, convem
abrir escholas, ouele o commercio e a.. artes encontrem o'
conhecimentos que lhes 'ão nece.. 'ario.', e chola.;, lia quaes
o ensino yerse mais 'particularmente ..obre. as.nmpto. de
uma utilidade g'eral, indispensaveis á es a immensa elasse
de população, que sem entrar nas profis. õe' sabia:' tem
comtudo neces:3idade de uma cultura mai extensa e mai..
variada, do que a das ch se.' inferiore propriamente dietas.

A ot'ganisação dos Atheneus e eschola' medias na Bel
gica, das Realschulen na Allemanha, e dos LycAos na Frauça
attende á esta importante nece.ssiclade do ensino secuu
dario.

Es a creação ou generali. aç'lo do ensino especial, que
se <lesenvolve á par do ensino cla 'ico, apropria-:3e ás ne
ces 'idades do' 110,0 e.. taGlo da i"ociecladc, que ex.igem para a
ela e abastada da induf<tJ'ia, do commercio e da agricul
tura uma instrucçã.o superior á instrucção primaria, e mais
pratica, embora meno:>, elevada do rlue a instrucção elas
sica.
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Como diz L'Abbé, ba eluas gTandes ,erelaeles em m teria
ele iustrucção secundaria: a primeira é, que à organisa
ção do ensino especial deve ser considerada como uma
necessidade absoluta, que não pócle ser deslJreilada sem
inj ustiça e sem imprudencia; a segunda é,' que se deve
evit.ar a confusão deUe com o ensino classico, compromet
tendo-se um pelo outro. Conservar á cada um delles por
uma nova creação, com o seu caracter e a sua lmreza as
melhores condições de existencia e desenvolvimento, é a
ba e ele uma orgauisação mais harmollica com as altas
necessidades da sociedade moderna. .

Tem sirlo contestada a utilidade do eusino classico ou
de,' '(1; parte da instrucção secundaria, que se chama o es
tudo da' humanidade, Por uma exageração da idéa, que
determinou o elesenvolvimento uo. ensiuo especial, enten
den-se que a enf'ino das' humanidades não satisfaz a ne
cessidades praticas da sociedade, porque não versa, obre a
realidade dos factos,

Comdn, que tratou de,;, as materias com muita expe
rieucia e muita superioridade de e pirito, diz: Os e ·tudo
classicos ,'ão som comparaçrto os mais essenciaes ele todo' ;
porque tendem, e atting'em o conhecimento da humani
dade, que eUe, con 'iderão debaixo ele todos os "eus gTande
aspectos: aqui, na ling'ua e na 1itteratura dos povo,
que deixarã.o traço' memoraveis de sua pas~agem na terra;
ali, na.' vicissitude' fecun la"i da historia, ql1e renovão e
aperfeiçoão con tantel11 nte a-' 'ociedades; fiualmente na
phylo afia, que no' revela o' elementos mais ,.ímples e a

, organisação uniforme dess" ente maravilho o que a historia
e a<; lino'nas re\Te:'tem suec s i"amente ela' fórma mais di-,
ver:as, lJorem 'empre ~elatiya tt alguma parte mais ou
menos importante ele ua. con tituiçãO interna,

O" estudo ,las 'icos con 'en11o a tl'adic.11o sagrada da yida
Íntellectual e moral da lJtlmallidaele, Enfraquecê-los ::leria
uma bal'baria, wn attentado contra a yenladeira ciYili
saçi1o, e ele alg'uma maneira um crime de le..:a mage tacle,
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SãO eUes que aprimorão O espirito, elevão a alma, cultivão
ao mesmo tempo as no~sas diver as faculdades, e nos ini
cião de de a infancia em todos o sentimento' em todas a'
idéas, qu~ ha dou mil annos são o patrimonio immortal
da humanidade.

Cultivando as lettras antig'as com as lingua' e littera
tura modema, o espirito se prepal'a para os mais vasto'
conhecimentos da instrucção sU1)erior. Sem esses estuclos
não se póde estauelecer a ca<lêa log'ica e nece saria de co
nhecimentos, que cou titue um verdadeiro sy..tema e um
plano geral de instrucção publica.

A crusada contra os antigos, diz um escriptor, está, ter
minada. Ião se discute mais soure a ex.cellencia de uma
litteratura, que produziu trw be11a' obras e que inspirou
tanta. outras ao' modernos nem solJl'e O" fmctos clHe Sf'

póde colher da familial'idade com os genio. antigos.
A organisação da instrucção 'ecundaria, como en acima

dis"e, é uma questrw social inteira, pela poderosa influen-
. cia que ella exerce sobre o destino das geraçôe, que a
recebem. Um pouco de instruc.ão primaria, diz um s
criptor, sempre é algnma cousa; ma' um pouco de latim
e ele grego mal en 'inados não póde ter nenhuma anta
gem, e póde produzil' gra\-e.:i inconveniente '. Couvem pOl'
tanto, como diz COUl'11ot, est;).belecel' um s stema. de e..tudos
liberaes cou;,idemdos como lleces.-'al'io. á todos os e~pirito'

culti\-ado', e como intl'oclucÇãO commllm á" diyer 'as IH'ofi..-
ões e tudio..as.

A questão da orgallisa )10 da instrucção secundaria teye
uma brilhante discussão na Camara <los Deputado Fran- .
ceza em ]837 entre Lamartine e Arago. Resrou lendo á
este, que advogava a cawa dos estudo" 'cientificos, dizia
Lamartine 'm um brilbante discurso:

,. Procur<1udo respondeI' ao illu tre e sabio orador, que
na defeza da' scieuda-', que elle honra, foi tão justo, tão
bene\'olo mesmo para. com as I ttra , ,eria inj u. tiça e il1
conveniencia, se eu reduzisse a 1uestão á uma miseravel
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que. tão de pedagogia á uma queEtão de preemineucia aca~

demica entre os estudos scientificos e. os éstudos moraes e
litterarios. Tal não é o meu pensamento. Não é a luta;
não é o antagonismo, que e deye estabeleceI' entre e~.'as

nobres faculdades do e pirito humano; é o concuro, é a
harmonia. Bem longe de . e lwejudicarem e se coml1ate
rem, ellas se fortificão, e ,e completão uma pela outra: a
ciencias são os elementos do pensamento, as lettras são a

luz das sciencias. O pensamento é para as sciencia, se
me permittis uma expressão, que a harei8 talvez demasia
damente poetica, o que foi para os elementos do universo
o Verbo, que os jl1uminou, e os coordenou.

" Ouv~ndo ha pouco o preopinante citar os nomes de Pas
cal, Descartes, Leibnitz, Couvier, e de todos esse grandes
genios, em quem a gravidade, a solidez dos estudos scien
tificos naua l)rejudicou ao colorido e aos encantos da ima
ginação e do estilo, um outro nome, um nome moderno,
um nome contemporaneo 'e apresentava á todos os "Vos os
pen amentos; e es e nome ó:M. Arago não tinha direito
de pronuncia-lo. ,.

,-'e um en 'ino e pecial, de mais immediata apI)licação
ás necessidade l'eaes da viela, é uma nece' idade es encial
lia organísação da in 'trucção ecundaria não deve com
tudo ser objecto de uma preoccul)ação exclusiya. Esse en
sino eXc111Siyamente especial, scientifico e mathematico póde
ser uma appli ação perigo a do materialismo do seculo 18
á educação da jll',entude.

O fim do homem, dizia ainda o me~mo orador, ~ o pen
samen~o, a onsciencia e a virtucle; () 'reaclor do peu
samento humano não pel'guutarl1 sóment á h·iJisaçoe.
e forinàrão babeis obreiro~ numero O' trabalhadore utei.

industriosos; ma se elevárão, nobilitárão ngrandec 1''10

moralisárão, dignificárão <0:.e pel) amento hl1llJallO pelo
exercicio de todas a faculdade, que con tituem o bomem.

O eutimento e o amor do bello TIo in parayei~ do e11
timeuto e do amor do bem. A imagem. o typo e o en-
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timento do helIo se revelüo com mais evidencia e força nas
obras primas da litte.ratura antiga. Isto não se proya; en
te-se.

Perg'untai-o á todo o homem que leu a Bíblia ou Homero,
que viu o Parthenoll ou o Appollo do Belvedero. O be110
é alltigo; a proya é, que e11e é etemo, que as gerações
succedem áa gerações, e a immutavel antig'uidade nos do
mina 'empre, não sómente com toda a mage tade elos tem
pos, mas com toda a magestade da natureza.

O be110 na litteratura e nas artes é a expressão da na
tureza. Quanto mais primitiva, grande e ingerma fôr a
natureza, mais completa serão a arte e a litteratura, que
a exprimem. .

Se o g'enero humano, é sempre o mesmo oraL1or quem
diz, fosse condemnado á perder inteiramente uma dessas
duas ordens de verdade~ moraes, eu digo, que elle não
deveria hesitar no sacrificio das verdaL1es mathematicas;
porque se todas as ,erdades mathematicas se perdessem,
o mundo industrial, o mundo material ~offreria sem du
vida um gTande damno, um immenso prejuizo; ma se o
homem perdesse uma só des a verdades moraes, de que
são vehiculos os estudos litterarios, seria o homem mesmo,
seria a humanidade inteira, que teria de perecer.

Felizmentc para a humanidade essa hypothese, que figu
rou o eminente orador, nunca se realisará: o homem jamai~

e tará collocado nesse dilema. A civili ação é a verL1ade
em todas as sua manifestações, nas mais al'iada rela
ções da vida do homem. A conquista e a posse de toda.
as verdades é o destiuo do homem: todas ellas e har
monisãO perfeitamente na in telligencia humana, como re
flexo dessa harmonia universal, que é a imagem de Deus
em sua creação.

Elevando-se a questão á cima da esphera limitada da
pedagogia e de preeminencia academica, comprehende-se
lJ, nece3sidade de uma. organisação e de um systema, em
que o ensino esrecial e o eusino classico se harmonisem
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e se completem, abrindo á intelligencia humana o espaço
das carreiras superiores e das 'nobres conquistas da indus
tria e do cómmercio.

A Providencia distribuiu á todos os homens papeis di
verso. para o complemento dos seus designio: eternos sobre
os destinos da humanidade .

• e 0, homens, que se dedicão á industria, á agricultura
e ao commercio, têm necessidade de uma instrucção pra
tica, que é condição indi pensavel do desenvolvimento
material, outros que se dedicão ás nobres profissõe, do
espirito, têm necessidade da instrucção litteraria, que é
condição e 'sencial do desenvolvimento moral.

Em toda as epochas 05 povo.' civilisado culth;árão a
litteratura; e elltendêrão, que as lettras devem estar uni
das ás ciencias para formar o complexo da cultura intel
lecLual. E alguns do seculos se desting'uem pela g'loria
ele haver dado grande desenvolvimento aos estudos litte
rarios: taes são o seculos de Pericles e Alexandre para
a Grecia, o seculo de Augu to para Roma, o seculo de
Leão X para a Italia, e o seculo de Luill XIV para a
França.

A litteratura, como -têm dieto muitos e criptores, é a
expre::Jsão da so ieelade.

" Para conceber, diz Rollin no seu excellente 'J'1'alculo
dos Estudos, uma idéa justa ela importancia da funcções
duquelle , que ~e destinão á ewinar aos moços a' língua',
as bellas-lettras, a hi:toria, a rhetorica, a philosophia, e a
outl'a; sicencias que convêm á es a idade, e para conhe
cer qnanto podem tae' estudos contribuir para a gloria
de um reino, basta considerar a clifferen~a que O' bon'
estudos estab lecem não sámente ntre o particulare , ma
tambem entre os po,os.

" Os Athenienses occupavüo um pedaço muito pequeno
elo tel'l'itorio ela Oreeia; mas até onde e não e tenden a
na reputação ~ Aperfeiçoando a ciencias, eUe completá

rão'a ua propria g·loria. A me ma esehola formou 10-
lNSTR. PUB. NO BRASIL 7
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mens raros em todos os g'eneros: de lá sa,hirão os grandes
oradores, os famosos capitães, os f'abios legisladores, 0:0 ha
beis politicos. Dessa fonte fecunda nascêrão as mesmas
vantagens para todas as bella -arte., que parecem ter com
ena menos relaçãO: ratificou-as, ennobreceu-as e aperfei
çoou-as; e como se ellas todas tiYessem na..cido da mesma
raiz, e se nutrissem da mesma seiva, elIa as fez florescer
todas ao mesmo tempo.

" Roma, fazendo-se pelas suas victoria' a senhora do
mundo, foi ao mesmo tempo a aumiração e o modêlo FeIa
belleza das obras de espirito, que ella produziu qua..:i em
todos os g'eneros; e por esse meio adquirio sobre os povos,
que tinha sujeitauo ao seu imperio, uma outra e-pecie
de superioridade, infinitamente mais lisongeira, do qne
aquellas que dão as armas e as conquistas.

, A Africa, em outros tempos tão fertil em bellos es
piritos e em g'l'alldes luzes, cahio pelo esquecimento das
benas-Iettras em uma esterilidade completa, e até mesmo
na barbaria, de:: que tem o nome, sem produzir durante o cur
so de tantos seculos um só homem, que se tenha disting'uido
por algum talento, e que tenha feito recol'dar, ou mesmo
se tenha recordado do merecimento dos . eu~ antepassados.
P6ue-se dizer outro tanto particularmente uo Egypto, que
tinha sido considerado como a fonte de toclas as sciendas.

" O contrario aconteceu entre o.' pO\"03 do Occiclente e
do Septentrião. Elles forilo por muito tempo considerndos
grosseiros e barbaros, porque não til1h~LO g'o. to pelas obras
de espirito. Mas log'o que penetrúr~Lo os hons cdiuuos,
elles tiverão g'l'anues homen , que igualúrüo em todas a'
espedes de littel'atura e de profiSSãO, ° que a' outra.' ua
ções tinhão tido de mais solido, de mais esclarecido, de
mais profundo e de mais sublime, "

O espirito se uutre, e se fortifica. pela:., vcrL1n.de,' da lit
teratura. Abolir o ensino classico é condemnal' OH mais
preciosos elementos do thesouro de espirito, que d \"8 cons-
tituir a riqueza iutel1ectual das naçõe', .
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As sciencias, dizia Guisot, ministro da instrucçã.O pu
blica, mt essão da Camara dos Deputados Franceza de
1835, le~'cm 6ccupar uma grande parte dos nossos estu
dos; mas . e e11a.' prej udicassem as lettras, se limitassem
a esphera elas lettras gregas e latina, elas quaes nasceu
a civilisação e o e...rpirito moderno, ,'eria a ruina da ins
trucção publica; seria o maior enfraquecimento, o maior

. aviltamellto, a maior degrádação da intelligencia humana.
Se o estudo não deve ser muito exclusivameute c1assico ;

se devem existir estabelecimentos especiaes, onde as di
versas c1as:'es da sociedade, que 11ã.O se eledicão ás pro
fi sões litterarias, encontrem um alimento intellectual con
veniente á sua vida e ao seu destino, taID;l)em não devem
ser sacrificadas as 1ettras ,

Esse el'.'tllelo forte e profundo, dizia ainda o mesmo gTande
orador, que deve constituir a principal instrucção dos me
ninos, que se clestinão á uma educaçã.o litteraria, é o es
tudo elas linguas antig'as. A ling'ua e a litteratura g'l'ega
e latina são a lingua e a litteraturl1 da civilisação: foi
del1as que a civilisação nasceu na nossa Europa; foi por
el1a~, que o povos modernos se pozerão em communi
cação com a civilisação antiga e na posse de sua he
l'<tl1ça,

TO Relatorio, que na qualidade de Ministro do Impel'io
tive a honra ele apresentar ao Parlamento em 1865, disse
sobre a instrucção secundaria o seg'uinte:

" A instrucção secundaria tambem sente a necessidade
de reformas, que lhe deem maior de envolvimento, e cor
rijão os defeitos disciplinares, ele que se resentem os esta
belecimentos flue possuimos, de tinauos á esse ramo do eu
"iuo publico.

" Os candidato~, que pretendem a matricula no: curso
de intl'llCçãO 'uperiol', devem apresentar habilitaçõe' mais
provadas e reconhecidas por exames, em que se não possa
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illudir a consciencia dos julgadores, e não seja tambem
possivel o patronato, que tudo perverte e corrompe.

" Log'o que estejão concluidos os Reg'111amentos comple
mentares dos Estatutos das Faculdades de Direil'o e de Me
dicina, tratarei da reforma dos co11egios de prelJaratoríos,
annexos ás primeira'.

" O men illustrado antecessor havia org'anisado um tra
balho, alterando o Regulamento do Imperial Co11egio de
Pedro II; este trabalho,. com algumas modificações, que
me pareCêL'[O necessarias, ser-vos-ha apresentado. "

A organisação da instrucção secullLlaria tambem e tá á
cargo das Assembléas Provinciaes pelo Acto Addiccional á
Constituição Politica do Imperio: isto importa o mesmo
que dizer, que o ensino medio offi.cial está completamente
desorganisado.

Limitando geralmente o seu programma de estudos ao
preparatorios, que se exigem para a matricula nas Facul
dades do Imperio, os Lycêos ou estabelecimentos de ins
trucção secundaria nas diversas Proyincias nem se quer
dã.o aos alumnos, que O' frequentão, o conhecimento dessa'
materias.

O ensino medio particular é muito mais completo do
que o ensino publico. Entretanto não temos ainda a li
berdade de ensino, tão necessaria para o desen,01vimento
da instrucção secundaria. Se o magisterio particular, ainda
escravisado pela lei, prospera mais que o magi::;terio pu
blico, é claro que ene tem grande força pela natureza da.
cou 'a~, e pelas verdadeiras neces idades sociaes.

A mais rigorosa justiça nos exames elos l)I'etendente." á
matricula nos cursos de instrucção superior, ou dos rlue
aspirem á qualquer POSiÇão, para a qual se exijãõ os co
nhecimentos do en. ino secundario, é o unico meio effi.caz
ele prevenir os incon,enientes de uma instrucçãO imper
feita. Se o ensino medio ..erve ele preparação para o en
'ino . uperior; se os estuclos classico::; e especiae', que con.
tituem o ensino secundario, prepárão o espirito para Ol:i
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altos conhecimentos da in trucção superior; se elles são
neceBsario.' a todos os espiritos cultivados, e uma intro'duc
Ção commum ás di 'ier::ias profi' ões estudiosas, é claro que
dele presidir a mais rigOl'o:5a justiça ao julgamento daquelles
que pretendem um 'titulo de habilitação ne;-;sa materia.

A' de"organisação do ensino offi.eial reune-se para con
summar a ruina da instrucção secundaria o mais Yergo
nhoso patronato nos exames, que entre nós se chamao de
preparatorio. E incrivel, o que se pa. sa nos Collegios das
.Í?'tes, annexos ás FaculUades de Direito: on te temunha
oecular da de 'moralisação que reina na Faculdade do Re
cife. Alem das peiores condições locaes, que se poderia
dizer adrede e colhidas l1al'a favol'ecer a frG1.ude, e o que
na linguagem dos estudantes se chama lUa/I' a.ra-me~, for
çoso é confessar a mais criminosa condesccudencia e ornai'
reprehen heI l)atronato.

lIíuito candidatos á matricula na' aula. superior€: da
Faculdade têm feito exames e 'ido approyudo;' em prepa
ratorios, que nunca estndárão; e outro. "e prepárão com
antecedencia apenas de oito ou quinze dias. :Moderna
mente :e fez a magnifica invenção da bola. Sendo grande
o numero de eoneurrente ao.' exame', O" pontos se re
petem muitas yeze , e por isto O' estudantes levão de casa
a' prova e 'cripta em pedaços de papel enrolados que
transmittem ao examinandos, o. quaes 6 têm a diffi.cul
dade de copia-la. O;, exames e fazem em uma pequena
sala do edificio do an iar terreo, em que fUhcciouão a'
aula, e qu"e era antigamente destinada para apo ento dos
creado dos proprietarios: a vigilancia é diffi.cillima, ou
qua::;i impo siyel. Com o auxilio da bola um pouco de
de 'embaraço ou petulaucia no exame oral, e alguma carta
de empenho, consegue um ignoranti. simo ranuidato a appro
vaçao em qualquer do. preparatorio.

Se estas verdade' [[.0 tri tes e dolorosa', irvüo ao meDO'
para despertar a attenção dacluelles que têm o de"er de
zelar o .;agTados interes es da instrucçã.o publica.
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Libertal1do-. e o ensino privado, Clue aliás como dis',
tcm prospera~10 ma,i. que o ensino publico, é necessal'io
que a mais e.scrllpllloEa j n. ti~a pre. tda á couce::istLo llo'
titulos de capa ·idade. A instrucçao 'upcrio!' não 11ó(le daI'
os fructo' á fll1e é destinada, .:e nrkO é recebida por homend
dotado da llece;,:suria nvtiJão, que se adquire com a ins
trucção- secundaria. Dahi a necessidade de um exame com
pleto, que deve preceder a entrada para o en 'ino sure
rior.

Ornai' importante e~tahelecimento de in,'tl'UCçãO secun
daria no Imperio é o Imperial Collegio de Pedro II, do
qual tl'atarei na parLe rela,ti V"a ao Município neutro onde
elle é o unico e. tabelecimento desse genero,

as Pro"iucia;:; ha Gymnasio" e Lycêo, que ;[0 em
g-eral muito mal organi. ados e administrado': e algun ,
(lue tiverão uma organisaçao mai::l regular: como o Gym
na 'io de Pernambuco, não têm r cebido dos podere, pro
vil1ciaes a protecção a que têm direito.

Pos:;L1e a Côrte porêm alglll1,' bons Colleg-ios de en:;ino
particulal', e seguudo as informações, que tenho procu
rado, a Proyincia da Bahia. tem um importal1te Collegio,
de que é director o Dr. Abílio Cesar Borge,', e outro di
rigido pelo Dr. Cibrão. As Pw\"Íncias de • , Paulo, Rio
de Janeiro, MaranhãO, Pará e Ceará pos 'uem estabeleci
mcntos, onde se dá o ensino ela:; 'ico ou de pl'eparatorios
l)am a matricula na' FaculJades e escholas uperiores.

, ão sómente 0$ edtuelos cla3:'ico" ou elas humanidades,
que constituem o programma de eu,'ino em qua. i todo' o
estabe.lecimentos particlllare:; de instrucçãO secundaria nas
Provincias, e em geral iambem no. 'eus Lycêos ou esta
lJelecimento::i 1mblico', Está o ensino medio no Imperio
muito longe do de.senyolvimento, a que tem chegado nO::l
paizes ciYilizH<1o:; ; e a ,'ua ol'gunisaçao é muito defeituosa
e diffel'ellte da que esses pai7.es têm ultimamente adoptado
para a::i suas eschola,', E oxalá que esse mesmo ell ino a,-
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sim limitado fôsse regular e apro-veitado. Kão o póde ser,
porque os professores geralmente s6 offerecem provas muito
equivoca da 'instrucção, que, ão encal'l'egados de dar aos
outros.

Tratanclo da instrucção secundaria na Prussia, diz Cou
sin, que nem um estabelecimento particular poude susten
tar a 'concurrencia .com os e tabelecimentos publicos: nos
paizes mais adiantados em instrucção publica, o en ino
official em regra e1'\'e de modelo ao ensino particular.
Entre nós, porêm, acontece o contrario: o ensino publico nfLO
tem organisação nem desen,ohimeuto ; e o eu ino particular,
ainda que mais prospero, offre alem dos embaraços legaes
o defeito, que lhe imprime a ambição de lucro e especu
laçãO, que são quasi geralmente os moveis dos seus direc
tores.

Quando o magi, terio deixa de er um sacenlocio nal'a
se constituir uma e peculação ou um simples meio <1e yida,
não póue preencl1er completament.e o seu fim: a instruc
ÇãO sotfre.

Convem portanto, que os poderes publicos do paiz lan
cem as suas "yj:,ta para a ~ ncce~sidades da inSlrucç[LO se
cundaria, e se compenetrem do seu rigoro. o dever. Infe
lizmente a reforma do ensino medio depende· das 110..;sa"
Assemhl~as Provinciac~, cuja estel'iliuade é tahez um benefi
cio para o paiz, tal é a nniur za das paixões, qne ,e agi tão
deulro <1e~..as eorpomçõe., que forão cOllstiLuidas para fins
tua nobre: e Hi.o elevados de pl'ogl'e8. o pl'o.~pel'idaclc na-,
cional.





MOVIMENTO DO E SINO SECUNDARIO.

O, dados seg'uintes sobre a instrucção media on secun
daria forão colhidos na mesmas fontes - Relatorios dos
Presidentes da Provincias e do illustrado Inspector Geral
da Côrte.

PROVI CIA DO AMASONAS.

Em 1864, segundo o Relatorio do Presidente da Provin
cia, o Lycêo era frequentado por 54 alumnos.

Seg'undo. o Regulamento, organisado pelo mesmo Pl'esi
dente, do qual elle faz menção no Relatorio, tem o Lycêo
as cadeiras de fl'ancez, g'eometria e arithmetica, geographia
e historia, grammatica e língua nacional, historia natul'al,
chimica e phisica. FOTão sUI)primidas as cadeiras de latim,
philosophia, rhetorica e mu ica,

O Presidente exprime- e no seu Relatorio do seguinte
modo:" o que ,e refere á instrucção ecundaria, cum
pria antes de tudo dar fórma e vida, ao que de Lycêo s6
tinha o nome e os encarg·os. Sem org'anisação, sem cen
tro, nem direcção, formaya elle com o Seminario de S.
Jo é uma cousa monstruosa e hybrida, que nã.o era nem
I eminl1rio, nem Lycêo.

" Fosse porêm o que. fo. se, estabelecimento de ensino,
a:ffirmo-vos, que não era de certo.

" Deslig~lei-o de todo daquelle estabelecimento, e dei·lhe
uma direcção propria e conveniente. "

O Relatorio do 'Inspector da Instrucção Publica da Côrte
11'(STR, PUDo 1'(0 BRASIL 8
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tambem dá 54 alumnos de instrucção secundaria para esta
Provincia.

PROVINCIA DO PARA'.

O Collegio PCLmense é o principal estabelecimenlo de in 
trucção secundaria. Em 1863, seg'undo o Relatorio do Pre
sidente, a matricula dos alumnos externos foi de 135, dos
quaes mais de metade l)erdêrão o anno. Forão 23 os in
ternos e pensionistas.

Em 1864 matriculárflo-se 108 alumnos externos, 21 in
ternos e meio pensionistas.

As materias ensinadas são: contabilidade, hi toria, phi
losophia, latim, rhetorica, desenho, geographia, musica,
gTammatica philosophica, ing'lez, arithmetica, francez.

Collegio PaJrticulC(Jf de jYossc~ Senhom de NCLzcl1'eth. Em
1863 tinha 31 pensionistas, 17 meio-pen ionistas e 21 ex
ternos. Em 1864, 42 pensionistas, 17 meio-pensionistas e
21 externos.

As materias effectivamente ensinadas são: francez, mu
sica, desenho, g'eog'raphia, arithmetica.

Collegio Pcw/:iwla1' ScmctcL 11fa1"ia de BeZem. Era frequen
tado por 44 alumnos internos, 8 meio pensionistas, 64 ex
ternos. As aulas são de grammatica portug'ueza, gramma
tica philosophica, latim, fl'ancez, inglez, rhetorica, geogl'a
phia, geometria, philosophia.

Este Collegio recebe da Provincia a subvençãO ullnual
de 400nOOO.

Collegio de Ed'Llwção Sancl'issimo Co'/'((ção de Jesus. Tinha
lOS alul11nas. En..:inão·se primeiras lettras, francez, geogl'a
l)hia, mu ica, Tn' nuas domestica'.

Collegio Pa1'licula1' de Scmcla jjUZiCL. Jão constava a sua
frequencia,

Segundo o Relatorio da Instrucção Publica ~a Côrte, o
ensino secundario dava-se na Provincia á 280 alumnos, 194
do sexo masculino e 86 do sexo feminino.
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O LycGo, segundo o Relataria do Presidente, foi frequen
tado por 129 alumnos. As materias ensinadas . ão : fran
cez, inglez, rhetorica, g'eometria, commercio, geooTaphia,
historia, latim, philosophia.

Havia uma aula de latim em Alcautara, frequentada 1)01' 5
alumnos; uma de fraucez em Caxias, freqHentac1a por 7
alumllos; out.ra de francez em Itapicuru-mirim, frequentada
por 4 alumnos. Sobre estas aulas dizia o Pre..idente o se
guinte: ' Pouca ou nem uma é a utilidade, que prestão
estas cadeiras, como informa o di tincto Iuspector, por nunca
darem alumno alg'um examinado. '

O ensino secundario tambE'm e recebe no pequeno Se
minario, onde se e tuda latim, francez, inglez, geogl'aphia,
historia, geometria, rhetoricà, philosophia.

A Provincia sustenta 12 seminari ta .
Seg'undo o Relatorio da Inspectoria da Côrte, frequen

tavão as aulas elo ensino media publico 166 alumnos do
sexo masculino, e do ensino medio particular 135. Total 301.

PROVI CIA DO PIAUHY.

Tinha a Provincia, seO'undo o Relarorio do Presidente,
4 aulas de instrucção secundaria na Capital e em Oeiras.
Na Capital estuda-se latim, francez e geometria; em Oei
ras latim e francez. A frequellcia de~ta.. aulas era em 1863
de 32 alumnos, em IBM de 44.

PROVINCIA DO CEARA'.

O Lycêo, segundo o Relatorio do Presidente da Proyin
cia, era frequentado por 60 alumnos e 32 ouvintes. Em 1865
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matriculárão-se 153. A matricula, que havia decrescido con
sideravelmente até 1864, elevou-se neste ultimo anno.

As materias do ellsino são: ling'ua nacional, latim, fran
cez, inglez, g'eogTaphia, rhetorica, philosophia, g·eometria.

AthenBo Cea?'ense. E' um Internato particular, no qual
se recebe o ensino primaria e o secundaria. Em 1863 re
cebêrão Q ensino secundaria 150 alumnos, inclusive 96 ex
ternos: em 1865 teve 170. As materias ensinadas farão:
lingua nacional, latim, francez, inglez, geographia.

Em outro pequeno Externato particular 30 alumnos apl'en
dião latim e ling'ua nacional.

Tinha a Provincia mais seis cadeiras de latim em diffe
rentes Cidades, frequentadas por 86 alnmno '.

Seg'undo o Relatorio da Inspectoria da Côrte, recebião
a instrucção seculldaria 439 alumnos, 156 pelo ensino pu
blico, 283 pelo ensino particular, todos do sexo masculino.

PROVINCIA DO RIO GRA DE DO JORTE.

Sobre o ellsino secundario nesta Provincia, os unicos dados
que pude colher, são os constantes do Relataria do Pre
sidente no correllte anno, 1867: nada consta dos Relato
rios do Inspector da Instrucção Publica da Côrte nos an
nos anteriores, e não pude obter os Re111torios dos Presi
dentes.

Segundo o documento ácima referido, tinha o Athenêo
da Capital 41 matriculado.', frequentando as aulas de latim,
fl'ancez, lingua nacional, geometria e g'eographia: alguns
frequentavão mais de uma aula, o que diminue o numero
de alumnos. Em 3 aulas de latim no centro da Provin
cia estudavão 37 alumnos, e 5 em uma de francez.

PROVINCIA DA PARAHYBA.

Havia na Capital um Lycêo, no qual se ellsinão os pre-
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paratorios exigidos para a matricula nas Faculdades de
Direito.

Segundo o Relataria uo Presidente, o movimento do en
sino secundario foi o seguinte: matriculárã.o-se no Lycêo
136 alumnos, e nas 3 cadeiras de latim do interior 40.

Na Villa de Cajaseiras ha um Colleg'io particular, no
qual ensina-se latim, fl'ancez, geometria, philosophia, rhe
torica; e era frequentado por 57 alumnos. Total na Pro
vincia 233.

O Relataria do Inspector da Côrte dá 226 por materias.

PROVI OlA DE PERNAMBUCO.

O Gymnasio Provincial, estabelecido na Capital, era
f.requentado, segundo o Relataria do Presidente, por 39
aluD:l;nos, sendo 14 internos, 5 meio pensionistas e 20 ex
ternos.

As materias do ensino são os preparatorios das Facul
dades de Direito.

Duas aulas avulsas de latim, uma na Capital, outra em
Goyana, erão frequentadas por 13 alumnos, sendo a pri
meira 1)01' 8, a seg'llllda por 5. A fl'equencia destes era
muito irregular.

Nos estabelecimentos particulares recebião o en ino se
cundaria 408 meninos e 22 meninas, que tambem apren
dião as prendas domesticas,

Total na Provincia 520 do sexo masculino, sendo 408
do ensino particular, e 22 do exo feminino,

Segundo o Relataria da Côrte, tinha o ensino publico
99, e o particular 516 do sexo masculino, e do sexo femi
nino 20 o ensino particular: total 635,

PROVI JOlA DE ALAGOAS.

O Lycêo da Capital era frequentado por 87 alumnos,
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que estudavão g'rammatica nacional, latim, francez, inglez,
arithmetica, g'eographia e historia.

Uma eschola de francez em Penedo tinha 43 alumnos;
e uma de latim em Alagoa 12.

Havia um Co11egio particular na Capital, que não consta
ter tido desenvolvimento.

PROVINCIA DE SERGIPE.

Tinha a Provincia, :egnndo o Relatorio do Presidente,
5 aulas de latim, 2 de arithmetica, geometria e francez.
Aprelldião latim 61 alumnos, geometria 26 e francez 63:
total 150,

Em 1862 installou-se o Lycêo Sm'gipano, creado por di·
versos cidadãos: as materias do ensino e1'ão: latim, fran
cez, inglez, italiano, g'l'ammatica philosophica, rhetorica,
geog'l'aphia e hi toria, arithmetica, algebra e geometria,
partidas dobradas e arithmetica commercial, direito com
mercial, desenho, musica, principios de chimica, physica
e botanica, e instrucção religiosa superior em conferencias
quinzenaes.

O Director da Iustrucção Publica dizia em seu Relataria
o seguinte: ' Em vez de ser recebido com applauso e
com gratidão, foi o Lycêo Serg'ipano saudado em sua au
rora pela maledicencia dos pessimistas, que se julg'avão
incapazes de um acto de dedicaçãO' philantropica. Foi o
primeiro desalento, porque poucos dos professores podéri"Lo
ser sobranceiros ao desgosto de verem-se calumniados como
impellidos por interes e pecuniario, por actos, á que não ti·
nhão sido impellidos, senão por sentimentos humanitarios.

Talvez se possa tambem attribuir o illfortunio do esta
belecimento á demasiada pompa, com que foi installado.

PROVINCIA DA BAHIA.

o Lycêo, onde se en inao os sete preparatorios para as



NO BRASIL 65

Faculdades de Direito, era frequentado por 337 alum
nos. Os Colleg'ios e outros estabelecimentos particulares
tinhão 860.

PROVI TCIA DO ESPIRITO-SA CTO.

o Lycêo e tudavão latim 20 alumnos, e g'eogTaphia e
bi 'toria nacional 7. ão tinhão frequencia as aulas de
lingua nacional e musica; e tinha sido supprimida a de
francez, sendo aliás a mais frequentada.

Duas aulas de latim no interior erão muito pouco fre
quentadas, tendo uma apenas dous alulUno..

PROVI JeIA DO RIO DE JANEIRO.

A aula de ing'lez da Capital era frequentada por 6
a1umnos, a de francez de Campos por 6, a de francez de
Ang'l'a por 12.

Consta mais do Relataria uo Presidente, que 8,316
alumnos de ambo os sexos frequenta,ão os Colleg'ios de
instrucção primaria e secundaria.

Consta .do Relataria da ln pectoria da. Côrte, que rece
bião o ~llSino media na Pro,incia '782 alwunos, ;-eudo 625
elo sexo masculino, 5D liaS estahelecimento publicas, 575
nos particulares, e 157 do . exo feminino. ómente nos e 
tabelecimentos particulare..

PROVINCIA DE SANCTA CATHARlr A.

O Lycêo P?'ov'ÍJnciCbl achava-se reduzido á tres professo
res; e era frequentado 1)01' 37 alumnos, que e..tudavão
francez, inglez e geometria. A aula de latim não func
cionava.
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PROVI OlA DE S. PAULO.

Segundo o Relataria do Pl'esidente, em Fevereiro de
1865, funcciona,ão na Provincia sete aulas de latim e
francez de ensino publico, frequentadas por 95 alumnos,
sendo 117 os matriculados.

Contavão-se II Internatos particulares para o sexo mas
culino, sendo 3 na Capital, alem de 20 aulas de latim,
francez, iug'lez, geometria e medicina leg'al ou judiciaria.

ão se faz menção do numero· de alumnos,
No Relataria do anuo antecedente dizia o Presidente;'

" Não terminm'ei neste artigo sem declarar-vos com toda a
franqueza, que ainua persisto nas idéas, que emitti no meu
Relataria do anno passado ácerca do;:, collegios particula
res, nos quaes em g'eral se tem unir,amente em vista o
lucro, pouco se importando os propl'ietarios e directores de
taes estabe~ecimentos com a instrucção, moralidade, e nem
mesmo com a saude dos alumllos, que lhes são confiados,
para elles meros objectos de especulação. "

eg'undo o Relatorio do Inspector da InstrucçãO Publica
da Côrte, a instrucçãO secundaria tinha 127 alumnos do
ensino publico e 500 do ensino particular; total 627 de
ambos os sexos indistinctamellte,

PROVINOlA DO PARANÁ.

O lAJcêo ,era frequentado por 9 alumnos, e tinha aulas
de latim, fl'ancez e inglez.

a cidade de Paranag'uá 32 alumnos frequentavão aulas
de latim, francp-z e inglez.

O Relatorio da Instrucção Publica da Côrte dá 38 alum
no, 15 na Capital e 23 em Pal'anag'uá.

PROVINCIA DO RIO-GRANDE DO SUL.

eg'uudo o Relatorio do Presidente, o Lycêo D, Affonso
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era frequentado por 51 alumnos. Das 13 cadeiras Cl'eada.s,
funccionavã-o 7 de preparatorios elas Faculdade. de Direito
e 1 de desenho.

PROVI CIA DE GOYAZ.

Segundo o Relatorio do Presidente, o Lycêo era fi'aquen
tado por 80 alumno., que estudavâo ling'ua nacional,
latim, francez, geometria, geographia e historia.

PROVIr CIA DE MI AS-GERAE·.

Tinha a Provincia 38 aulas de instrucção secundaria
com a matricula de 638 alumnos, dos quae . 453 frequentes.
As materias ensinadas nas diversas aula são latim, fi'an
cez, gTammatica nacional, g'eogtaphia"historia, philosophia,
rhetorica, geometria, ing'lez, litteratura classica, pharmacia.

O Relatorio da in trucção 1mblica da Côrte dá 787 alum
nos índio tinctamente. Não e póc1e aceitar a exactidão
deste algarismo, porque o mesmo quadro menciona 735
alumnos por materias.

PROVINCIA DE ifATTO-GRO ·SO.

Consta do Relatorio do Presidente, que 9 alumnos, in
c1usiY6 ouyiutes, frequentavão aulas de geographia e geo
metria.

MU ICIPIO EUTRO.

Consta o seg'uin'te do Relatorio do Inspector da Côrte:
O e1" ino publico secundario é dado á 327 alumnos elo

sexo ma culiuo no Imperial Collegio ele Pecln'o II, sendo
197 no externato e 130 no internato. Este é o unico es
tabalecimento publico d~ instrucção secundaria.

I~STR. PUJl. NO llRASIL 9
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o ensino particular á 1,557 do :sexo masculino, e 666
do 'exo feminino; total 2,223. Somma geral 2,550.

O Impm'ial Collcgio de Ped1'o 11 é dividido em Inter
nato e Externato, sendo a quasi totalidade dos profes ores
de ambos os estabelecimentos. Os alumnos do Intel'llato
são de duas classes: aos da 1. a O Collegio fornece tudo;
para os da 2.' exceptua-se a roupa, que é fornecida, la
vada e eng'ommada á custa das familias.

O Externato, alem dos que Ó cursão a' aulas, propria
mente chamados externos, recebe meios pensionistas, os
quaes jantão no Collegio e passão ne11e o dia.

Para muitos alumnos é gratuita a instrucção em ambos
os estabelecimentos. O Reg'lllamento contem as seg'llintes
disposições: O Go, erno' poderá mandar admittir gratuita
mente, ouvido o Reitor do Instituto, até 25 alumnos pen
sionistas, dos quaes 12 deveráõ ser orphãos reconhecida
mente pobres. Alem dos orphãos serão preferido : L" os
filhos dos professores publicos, que tiverem 'ervido bem
por 10 annos: 2.° os alumno pobre::;, que nas e cholas
primarias se tiverem distinguido por seu talento, appli
cação e moralidade.

Poderá tambem o Governo, ouyido o Reitor do Exter
nato, mandar admittir gratuitamente até 15 meio-pensio
nistas, preferindo os meninos das classes acima referidas,
os filhos do' o:fficiaes do exercito e armada até a patente
de capitão ou Lo tenente, e os dos empl'eg'ados publico
em g'eral, que tenhão mais de dez annos de serviço, quando
forem pobres e sobrecarregados de familia._

Os alumnos externos gra:tuitos serão admittidos em nu
mero indeterminado.

O curso dos e, tudos em ambo' os e tabelecimentos di
vide-se em 7 annos; e consta das seguinte materias:
doutrina christã, historia sagrada, historia antiGt, his·
toria media e moderna, chorographia e historia do Brasil,
grammatica portugueza, latim, italiano, francez, inglez,
greg'o) allemüo, p,hilosopl1ia, geog'l'aphia, mathematicas ele-
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mentares, rhetorica e poetica litteratura nacional, gTam
matica philosophica, elementos de physica e chimica, ele
mentos de hi.'.Storia natural, de enho, musica, g-ymnastica,
dança.

Aos alumnos, al)provados em todos os annos, se confere
o gráo ele bacharel em bellas-Iettras: este titulo habilita
para a matricula nas Faculdades do Imperio.

Segun<1o e:' e dados imperfeitos, que collegi dos RE}la
torios, são 8,600 0& alumnos que frequentã.o os estabele
cimento.' de instrucção secundaria publicos e particulares.
Grande parte desses alumnos aprendem sómente'ou o latim,
ou o francez, ou alguma outra materia; geralmente é
imperfeita e incompleta a instrucção, alem de nã.o terem
os estabelecimento' uma org'anisação regular e segundo os
progresso' modernos.

Muito longe estamo do progresso á que tem cheg'ado a
in 'trucção ecun<1aria no' paizes mai adiantado; e o
no so estado exige da parte dos poderes publicas os mais
constantes e energ'ico' esforços. Aproveitemos os excel
lentes resultados obtidos nos outros paizes, A historia e
a estatistica, <1iz Cou in, serião estudos indignos da razão
humana, se nã.o fossem uma fonte fecunda de lições, e
uma experiencia in tituida sobre algun em proveito dos
outros na economia do aperfeiçoamento geral.

A estati tica do ensino media na Turquia para o anno
de 1280 (1860 da nossa era) dá o numero de 11,894 alum
nos, sendo 1,327 em Con tantinopla e 10,567 na Roume
lia e Anatolia.

O Relatorio triennal sobre o estado do ensino medio na
Belgic".., apresentado ás Camaras Legislativas em Janeiro
de 1865 pelo Ministro do Interior, contem o' seg'uintes
dados estatisticos: Os Athenêos reaes tinhão em 1867 3,057
alumnos, 1,482 na secção profissional, 936 na secção de hu-
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manidades, e 639 nas lasses pl'epal'atol'ias; em 1862 tinhã.o
3,131 alpmnos, 1,4'76 na secção profi . ional, 972 na secção
de humanidade , e 683 nas classes prepal'atol'ias; em 1863
3,177, 1,496 na secção profissional, 1,028 na secção de hu
manidades, e 653 nas classes preparatorias. As escholas me
dias do Estado tinh~o em 1861 7,190 alumnos, sendo 4,689
da secção preparatoria; em 1862 7,465, seudo 4,946 da
secção preparatoria'; em 1863 7,576, 5,037 da secção pre
paratoria. Os estabelecimentos communaes e provinciaes ti
nhão em 1861 2,103 alumnos; em 1862 2,136; em 1863
2,081. Os estabelecimentos particularE.s subvencionados ti
nhão em 1861 1,671 alumnos; em 1862 1,727; em 1863
1,676.

E' sobre tudo ag-radavel o resultado dessa estatÍ:';tica na
parte relati',a ao ensino profis:ional ou especial, cujos alga
rismos _ão sempre superiores aos do ensino das humanidades.

A população da Belgica é de 4,548,500 habitante , me
tade da púpulaçfLO livre do Brasil; e mai: de 14,000 alum
nos frequentão os estabelecimento.:; de instrucção secunda
ria, perto de 2,000 na secção do ensino especial dos Athe·
nêos reaes.

Segundo Cousin, a Pl'ussia tiuha em 1831 140 Gym
nasios frequentados por 26,041 alumnos. O g'l'allde movi
mento, que produzio a tran fúrmação do en -ino ;:,ecunda
rio na Allemanha, data, como diz Baudouin, do anuo de
1830; porque é dessa epocha, que data a maior parte das
instituições modernas chamadas H.ealscbulen.

Essas escbolas não Sãll, como se crê g'eraImente, escho
las profissionaes, isto é, prepal'atorias para profissões ma
nuaes, para alguns o:ffi.cios, ou certas indu trias determi·
nada..,;. Os fundadores, pelo contrario, l'iscárão com o maior
cuidado do seu plano de estudos .toda a di. po iÇãO, que
tivesse em vistas uma especialidade qualquer, Convencido:
de que os filhos das classes metlia , os mancebos destina
dos á ser commerciante;:" administradore , fnnccional'ios de
toda a especie poderião um dia tomar uma parte activa



nos negocios commun., qUlzerão dar-lhes uma cel'ta somma
de conhecimentos geraes, necessarios para que elles não
ficassem deslocados no meio ela sociedade do seu tempo.

Ora, a sociedade actual di 'tingue- e da ociedade mate
rial da antig'uidade, da socjedade atormentada e disputa
dora da idade media, da sociedacre artistica e litteraria do
Ren(/'sciJmento por um facto characteri tico : a união da. scieu
cias e da industria.

IOS tempos modernos o homem tomou posse das forças
da natureza pela sci~ncia para utili a-las egll.ndo os seus
desejos ou as suas necessidades; e a industria elevou-se no
bilitada, associando-se á sciencia. Foi a união destas duas
grandes potencias, que começou a trani:ifOrmação .ocial e
industrial, que está hoje se 'onsummando.

A socied13de actual tem portanto necessidade de um en
siuo novo apropriado ao seu estado.

Eis o racciocinio muito simple., que levou Oti Allemãe
á reformar o seu ensino.

Jem uma mudança porêm se fez no ensino dos Gym
natiio, nos quaes os CI1l'SOS de humanidades se elevarãO e
se fortificarãO..

O novo systema de en ino levantou as mais acerba cri
ticas j e a sua execução encontrou uma opposiÇão yerda
deiramente desanimadora.

Entretanto viveu ba tante, para que a nação comprehen
desse as suas yantagens; e 11em depre.: a os estabelecimen
tos convenientemente distribuidos e independentes dos Gym
nasios elevarão-se ue todas as l)arteti até mesmo no eio
dos pequenos Ducado .

A Pru, sil;l, pOSSll ia em 1864 56 Rea1schul~n, 26 de 1.'
ordem e 30 de 2.', e mais de 60 Gymnasios. A axonia
7 Rea1schu1en e 25 Gymnasios, ati 4 Ducado' de a).e 9
Gymnasios, 1 Lycêo, 8 Rea1schulen. Franckfort 2 Gymna
:io 2 Rea1schulen. Grão-Ducado dtl Hcsse '7 Gyml1a 'io ,
12 Real chu1en. A Austria 213 Gymnasios, 4 Rea1schu1en
em Vienna, e grande num~ro de outra' escholas. A Ba-
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viera '1 Lycêos, 2~ Gymnasio e 88 E cholas latinas, O
Wurtemberg '1 Lycêos, 60 Escholas latinas, 54 Realscb.LLlen.
Grão-Ducado de Bade 5 Gymnasios, '1 Lycêos, 28 Escho
las burg·ueza.' superiores, lIõhm'e Bii1'[J'l.tschulen, cuja orga·
nisação se as. emelha á das Realschulen.

Os paizes, que constituião a antig'a Confederação Germa
nica, 68 Gymlla~ios, 106 Realschulen.

A Suissa colheu tambem muito bons resultados da nova
organisação do ensino secundario, que foi adoptado na AI·
lemanha e na Belg'ica, e basta para exemplo as vantagens,
que tem auferido o pequeno Cantão de Genebl'a depois da
lei de 8 de Junho de 1864.

Em todos esses paizes se tem comprehendido, que o que
mais importa em materia de instrucção, e prillcipalmente
de instrucção secundaria, é, como diz Guisot, formar es
piritos c1al'os, precisos, e vigorosos, capazes de se applica
rem depoi-' á todos os estudos, que convem á intelligencia
humana.

Por meio de exforços longos, laborio. os e pacientes con·
o eg'uírão elles desenvolver e con.'olidar as suas instituições
de il1stl'llCÇão publica. Imitemo-los, se queremos ser con
templados, como devemos, entl'e os paizes civilisados. O
trabalho hoje para nÓ::; é simples; depende mais da von·
tade, do que do exforço do e pirito.



INSTl1UCCÃO SUPEl1IOR...

São do Relatorio do Ministerio do Imperio, por mim
apresentado ao Parlamento em 1865, as seguintes p~

lavras:
" O systema actualmente seg'uido nos estudos superio

res do Imperio não é em minha opinião, o que mais se
harmonisa com as condições ~ necessidades da civilisação
moderna.

, E' sobre tudo na instrucção uperior que deve ter
uma applicação mais vasta o principio da liberdade do
ensino. n

" Esta sublime manifestação da liberdade humana, que
con. titue uma das mais bellas conquista da revoluções
moderna~, deve existir em toda a sociedade orgaI1i ada
sobre in. tituições livres.

" Entretanto não me parece prudente operar de chofre
uma reforma radical, que poderia encontrar difficuldades
no. habitos e no estado dos espiritos. Julgo mai con
veniente fazer nos Reg'ulamentos algumas modificações no
>:entido do noyo sy tema, e tentar pela experiencia a s.ua
applicação.

" as reforma.s, que emprehendi, e de que passo a fal
lar-vo., fiz alg'nma cou~a neste sentido. "

A' luz das idéas modernas, geg'undo a marcha geral <la
civili ação do seculo, não se pMe contestar o principio da
liberdade do ensino. Nos l)aizes li re8, onde a publici
dade de todos os systemas é um habito corrente, e não
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póde ter as honra de acontecimento a exposiçã.o de qual
quer doutrina, não é mais licito pôr em duvida esssa su
blime manifestação da liberdade humana.

A liberdade do ensil10 é um dogma da religião politica
e .ocial dos povos modernos. Gramle manifestação da li
berdade, ella está consagrada como uma das maiores con
quistas da civili, 'ação moderna.

em o monopolio da Igreja, nem o monopolio do Es
tad.o" nem o monopolio universitàrio póde ser a base, em
que se fundão as instituiçõe do ensino superior. E' soure
a liberdade, que 'se pMe construir um plano larg'o e com
pleto de ensino, levanta-lo como um edificio 'oberbo, vasto,
l'egulal' e magestoso, que atisfaça as necessidades de um
grande povo e ele uma grande epocha.

O nosso ensino superior ainda não e tá ao nivel da ne
cessidades actuaes da civilisação uem dos prog·re. os, que
elle tem feito nos paizes mais adiantados. Convem alargar
a esphera do ensino o:fficial, e firmar a 1il)erdade dos cur
sos publicos. Não é de chofre, que, e operão reforma desta
ordem: como todas as outras reformas, as que" interessão
ás instituições do eusino devem acompanhar os desenvol
vimentos do e pirito e dos habitos nacionaes.

ão quer isto dizer, que nos devemos contentar com me
didas de detalhe sámente: é necessario encetar a pratica
dos gTandes melhoramentos; ma a reforma devem ser
efficazes e produzir os eifeitos, que tivermos em vistas.

Infelizmente a iniciativa individual e o espirit0 de as
sociação uãs e tem desenvolrido em benefiCio ela instruc
Çã,O publica, como em outros paizes, por exemplo, na Bel
g'ica. A Uniyersidacle livre, fundada em Bruxellas em 1845,
foi um gTande passo, que éste paiz deu no caminho da ins
trucção superior, e digno de imitação.

Em sessão solemne para celebrar Cl seu anl1Íversario em
1839, dizia o seu pre. ident~ o seguinte: ' A Universidade
livre entra hoje no seu ,primeiro quinquenio. Creada por
simples cidadãOS, que ao amoI: das lettras, da patria e da
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geração, que se levanta, reunião a consciencia da alta mis
são de uma capi tal no seio de uma nacionalidade nascente,
creada principalmente pelo zelo e dedicação ue interessada
dos professores, a Universidade tinha excitado o mais vivo
e lJodero 'o interesse. A administração municipal compre
hellueu immediatamente toda a sua importancia para os
estudo, para a mocidade, para a cidade, cujo governo lhe
era confiado; a sociou- e uuanime e voluntariamente aos
homens distinctos, que tillhão accendido esse fogo de ins
trucçrLO.

, Cinco anno são passados; e a esperança da admini.
tração e de todos os amigos das luzes e de um esclarecido
liberalismo não foi illudida.

,. Em 'vão procurárão denegrir o character e as dou
trinas dos professores ou a onducta dos alumnos: alum
nos e professores só re pondêrão por factos, e os factos sem
pre vierão justifica-los.

: Durante cinco annos os succes.'os obtidos pela Univer
sidade de Bruxellas perante os jurys de exame mostrárão,
que ella era uma rival digna das outras in tituições de
ensino superior.

" Que a Universidade tenha proseguido a sua carreira no
meio das rivalidade., de que vivia cercada, e apezar da
peuuda do. meios, que tinha á sua disposiçüo; que aos
que n ~gavão o seu mOYimellto, ella tenha respondido como
o antio'o philosopho, marchando, já era muito .

. Porêm fez mais: parece, que os obstaculos só se mul
tiplicárão lJara avivar o seu zelo; elIa possuio-se de um
novo ardor, creou noyos recursos, reunio em torno de i
110ya sympathia. Até então ómente a communa a tinha
auxiliado; mas a provincia tambem quiz contribuir para
a sua consolidação e duração, e o Conselho provincial por
uma grande maioria votou um subsidio em favor da Uni
versidade de BruxelIas: os amigos desta instituiçãO com
prehendêrão todo o alcance dessa alta adhesão, e o seu
zelo se augmentou. "

1l'iSTIl.. PUD. l'íO BRASlL 10
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Na mesma sessão solemne de ]844 dizia o presidente:
" ão se póde mais pôr em duvida, se a existencia de
uma Universidade é compativel com o turbilhão dos ne
g'ocio , com as dissipações e as seducções de uma grande
cidade. Hesolvida pelos alumnos e pelos professores, essa
questão tambem o foi pelo publico, se considerarmo , que
o numero das inscripções augmenta incessantemente, e ao
mesmo tempo os novos alumnos inscriptos se distinguem
pela POSiÇãO 'ocial das familias, á que pertencem.

c. Os progressos da Uni,ersülade são patentes debaixo de
todas as relações; elles de'i"em consolidar a sua exi::;tencia,
attrahir-lhe mais Yivameute aiuda a' sympathias das au
toridades e dos cidadaos, e lhe as egurar a continuaçao dos
subsidios. ",

Em Outubro de 1863 dizia M. Verhaeo'en: "Ha mais
de tres seculos um rei, dotado de espirito empre11endedol'
e vivo, fundou o ColleY'io 'ele F1'CIIYlÇCl, que em seu nobre
pensamento ene de ,tina,a ú fortificar as luses já adquiri
da' e ::;ervir de ,eLicnlo aos progressos ulteriores da sciencia.

" O que tinha feito um grande principe com o ouro de
um grande puiz, foi entre nós realisado até certo ponto por
::;imples cidac1aos com o COllcnr o da commuua, e mais tarde
da provincia,

. Esses homens tão recommendaveis pelo seu zelo, como
pelo i'eu desinteresse, acreditárão, qne o liberalismo tinha ne
cessidade de um estabelecimento de en ino ,'uperior, onde fosse
permittido examinar as g'l'al1des questões sobre o homem e a
sociedade, line de toda a autoridade politica e religiosa,

" Elles pensárão, que em um paiz como o nosso, ouele
a ceDtrali::;açao lião está, liem liaS costumes nem lias idéas,
com uma con tituiçao tão democratica como a que nos
rege, com 'entimentos tão pronunciados de liberdade e de
independencia. individual como os da Belgica, é necessCl1'io
ql,te o Estado ill tC1'ven/w o menos possivel em ludo q'1.W te
Zende ela almc~ e elo pensamenlo.

" Quererá isto dizer, que o Estado deve ser inteiramente
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iudifferente ao desemolvimento phisico, inteliectual e moral
da. sociedade'? NãO, sem duvida: é preci-'o pelo contrario,
que elle preste auxilio a tudo, que reclamão as neces ida
des bem yerificadas chs scieI.cia,s, das a1'tes e da industria.
E' neces'ario tambem, que elie tenha o sen ensino pro
pl'io, line de todo o obstaculo; e que este ensino seja
organisado pela lei ~obre ba es larga e solidas, deixando
porêm à sciencia toda a sua e~pontaneidaJe.

" Abi está talvez o perig'o, de que elle se deve pre
servar. Desempenhando 11 sua alta miSSãO, ene corre o risco
de substituir-se á legitima actividade do homem, de absor
ye-la gTadua1mente, e gerar es. e de. potismo centralisador
tão antipathico ao espirito do povo belga, que, dig'ãO o
que dissererp., só gosta de queimar incenso e tecer corôas
para a, superioridades adquiridas pelo merito pessoal.

" Volto ii. nos a Universidade, e proclamo em receio de
..er de. mentido, que ena póde contemplar com justo 01'

g'ulho o . eu pa sado e o seu futuro. Durante o dezenove
annos, que tem decorrido depois de sua inauguração, elIa
tem feito á patria, que dio·o'? á todo o mundo illu h'ado,
o inapreciavel serviço de provar, por factos brilhantes, que
a liberdade de ensino, pratillada na mais larga accepção
da palavra, podia tamqem ser uma verdade. "

Em 1859 dizia ainda o mesmo orador na ses.'ão solemne
de anniversario: "Hoje a no a primeira palavra deve ser
um gTito ele triumpho e de jn. to orgulho I A Universi
dade, que conta já um qnarto de eculo de existencia,
está para sempre fundada em ba~es solidas e duradouras:
gnwas aos exforços perseverantes do' sens administradores
e dos seus professores, sustentado. pelas sympathias da opi
nião publica; graças á podero a animação dos nossos ma
gistrados da cidade e da provincia, ella marchou de pro
°Te o em progre. 'o, consolidou o seu. ensino e as suas
finanças, conquistou. um dos primeiro lugares entre a ins
tituiçoes da Belgica, e ou.'o Jize-lo, con tituio- 'e uma ne
ces idade na nova posiçrto da nossa patria. "
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Os diversos cursos da Universidade forão fl'equentados
de 1834 á 1838 por 1,250 alumnos; de 1839 á 1842 por
1,280; de 1850 á 1855 por 1,645; dp, 1855 á, 1859 por
2,113. Os relatorios apresentados em di \ er~as epochas ex
põem os gTandes resultados que a Belgica tem colhido
dessa admiravel instituiçãO.

Oxalá que podes,emos ter um estabelecimento livre de
in 'trl1cção superior, como e:sa Universidade. Quando po
rêm os progressos da instrucção publica o permittirem, será
esse um bello exemplo para imitarmos.

Se as circumstancias do paiz não permittem, que a li
berdade do ensino, a iniciativa iudividual, e o espirito de
associação produzão os resultados, que tem 'colhido a Bel
goica e outro: paizes, e o Estado deve manter um en ino ,u
perior, organisado pela lei, convem sati fazer á esta grande
necessidade; mas devemos evitar o monopolio, que é uma
instituiçãO antiga e condemnada pelas luzes ela civili ação
moderna. Orgoãnisando sobre as bases mais largas e dura
douras o ensino oflicial, deve o Estado manter em toda
a sua plenitude o ensino livre, que é prin ipalmente na
instrucção superior um principio, de que n'1o podem pres
cindir os paizes, que se regem por instituições democra
ticaso

Se é odioso o monopolio ]0 Estado, como o in tituio Ia
poleão na organisação da Univel'o idade Imperial, mais odioso
é o monopolio de uma associação ]lrivilegiada. A antiga
luta entre a Universidade e a Igreja nasceu desse sy tema
de monopolio. Ao monopolio do Clero substituiu o mono
palio ~a Universidade: o Estado pretendeu resolver o con
flictas monopolisando por sua vez o ensino; ma é só;mente
a liberdade, que póde resolver a questãO, como resolve to
das as questõe 0, que se prendem aos destinos humano 0.

Sublime conquista das revoluções do espirito humano,
a liberdade do ensino del'e e:tar consagrada na legislação
de todos os povov, e deve ser applicada em toda a sua ple
nitude, quando se trata do, ensino, que expõe com todos
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os seus desenvolvimentos as mais altas theorias das lettras
e das sciencias.

Em um paiz, cuja organisação social não é aristocratica,
e não se funda em nem uma das distincções, consagradas
nos seculo pa~sados, não se póde admittir o monopolio do
ensino superior: a natural e legitima aristocracia do ta
lento e da illustração conquista-se pela grande concurrell
cia das idéas e á luz da liberdade. Se o Estado deve 01'

ganisar um systema de ensino oflicial, é preciso, que a lei
respeite em todos os homens a liberdade de propagar pelo
ensino as suas idéas; e a salutar rivalidade do ensino pri
vado é a melhor condição de um bom ensino publico.

o Acto Addiccional á Constituição Politica do Imperio
conferiu ás Assembléas Legislativas Provinciaes o direito
de legislar: Sobre in tTuCÇão publica e estabelecimentos pro
prios á promove-la, não comprehendendo a. Faculdades de
Medicina, os Cursos Juridicos, Academias actualmente exis
tentes, e outros quaesquer estabelecimentos, que para o fu
turo forem creados por lei geral.

Foi pensamento do legislador cOllstituinte não compre
hender na competencia das Assembléas Provinciae. a ius
trucção superior'? Parece, que a im tem sido entendido,
porque essas corporaçõe aincla se não ingerÍl'ão na instruc
Ção superior, assim como os poderes O'eraes não exercem
attribuiçãO alg'uma no ensino primario e 'ecundario da.
Provincias.

Ião comprehendo a razão e os fundamentos de seme
lhante doutrina. Porque hão de 'er privadas as Provincias
de ttr um estahelecimento de instrncção uperior, ..e ena
os podem su tentar com as suas renda, e a sua l)opula
Ção a 'pira aos va tos conhecimento' elo alto en ,iuo '? En
tendo, que as Provincias podem não 6mente crear cadei
ras d'e ensino superior, mas tambem estabelecimento? mais
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ou menos completos nos cliversos ramos desse ensino. O
Estado tem sem duvida o direito de exigir, que sejãü for
mados em seus e. tabelecimentos, os que aspirão aos cargos
da magistratura e outros eml)1'ego.", embora se possa contes
tar com vantagem a conveniencia de lançar semelhante
interdicto sobre os filho" das escholas provinciaes; mas mo
nopolisar o ensino superior privando as provincias deste
grande beneficio da civilisação, não se funda em nem um
motivo de direito publico \lU de convemencia social.

Alem das duas Faculdades de Direito estabelecidas pelo
Estado nas Provincias Je S. Paulo e Pernambuco, e Ja
Faculdade de Medicina Çla Bahia, não possuem as Provin
cias nem um outro estabelecimento de ensino superior.

Conceda-se as Provincias o direito dEI estabelecer escho
las de instrucção superior; funde-se a liberdade do ensi
no; e v~nhão os poderes publicas em auxilio das institui
ções particulares, pam lue o ensino se generalise: e se
derramaráõ as luzes superiores, que alal'gão a espnera das
intelligencias e assignalão ás nações um lug'ar distincto na
marcha da civilisação.

O Brasil, á quem a Providencia destinou um lugar dis
tincto na yanguarda da humanidade, Dão póde por muito
tempo ficar estranho aO$; progressos, que a instrucção pu
blica tem feito em outros paizes. Sob os auspicios da li
berdade do ensino caminharemos á conquista das grandes
verdades da sciencia e ao com})lemento elos altos destinos
dos povos americanos.



FACULDADES DE DIHEITO.

Tem o Brasil duas Faculdades de Direito, estabelecidas
na Cidade do Recife, Capital da Provincia de Peruambuco,
e na Cidade de S. Paulo, Capital da Provincia do mesmo
nome.

A Faculdade de Direito do Recife tinba siJo iustallada
na Cidade de Olinda, antiga sMe da Capitania; mas o
Art. 286 dos Estatuto.. , publicados com o Decreto) n. 1,134
de 30 de Marco de 1853, determinou a sua tran ferencia
para a Cidade· do Recife, que se eifectnou em 1854.

Ignoro, que rasões de cOJwenieucia publica influirão para
essa deliberação elo Governo, da qual até hoje o ensino
não colheu a menor vantagem. A antiga Capital de Per
nambuco era tahez mais l)ropria para éde da Faculdade;
porque os e~tudantes, mais longe das di. tracções seducto
ras de uma grande Cidade, encontravão mais incentivo para
o e3tudo e meditação, e mais motivos de emulação no cir
culo por assim dizer exclusivo de 'nas relações e 'chola ticas.

Tudo na antiga Cidade fallava ao entendimento e á ima
giuação do jovem cultor das lettra:-. A heroica-' tradicçõe
llacionae , os sem; autig'o e maO'esto os templos, alguns já
derrocados pela mão destruidora do tempo, os lllounmell
tos do genio hollandez, que ainda boje attestão a rapida
passagem dessa raça industriosa pelo continente sul-ameri
cano, O' seus claustros com a suas ricas e abandonadas
bibliothecas, a Cathedral, o Seminario, o seus recolhimen
tos, as ruinas de sua.s instituições pias, are. idencia an-



82 A. INSTRUCÇÃO PUBLICA.

tiga de illustres e sabios Prelados, o silencio de sua so
lidãO, _cheio das mais sublimes inspirações poeticas, casan
do-se com o cicio ela brisa, á meneiar a.' palmas dos co
queiros, qu~ lhe sombreüo os mimoso oiteiros, e com o
murmurar uas ondas, que, quebrando-se nos' parceis, vêm
respeitosas beijar-lhe a- plantas, mollemente e tendidas na
arenosa praia de S. Francisco; os vastos horisontes, que
se descortinão de suas eminencia, e a sua imagem arre
batadora, que arrancon ao Batayo a exclamação enthusias
tica do eu nome, tudo finalmente faz da antiga séde da
Academia de Olinda a morada das inspirações, da medi
taçã.o e do e tudo.

Era facil o estabelecimento de uma via de transporte,
que tornasse mais commoela e rapiela a communicação com.
a Cidade do Recife, fazendo desapparecer o unico, aliás
pequeno inconveniente.

Parece, que o motivo dessa transferencia foi o interesse
de alguns Lentes, que tinhão a sua residencia na Cidade
do Recife. Não os censuro por do. Os Professores das Fa
culdades de Direito, mestres do epsino superior do Impe
rio, são obrigados á procurar no exercicio da advocacia e
em outros meios os recursos de sua subsistencia.

O magisterio exige um estudo constante, uma applica
ção incessante do entendimento ás materias do en. ino : no
Brasil porêm a mi. eria ..eria a conseql1encia necessaria elesia
generosa dedicação. O excesso esoandaloso de nossas inuti·
lidades ba-taria ele 'obra para elar melhor lJosiçãO aos me.
tres do ensino publico. Poderiamos gastar meno algumas
dezenas de contos de réis com Engenheiros fiscaes, que não
fiscalisão, explorações, que não expIarão, viagens de gabi
nete e de papel, e outros melho?'almelllos desta ordem para
dar maiores ordenado. aos mestres, magistrados e outros
servidores do E. tado,

A Faculdade de Direi to não tem edificios apropriados.
A Facnldade do Recife e o Collegio das Artes, annexo á
elIa, e tão em dous predios particulares, que custão actual-
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mente ao Estado a quantia de sete contos de réis por
anno ;. e tem custado mais de cincoenta desde a sua instal
laçRo nessa Cidade. Com uma despeza menor o Governo po
dia ter pI'eparado um dos Conventos para funccionar proviso
riameute a' Faculdade, em quanto se não construisse um
edificio pl'oprio.

Convem acabar com o systema anti-economico de con
servar os g'randes estabelecimentos do serviço publico em
edificioB particulares, pelos quaes o Estado paga sempre
de aluguel o duplo ou triplo, do que valem, para saciar
o peLt1'io/,is?no dos proprietarios. Tambem são productivas
as despezas que poupãO ao Estado dispendios iuuteis no
futuro: os gTandes edi:6.cios, destinados ás repartições do
serviço publico, constituem riqueza nacional, e é mais eco
nomico obtê-los pelo ,mesmo preço, que custa no fim de
alguns annos o aluguel de predios particulares.

As Faculdades de Direito do Imperio forão Cl'eadas pela
Lei de 11 de Agosto de 1827.

Apenas constituidos em nação indepelldente, empregá
mos a nossa attenção na organisaçrLo da instrucção pu
blica, creando as Faculdades de Direito e Medicina e outros
estabelecimentos para este importante ramo dos melhora
mentos sociaes.

A Lei n. 608 de 16 de Agosto de 1851 autorisou o Go
verno para reformar os Estatutos das Faculdades; e em
virtude desta autol'isaçãO publicou o Governo o Decreto
n. 1,134 de 30 de Março de 1853, sendo então Ministro
do Imperio o Conselheiro Francisca Gonçalves Martins,
hoje Barão de S. Lourenço. Este Decreto porêm não teve
execução: sendo o Governo autorisado pela Lei n. 714
de 19 de Setembro de 1853 á realisar o augmento de
despeza necessaria para execução dos novos Estatutos, po
dendo fazer as alterações que julgasse convenientes, publi
cou-se o Decreto n. 1,386 de 28 de Abril de 1854, refe
rendado pelo Ministro JoãO Pedreira do Couto Ferraz, que
ainda hoje rege as Faculdades,

II'iSIR. PUD. NO BRASIL 11
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o

o Decreto n. 3,454 de .26 de Abril de 1865 deu noya
organisação ás Faculdades. Como1) Ministro do IInperio,
autor do Decreto, dizia eu no Relatorio apresentado ao
Corpo Legislativo o seg'uinte: " A organi. ação, que ás
Faculdades de Direito deu o Decreto n. 1,386 de 28 de
Abril de 1854, não foi a mais reg'ular, nem sati fazia
cabalmente as necessidades do ensino.

" Era geralmente reconhecida a necessidade de sepa
rar-se as sciencias propriamente juridicas da' sciencia.'3 so
ciaes, dividindo o curso em duas secções, Os individuas,
que pretendem seguir a carreira da magistratura e da
advocacia, não precisão dos mesmos estudo, que são ne
cessarias, aos que abração a carreira administrativa ou
politica.

" Separadas as sciencia:' sociaes das sciencias juridicas,
e constituindo cursos especiae~, os estudos se fazem com
muito mais aproveitamento; e se vai introduzindo no
paiz o gosto pelas especialidades, que é o mais podero o
incentivo dos g'l'andes talentos e a base de todas as illus
trações reconhecidas.

" Usando da autorísação, que concedestes aó Governo
pela Lei n. 714 de 19 de Setembro de 1853, e firmado
nas Imperiaes Resoluções, tomadas 'obre consulta do COil
,<:;elho de Estado de 29 de ovembro de 1859 e 6 de
Março de 1860, publiquei o Decreto n. 3,454 de 26 do mez
findo, que dá nova organisação ás Faculdades de Direito,
e que será submettido a vossa illustrada approvação.

"Entendendo, que é um mal a existencia de muitas
leis sobre o mesmo objecto, conservei nos novos Estatutos
as disposições dos outros, que no meu entender não devião
ser revogadas. "

Estes Estatutos não tiverão ainda execucão. Ja se são
de 5 de Junho de 1865 apresentou o Del;utado Martim
Francisoo Ribeiro de Anclrada o seguinte projecto, cuja
discussão formara um appendioe á este trabalho:

A Assembléa Geral Legislativa decreta;
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I 1

Artigo 1. o Fica suspensa a execução do Decreto n. 3,454
de 26 de Abril do anno de 1865.

Art. 2. 0 O Governo, mandando ouvir as congregações
das Faculdades de Direito do Iml)erio, fará no referido
Decreto as modificações que julg'ar couvenientes, e sug'ei
tará o mencionado Decreto á appro, ação do Corpo Legis
lativo.

Na opinião do Ministro, que o formulon, o Decreto de
26 de Abril de 1865 não fez uma reforma· completa nas
Faculdades de Direito: contém alterações, que sem aug
mento de despeza para o Estado, e sem prejuízo de um
plano futuro de organisação gel'al para a instrucção pu
blica do Imperio, podem satisfazer alg'unlas necessidades
provadas do ensino, e corrigir defeitos, já reconhecidos pela
experiencia.

Em todos Oil ramos da actividade social, e sobre tudo
naquelles, que se referem ao progresso intellectual e mo
ral de uma nação, as reformas devem seguir as indiGações
da experiencia, e attender ás conveniencias radicadas. A
ordem de cousas, que se pretende reformar, crêa interes
ses e estabelece relações, que não podem ser de chofre de '
truidas.

As novas instituições não devem ser a completa nega
ção do passado: sobre a combinação dos dous principios do
progresso e da conservação repousa a ordem e harmonia
social. O bom exito em qualquer ramo de actividade de
pende de se obrar sem pretender a perfeição, e chegar ao
melhor pelo exforço de cada dia: é _~ta a condição do ver
dadeiro progresso, e o clue constitue o merecimollto dos po
vos bem organisados.

o movimento das Faculdades de Direito no anno de 1864,
segundo as respectivas Memorias historicas, foi o seguinte:
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FACULDADE DO RECIFE.

Matl'iculárão-se: No primeiro anno 87
No seg·undo.. .. .. . . 78
No terceiro........ 62
No quarto 99

o quinto 96

TotaL 390

Eizerão exames 386, do.' quaes farão approvados plena
mente 320; appl'ovados simplesmente 57; reprovados 9;
sendo:

No primeiro anno: 61 pI. j 20 simpI. j 2 repr.
No segundo anno: 66 pI. j 12 simpI.
No terceiro anno: 7(1)1.; 8 simpl ; 4 repl'.

o quarto anno: 76 pI. ; 17 simp1. ; 3 repr.
Jo quinto anno: 70 pI.

FACULDADE DE S. PAULO.

Matl'iculárão-::;e : o primeiro anno 90
1: o segundo ....... 110
No terceiro. .. . . . . . 73

o quarto 76
No quinto......... 81

TotaL .... 430

Farão examinados 408, do. quaes farão approTados plena
mente 306; approvados simplesmente 87; reprovado' 15;
sendo:

No primeiro anno: 56 pI.; 31 simpL; 1 repr.
No segundo anno: 53 pI. ; 26 simpI.; 14 repr.
No terceiro anno: 60 pI.; 13 simpl.
No quar~õ anno: 58 pI.; 17 simpL
No quinto anno: 79 pI.



NO BRASIL 87

Da comparação destes algarismos não resulta differença
notavel no adiantamento dos alumnos das duas Faculda
deii, á julgar-se pelo resultado dos exames. Ião é porêm
real o aproveitamento, que exprime a estatística de am
bas as Faculdades: sabe-se, que essas approvações em massa
são devidas mais á uma excessi,a benevolencia, se não cri
minosa relaxação, do que á estudos e progTessos reconhe
cidos.

As approvações plenas do quinto anno não soffrêrão uma
só excepção em qualquer das' Faculdades. Este resultado
tambem não é o documeuto de uma presumpção, aliás bem
fundada, do merecimento dos approvados. E' verdade, que
o estudante, approvado em quatro annos successivos, tem
á seu favor todas as presumpções; infelizmente porêm, não
é esta a verdade, que se traduz no resultallo dos exames
dos bacharelados. Ktas approvaçõesão filhas de uma con
descendencia tanto mai.' criminosa, quanto mais exig'i,el é a
applicação e o aproveitamento do qui?ito-annista.

Comprehende-se facilmente, quanto é grave a respousa-
abilidade, que pe a sobre os examinadores, e os funestos

resultados desse esquecimento dos seus importantes deve
res. Nas .Faculdades ele Direito do Imperio formão-se os
homens, que dei em exel'cer os cargos da representação na
cional, da administração, da diplomacia, da magoi tratura,
e a advocacia: quaesquer que sejão a reformas e melho
ramentos, que se tenhão de fazer em todos esses impor
tantes ramo do serviço publico, serão improficuo , se não
se prepararem os homens, que devem 'er n'e11es empreg'a
dos. A posse de um titulo, que suppõe habilitações, em
ellas é um gTancle mal para o illclividuo e para a .ocie
dade principalmente.

O estado do movimento de ambas as Faculdades no de
cendio ele 1855 á 1864 offerece bases mais seguras para
as oh el'Vações, que acabo de fazer.
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FACULDADE DO RECIFE.

Matriculados Appr. plen. Appr. simpl,. Reprovados.

1855 154 297 35 14
1856 316 270 ('?) (?)
1857 4-13 359 40 8
1858 424 355 25 6
1859 l428 327 56 32
1860 425 363 44 11
1861 468 328 88 34
1862 389 248 94 22
1863 381 325 44 2
1864 396 320 57 9

---- ----
Total 3,964 3,189 511 ('?) 128 ('?)

FACULDADE DE S. PAULO.

MatI'iculado.:. AppI'. pleno Appr. simpl. Reprovados.

1855 273 204 36 20
1856 290 (?) 270 18 1
1857 316 (?) 274 27 3
1858 37ô 346 21 2
1859 431 379 35 5
1860 450 380 41 14
1861 468 328 88 34
1862 516 385 63 46
1863 522 330 93 53
1864 430 306 87 15

----
Total 4,072('?) 3,212 509 193

Fizerão exames uo decendio 3,914 estudante.. , dos quaes
farão appl'ovados simplesmente 509, reprovados 193, e 3,212
appI'ovados plenamente I
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Estes algarismos são eloquentes, e dispensão qualquer com
mentario.

Se elles exprimissem o resultado de verdadeiros exames,
julgados com a necessaria imparcialidade e rigor de jus
tiça, nós teriamos uma grande classe de eminen~es juris
consultos, magistrados, advogados, etc.: os factos porêm
dizem absolutamente o contrario.
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FACULDADES DE MEDICINA.

Ha no paiz duas Faculdades de Medicina, estabelecidas
na Capital do Imperio e na Capital da Provincia da Bahia.

As Faculdades de Medicina, antigas Academias Medi
co-cirurgicas, tiverão organi ação pela Carta de Lei de 25
de Ag'osto de 1835.

A Lei D. 608 de 16 de Agosto de 1851 autorisou o Go
verno para reformar os seus Estatutos; e usando desta
al1torisação publicou o Ministro do Imperio de então, o
Can elheiro Francisco Gonçalves Martins, hoje Barão de
S. Lourenço, o Decreto n. 1,169 de 7 de Maio de 1853, que
não teve execução. Tendo a Lei n. 714 dp, 19 de Se
tembro de 1853 autorisado o Governo a realisar o aug
mento de despeza, nece ario para execução provisoria dos
nOíOS E tatutos, podendo fazer D 'elles as alteraçoes que
julgasse convenientes, publicou o Ministro Conselheiro João
Pedreira elo Couto Ferraz o Decreto n. 1,387 de 28 de
Abril de 1854.

O Decreto n. 3,464 de 29 de Abril de 1865 deu nova
organísação ás Faculdades de Medicina. rro Relatorio, apre
sentado ao Corpo Legi latiYo, dizia eu o seguinte: " Antes
ele ter a honra ele dirigir a repal:tiçãO do egocios do
Imperio, eu ja tinha conhecimento da cen. ura , que se
fazião á organi 'ação <la Faculdades de Medicina, cuja re
forma era' urgentemente reclamada.

c Dar ao en. iDO pratico um desenvolvimento mais amplo
sem prejuizo do nino theorico, que habilita a escho1a
a acompanhar os progressos da sciencia, melhorar a cou
dição dos oppositores, e crear preparadores especiaes e
habilitado para os differentes gabinetes e 1aboratorios
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annexos á eschola, erão necessidades reconhecidas pelas
intelligeIicias mais cultivadas no estudo da Medicina.

, Sem os preciso couhecimentos profissiouaes pal'a rea
lisar um projecto de tão alta importancia, procurei ins
pirar-me nas opiniões mais illustradas, examinei com a
mais escrupulosa attenção os trabalhos colligidos na Se
cretaria, e empreg'uei todo' os exforços para acertar na
reforma que fiz.

" O Decreto n. 3,464 de 29 de Abril do corrente anno,
que deu nova organisação ás escholas dé Medicina, sera
apresentado á vossa illustrada approvação.

" Oomo na reforma da Faculdades de Direito, conservei
todas as di. posições dos antigo' Estatutos, que 'me pare
cêrão convenientes. '

Este Decreto não teve ainda execução.
Tambem não foi uma reforma radical e completa no

ensino da Medicina, a que fez o Decreto de 1865. Pro
cedem á respeito das Faculdades de Medicina as mesmas
observações, que fiz sobre as Faculdades de Direito i e a
necessidade de economisar os dinheiros publicos, na dj:ffi.cil
'ituação do paiz, era tambem um grande embaraço para
a realisação dos meus desejos.

Entretanto a reforma introduziu verdadeiros melhora
mentos, que erão mais urgentemente reclamados. Deu uma
POSiÇãO segura e digna aos oppositores, que os Estatutos
em vigor collOCâO em uma POSiÇãO auomala; creou prepa
radores especiaes pa.ra os gabinetes e laboratorio , anne
xos ás aulas, que erão servidos pelos oppositores, com
prejuizo ue sua POSiÇãO de lentes, e sem a regulari
dade e con"tancia necessarias; e attenden a outras ne
cessidades.

Oontém a. mesmas disposições, que a reforma das Fa
culdade de Direito, no sentido de alargar a esphera da
liberdade do ensino, e preparar os elementos de uma. re
forma mais ampla. E' a sim que tem direito á ser exa
minado nas materias de qualquer dos annos, quem não
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tiverfrequentado as aulas da Faculdado, fazendo exame vago,
assim como o ele defender theses para obter o gráo academico.

A obrig'ação para os oppositores de fazer os cursos pra
ticas, que forem determinados pela Coug-regação, tambem
é um melhoramento de que se póde tirar grandes vanta
gens. Os oppositores, até mesmo por interesse prol)rio, se
dedicarião com zelo ao desempenho desta obrig'ação.

A distribuição das materias pelos seis annos do curso
medico attendeu ás neces~idades do ensino theorico e pra
tico, tanto quanto era passiveI nos limites do plano adop
tado, e de. accordo com os elementos, de qne p6de dispôr
a eschola. A creação de outras cadeira, como a de cli
nica' de partos, poderá ser no futuro autorisada sem pre
juizo do plano adoptado, quando o permittirem as cir
cumstancias financeiras, e a eschola estiver dotada com
os estabelecimentos e outros meios necessarios.

Os mesmos g'abinetes e laboratorios, Cl'eados pelos Esta
tutos, não farão ainda montados; e as esclwlas continuão
a soffrer esta falta tão sensivel. Este melhoramento porêm
não poderá ser completamente realisado, em quanto as es
cholas não estiverem em edificios apropriados.

As duas Faculdades de Medicina não satisfazem a todas
as necessidades do ensino desta sciencia no paiz, e a outras,
que exigem conhecimentos profissionaes. A creação de es
cholas secundarias de Medicina, com o direito de conferir
gráos inferiores' e faculdades mais limitadas, do que as. que
têm os actuaes medicas, deverá trazer vantagens reaes.

Assim poderá ,'er, se não completamente, ao menos ·em
grande l)arte remediada a falta sensivel de pessoas com
petentes para formal' os corpos de delicto. E com a pro
pag'ação dos conhecimentos se iria banindo pouco á pouco
o charlatanismo, que não poucos males nos tem feito.

Como as Faculdades, devem ter esta escholas o direito ele
conferir gráos on licença aos candidatos, que perante ellas
prestarem os exame., sem que tenhão frequentado as sua
aulas.
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A missão sublime, que o medico ue,e desempenhar no
seio da humanidade, dá a medida da importancia do en
ensino de sua sciencia. E' a vida a victima do charla
tanismo e da ignorancia, que com cruel audacia especnla
sobre os padecimentos da humanidade.

COll,em portanto prestar a maior attelição, e empregar
amai desvellada sollicitude nos melhoramentos e refor
mas das no sas Faculdades de Medicina. Ha necessidades,
cuja satisfação não póde ser mais demorada; e são muito
justos os clamores, que todos os annos partem do seio das
Congregações.

A in~trucção superior do Imperio não eleve ser objecto
do abandono, que -tem soffrido até hoje, e muito menos
dever servir de pretexto ás mesquinhas paixões politicas,
que envolvem o paiz na mais triste e mais lJrejudicial de
todas as lutas.

Ao menos melhore-~e a condição, e se deem mais ga
rantias de independencia aos homens, que se dedicão á
nobre e laboriosa missão do magisterio no ensino superior.
Uma miuima parte dos nossos desperdicios chegaria para
dar aos Lentes das Faculdade do Imperio os meio. de
uma subsistencia mais decente e mais independente.

O movimento das Faculdades de Medicina liO anDO de
1864 foi o seguinte, segundo as re, pectivas Memorias:

FACULDADE DO RIO DE JANEIRO.

CURSO MEDICO.

Matriculárão-se: No primeiro anno 46
o segundo.. . . .. . 23

No terceiro........ 30
-o quarto......... 14

No quinto 20
No sexto........... 22

TotaL ... 161
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Fizerão exames 160, dos ql1aes farão appro\ados plena
mente 143 j appro,ados simplesmente 13; reprovados 4;
sendo;

o primeiro anuo 38 pI. j 5 simpl.; 2 repr.
o eg-undo anno 21 pI.; 2 simpI.

No terceiro anno 27 pI.; 2 simpl.
o quarto anno 14 pI.

No quinto anno ·22 pI.; 4 simpI.
No sexto anno 21 pI.

Na elefeza ele thezes farão 19 approvaelos plenamente e 3
por maioria de votos.· Um desses 22 não foi dos matri
culados; e destes um morreu.

CURSO PHA1UIACE TICo.

Matriculárão-se; No primeiro anuo 16
o segundo....... 9

No terceiro....... 5

TotaL... 30

Fizerão exames 29, dos quae farão approvados plena
mente 22; approvados simplesmente 7 j endo:

o primeiro anno 11 pl. j 5 simpI.
TO segundo anno 7 pI.; 2 simpI.

No terceiro a.nno 4 pJ.
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FACULDADE DA BABIA.

CURSO MEDICO.

Matriculárão-se: o primeiro anno 42
o . eg'undo 17

No terceiro........ 24
o quarto......... 1'1
o quinto......... 19
o sexto........... 14

Total.. ... 133

Fizerão exames 130, d0s quaes farão approvados plena
mente 88; repro, adas 2; sendo:

No primeiro anno 18 pI.; 20 simpI.; 2 repr.
J o segundo anno 11 pI.; 6 simpl.

No terceiro anno 16 pI.; 8 simpl.
o quarto anno 1'1 p1.
o qninto anno 13 p1.; 6 simpl.

No sexto anno 13 pI.

Matriculárão-se :

CURSO PHARMACEUTICO.

o primeiro anno 10
o segundo....... '1
o terceiro ........

Tota1..... 25

Fizerão exames 2.2, dos quaes farão 8 approvados plena
mente; 11 approvados simplesmente; 3 reprovados; sendo:

No primeiro anno 2 pI.; 5 simpI.
o segundo anno 2 p1.: 2 simpI. ; 3 l,'epr.

No terceiro anno 4 pI.; 4 simpI.

Da compara9ão dos dous quadros resulta uma differença
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em favor da Faculdade da Bahia, que todavia não o1ferece
base para uma apreciação segura e imparcial. Podem ter
aqui applicação as observações, que já fiz sobre os resul
tados dos exames nas Faculdades de Direito.

O movimento de ambas as Faculdades no decendio de
1855 á 1864 é o seguinte:

FACULDADE DO RIO DE JANEIRO.

CURSO MEDICO.

Matriculados. Approv. pleno Approv. simpl. Reprovados.

1855 215 135 22 5
1856 168 107 54
1857 149 123 20
1858 139 105 24 3
1859 107 72 22 4
1860 90 70 13 2
1861 100 80 11 4
1862 117 98 15 1
1863 127 118 5 2
1864 161 143 13 2
Total 1,273 1,051 -----r99 ~

CURSO PH·ARMACEUTICO.

lIIatl'iculauos. Approv. pleno Appro\'. iIIIpi. Reprovados.

1855 28 12 8 3
1356 15 5 6 4
1857 10 6 2 1
1858 15 9 3
1859 22 10 9 2
1860 32 23 7
1861 31 16 8 2
1862 25 15 6
1863 19 13 6
1864 30 22 7
Total 228 131 72 12
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FACULDADE DA BARrA.

CURSO MEDIOO.

Matriculados. Appl'Ov. plen. Approv. simpl. Reprovados.

1855 207 125 19 5
1856 185 136 38 2
1857 158 116 34 1
1858 148 67 66 14
1859 125 84 27 9
1860 104 84 15
1861 116 68 29 12
1862 108 78 23 1
1863 125 77 35 10
1864 133 88 40 2

Total 1,409 923 326 56

OURSO PHA.RMAOE TICO.

Matriculados. Approv. plen. Appl'ov. simpl. Reprovados.

1855 22 12 4
1856 30 12 14 1
1857 26 17 3 1
1858 36 6 21 7
1859 34 24 2 2
1860 38 20 13
1861 30 16 10 3
1862 33 15 8 6
1863 31 10 15 2
1864 25 8 11 3

Total 305 140 101 25

Nã.o sã.o menos eloquentes estes algarismos do que os
das Faculdades de Direito: elles exprimem o mais so-
1emne triumpbo do éharlatanismo, da ig'norancia, e da
'Vadiação.

e
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Na Faculdade do Rio de Janeiro 23 reprovados no cursso
medico, dentro do largo espaço de dez annos, e sendo a
matricula de 1,373! Em ambos os cursos 35 reprovações,
sendo a matricula de 1,601!

a Faculdade da Bahia 56 reprovações no curso me·
dica, durante os dez annos, endo a matricula de 1,409 !
_.o curso pharmaceutico 25 reprovações, sendo a matri
cula de 305! Em ambos os cursos 78 reprovações, sendo
a matricula de 1,714!

:M:atriculárão-se nas duas Faculdades durante os dez annos
2,782 no curso medico, e farão reprovados 79! o cur.O
pharmaceutico matriculárãe-se 533, e farão reprovados 37 !
Em ambos os cursos 2,315, e farão reprovados 113!
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INSTRUCCAo RELIGIOSA...

o ensino religioso ainda não está. convenientemente 01'

ganisado entre nós. Prendem-o e á satisfação dessa alta
necessidade social as mais importantes qnestões, não só
relativas á competencia do Estado e da Ig'reja, como á
porção de influencia, que n'e11e deve exercer cada nma das
sociedades.

Sobre a natureza e fins distinctos das sociedades ecclê·
sin, tica e civil se devem firmar os principios, que resolvem
a competencia. Se ao Estado se não póde contestar o di
reito de promover a instrucção de todos os seu membros,
como condiçãO e~sencial do progresso e consecução dos
seus fins, á Igreja tambem se não póde negar o direito
de promover o ensino necessario para a consecução do
seu fim espiritual, a salvação das alma .

Se temos dado a liberdade á todo o mundo, é neces
sario, como diz Lamal'tine, que a demo á Deus. E' ne
ce~ al'io emancipar a Igreja; e a relig·jão deve cessar de
ser um inst?'umentum ?'egni,

A questiLo do en ino relig'io o niLo póde ter SOlUÇãO, em
qnanto não fôr definitivamente resolvida a propria que'
tão ela religiãO, a situação reciproca do Estaelo e da
Igreja.

E' a grande questão que hoje lle agita na Europa. Um
verdadeiro genio, um desses homens raros, que Deus crea,
quando nma grande idéa deve transformar a face do
mundo, Cavom sentiu o abalo dos espiritos e da con
sciencias, conheceu a agitação convulsiva do mundo elo
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l)en..:amenio e do mundo politico, comprehenueu as su
blimes a 'piraçõe da alma humana, e "iu, que no meio
de todo es:-e movimento das ociedacles modernas agita
va-se uma idéa para ,ir á 1uz das grandes reformas so
ciaes.

A Igreja l;V7'e no Estaclo livre foi a formula energica e
eloquente, que o grande g'enio deu á e ~a idéa sublime,
amai sublime aspiração da civilisação moderna.

Facilment se comprehenue a transformação que deve
operar na ,ocieclade a SOlUÇãO de., a que tão transcendente,
que surgio das difliculdades cr adas por uma trau, acção
antipathica e desmorali adora para ambo o~· podere', o do
Estado e o da Igreja por essa deploravel solidariedade
origem de tantos males para o catholicismo.

A penna treme na mão, dis e Lamartine, quando e
vai tocar em um assump o tão gra,e e tão sancto. Re
ceial;no ag'gravar a ferida, que pretendemos curar. De um
lado a religiãO, esse primeiro my terio do coração elo ho
mem, e cujo véo se não deve levantar, porque o simple
olhar a l)óde profanar; de outro lado a razão, e. sa reve
lação permanente de Deus cujo direitos não podem ser
sacrificado á nenhuma consideraçãú e re pito. De um
lado a Igreja, essa pat.da elas alma', e sa sociedade dos
fieis, á quem se deYe deixar a.lh 1'e admini iração dos
seus dogmas e de suas pratica ; ue outro lado o Est.ado,
essa sociedade suprema, e '. a igl'eja do tempo, es. a com
munhão de todos O' cidadão, que tudo eleve ~ubordiDar

á sua fé social, excepto Deus. Falta a coragem para. mar
char no meio de tanto. perigos j e não fo em im11el
lidos pela consciel1cia, todo pa1'arião 110 ])rimeiro pu, o. e
dirião á Deus e ao tempo: "Fazei ó me mo' a 'OS.11
obra; nó nada podemos. ub 'ista este abu o ainda. por
muitos seculos! O mundo viveu bem a sim até hoje j vi·
virá bem ainda. " Mas qllanelo se ref1ecto, qu e i e Ubll;.10
é ao me. mo tempo a oppres 'ilo da '011. iencia, a mentira
do ~nsillo, o aviltamento do Estado, ~L abdicaçM da razilo,
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a causa do sceptici mo, qne se apodera do homem em sua
passagem da infanda para a juventude, a confusão da
fé, a perda das alma' e o annicluilamento da moral para
nnmerosas gerações; e quando se está conyencido tambem
de que o seutimento religioso é todo o homem, que Deus
é o fundo de toda; as cousas, e que as sociedades huma
nas não têm outro fim serio, senão chegar á Deus pela
luz e pela virtude, manifesta-lo e servi-lo, então se não
he ita mais, e com risco de contrariar alguns prejuizos e
suscitar algumas prevençõe , se diz com prudencia ao paiz,
o que se crê ser a verdade: " Em materia de ensino e
de religião não temú a verdade. E porque não temos a
verdade'? Porque não temo a liberdade!' Não; crente
ou sceptico" catholicos ou dissidente, chri tãos ou raccio
nalistas, Estado ou Igreja, Dem uns, uem outro, temos a
liberdade. Ó· no incommo.damos, n03 con. trangemo: e
no' opprimimos reciprocamente, e opprimindo-nos, oppri
mimos alguma cou a mais sancta do que nós mesmo., a
verdade! I im, a verdade divina, que nós ahafamos em
nosso falso abraço, e da tIual cada um de nós sacrifica
uma parte á no a apparen'Ge coucordia, é preciso ou sa
crifica-la completamente, on separe 'mo-nos, ão ha mai::.
meio termo: Deus soffre em nós. '

Era propheta o grande e"criptor, como . empre é pro
pheta o genio. Os acontecimentos coufirmárão as sua pa
lavras; e con::.agrárão nas conquistas do seculo a ubUme
aspiração de sua intel1igencia.

O vigario de Jesns Cbri to, SD blime na re. ignação 'de
na impotencia, impotente na sublimidade de . ua resigna

Ção, como expiador innoceute do' erros do passado, con
templa o desmoronamento do eu reino temporal, sobre
cujas ruina 'e deve onsolidar e ernamente o imperio da.'
almas, o reinado ela Ig'l'eja, para que as portas do inferno
não possão prevalecer contra ella.

Que profuuda tran formação . e tem operado pelo correr
dos r::eculos nas relações entre o Estado e a Ig'r~ja! - Carlos
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Iagllo, poderoso sobre os rei o dictalldo 1 i. á Europa,
atrave, a os mares, e vai depor a sua e pada victorio a
aos pé do Poutifice: era a supremacia da Igreja. Napoleão
poderoso sobro os reL, e dictalldo leis á Europa, faz atra
vessar os mares ao Pontifice Romano, e o obrig'a a depor
a sua tiaTa humilhada aos pés do throllo imperial: era a
supremacia do E tado.- Hoje o oldado de outro apo
leão, não vencido , não vencedores, recuão diante da idéa
que caminha; e cedem ao poder irre istivel da civilisação,
do qual são instrumento os povos e o reis nos altos de·
signios da Providencia.

Fonte fecunda e rica de en inamento para os e,pirito
superiore, que contemplão na profunda ob ervação do.
factos o desenvolvimento das verdade:> eterna, que a m\i.o
de Deus estampou na face da humanidade.

Erro e humilhaçãO na 'upremacia da IgTeja I Erro e lm
milhação na supremacia do Estado! Erro e humilhação
nesse systema de tran"acção, que tem sido a origem de
inces ante confiictos, e sobre o qual debalde s procurou
consolidar a paz e a harmonia das duas ociedades.

A liberdade é a soluÇão unica de t.odos o grande pro
blemas da civili ação . .c:, pela liberdade que tudo e com
prehende; é a liberdade, que tudo explica; é a liber
dade, que tudo resolve. Esta verdade 'e traduz em todas
as revoluçõe' do espirita humano, em todos os grandes
acontecimento, que encerrão o long'os periodo da vida
das nações.

Sómente a emancipação r-ompleta dos dous poderes 1Jóde
estal)elecer uma ..i tuação, na qual reine a verdade, indis
l)en avel na relações da humauidade com Deus, na carta
das consciencias, seg'undo a expressão do me mo escriptor.

o "ystema da transacçoes e das concordata, qualquer que
seja a ituação reciproca do., dous poderos, 'ó lJóde haver
conflicto, desharmonia, pertllrbaçfLo e desordem.

Se iudependen te e separadas a' dna' ociedade:: não
podem subsi til' sem absorve)' uma á outra, muito llleno
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podem ne~ a dependencia reciproca, com e a partilha de
poder, que não satisfaz as pretenções de nenhuma dellas.
E ta verdade e tá con agTada na hi~toria elo christianismo ;
e os ultimo,' acontecimento~ lhe imprimirão o character
de uma eles a grandes idéa' que tran formão a humani~

dade, abrindo largo espaço aos commettimentos do es
pirito e á conqui ta da civiliaação.

ão terá de ser porêm uma das sociedades absorvida pela
outra'? "ão erá))o futuro elos ' eculo uma realidade essa
ublime a piração do christianismo, que tende á constituir

a familia humana debaixo de uma mesma lei, um só re-
banho dirigido por um . ó pastor '? ..
. .

A sepa.ração do Estado e da IgTeja, a emancipação com
pleta elo dou podere, como unica OlUÇãO ao gTaves con
flictas, que têm constantemente perturbado a harmonia de
ua. relaçõe, é a verdade do secuIo; é a verdade, que a

Q'eração pre ente conqui tou na lutas da humanidade para
legar ás g'erações futuras, e que, sabe Deus, . e terá de
er consummida, como o têm ido tantas outra~ herança

de progre o e ciYilisação pelas gerações, que e uccedem.
A OluÇãO des a grande questãO, que agita a humani

dade, deve influir muito e produzir uma trau formação com
pleta na org'ani ação do en ino religio o; ma ante di to,
em quanto ubsi te o ystema de tl'an ac. ões e de concor
datas convem alargar a e phera da liberdade, caminhar para
a emancipação reciproca indep nc1encia do dou poderes.

E' e te em millha opinião o pensamento que deye in 
pirar os alto,' podere do Estado na que. tão do en 'ino r 
ligio,'o. Se a cil'cnmstancias do paiz exigem que o E tado
nstcnte o ensino religioso, cODle;m que o faça á titulo de

sUbyençãO, em ing'erir-se na ol'ganisação e na administra
Ção do mesmo en ino.

Tenho ouvido dizer, que o Estado tem o direito de. a·
bel' como se ga ·tou o seu dinheiro; ma este argumento é
sophi .tico. Se o Estado tem o Jireito de abel' como se
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g'asta O seu uinheiro, deve abe-Io por intermedio de agen
tes ,eus; e o pe soaI do magisterio religio o deve er eu
ou de 'ua immediata cOllfiallça. E o E 'tado ensinando a
theologia e as lettras agrada. E a que fica reduzido o
papel da Igreja ~ Para que e a protecção, que a avilta e
a e cravisa ~ Não é mai.:; logica a absorpção da Igreja pelo
E5tado, como acontece na Ru~sia ~

Se a cau a da relig'iãO precisa do auxilio do Estado,
deve este pre ta-lo em prejui o da dignidad da inde
pendencia da Igreja. Se porêm a protecção do E tado deve
limitar nece ariamente a liberdade a independencia da
Igreja, separem-se as duas sociedade, emancipem-se reci
procamente, porque a independencia reciproca é uma ,er
dade eterna., inherente á natureza dos seus fins di tincto .

Inaug'urac1o o regimen da liberdade do ensino, e limi
tando-se o Estado e a Igreja ás uas re pectiva espheras
cessaráõ os conflictos, e se restabelecerá a paz e a harmo
nia nas relaçoes do homem. A intervenção do Estado no
neg'ocio religioso á pretexto de proteger a Igreja, é uma
flagrante violação dos direito e da 'oberania e piritual.

Tambem se pretende ju tificar a intervenção do Estado
no ensino religioso, como meio de prevenir os inconveni
entes da propaganda ultramontana, je uitica, e não ei que
mais. I O meio da luzes e da civilisação do eculo, ob
o regimen ua liberdade do pen amento e da liberdade do
e1lsino, o' perigo", do ultramolltani mo e do je uiti mo ãO

mai::; chimera" de imag'inaçoes doentias, do que realidades
perturbadora da ordem social e das harmonias da civili
lisação: a liberdade para o jesuitismo é a sua morte.

De que tende medo ~ exclamava o eloquente e profundo
Montalembert na tribuna frauceza. Tendes m do da liber
dade, tendes medo da luz, tendes medo da concurrencia;
de tlldo, á que deveis o que soL. Devei porêm conciliar
o vosso orgulho com ° vosso medo. Se nó' nada somos,
despresai-nos, e honrai-nos com a VQS 'a indifferença. e nós
somos alguma cousa, respeitai-nos, e honrai em nós o pl'Íu-
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ClplO e as condiçõe de ,OSSl), pnpria existencia. Aposto
las da i.olerancia, devei tolerar outra cousa, que não seJa
6mente a ,"ossa voz e os \ossos intere. ..:es.

Nada é mais adio o do que es a politica bostil á Igreja
e á liberdade religio a, exercida em nome da liberdade e
da civilisa.ão. No terreno ,asto. da civili ação e debaixo
do sol da liberdade 11a lugar para todos. E' preciso não
confundir a theocracia com a liberdade religiosa: o direito
publico moderno, e o e pi1'i1.o geral da sociedade a di
tillg'uem; e nem um e...pirito leal, como diz o mesmo ora
dor, póde desconhecer esta di tincção.

O que SãO o perig'u da tbeocracia no 'eculo pre ente
no m io de uma nação civilisada, de um po,o livre, e em
presença elas instituições democratica '?

e em nome da liberdade, pelo perig·o. da theocracia,
o Estado pótl 110 ·tili ar a liberdade relig·io...a, póde tam
bem em uome da liberdade, pelos perigos da democracia,
hostili ar l1 liberdade politica.

A liberdatle re1igio a não e póde eparar da liberdade
do en. iuo. O en ino re1igio o de,e er line como o en
sino 1 igo, e mai ainda, porqu affecia interes~e , que não
!:iãO do poder t mporal, e sobre os quaes o E.tado 11ão póc1 ,
11uO deve exercer intervenção alguma.

A lDl'eja li'l:?'e em 11?1W I1CIfclO liv?'('. como diz Monta1em
b 1'1., a liberdade religiosa 'incem e igual para todo ...em
pl'ivil goio á favor 011 outra o catholicismo, a fé, que res
peita a boa f', e que se inclilla diante da inviolabilidade
da on' ien ia, deve er o p1'ogramma dos con tantes ex
for. o' doí' amigo da yerdadeira liberdade e do progre so
moral.

ão ba ia comprebender, 'como apol ão ol'gani 'ando a
Uni versidade Imperial, o pod l' e a gTandeza da religião;
é preciso tamb m compr hender a sua dig'nidade e a ua
liberdade. E preci'o, como dizia Gui ot, respeitar o di~

reito da crença l' ligoiosa. O' homen encarregado de
manter na sociedade as crença religiosas, dizia o mesmo
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einiueute orador e homem de e tado, têm o direito de tran ..
mitti·las de g'eração em geração por meio do ensino, tae"
quaes as recebêrão de seus pae, E não é is. o um privi
legio da religiãO' catho1iea; é um direito d~ todas as cren
ça' e de todas as o iedades religio as. O poder ci iI deve
abaudonar o cuidado dessa transmissão das crença á cor
poração e aos nomen', que são os seus depositarios.

O mundo marcha, disse Pelletan ; e a força irresdivel
da ci vilisação de__ tróe todos o ob ·taculos, que encontra em
seu caminho, A ci vil isação é o trabalho e a luta' é o
exforço não intel'l'ompido da intelligencia e da actividade
hum~na, é o suor da foute do 110mem , que fecunda a
terra. A liberdade 6 o seu in ·trumento de traba1l10, a Slla
arma de combate.

Se o poder teml10ral da Igreja Romana não póde ser
mais uma das fórmas dominantes das in ,titnições e das
,sociedades hnmanas, porque não está na idéa e no' in
tere.sses, nas necessidades da civilisação do secu10; e o
christianismo deixa de ter uma pau'ia local, onde se ha ia
ligado á.. vicissitudes e agitações do poder politi o na Eu
rova; aorem-se-Ihe os espaço. da dominação uuiv rsal no
mundo espiritual; e esta conquista é sem duvida mais
conforme com a origem e a indole de sua instituiçãO di
vina, do que essa pretenção do ce. arismo romano, que, e
não póde conciliar com o seu 'haracter, e que e'tev em
pre em completo antagonismo com as transformações da
historia.

Se o nome de catbolico é grande como o mundo, na
phrase elQquente de Montalembert; 'e o catholicismo é
uma fé de lJroselyti .. mo e de propaganda, e é por esse
character que elle deve conquistar e civili. ar o mundo;
não o será certamente ligac10 aos interes es yariaveis e
inconstantes do poder temporal, e envolvido nas luias das
paixões, que se agitão no 111unt10 politico.

A verdade christã não ..e deve identificar com nenhum
reg>j.men politico, llem com a monarchia, nem com a aris~
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tocracia, nem com a democracia. )\ãO é e..ta a missão
do christiani mo que s de....e identificar com a humani
dade em "ua~ mais ele....ada. e mais sublime a pirações
de prog-t'e ~o CÍvili ação ..

O christianismo é a relig'ião da liberdade; e para que
o homem seja li\Te como hristão, di e um eloquente
orador nos debate da A ~embléa de Franckfort é nece 
. ario que a religião seja real e intimamente sanctifi ada:
então o homem erá line em sua con.... icção intima' e
nem um pod r ecclesia. tico .~erá ba~tanfe forte para abalar
a ua crença. O eterno proO'1'esso e de;~en ....ohimento da'
verdades chri 'tãs Re O])erão pelo pen amento: cada eculo
tem por thema uma phil. e do desenvohimento lia verdade
das cou. as, uma penetraçrLO mai profunda, uma com-;
prehensão mais vi....a, e uma cultma maio, beila das idéas
eternas da relig-ião chri 'tão

Fundando . obre a lib rdades publica' o~ direitos da
con~ciencia religio a o eculo XIX ha de legar ao seus
vindouro a obra mai~ fecuuda que póde emprehender um
povo catholico na phra'e lIe úm e criptor moderno e a
conquÍ'ta mai glorio a da:; graude luta da civili ação,
que abrem á humanidade o caminho lios ~eu destinos pro
y idenciae .

, e o futuro do mundo ci"ikado e. tá na~ mão do chris
tianismo, é n ces ario que o hri tialli mo comprehenda a
SUft mi são divina. força da ·i,ili'a.ão moderna é ir
resisti,"el: eja o ('hri tialÜSl1l0 a inthese da, ci...-ili ação
moderna na mai~ nl1lime compreh n ão do de~tino hn
mano.

E indi pen ayel um verdadeiro ensino l' ligioso diz um
e-criptor distincto, o qual não deve constar ~ómente do
'lütO e sua ceremonia. Jaela se pre ta á um ensino mais
r o'ular, mai rico, mai variall0, uo qu o chri ,tiani mo
com a sua historia, que remonta ao l1erço do mundo, e
liga- 'e á todos os acontecimento da humanidade, com o
'eus dogmas, que respirão uma metaphisica sublime, com
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a :ma moral, que reune toda::; as qualidades autoridade e
indulgencia, e finalmente com Oti seu g'1'ande monu
mentos de de o Gene i' até o Discurso sobre a Historia
Universal.

A sociedade contemporal1ea nilo se pódé CODyerter ás ma
ximas tbeo 'fatica .: a.' condições íitaes de sua existencia
Tepellem o apostolado da immobilidade e da intoleraIlcia
cujas aspirações auachronica Dão podem incutir receio
algum no meio dos brilhant.es tl'iumpho da democracia.

A liberdade do pensamento na im})ren a, na tribuna,
no ensino no mai' completo desenvolYimento :l.e todos os
seus modoti de ser, é a sublime aspiração de 1rogl'esso, que
se identifica com todos O' elementos da ociedade mo
derna. Ao clarão immeuso da ci vilisação é impossiyel o
monopolio clerical; são impo 'siveis as aspira.ões ela theo
cracia e do jesuitismo.



FACULO. OES Ttl[OLOGICAS.

No Relatorio por mIm apresentado á ssembléa Geral
em 186-, na luctlidade de 1ini tI'O do Negocio do Im
l)erio, dis e sobre e, te assumpto o 'eg'uinte:

, A neces idade de Faculdade de Theologia, para dar
ao Clero a instrucção, que o deve eleYaI' á altura de na
nobre mis ão, já foi reconhecida por vós, quando pela Lei
n. 781 ele 10 de Setembro de 1854 alltori astes o Goyerno
á e tabelece-las em dou,' elo actuaes Seminal'io Epi copaes.

DeMejaudo corre pouder á, 'lO a espectati,a, e compar
tilhando a convicção, que '10' in pirou a Lei citada en
cal'l'eguei a ecção do Negocio do Imperio do C011 elho
de E tado de con nltar ::>ohre as importanteMque tõe , que
e pr udem ao estabelecimento deS! a ilJ..:tituiç~to, e formu

lar sobre a. hase mais acertadas o E tatuto., que a de
,em r gel' .

. Este trabalho já está concluido, e com um auxilio tão
eificaz espero ,ati:fazer brevemeute o vosso desideratulll.

Devo pOl'êm declal'ar-vo , que a quantia votada talvez
não ch gue para o estabelecimento de uma ó Faculdade.
Espero, que autorisei a de, peza nece saria para a execu
Ção de um projecto, que tanto iuteres a ao progresso do
paiz. I

Re'Puto de indecliuayel nece 'siclade a creação ele, ao m 
nos, uma Faculclar1e de Theologia e Direito Canonico. O
Clero Brasileiro não tem no paiz uma eschola de instruc
Ção superior, necessaria para o feliz desempenho de sua
alta missão. A creação de novas dioceses é uma necessi-
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dade, que reclama amai' eria attenção do alto poderes
do E"tn.do; e o Goremo encontra muitas YCZ erios em-
baraço" na escolha do' Prelado', m todo podem ir a
e 'trangeiro cm busca da i n trucçlio; e e" a lependellcia,
em que fica o Goyerno é muita yeze: motiro de diflicul-'
aaele .

Com'em que o' futuros Prelados do paiz fação aqui a
sua carreira litteraria e religio a, e onqui tem o re peito
e yeuera)io do fieis por uma dda conhecida de ,irtude
e zelo chri tão,

O on elheiro de E. tado, que foi nomeado relator da
ecção no trabalho. le qne a enrulTeg'uei, communicou-me

que tinha concluido, que transmittia ao,' ,eus coHega o
.'eu lmrecer, do qual não cheg'uei "i. ter conhecimento ano
tes ele retiral'-me rIo 1i11isterio. E de e peral', que e' e
trabalho não fiqne sepnliado na pasta da ecretaria,

A instituição de uma Faculdade de Theolog'ia e Direito
Canonico hg'ão-se que'tõe, muito importante' já em rela
ÇãO á. sua organÍl:;ação, já em rela.ão á competencia de
sua direcção, que.tão sempre lehatida das l'ela.oe en
tre o poder rIa Igreja e o do E,tado tem a mai intima
relação com e:sa iustitniJLo.

Os alto. e :agral1oJ:i interes.'e, da lOTeja e 'leo'itima
nece sidad uo ensino religioso. igem na organisação da'
Faculdaue' '1'] eologica. a pl'eponderuncia do poder espiri
tual, que é o depositario da' yenlades do 'hl'istianismo e
o directol' da cou 'ciencia'. Ó o ]ero póc1e ,er respon a
\'el pela orthodoxia da' doutl'ina~ 'U inada, : e por tauto
;), elle compete a direcção do: e, tabele imento, do en, iuo
religioso.

Não pretendo offerecer á COll i<1 ração publica um plaoo
de org-ani ação para a' Facnldad,~ ue Theologia: pare
ce-me mais conveniente esp61'ar o trahalllO do. Goverllo
Eutretanto direi, que em minha opiniãO a direcção der
pertencer ao Bispo da Diocese, onde for estabelecida a
Faculdade; e por eUe devem ser feitas as primeiras DO-
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meações de leute'; os quaes poc1eráõ ser depois substi
tuidos por -via de concursos. a França a nomeação foi
do Go-verno, sob pI'oposta do Bispo, em virtude do Decreto
de 17 de Mar.o de 1808· e esta fa uldade (le nomear sob
pl'OpO ta do Bi po prorogada p~la Ord. de 2 de AO'osto
d 1838.

E' i to, o que me parece mais cOJ1Yeniente no actual
regimen de concordata ou del)endencia; em quanto. e não
p6de fixar definitiyamente no regimen de separação e ín
depéndencia reciproca as condições de organisação para
es es estabelecimentos de instrucção religiosa sl1]1erior. Li
bertado, como deve ser, o en iu'o l'eligioso de toda a ill
tervenção do Estado, devem fica.r ,ob a xclusila direcção
tla autoridade ecclesia..tica o. respectiyos estabelecimentos.

Nunca porAm o Estado deye manier e~W:l exc1usira in
t.erveução da autoridade ecele. ia 1iea no eu iuo r ligioso
com pr juizo da liberdade do en. ino. A IOTeja não tem
o direito de uigir do Estado 1H'oiecção alguma coutra fi

liberdade do en. iuo; pelo conÍl'ario, o E tado deye pro
tecção á todo. no 1)leoo gozo da liberdade d en ino eou
tra a" invasões da autoridade ecc1esiastica..

'e é odio~a a iute1'\' nção do E tado no ]) ino reli
g'io'o com prejuizo da indepenc1eneia e 1iberdad da IgTeja, .
tambem é odio:a a intervenção do E. tado em fayor da
autoric1ac1e e ele ia tica com preju,izo da lib rdade elo ensino.

E' ob o r g'imen da lil)erdade de cooscieucia e elos
culto., que se podem re.olver toda fi' cliffi.cultlades, que
na. em da relaçõe entre a IgTejn. e o Estado. O E tado
não tem o dir ito de affi.l'mal' pelo en. iuo uma ,erdade
religiosa' é a Igreja que o tem: ma tmnb m o E tado
não têm o direito e muito menos a obrigação c1 coustral)O'er
o homem á conformar-se com a a:ffirmação da Igreja.

Se a minima intervencã.o do Estado é uma ma. ima da
civilisação moderna, que· deve ter applicaçrLO no ensino
leigo, a nenhuma intervenção no ensino relig'io o não
p6de mais ser contestada.





SEMINARIOS.

No meu Relatorio, apre entado á Assembléa Geral em
1865, dis e o seg'uinte sobre e a instituiçãO do eu ino re
ligio o:

'O eminarios são objecto da maior :;ollicitude e do
mai serios cuidados do GOíerno Imperial: á organisação
e direcção de tes e tabeleciruentos de instrucção religiosa
ligão-se os mai importantes e agTados interesses da so
ciedade .

. A ueces idade de melhorar a condição do CleIO, o
bre a qual não ha, nem póde haver opinÜlO divergente,
depende e sencia1mente da refol'ma dos eminarios.

ão porAm tão importantes e complexa a que. toes,
que sobre este delicado assumpto 'e tem agitado, tão sa
grado intere se se achão n elle em'olvido~, que nada se
deve emprehender sem um estudo muito reflectido.

o meio das grave preoccupações, g'erada pelos acon
tecimentos que têm abalado o paiz, del)ois que tenho a
houra de entar-me no Con e110s da Corôa, não me foi
possivel occl1par-me ao mesmo tempo de tantos objectos e
tão importante~. Po o porêm garantir-vo ,que ligo o maior
intere se, e nutro o' melhores e mai sinceros de ejos de
dotar o puiz com e e grauele melhoramento.

" Accre cem ás onsiderações já. expeudida as eli:fficul
elades financeiras da situação, ql1e reelamão do Governo
Imperial amai :;el'Ía attenção.

,. Por mai constantes que ejão as preoccupaçõe do
Governo Imperial sol)1'e certos melhoramento;:;, de que o
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paiz preci a, é forçoso confes.ar que o estado financeiro,
agoTavado pela circum tancias extraordinarias da actua
lidade oppõe grandes embaraço aos melhores de ejo.. '

Jo Relatorio do Ministerio da Justiça em 1856 dizia o
illustrado :Mini tro: " Entendo, e pela terceira yez vos
digo, que o maior beneficio, que podeis fazer ás gerações
futura é' a educação do Clero; ma e ta não é po. iv 1
senão por meio de Seminal'ios; e e tes 11[0 con eO'uiráõ
seu fin senão com o internato o mais rio-oro o, para o
qual a principal condição seja a mais tenra idade. em
e te internato, . em este muro de bronze que separa o
Clero actual do Clero futuro, a reg'eneraç[o será uma idéa
vã, a Yocação do Sacerdocio continuará a er uma h}'
pocrisia, um calculo, um meio de viua.

"Desta reflexões re ulta a nece~ idade da creação uos
pequeno. Seminarios, como principal habilitação para o
Sacerdocio. "

Jão e póde contestar a verdade, que encerrão e' a:
palavras do Governo, e da qua1 ainda nenhum resultado
pratico colheu o paiz no fim de dez anno .

A educação do clero n[o é que t[O inferior á n nhuma
das alta que tões, que e prendem à in trucção publica.
O E tado nenhuma vantagem p6cle tirar do i:lolamento e
do enfraquecimento moral do clero.

Consideranuo a situação do clero, dizia Gui.ot na Ca
mara dos Pares na sessão de 1844: c. Como 'e recrutava,

. e educava antigamellte o clero ~ Recrutava-se em toda.
as 'lasse da sociedade, tanto nas mai ele ada como nas
mais humildes. Educava- e no meio de toda a cla,8's
da sociedade, em commum com ella:, debaixo do mesmo
tecto, respirando o mesmo ar, nutrindo-se com o mesmo leite.
Recebia uma educação tão forte mai forte me. mo que a
dos leigos.

" Era as. im que se recrutal'a e se euucava antiga
ment o clero. Como ene e recruta e se educa hoj 1

c. Recruta-se excluo hramente 11a lasse mais ob::;cnras da



sociedade: educa-se desde o começo até o fim de sua car
reira -eparado, isolado longe de todo o contacto com o
paiz. Elle nrLO ou a, não crê que po ::>a aceitar para ua
pl'opria euucação a o'arantias, a condiçoes, e as provas
de capa idade, exigidas para a educação commum dos
1ei

o
·0 ...

Tudo que pouder concorrer para fazer cessar e e i ola
mento é na opinião de e eminente homem de estado con
forme á boa politica c im como ao melhoramento moral e
religio o da sociedade.

" Ha por'm n cessielade dizia elle que se deve reco
nhecer e oifrer ainda em re ignação: é neces~ario tole
rar no pre ente a uas exio'encia, lutando ontra ellas
no fu lIro, e trabalhando para 'anal' o males que ella pro
duzem. A exi. tencia do pequeno::> eminario- desse recru
tameuto um pouco fa ticio e solitario do clero, é indispen
savel: é uma nece idade do tempo. Eu reconheço, que
as escholas leigas não podem formar naturalmente e por
'i mesmas um recrutamento su:ffi.ciente á IgTeja. Reconheço
que aiuda mesmo que e' a. e chola fornece-sem á Igreja
um grande numero de indiYiduos, elles não seriãO prepa
rados para a ua mi' rLO e pecial. Jão é verdade, embora
se tenha dito muitas yezes que a e 'chola leigas ejãO
e 'chola de immoralidade. e ne te ultimas trinta annos
as ela e ,uperior~ media:> têm ganho muito em mora
lidade, como eu estou conyencido, e ellas se têm desen
volvido e mOl'alisado é i to devido em gTande parte á edu
cação da Univer'idad . Ma concordo, que ellas não são
escholas para a Ig'l'eja, que não preparãO su:ffi.cientemente
para a mi ao religio a, e que a Igreja não póde se fiar
n'ellas nem quanto ao numero, nem quanto á preparaçãO
elos seus alumnos.

c. E portanto o pequeno. eminario, não ob tante os
ineouv niente de sua e pecialidade e do seu isolamento, são
uma lleces idade. Reconheço que é impossivel fechar abso
lutamente a porta da :>ociedade civil ao alumuo', que 'e
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formij,o nos pequeno eminarios mas tendo chegado á
idade, em que e mauife. tão as vocaçõe não entem vo
cação para a funcçõe eccle. iasti as. E ju to, é moral que
debaixo de certas condições . e lhes abra de novo a porta
da so iedade civil e que elles recuperem o ' u lugar.

" A' excepç~o des~e ca o porêm os peeluenos emina·
rio ~e deTem limitar e crupulo amente á sua mi ão espe
cial; ó deyem formar padres. ob o reg'imen de uma lei
de liberdade, que permitte á todo mundo fundar estabele·
cimentos privado, cumprindo certas condições que são com
muns á todo os pequeno eminario e deyem conter ainda
mais em sua mis ão especial e. ugeitarem- e ás medidas
tomada para con!;trang'e-los á i. soo "

Estas palaiTaJ de M. Gui ot . e applicão com mai ,..rasão
ao estado elo nosso clero e á neces idades de sua educa
ÇãO. O mesmo illustrado lini'tro da Justiça dizia no cio
tado Relatorio de 1856: ' A realisação desta grande re
forma, que marcará uma epocha di tincta no no so paiz,
depende essencialmente da direcção: a quem deTeremos en
carrega-la ~ Acharemos entre nós fundadores para e ta ins
tituição ~ Certo vos não causará estranheza o arbitrio d
confiar essa direcção aos Padres Lazaristas ou da Mis ão
os quaes por sua profis ão nesta materia especial, pelo exem
plo que têm dado em outros paize', onde e ~e eminario.
existem e prOSpel'ão, são digno desta pl'eferencia. enti "
como eu sinto, que nem uma injuria fazemo ao nosso
clero, quando reconhecemo~ uma verdaele, que temo lliante
dos, olhos, Ha entre nós clerigos, que serião pOl' sua illu
tração e sanctidade capazes de, ta missão glorio a, ma' e es
alem de não terem os habitos e a pratica e senciaes á es. a
direcção e ensino, são em pequeno numero, e destinados
para outras funcçõe. sag-rada e importantes, impropria, do
estrang-eiro pelas relações politicas. Em toda a IHlrte o eu
sino e a predica forão sempre accessiveis ao e trano'eiro,
porque o Evang-elho é universal, e a sua diffu ão não deve
~ncontrar limites ou re tricção em todo o orbe.
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"Lede a palarras do illu trado 1etropolita:" Tendo-se
demittido o Reitor do grande eminario, o Conego JO'é
Maria Lima, por causa de molestia e outras rasôes, que á
isso o movêl'ão, cabia-me prover este importante cargo;

núo eria diflicil achar entre os ecclesiasticos mais res
lJeitaveis de ta Capital, quem o podesse servir; mas estes
achão- e qua i todos occupados em outro emprego, e não
absolutamente iucompati\eis, pelo menos improprios para
aquella as idua vigilan ia e sollicitude que exige a direc
Ção de um Seminario; além de que a educação clel'ical,
hoje mai que nunca reclamada pela Religião e a socierlade,
é uma da' obra que demandrw habilitações especiaes, que
6 podem ser adquirida por um tirocinio apropriado e pra·

tica do regimen de tae. e. tabelecimentos.
"Ora estas qualidades, certamente mui ral'a.. , achão-se

principalmente DO Padres da Mi· ão, que profe~ ão o ad
mira~'el in tituto do immortal S. Yicente de Paulo que,
como V. Exc. abe, animado do e pirito, que dictou as
luminosas dispo ições do Sagrado Concilio Tridentino á este
respeito, dedi ou-se e pecialmente á reforma dos Semina
rios, como o meio maio' podero.o e eflicaz para a regene
ração do Clero e com tão feliz exito, que ao eminarios
Episcopaes, confiados pelo Bi lJO ao di cipulos e succes
sores de e grande homem, deveu a França. a gloria de pos
suir o clero mais illustrado e o mais bem m01'igerado da
Europa.

Muito.. Bi po. da Italia eguírão e. te exemlJlo com igual
ucces o, entre n6, ainda não ha muito, o Yirtuo'o Bi po

de Mariana entregou aos mencionado Padres da Mi são o
regimen do seu eminario, e . e mo. tra mui satLfeito do
fructo' desta ua re olUÇão..

ERta' palana do eximia Prelado, cuja morte foi uma
perda irreparavel para a Igreja Bru.ileira, ~n enão uma
'Verdade, que deve ser tomada na mais alta con. ideração
p lo no ~o clero. A crea.ão de peqlPno. eminarios é de
imperio a necessidade para sahar o nosso clero, e com elle
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a Religião Catholica: e na ua organisação não s póde
pre. cindir de um regimen eparado e internato ab oluto oh
a immediata e ex lll..;iya autoridade do::> Bi po. 'e e:ta
necessidade era reconhecida e proclamada de um modo tão
solemne pelo o-rande Mini tro Francez, lião póde soffrel'
contestação alguma entre nós cujo leI'o não póde ,er com
parado ao illu~trado e morigerado clero Fraucez. "Persi'
tu' no antig'o u o de começar a educação do. alumnos do
Sanctuario no grandp.. eminario d pois de haverem termi
nado eus estudos preparatol'io' no Lycêo e Co11eo'io, é
no estado actual da cou as o me mo que querer abafar em
germen a maior parte da vocaçõ(\s e sacrifi 'ar o futuro
de no sa Igreja..

Pretendendo o goremo uuiformisar o estudos d~ cadei
ra dos SeminaJ'ios Epi copaes, que 'ao subsidiado pelo
Estado, expedio pelo Ministerio (lo Imperio o Decreto n.
3,073 de 22 de Abril de 1863. ontra a di posiçõe deste
Decreto reclamárão quasi todos o Prelados do paiz; e os
moti vos de . uas rec1amaçõe se achão de em 01 ,idos na iu
tere sante :1[em01'ict a:p1'esenlada c{, ., jlI. o Irnpc1'ad01' pelo
illustrado Bispo tio Para. E depois ela importante di cus-
ão, que. e travou entre o GO"\"8r110 e o Bi pos, a que tão

11ão recebeu ainda uma SOlUÇão tiefinitiva, visto como os
Bispos continuão á protestar, entendendo Cjue o Decreto
ferio os direito sagrado. do Epi.5copado e a independencia
e liberdade da Igreja.

Estes deploravei cOllfiicto são con"equencia inevitaveis
do actual regimen de dependencia, em que . e mantém as
relações da Igreja e do Ktado, e no qual são fl'equentes
as inTa 5e: do padroado na esphera da autoridade ec le
siastica.

Em minha' ovinião são ju ta' as reclamações uo Epis
copado Brasileiro; e o Decreto do GoverDo nãO se funda
nos principios, que devem reg'ular as relações entre os dous
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poderes. Como já disse, se as circumstancias do paiz exi.
gem qne o Estado concorra para o ensino religioso, deve
faze-lo á titulo de subvenção, sem ingerir-se de fórma al
guma na direcção do mesmo ensino.

O intuito do Decreto é uniformisar os estudos nas ca
deiras subsidiadas pelo Estado; mas designando o Governo
as cadeiras, que são subsidiadas, sem preceder ao menos
uma informação dos Bispos sobre a necessidade denas, in
gere-se no ensino; porque não compete ao Estado conhe
cer e determinar a necessidade das materias, que devem
constituir o ensino dos Seminaria. e o auxilio do .estado
não póde abranger todas as cadeiras, qua devem formar o
curso de estudo dos Seminarios, convem ficar ao criteria íl
lustrado dos Bispos a escolha das cadeiras, á que se deve
fazer a applicação da quantia, que é concedida: entre
tanto o Decreto, designando as cadeiras que devem ter os
Seminarios, subsidiadas pelo Estado, accrescenta: F'ica en
tendido, qt~e alem destas cadci1'as os Bispos pode1'áõ C1'ea9' as
qtte J'ulga1'em convenientes sendo subsidiadas pelas 9'endas da
mit?'a. .

E' uma concessão, que o Goyerno fClZ ao Episcopado ~

E' se o pen amento do Decreto é prestar homenagem ao
direito dos Bi pos, em que ~e fUl1da essa designação pot
autoridade propria de cadeiras subsidiadas ~ NãO contesto
a cOl1veniencia e a necessidade da caueiras designadas;
mas contesto o direito de fazer a designaçãO; e entendo,
que ene não póde ser sustentado em presença dos prin
cipio, que regem as relações de reciproca independellcia
entre o Estado e a Igreja.

O Decreto concedendo aos Bi po a nomeação dos pro
fe sores, regula o modo, por que ena se deve effec uar ;
e sugeita á approvação do Governo as regras, que elles
entende1'e1n nu:bis accontmodaclas pa?'a o CO?1C'U?'SO, afim de qtW
d vista ela 1wopostas seja ?'eg1üado este obJ'ecto de 'Um modo
Q,/.?1i(O?'me em todos os Sem..i·na?'ios. E uetermina, que serão
observadas a. instrucções contidas no Al't. 3. 0

, em quanto

5W



122 A INSTRUCÇÃO PUBLICA.

não fôr publicado pelo Governo o Regulamento para o con
curso. Parece-me, que o me mo póde fazer o Governo em
relação ás nos as Faculdades de Direito e de Medicina; e
que não se pMe conte tar, que isto con titue uma inter
venção muito directa no regimen dos 8eminarios.

As conveniencias do serviço publico exigem, que o Go
verno oiça os chefes da repal'tiçõe subordinada obre a
regTas, que de,em reg'ular as suas funcçoes e peciae j e
por consequencia e~sa propo ta dos Bi pos, sug'eitando a
appl'ovação do Governo as regras do oncurso, colloca o

emiriario' na me. ma po iÇão de dependencia e subordi
naçã.o, que qualquer estabelecimento do serviço do Estado.

A disposiçãO do. Art. 8.°, que deixa salva pal~ o Go
verno a faculdade de declarar aos Bispos não sm' come
niente a continuação de qualquer professor no magisterio
do 8eminario, é em minha opiniãO insustentavel. Tanto
arbitrio não deve ter o Governo, ainda me mo no' e tabe
lecimentos do ensino leig·o. Qualquer que eja o motivo
dessa declcl/J'Q,ção, sendo ella s' 'uida da su pensão do bo
norario, e de novo concurso para. a re pectiva cadeira, como
determina o Art. 9.°, o que equivale á uma verdadeira de
mi ão, constitue uma intervenção directa e immediata do
Governo, no que é de exclu iya competencia do poclel' da
Igreja.

Outras di 'posições do Decreto têm por fim regular a effec
tividade do subsidio, ou a percepção do honorario a ig'
nado á cada uma das cadeira. O que porêm torna bem
pateute o pensamento, que inspirou esse acto do Go"Verno l

é a d.isposiçãO elo Art. 16: As dislJosições cleste Dec'l'elo não
comp7'ehendem (LS w(lei7'as rlctquelles Scminarios, que as 'T/'W?l

tem com seus pctl?'inwnios P1'olJ?'ios, O'l.t q'l.te lJ(L?'a allas ?'ccc
bcm auxilios das ihscmbléas P1'ovill1ciaes. O Estado tem o
direito de saber, como se gasta o seu dinheiro: é o argu
mento em que se basefLo os sustentadores da doutrina cou-
ag-rada no Decreto. Quando mesmo se possa applicar e te

arg'umento á questãO su:citada, o Decreto excede os limi·
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te~ da in pecção neces 'aria para. aber como se gasta o seu
dillheir .

eria muito mais conveniente, que o E tado não sub
Y lleiona . e o en illO r ligioso; mas se as necessidade da
religião o proprio interes e do Estado exigem e sa ub
-renção, lle-re ella ser prestada em condições muito meno
onerosa, do que aquella com que o E tado subvenciona
o e11Bino leigo vurticular. O Decreto impõe á Igreja con
diçõe 011erO is imas j u urpa a' . ua legitima attribuiçüe~',

illgerindo- e no regimen do en ino relia'io o. • e ao Estado
compet o direito de exercer in pecção obre o en ino re
lil.\·io:o, l)ara saber como ::;e gastou o eu dinheiro, o que
. ómeute concedo corno urna consequencia da subvenção, esta
in pecÇ"'do e de,e limitar aos meios nece sario para saber,
e eom eifeito tem a neces aria applicação a quantia con

cedida; ma o que o Decreto cOll~agra é urna mmrpação
dos direito. da Igreja; é a sua humilhação em troco de
um auxilio que aliás ó pMe ser justificado pelo prol1l'io
interes e do E tado.

Com o me mo arg'umento' empregados para :sustentar
c 'a intervenção do E 'tado no eu ,i11o relig'ioso, á pretexto
d in.pecção, u tent.a\'a- e a fatal intenençúo da Ig"l'eja
no eu ino civil. Retire o E tado a ua ub"enção; ma'
não humilhe o Epi COI ado om urna desconfiança, que hu
milharia o proprio agente' do voder temporal.

Parece-me que teve rasão o illu irado Bi 'po do Pará
quando affirmou na Jlelllo?'ia citada que o Decreto offende
a dignidade e o direito' do Epi. copado; e fere, e humi
lha o Clero da maneira mais iuju ta na pei> oa dos pro
fes.o1' do' minario.'· Hav rá. alguma cou'a diz a llIe
'IIloria, que:;e refh:a mais immediata e tlirecl.alllente ao fim
lJroprio da Igreja, do que o. 'emillarios? Trata-'e com
0ffeito de lJerpetuar o 'acerdocio, de formar á sombra do
Sanctul:lrio ministre> idoneos para a propagação do E\'an
g'elbo, II nutrir com o puro leite da doutrina e da pie
dade o::; futuro Apo tolos, que de"em um dia lJela efli·

INSTR. PUD. NO BIIASIL 16



124 A L ,'TRUCÇÃO PUBLICA

aCla da palavra e do 'arramento.s faz r cneg'al' as almas
á seu eterno de tino. Tal a nalul'eza o fim ele. ta pia in 
tituiçãO. 'e i to não é e,'pil'itual, i to não int I'ef:;:;a tl

economia intima da Igreja, e i to não s I'efer uil'ecta
mentE: ao fim proprio üella, n não . ei mai em verdade
o gn 'e pos a chamar e piTitual. Bem c n11eço, que ;,e
tem inventado um pl'OC S o c0111modo para j n. tificar a' mai.
flagrante' inva oes no dominio da Igreja: consi te em (oS

pil'itIlCllisul' de tal modo a acção d(:11a, que fique toda con
finada no dominio do invLi"pl; ma. se ..e deye.·. e con
. iclel'ar só como e~piritual o qu é invi:ivel e inl ri r, e
como temporal o que ~ exterior e en. i'l'll, ntão ahiria
a lo')' ja toda sob o dominio t mlJoral, porqu a I Teja P

uma sociedade e..: encialmente 'ei 'ivel: O;" • 'arramentO:-i o
. a rificio, toJo:> os actos do culto externo, o en. ino apo
tolico, o goyerno das con eiencias, tudo i._.:o fôra tempo
ral, porque tudo i~ o tem um lado, lJor O11(le toca ao ma
terial e ao . el1 i\'el: E. ta mou ·truo a theol'ia não, upp rta
allalyse. EUa daria como re-'ultado a ab 'orpção compl ta do
elemento e piritualllo elemento temporal da IgTeja 110 Es
tado, do 8acE:rdocio no Imperio, e. oh o pl'et xlo de :('pal'al'
o poder espil'i tuaI do temporal ann ul1aria ele -trniria C011l

pletamell te aquelle."
Sustentanuo o Deu acto dizia o Go\'erno, qne-o priu

cipe de\'e ter, e tem com effeito obre a' e chola' ccc1e
Rin~ ticas, de 'finadas á perpetuar o acerdocio, a inilpe('~ilo

e a Yigilancia nece. ::õarias lJara a egmar a ordem publica,
para impedir a transgressão das lei .. , manter o c1ir<"ito: e
a Lonra. da .'oberania, e executar por si mesmo a reforma
dos abuso:, que intel'essão a ordem civil; (111e elle deve
me 'mo em qualidade de BisJlo do e:1.'Itl'io?' p1'O'rocar a re
forma do ahu. os na ordem eRpiritual e pre. tal' o apoio do
braço secular para o malltenimento das reg'l'as canouicas.
E em conseqllellcia daquella in. P!3CÇão e vigilancia illhe
rente á .'oberania do poder e á dignidade elo Epi. copado
exterior, é que o Decreto deixou salva para o GOY<"rno :lo
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dechtração de não r conveniente a continnação de qual-
quer pl'ofes~or no magi teria.

A hi5tol'ia l1a' relações entre o E.~tado a Igreja explica
e 'sa tendencia <1os doua podere para a ah50rpção reciproca
de sua' attribuiço .: excluo ivas e indepen<1entes; e na ins
tituição <10 padroado e direito cina. saC1'a cIo' imperantes
,e ba 'êa a politica, que inspirou o Decreto.

Lig'ada a Igreja á in tabilidade dos interesse" temporaes
á' vicissitudes do poder l)olitico, ~acrifi.cou a pl'opria dig'

nidade in<1ependencia pela protecção do braço ecalar,
quando nãO ingerio- e ~oberat1amente em toda' a' conten
da' do' rei' e nas luta eu ang'uentadas do goyel'l1os tem
porae, :Ma~ e tes precedente hi ,torico' o l1ireito' clue
exercêl'iío o::; l'ei~ e .oberanos temporae em virtnde ue con
ce',;õ 'e oncorclata, sempre ine:fficaze. para manter a es
treita alliança perfeita intelligencia entre o dous po<1e
res, que::;ó . e póde con 'eguir pela separação e in<1epenclencia
reciproca, não de,-em mai er inyocado hoje, em presença
do movimento da idéa' e do~ acontecimentos, que agiíão
o mundo moral, e pertUl'ÕãO o repouso da con ciencias.

Quando a ~eparação do Estado e l1a IgTeja e a mai com
pleta in<1ependeocia ao:> dou poderes con. titue a mais ele
,aela <. pira.ão da civilisação e do seculo, elepoi que todo"
O' e pidto. refl.ectülo~ convcncêrão-se pelas liçõe da hi to
da e experiencia dos facto aa ille:fficacia do y~ tema de
con'Po.','ões coucordata' para manter e . a estreita alliança
e perfeita, intel1i,o'encia, de que depende a paz do mundo,
ha 'eal' uma eloutl'ina obre os direitos annexado' ao titulo
de Boi po (lo e,rlel'iol', com que e adornou Cou -·ta tino, e
depoi elelle o:; outro oberano temporae. pela' nece 'i
dade.' da epocha é em minha opiuiãO um verdadeiro ana
chl'onismo.

E' no' grande principio~ do direito publico univeral,
que eleve assentar a verdadeira dou trina. A inele})endellcÍa
l'ePipl'oC'a uo E -tado e ela Igreja é uma verdade eterna; e
::;e as conuições, em que aiuda e acha a humanidade no
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carui nho para o. u, alto.' aestino~, exigem e ;'a protec
çã.O elo bra~,o :-;eculm' ao pod r da Igreja deve ena ser pres
tada . em quehra de nem nma de ,lia l)l'erogativas ma
g·e. tatica.. "-fio. ndo pos;;i,el a pl'ot CÇão elo braço secular
nes a~ condiçõe de re. peito á mage.-tade da IO'reja, venha
o reinado do. l)l'incipio.~ da ,erelad . A liberdade de con
..ciencia, a liberdade ele toclo o' cultos, a ab tenção com
pleta do Estal10 nos negocio re1igio os, seja.a base, fi

que 'e firn1P a harmonia e perfeita intelügen ia do dou.
poderes, o r pouso ela. consci ncia. e a paz do mundo.

Ha ,erdacle. que ell:', m ..er muitas "Veze empre re-
petida-: em toda. a, . itna.õe da hnmanidad em toda.
as condições de pl'oo'res o e de envolvimento, m que :e
pód achar a .ocicdacle no caminho da perfectibilidade lm
mana, é a liberdade a unica OluÇão perfeita c10s seu:>
gra,es problemas. A lil)erdade de peno ar pela cren.:1 e
pelo eu. ino pela pala,ra e pela iml)l'en a, em todo: o'
meio. ele publicidade em todo o. vehiculo do peu::ia
menta, qne a fecundidade do e pirito humano tem de.co
herto no meio elos prodigio. da ~ivili ação, é a grande idéa
elo . eculo, em que e devem ha. ear toelas c pl'omes.:as e
aspirações do futUl'o.

obre a g'amutia de;;te inauf ri\' 1 direito do homem P

do cidadão deyem a Igreja e o E tado firmal' '1. harmonia
de sua relações, como sociedades lines e illdependente:,.
e e~sa e;-treita alliança e perf ita iotellig'encia nece~saria

para o repou'o das consciellcia' 1)1'0. peridad das naçõe.
e paz da humanidade.

E' isto, o qne constitue a g'l'ancle a piração elo spil'ito
moderno, a luz da civilisação do seculo.- E' isto, o que
diz a a.ugusta e.'>tupidez dos principio, na plll'a.e ctllg"Ul"ta

do augusto proscl'ipto ele Jersey.-
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o en ino profi' ional, é forço o confes..ar, póde-:e dizer
lJua i desconhecido entre nós. Em nenhum paiz do mundo
tah-ez a o iedade perde maior quantidade de força' hu
mana por causa do a11andono das 'i'oéa.õe' e da e colba
forçada de profi 'õe sem a uece saria. aptielõe, natl.lraes.

A industria, que constitue a principal fonte da renda
do Estado, a agricultura, atIre, alem de outra:' cau:a , os
effeito. da rotiua e da ignoraucia, que lhe entorpecem
o de euyohimento.

Dua' condições lIo neces. aI'ias para uma conT niellte 01'

o·ani·ação do en~ino profis ional de modo ti 'atisfazer o
seu "'rand de ideratum: uma in trnrção primaria reg'u
larmente deSel1\"ohida e 'uma iustrucçfLO media, que eles
en,olvendo as faculdade do e'pirito, 'prepara e facilita a
escolha da, profi 'ões pelo de'enyolvimeuto da aptidões;
e 'obre um va 'to . y tema de eu 'iuo geral e pratico ha
bilita a' int llio'eu ias para dedicarem-o e (\, e peeialidade'
elo commercio, da il1dtr'tl'ia e la agricultura, egundo a
!lece ·idade..

A ilL tru Çã.o primaria é eyidenternente a base: 'obre (lue
·-C funda o en ino profissional; llortanto conyem dar-lhe
o mais amplo deseuvolvimellto pela multiplieação do' e",
tabclecimellto do E tado e liberdade do ell>:iuo privado.
Não é menos necessaria a in 't.ituicão de estabelecimentos
ele en, ino medio, onde não se heb~ . ómente a in trucção
clal ica, mas uma in trucção mai adequada ás nece 8i-
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elades das ociedade' moderna: e re lamada pela indu:::tl'ia
e pelo commercio.

salutar reforma, que e operou no TI ino media da
Inglaterra, Eb rtal1do- 'e do e clusiviamo la "'ico para amol
dar- e ás condiçõe' da "ida das .pciedad moderna, deve
em grande parte esta grande nação O de, envolvimento de
sua industria e de sua riqueza. E é geral a tendeu 'ia e
aspiração em todo o paize para o de~euYolyimento des:;e
en iuo geral, que prepara a intelligencias para as diffe
rentes caneira , em que se pMe exer er a actividade so
cial; que é a verdadeira ba e do en iuo technico e in
du:trial.

J em todos os moço' sc podem derlicar ao' alto' . tudos
da iu trueção superior; mas preci ão de uma in ·trucção
mais de, em olvida que a elemeutar, para a. differel1te.
carreira, que uão ão as do homem de lettra·. O de 
el1voldmento do commercio, da agricultura, e da il1(lu tria
exigem conhecimentos, lue, e não bebem no en ino ela '
,ico, ou no e tudo da-' humanidade.

O progl'amma LIa instrucção, diz Guettier, é um vasto
campo, qne pertence á todos, 110 qual toda as il1telligeu
cias, todas a.' aptidõe' podem colher o fmeto que de ejE'LO.
O ensino dado até hoje tem 'ido . empre ou completamente
litterario e limitado á profi;::sõe::; chamada liberae', ou
demasiadamente elementar para a maior parte nas outras
carreil'a', mai' aJ)Uudantes que aquella', e (lue e~el'l'ão

em seu seio uma mêv.sa con 'ideraycl da' força' viva' das
naçoe::;. O en:i no profis ional, aqnelle 111e deve suh,tituir
para o povo o en. ino univel' 'itario, que lhe de' e propor
cional' o U'O certo dos seus dil'eito., e traçar-lhe o :eu
caminho no futuro, nunca foi omprehenclido uelll oro'a
nisado, como devia.

Não se fez para o eo iuo profi ional, cliz ainda o me 'mo
escl'ipt;or, o que se devia fai::er. E:perou- e que as l' VO·

luçõe' viessem exigir novas promes as, que o futuro di:ffi
cilmente poderá recusar. Fai::endo·se penetrar em todas as
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ela ,e da sociedade uma in ·trucção pratica seria, em har
monia com a necessidade. de cada uma dessas cla. es,
fundar-:e-hão as bases de uma org-allisação do trabalho,
qn não e baseará mai em utopia, e sonho", nem se
apoiará no pede. tal das 1'e,oluções. Comprehendendo-se,
que o en, ino profhsioual como uma garautia social, deve
salvar o futuro, e lançaraõ pelo de envohimenio de.. e
nino o primeil'os e teio' de uma nova organi ação, que

hoje di:fficilm nte e poderá e::;tabelecer ,em se quebrarem
a mola da ociedade actual.

O eu ino p1'ofb ional alem de . ua lIlfiuencia immel~ a .0
l)l'e a morali.'açüo e emancipação da,; massa, deTe ser uma
lH'ce~ idnde publica. Tão 6mente ene fecha a porta das
revoluçõe., dirigindo as id' a.' do po,o para as fonte do
trabalho agTi ola, industrial ou commerciaJ, que é a sua
condição j ma pelo conh cimento' (' pec·iae , que delTa
ma, tende á augmentar a riqueza do paiz, desellTohendo
a producçãO, e melhorando-a debaixo da dupla relação da
qualidad do preço.

Em um sy tema uniforme de ducação publica é indi 
p IlRavel uma boa organi ação do ensino profis ioual, cre
anuo-se eschola' indu triae ,commerciae agricola , li
g'adas á um programma g 1'nl li u illo popular.

A pl'0l)ag'uçtto dos couhecimentos profi' ionae ~ uma ne-
ce sic1ade da ociedades moderna, onde ioda' ru las es

categorias f;C d vem elevar á altura do proo'!'e o e da
'iYili 'ação, que inces'antemente ..e de eUlohe: ena con 
titu nece. 'UI'iam üte uma da condições de,~ modmento
o'('uel'o'o e humanitario, rll1e tem por fim a maior om
ma po, i,el rle bem e tal' para a.. ela es ob1'eil'a., e que.
COIl ,til.ue o ohjccto da. preoccupaçõe dos homens da Rcien-
ht e tIos o'o,"orno::;.

De ele as escholas ele ap'euelizagem, como diz Guetii 1',

até as illstituiçõ('s mais approximac1as elos limite::; extremo
da sciencia se devem prepal'ar a cla e da indu~1ria, já
pela telldencias de uma l)ratica solida e e 'clarecida, já pe-



130 A INSTRUCÇÃ.O PUBLICA

los conhecimentos theorico:s nece' ado.': a quem deve 01'

denar e dirig'il' já finalmente pela levação dos couheci
mentos cientifico e do . lltimento pratico para dominar
o movimento industrial: esclare e-lo, guia-lo, desenvol
1'e-lo com conhe imento de cau. a. E o::.íe de:ideratun1 de
pende e sencialmente de uma organi ação fecumla e pu
der0sa do ensino profi.sional na qual se utili~em comple
tamente toda.' a' in::stituiçõe re. pe ti ,a:,:, combinando-.'e
para a autonomia do en:ino • Val'u a propagação das scien
cias industl'iaes.

E do maior iotere8:e para o gO\' mo para a sociedade
tudo que póde contribuir para dar ao obreiro nm en ino
que elevando a ~ua inte11igenci3. multiplicando os 'eu.
meios de ell"ino, se 1'e,ohe em definitiva por um aug-
mento de 'alario. A, sim 'e exprimia o director do Cone
gio municipal Chaptal, em Paris, ou,ido no inquerito o
bre o ensino profis ional, que ultimament teye lugar sob
a presidencia do Jinistro da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.

Na proposta apl'mieutada ao ImpE'rador ohr e s inque
rito dizia o Mini tro Rouher; ,. Depois que o' tratado' de
commercio, cOllcluidos entre a Frallça e muitas nações e
trang'eiras, abrirão um vastu campo de con ul'l'encia, onde
os productos desses paizes vêm competir com o produc
tos nacionaes, V. Mage 'tade teye de applicar ua atten·
ÇãO para os meio' de manter a indu.. tria franceza no ni·
'vel, a que el1a attingio, de eleTa-la mesmo á cima de_:>e
nivel; e teve de indagar, se o el1 ino profi sional, como .
é applicado na França, em "eu e.-;tado actual, corre poudia
ás novas necessidade da iudu tria.

" Os resultados da ultima exposiçãO universal de 11'362
em Londres fizerão receiar que os povos rivaes da França
se tivessem appl'oximado muito della na producção, em que
e1les tem pl'og'l'edido, das obra de arte e de gosto, na qual lhe
coube (l primeiro lugar até hoje; e que a excedessem em pou
co tempo, se e1la não realisasse nO\'08 e rapidos progressos.
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. Esta situação, que foi reyelada na informações dadas
it ecção franceza do jury intel'llocional, preoccupou ,iva
mente á V. Magestade; e na ExposiçãO da Situação do
Imperio o Governo annunciou que procuraria todo o meios
proprio para desenloher no paiz a educação arti tica e
})rofissionaI. '

Foi esse o motivo do inquerito, que ;teve lugar sob a
presidencia do Ministro e por meio da qual chegou a com
mi 'ão a seg'uintes conclusões:

A primeira necessidade do ensino profLsional, geral
mente reconhecida e confessada é uma in trucção geral e
pr liminar, destinada á dar ao homem a capacidade de se
guir 'om yantagem a carreira, á que ~e destina, ou que
abraçou. Cou titue por tanto a instrucçãO primaria a base,
em que e deve fundar uma boa organi ação do en ino
profL ional. A falta de in trucção primaria no~ obreiros,
ainda os mais intelligente, declarárão o chefes de e ta
bele imen~os industriaes mais eminentes, era um do maio
re. e mais nocivo obstaculo, que se oppunhão ao desen
volvimento de ua faculdades e ao progre~ o da industria.

Por um accordo ql1a i unanime, e que só teTe re tricçõe
I al'cia. e e peciae para algun casos, todas as pessoas tão
compet ute que a commis ão OUYio, exigirão, que a acção
do E tado e limitas e á animar pelo eu apoio moral, por
sub\Ten ;ões e recompell a concedida aos que se dedicão,
por concessões 1e lJellSÕeS ou soccorro á alumnos pobres
la101'io:o , e por outro meio~ analogo todos. o~ estabele
cimento de en ino profi. ional deixando a maior liber
<Jade possivel aos departamento á commun.as, e á toda
as outras iniciati,as locaes.

Muito xprimírão o TOtO, ele que se não impoze' em á
reali 'ação de telltati,a de e ge11ero os regulamentos ge
mes, por natureza sempl'e muito absolutos.

A utilidade de curso publico, aberto nos grandé cen
tros industriaes, ou encerrados, segundo as localidade, em
um circulo modesto de conhecimentos apropriado ás nece -

Il'iSTR. PUD. l'lO JJRASIL 17
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sidade locae' foi assio'nalada por muitas cla~ p S ClU maio
alltol'i 'ada,

Pelo que diz re..peito ao en ino t chnico propriameut
dito, a impol'tancia das in tituições de primeira ordem como
a Eschola central da arte e manufactura de Pari os
in tituto polytechnico.. da Allemanha, as e:;cl101a das pon
te, e calçadas e da' minas, que admittem alumnos exter
nos, foi evidentemente demonstrada pela.:; di, 1"a informa
ções, que fizerão conhecer a ua ol'ganisação intima, \las
divisões technica., . eus progl'amma', e a pro,a que mo.
trão o, resultados colhidos pelo aluillno do seus estudo',

A notoriedade l)Ul)lica, e a particil)açãO consideravel ao
alumno' da eschola central de Pari no progre~,'o~ d
nos a indu trio. e liO de..envolvimento dos trabalhos lm
blicos rLO te 'temunllO" muito eYidentes, para que ])0 'o.
restar' duvida sobre a utilidade de semelhante' estabeleci
mento.'; e o grande de envohimento, qu'e elle t A m tido
Da Allemanha, e. ige que a França não c limite, o, que
hoje pos~ue.

Del)aixo do ponto de ,isto. dos estudos puramente COlll
merciae , e da instrucção ])articular, qne eUes xi o-em , a
e..chola superior de 'ommercio de ral'is oii'erece um t po
dr. ordem elevada, cuja utilidade 'e tem manife tado pelo
seu' 'uccesso.. , c que pod ria 'enil' de modelo a in. ti
tuiçõcs allaloga', A c chola e, pecial recentemente fundada
pela CalDa.ra de 'ommel'cio do . 'eua, c lue tem por fim
formar empregados de commercio, é um exemplo, cujo
succes 'o déu ,mimar a multiplicaçao de semelhantes c 
tabelecimeutos de en -jua.

\ immensa fl'equelicia uOS CUl'~OS public:os de ciencia
al)plicadas a iudustria, pl'ofes 'ado no COJl 'el'vatorio dllS

Artes e O:ffi.cios, e a assiduidade com que eUes são tambem
frequentados por ouvintes de todas as catheg-orias e de
todos os paize " empregado' na indu tl'ia ou no ensino,
demonstl'ãO de uma maneira evidente a utilidade desses
cursos, nos quaes os conhecimentos 'cientificos e technolo-
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gicos :ão expo 'to~ de uma maneint ao lUesmo tempo ri
goro a e simples na fÓl'ma.

De. tinado á proporcional' ao publico, fIlie o fl'equenta,
o conhecimento de todo o proO'l'es'os, le todas a.r.; desco
bertas scientifica, que podem intere.·..al' ás artes e á in
du,tria, e se en-'ino lhl'e :;empre ba eado no. principios da
sciencia e no~ facto da experiencia é por sua natureza o
mai' progl'e si \'0 de todo. aquelle. que se fazem na Ftança.

Reunindo á e so. liçõe publicas numero as e rica col
lccçõe, na quae e agrupárão os modelo mai.' variado~
do' apparelho de producçãO, elle comprehende não só o
en ioo oral, como tambem o que e adquire pela Ti ta do
ohje tos e pelo ex.ame do joo'o do apparelho.

A sua g'aleTia de xperimentação das machinas e o seus
laboratorio , fazendo pa 'ar pelo cadinho da experi ncia a
invençõe ou os productos no,o~, proporcionão constante
mente ao publico o conhecimento do progl'e o reae e
ao mesmo tempo eryem pam pre,eni-Io contra os enos.

I emelhallte instituições, da' quae a França offerece o
mai:; completo modelo, existem em menor e cala. mas to
davia de um modo cOlrideravel em muito e tado, da AI
lemanha, e prin ipalmente em Berlim, Vienna, Stuttgard,
e na 'ui"a em Zurich. De ejando. e porêm multiplica-la,
seI'ia conveniente re tringi-la. á nece idade' particulares
das iuclustria locae.

Eotre toda:. essas con lu'õe lo inquel'ito francez obre
sahe a que e refere á intervençfLo do E tado. O iuguerito
pre, ta a mais. olemue homenagem á iniciativa iudiYidual
e ao e pirito de a 'o iação; e lroclama a liberdade do en
sino como o yerdacleiro principio e a ba e mai solida do
de envolvimento da in trucção profi ional do proOTe . o
da indu 'tria.

ão a iniciativa individual e o podero o e pirito de a
'ociação, a que deyem as naçõe. mais ricas e podero as

o:; admiravei progre.. ·o de sua industria e o desenvolvi
mento de ;,ma riqueza, e desgraçadamente tão desmorali-
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sado entre nó', que podem con tituir a base de no sa 0Tan
deza futura. Proteja oE. tado como lhe cumpre, e..te dou'
modos por que -'e manife ta e de '6nvol" a liberdade humaua,
e nó conqui taremo o lugar, que a Pro\idencia nos des
tinou no meio dos povo::> americano. e eoSte dono cle
mentos do progre. o moderno não podem dar-nos ainda to"'
do o bello. resultados, que os outro' paize. têm colhido
e por isto e torna neces~aria uma iuierveução mais di
recta e immediata do E tado, não se perca de Yi ·ta com
tudo, que é sobre es~e principio, que e deve ha ear todo
o desenvolvimento da industria e da riqueza do paiz.

São as grand s exposições internacionae uma da" maio
res e elas mai bellas manife tações da ci,ili ação moderna.
E. tabelecendo estreitas relaçõe entre o homen de traba
lho de todos o paizes, elias offerec m ao' cooperadores
da obra commum do bem estar. oeial a occasião le e ap
proximarem' e por e se meio eUe, e aprecião, julgão- 'e
e conhecem-se reciprocamente. E como diz um e 'criptor
moderno, revelão-:e a Yida e os costume. illdu~triaes in
herentes ás g-randes nações do mundo em pl'oyeito de todo".

Ja expo 'iÇão de Londres diz Guettier, a Yisi ta a fi'e
quencia das fabrica inglezas, a observa;ão do costumes
no ponto de' vi ta ocial, mesmo fóra da acção indu. trial
o e 'ame da' acçõe e dos g'estos de nma nação acti va, la
boriosa e intellig'ente, como é a Grã Bretanha, a Tista de,; 'e
immen o movimento, que parte do cora.ão da nação para
derramar-se com energ'ia e vontade pela extremidaues dos
membro, e até mesmo o a pecto de uma sociedade, na qual.
o abu o muito exclusivo dos sentimentos materiaes, o ego
ismo e a sede de inva ão se poderão con tituir um ele
mento de força e de ..uccesso, tudo isso in. tl'uio O' 110S110S

obreiros, os nossos arti.stas, que sabem com o entllU. ia, 
mo francez se assimilar, tudo que elles 'l'êm nas propen
sões de sua natureza e de seus g·osto.·.

O Brasil encetou esse melhoramento, e é de e. perar, <lue
as] futuras exposições habilitem o Imperio á fig'urar sem·
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pre com mai' vautagem nessa g-randes festas da indus
tria, que são os jogos o]yml)ico. dos povos modernos. Para
isto e faz necessario o desenvolvimento do ensino profis
"ional.

OBra il é um paiz essencialmente agricola. Se a agri
cultura não deye cou tituir a unica fonte de riqueza pu
blica, é todavia a principal, aquelia de que depende o
futuro financeiro do paiz; e portanto a necessidade de
instrucção technica para o::; agricultore deve constituir uma
da mai' erias preoccupaçõe do goyerno, e de todo o
homen", que se interes ão inceramente pela pro peridade
ela nação.

Em pre ença da grande que tões, que agitão o paiz
e elas di:ffi.culdade que urgem á estorvar-lhe os pas o no
caminho do prog-res o, a que. tão do trabalho as 'ume uma
importaneia extraordinaria; ou antes é a que. tão do tra
balho a luella de que depende e encialmente a ::;oIUÇãO da'
mais grave. di:ffi.culdade, o l1l'ogre..:..o pacifico da nação,
a se" urança do futuro, e o complemento mais abreviado
elo nO.80 alto' de tino'.

E como conseCJuen ia logica e necessaria a importanciã.
do en.ino profi~'ional, sem o qual a agricultura e a iu
du ·tria lião podem reali 'ar esse admirayei pl'og-reEsos, que
fazem boje a admiração elOI' povo civilisado.

Inglaterra, o Estados-Unido, a Allemanha, a Bel
O'ica, a França e outro paizes comprehendêrão a impor
tancia do en i110 profis iona] e o.' multiplos re ultados, de
que é capaz a actÍ\ idade humana, quando dirigida por
uma intelligencia illustrada de conhecimentos profis ionaes
e technicos.

Entre nó não é a rotina o menor embaraço da ag-ricul
tura: a industria em geral soffre muito a falta da in •
tracção profissional.

A nece idade do ensiuo ag-ricola em todos os eu gráo
merecêrão especial attenção do governo francez nesse in
querito, a que me referi; e foi na Allemanha e na Suissa,
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que a commis ão encoutrou o melhores e'tabele imento ,
que poclem ervi1' de modelo. Tendo por ponto de par
tida a e. chola primaria, as IlUmel'O.. as cholas aOTicolas
desses paizes dão ao~ moços, que e dedicão aos cli'-el'.'o'
ramos da agricultura, a instrucção nece aria.

A commissão diz o inquerito m uas condu õe~. niLO

limitou a attenção, que ella applicava á. toda a que~tões

concernentes á in~t1'llcção do.. aprendize" ao que podia in
tere sal' a sorte do.' maucebo ; e,tendeu as . ua Í1l\e~ti

gações á educação i ndustrial e commercial das donzella,
para as quaes e deve facilitar o acce o d occupaçõe. e
do. trabalhos, que ão da e pecial aptidão do eu exo.
A~ e cholas de aprendizagem rural de tinadas á in trucção
de rendeiras, estabelecida na AIsacia, os asylo de orphão ,
as escholas de trabalho do departamento do Calvadó', a
fabricas de teci elo da Flandres occidental forão o objecto de
depoimento e informações importantes, que tornarão evi·
dentes as ,antagens de emelhantes organi._açõe .

As escholas, que preparão a~ donzella" para o empre
gos do commercio e certo' trabalhos profi ·ionae.:s, como a
gra\7ura, os clivel'sos genero.' dc de. cnho e pintnra indu.'
tl'ial, a co tura, et ., completando ao me.'mo tempo a 'ua
in ·trucção primaria e geral e reuuindo um en ino moral e
religioso, occuparão muito a attenção da commi ão. A e te
re peito ella recebeu informações muito iuteressaute', a
quaes offerecêrão o exemplo de uma organi ação bem di
rig'ida, que sati:-rrazendo a uma neces idade social se des
envolve por 'i mesma sem nem um apoio do Estado.

Vi 'itando todos O' estabelecimento. de iu, trucção indus
trial e profi sioual de Elberfelci, Hanoyel', Brnn wik, Ber
liu, D1'esde, Praga, Vienna, iUl'emberg, Munich, Zuricll,
Sttutgarcl, e Carlsl'llhe, a comroi ão recolheu a mai pre
ciosas informações :sobre o regim Jl e situação do eu. ill0,
e apresentou ao Governo não ..ó um relatorio geral de to
dos o resultado. dos seu estudo', como relatorio parti
culares sobre cada um elos paize e estabelecimentos, que
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farão visitados. Esta exposiçãO obre a organisação do eu
sino de tinado ao~ obreiros aos commerciaute , aos chefes
d e 'tabelecimentos iudu triaes, aos engenheiros de di,er
.'as cathegorias e agricultore , offerece o melhores exem
plos para imitarmos no melhoramento do nos o en iuo pro
fis ional. E como é o eu iuo agricola, (Fole de,e constituir
o objecto de 110S a maior ollicitude, acharemo excellen
te modelo n}1 organisação da e cllOla e peciaes de ag'l'i
cultura, e na:; e chola. e instituto polytechnicos.

Ka Au tria a Jcaâemias 'l.lpe'l'i07'es das fio?'tstas da
Baixa Au tria e da Hungt'ia, as Esclwlas 1lol'estaes medias
e a Escholas 110?'cstaes in{e1';,o1'es, e os lnsl,;,t~ttos lecltni
cos nos quae ha uma secção de tinada á iustrucção do que
.e de tinão ás graude~ e:sploraçõe:~ agTicola~; tae, ,ãO os
l'lstitulos l)olyleclmicos de"' ie11a e Praga, a Esc7lOla, technica
de Brüm, a .1cwlemia lechnica de LemberO', o Illslit'll.lo
tecltnico da Cracovia, e outro .

a Bayiera a.s Escholas de ag?'iCHilU?'a Iue onstituem
uma ecção e~pecial das eschola indu triae a Escholu de
Clg'I';'C1Ilt'U?'C~ de urembero', e a EscholcL 'Upe?'iO?' de "Vei
hen tephan, que tem uma .ecção de, tinada ao en ino su
perior agTicola nece ario á. g'l'and, pxploraçüe~,

I a Saxouia a EscholcL ?'eIlZ ,ape1'io1' illdll-"t1'ial de Cheu
nitz, que tem uma ~ec.ão destinada á in trncção agri
cola.

No Grão-Ducado de Bade as EscllOlas ele ng?'itllU.UIJ'a,
ESc/lOla, ' 'l;etel'i nUl'iu e uma secção da important' ESc/lOla
Jlolytc,;hn'i,ca de Calsrue.

~ 'o reino de \Yurtembero• a Escholrt a(Jl'icola flO1'e lal uo
Hohenbeim e a Escholll veleril1cwin ele tuttgard.

No Ducado de Bl'UU.'wich o Collegi'mn CM'ol'Íll1l'111, cou
,iderado como o typo mai 1 antigo dos ln titutos technico
com a uas duas secções de economia agricola e florestal.

I O Hanover a BSc/lOla lJo1yledmica, antigamente Bschola.
s~LjJel'i01' 'Í./lclnsl'l'ial, que tem' nma ,ec.âo destinada ii. in 
truc. ã.o do agricultoro .
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o c.antlio de Zurich na Suis a a Eschola vete'rinm'ia e
a Eschola agricola., reunida á exploração de uma 1)1'0

priedade.
E ta sollicitude, com que o g'o,erno e povos da Al

lemanha promovêrão o d senvolvimento da in. trucção te
chnica da classe dos Hgricnltores, foi imitada na uis a,
e nos outros paizes onde a agricultura con iitue uma
gTande fonte de riqueza }mbli.ca. E o inquerito re,ela o
cuidado e attenção, com que () Governo' da França consi
dera es e importanti simo ramo da actividade social.

O Brasil não pMe desenvolver o seu gTande elemen
tos de prosperidade e grandeza ,em a propagação do en
sino technico da agricultUl'a em ,em; diveI" o~ gráo : é
uma condição indispensavel , para que po amos colher
todos os fructos. da natur za.

Não podemos possuir ainda o. grandes Instituto' e Es
cholas polytechnicas da Allemanha; nem w circum tan
cias de nossa industria ainda os exigem. Mas a ag'l'icul
cultura deve ser objecto de uma ollicitude e pecial da
parte dos podere~ }mblicos e de todos o homens, que
podem concorrer para o seu melhoramento: não é ómente
o credito rural, que nos deve preoccupar; a instrucção
teclmica é indi. pen 'avel.

A creação de Iustituto agricola com todos os elemento
de instrucçãotheorica e pratica, e peql1ellOS internatos
com o caracter de asylos rurae , oude os alllmnos ou
aprendizes recebão tambem a nece",saria instrucção prima
ria e religio ã, deve produzir os mai uteis e proficuos
resultado. E o estabelecimento desta' escholas ou a ylos
ruraes poderia talvez offerecer um elemento para a ,olu
Ção da ardua e e:::lcabro a que tão da emancipaçãO, l}ue
agita o paiz e preoccupa todo o espirito.

Promova-se a org'anisação do credito rural e o ensiuo
technico, theorico e pratico, da agricultura, que con 'e
guiremos aug'mentar a riqueza, e superar as diffi.culdade::;
que nos Cel'cão. O capital por si só, sem a necessaria ins-
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trucção para eu emprego, não é bastante para este desi
deratum.

ão muito pouco os estabelecimentos de sa genero qne
possnimo , e e te mesmos não têm daJo os fructos, que
e e peraYão.

hIPEnlAL lN. TlT TO FL MINENSE DE AGRICULTURA.- obre
e te ln tituto contém o Relatorio do Ministro da Agricultura,
de. te anuo, as seguintes informações: "I ão obstante a
pequena renda, de que dispõe, e que lhe não permitte
ele,ar o numero dos respecti"os trabalhadores, o ln tituto
tem con. eguido reali~ar alg·un. l)eneficios no Jardim Do
tanico.

" A fazen da normal, creada neste estabelecimento, não
apre. enta ainda os resultados, qne se deveráo esperar, logo
que o Instituto possua mais avultada renda.

" Entretanto, n'elle se têm feito alguns ensaios e expe
riellcias tendentes a melhorar a cultura de varios generos
de producçãO agricola. Para este fim já possne 76 ma
chiuas e in trumentos de layoura os mais necessarios.

I o intuito de erem apreciadas as yantagens que re
sultão do emprego de taes machinas, a directoria re olveu
no anuo pas ado, que em um dia de cada semana e
fação en aio na presença das pes'oa que quizerem co
nhecer a melhor maneira de .erem empregadas.

. Fizerão- e ,arias plautaç.ões de cannas de assucar de
differ utes variedades em quartei eparado, todo lavra
do ii. arado e cada um preparado com adubos diyerso .

c. O mesmo praticou- e com a cultura da batata in
gleza, com a do fumo de Dgebel e de outras procedellcias,
com a do algodãO, com a do arroz de Maruhy além da
de outros gEmeros alimenticios e plantas forrageiras.

" No laboratorio cmmico tem-se feito e contilluã,o-se a
fazer analy e e experiencias sobre diver as qualidades de
terras, adubo, fructos, plantas e raizes.

c Reconhecendo a yantagem que resulta da creação de
Il'isrn. PUB. NO BRASIL 18
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viveiros de planta; o lu tituto já deu começo a este
serviço.

" Outro serviço que recommenda a admiuistra)iO do
Instituto é o fabrico em lIas oflicinas de machinas e
instrumentos Jestinados aos trabalhos agricolas e ao uso
dome tico. Algumas della são de invenção do di.rector
da fazenda normal: outras, embora já conheciJas, ão cons
truidas de modo a satisfazer as condiçõe:l especiaes do paiz.

"O Instituto projecta iniciar outros melhoramentos
importantes, como a creação de animaes dome tico e a
cultura de planta. uteis para serem distribuida, a publi
cação Jas observaçõe, que forem feita obre adubos em
preg'ados na cultura de plantas, e finalmente as expo i
ções periodicas.

" Porém, entre toaos o: seus planos de futuro sobreleva
o da creação de um asylo agricola, destinado a dar a
instrucção e educa)io pratica indispensaTel ao lavrador,
instituiçãO, que na Suissa, donde é oriunda, e nos paizes
que a adoptárão, tem produzido amai felize resultados.

" Bl'eTemente o Instituto procederá. á di. cus. ão das ba
ses, sobre que deve er CJ'eado o as lo, afim de e pro
ceder mesmo no corrente anno ii. ua illauO'ura.ão. "

Como se ve, o Imperial ln tituto Fluminen.e de Ag'l'i
cultura está long'e de ser um verdadeiro estabelecimento
de en ino agricola. Permitta Deus, que este fraco ensaio
do espirita de associação 11l'ogrida, e se des61rrolva até o
resultados naturae. de tão uteis instituiçõe '. Actualmente
ene reeebe do TI; tado a nbvenção de 12:000 :000 annuae, ;
e o :eu capital reali:ado é de 257:3368770.

hrl'ERlAL 1 STITUTO BARIANO DE AORICULTuuA.-Sobre

este Instituto dá o me mo Relataria os seguintes esclarecimen
tos: 'As ultimas informações que existem na Secretaria
sobre este estabelecimento,· são a que miniJ'tra o Relataria
da Presidencia apresentado á As embléa Leg'islativa da
re pectiva Provinda na sessão do anDO passado.
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a deficiencia de outra , e porque não é de pre u
mil', que na economia de uma a ociação, que por assim
dizer começa apenas a org'anisar-se tenhão occorrido alte
rações profundas e sub tanciaes em tão pequeno espaço de
tempo, apre entar-vos-hei um re. umido transumpto da
quella peça official.

" Realisado o pensamento de fundar na fazenda das
Lage, pertencente ao mo. teiro de . Bento, o e tabele
cimento rural, que deve servir de eschola pratica e theo
rica aos lavradore da Pronncia, a directoria deste Ins
tituto tratou de construir o edificio destinado á eschola
agricola, o qual com tre pavimento occupa o espaço de
200 palmos em quadro.

"Infelizmente esta util instituição, á qual estreitamente
e liO'ão o futnros de tino da lavoura da importante e

rica Provincia da Bahia, não ha ainda conseguido o in
cremento desejavel. O nnmero de seus membros continúa
a ser de 91 ocios effec.ti'o· e 6 honorarios' e suas sessõe
resentem-se da falta ele assiduidade delle, de orte que
quasi exclusivamente e deve ao zelo e, actividade de sua
direcção as providencia tomadas em prol da economia do
estabelecimento, lJ.ue a pratica vai acon elhando.

c o louvavel intuito de auxiliar o Instituto, a A -
embléa Legislativa da Provincia decretou no S 24 do art.

2 da Lei de 97 de Maio de 1867 o imposto de 5 réis por
arroba no artigos da exportação agricola, para ser appli
cado á sustentação da eschola de agricultura.

c o primeiro semestre do exercicio pas ado e..te im-
posto rendeu a quantia de 11:567$316, e é de crer, que
durante todo o exercicio eu valor se ele,a se ao dobro.

c E' já um auxilio importante, que junto aos meios
embora mode tos, por ora, de que dispõe o Instituto, er
virá para fazer face ás primeiras necessiclacles do estabe
lecimento.

" O Tenente-Coronel Egas Muniz Barreto de Aragão offe
recen ao Instituto uma collecção de geologia e mineralogia. "
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Pouco ou nem um de envolvimento tem tido es a ins
tituição, da qual a ag-ricultura na Provincia da Bahia
podia tirar o melhores Íl'uctos; e a falta de a iduidaue
dos socios, que menciona o Relatorio, promette a sua queda.
E' a s6rte de quasi todas as nossas as ociações.

IMPERIAL INSTITUTO DE AGRICULTURA PERNAMJ3UCANO.

" Jão ha informação sobre este ln tituto do qual nem ao me
nos falla o Relatorio da Pre. idencia, dig-irido á Assembléa Le
g-islativa Provincial na sessão do anno pa ado.

"Entretanto as importantes subvenções, que lhe forão
concedidas pelas leis provinciae~ de 30 de Abril a 13 de
Maio de 1864, o collocão em ircum tancia economicas
mais favoraveis uo que qualquer outro pal'a realisar os fin
de sua creação."

São estes os esclarecimento, que dá o Relatorio do
Ministerio da Ag-ricultura sobre o Iml)erial ln tituto de
AgTicultura Pernambucano. Dos documentos ofliciaes da
Provincia, que pude examinar, nada colhi. Parece que o
Instituto, se já não é, será brevemente um estabelecimento
nominal.

IMPERIAL INSTIT TO DE AGRICULTURA ERGIPANO.-Ü Re-
lataria do Ministerio da Ag-ricultura limita- e á transcre
ver o trecho 00 Relatorio apre~entac1o pela Presidencia á
Assembléa Leg'islativa Provincial: (, ao posso deixar ele
lamentar, que o Instituto Serg-ipano, creado ne ta Pro
vincia por S. M. o Imperador, incumbido de tão altas
funcções a respeito da ag-ricultura, se tenha por tal modo
olvidado de seus devere, que sua existencia 6 está a~sig·

nalada no decreto de sua cl;eação.
" Nem um passo . e deu nesta Provincia para o de em

penho de seus Estatutos; nem uma reunião completa houve
apezar das constantes convocaçõe ; nem um melhoramento
para a agricultura por parte de seus membros, todos agri
cultores, "
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Está no espirito de todos os leitores, o que poderia
dizer o mais desenvolvido commentario á estas palavras.
E' tempo de tratarmos seriamente das cousas serias, e não
fazermos de tudo objecto de ostentação vii, senão um pre
texto de interesses inconfes aveis e algumas veze de sor
didas especulações.

I STITUTO DE AGRICULTURA. RIO-GRA. DE TSE.-Este Ins
tituto segundo o Relatorio citado, está no ~esmó caso do
de Pernambuco.

ESCHOLA PRA.TICA. DE AGRICULTORA..-Sobre e te estabeleci
mento diz o Relatorio: "Pela clausula 2' § 4 do con
tracto celebrado com o Governo Imperial em 29 de Ou
tubro de 1864, obrigou-se a companhia União & Industria
á crear em terra contiguas ás da colonia de D. Pedro II
uma e chola agl'icola, de tinada á propag·ar pratica e
theoricamente, os melhores systemas de lavoura por todos
quantos e queirão apruveitar de te poderoso meio de me
lhorar a principal indu:5tria do paiz e de corrigir os erros
da rotina.

" Esta eschola, se ainda n'ao é uma realidade, para lá
caminha. Um edificio com toclas as accommodações precisas
ao fim, a que e de~tina, já ,e acha muito adiantado,
e quaudo ficar concluido, estará igualmente prompto, tudo
quanto é necessario, para lJ.ue a eschola comece á func
cionar.

" E tão já preparadas 40 000 braças quadradas de ter
reno para as primeiras plantações, e creados viveiros de
plautas, cuja cultura convém en aiar de preferencia. En
commendárão- e machinas e apparelho aratorio~, que au
xilião e multiplicão a força do braço humano, e ap·erfei
Çoão o trahalho.

, A companhia obrigou- e á ministrar na sua eschola
instrucçãO e snstento gratuito á viute orphão da colonia
de D. Pedro II, admittindo brasileiros que estejão nas
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mesmas condicçõe , no ca o de não haver colonos que pre
fação aquelle numero. Mediante modica contribuiçãO serão
tambem admittido pen~ionistas interno:; e externo . 'J

Devemos fazer votos, para que a companhia cumpra e. ta
obrigação, e proporcione á agricultura tão necessario me
lhoramento, que teve em vi tas o Governo, do qual tive
a honra de ser orgão, assignando na qualidade de Ministro
da Agricultura interino o contracto com a companhia, e
executando a resolução da A embléa Geral.

ESCHOLA RURAL DA PROVI CIA no PARÁ.-Seg·undo o
Relatorio do Goverllo da Provincia, tinha esta eschola 24
alumnos, que recebem in trucção primaria e agricola. Ião
pude obter uma noticia exacta e completa da organi ação
de te estabelecimento, que não passa ainda de um eusaio
no caminho do ensino profissional da agricultura.

ESCHOLA AGRICOLA DA PROVINCIA DO MARA HÃo.-Con ta
do Relatorio do Presidente ·em 1864, que pouco ou nem
um resultado e tem colhido desta instituiçãO. Tinha a
eschola 14 alumnos: o seu director se havia retirado.

E' desanimador esse quadro do ensino profissional da agri
cultura no Imperio. As pequenas escholas agricolas, orga
nisadas sobre bases muito estreitas, não têm pro 'perado ;
e pelo estado actual de decadencia estão ellas ameaçadas
de completa ruina.

Investigar as causas de ta decadencia e applicar-lbes o
remedia conveniente, estabelecer a ylos ruraes, animal' e
proteger effica,zmente toda as tentativas da iniciativa in
dividual e do espÍl'ito de associação, seria obra digna de
um governo illustrado e patriotico. Sem isto não se póde
salvar a agricultura, e com ella o Imperio dos males que
o ameação,
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Dizia o Relatorio do Ministro do Imperio em 1865: "Não
me parece conveniente a actual organisação deste estabe
lecimento que não tem correspondido plenamente ao fim
de sua creação. Trato dos estudos nece arios para sua
reforma.

Quanto ao facto que á vista destes algarismos se nota
de se ujeitar á exame tão pequeno numero de aluIDnos,
repetirei o que se disse no ultimo Relataria - que isso
e explica pela circumstancia de er frequentado em gran

de parte o estabelecimento por pe, oas, que achando-se já
empregadas no commercio, desejão apenas adquirir conhe
cimento, que lhes aproveitem no exercicio de sua pro
fig ão, sem a pirarem a possuir titulas.

O Coromi ~ario do Governo no seu Relataria, apre
sentado este anno ao Ministel'io' do Imperio, exprime-
e a iro: : ão po so deixar de em primeiro lugar in

~i til' como tenho feito nos annos anteriores, na neces
. idade de e restabelecerem as cadeiras de Calligraphia
e De enho Linear e de Economia Politica com applicação
ao commercio e á indu tria. . falta de ambas torna-se
cada vez mai ,ensivel, confirmando assim a experiencia,
o que a tal re peito hei ponderado ao Governo Imperial
de de o anno de 1 64.

, Jo estado actual dos conhecimentos humanos será sem
pre considerada como incompleta a organisação de um Ins
tituto, que tendo por fim principal habilitar os alumnos
para a vida commercial em sua mais elevada escala, e
para. certos cargos administrativos, não lhes forneça ao
me mo tempo O' meio:::> de aprenderem Economia Politica
e bem assim Calligraphia, tão neces al'ia ou antes indis:
pensa el para a escripturação mercantil, uma das bases mais
importantes do futuro de muitos dos que ali conc1uirem
seus estudos.~'

Jo anno de 1866 matriculárão- no Instituto Commer-
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cial 53 alumnos, dos quaes fizerão exames 2·6: forão ap
provados em todas as materia 18; repI'ovados em toda
5; reprovados em duas materias 2; em uma 1.

A falta das c~deiras de ca1ligraphia e d economia po·
litic~ no ln titlltO destinado a dar a in trucção nece saria
ao commel'cio superior, em minha opinião p6de er con i·
derada como uma ,erdadeira anomalia. Em todas as es
cholas de commercio da Allemauha a economia politica faz
parte do programma de ensino, e a calligraphia é con ide
rada como um preparatorio indi pen avel: 1I0S ln titutos
technicos ella faz parte da se ão preparatoria da e chola
on divisão do commercio.

A Eschola uperior elo commercio de Pari que é um
dos mais importantes estabelecimentos deste genero, contém
ambas as cadeiras, a de calligraphia no primeiro anno, e
a de economia politica no terceiro e ultimo.

Em uma org'anisação methodica de todos os conheci
mentos, que podem ser uteis ao negociante, não se deye
prescindir da calligraphia, que é materia elementar e da
economia politica, que necessariamente deve fazer parte da
instrucção superior, indispeusayel aos que se dedicão ao
altos negocios commerciaes.

No Relatorio apresentado pelo Director desta Eschola ao
Ministro do Commercio, lê-se o seguinte: " A creação da
Eschola SUl)erior do Commer io ofierecia aos seus funda·
dadores graves di:fficuldadel;; como in -tituição scientifica até
então sem precedente; e lhes apresentava tambem perigo
como operação financeira, porque não s6mente era nece
sario reunir em um corpo de estudos methodicamente 01'·

ganisado todos os conhecimeutos, que podem ser uteis á
um negociaute, escolher e formar professores, determinar
e classificar os trabalhos; ma. tambem era preciso achar
um publico, uma clientella, e por a sim dizer creal'
alumnos.

" Ainda se não comprebendia bem nes a epocha (a de
sua fuudação cm 1820) não direi a necessidade, mas a uti-
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lidade, a possibilidade de semelhante ensino. O commercio,
dizia-se, não podia ser en inado por causa da multiplici
dade infinita das especialidades, de que se compõe, e que
6mente a aprendizagem pratica póde proporcionar áquel

le' que querem conhece-las.
" Esta objecção considerada no seu sentido absoluto tinha,

alguma cou a de e~pecio o: podia seduzir os espiritos ro
tineiros e previnido",. :Mas não supporta exame; e, se é
verdade, que' depoi de ter estudado todas as sciencias,
de que, e compõe o eu ino da R chola do Commercio, o
estudante tem de pedir á cada ramo de negocio, a que e
dedicar, o conhecimento de suas di:ffi.culdades, de eus em
baraço , de seu recursos, de ua van tagens, e finalmente
dos seus eO'l'edos, não é menos verdade, que o que tiver
ido preparado pelo estudo, marchará mai depres a e mais

i'eg'uro em eu caminho, e que os recursos que lhe São

proporcionados pela sciencia, lhe asseguraráõ sempre, sal
va raras excepçõe, uma uperioridade incontestaval.

, egava-se ainda, que nós tivessemos a qualidades in
dLpen aveis para o negocios, que o nosso espirito fraucez
fosse proprio ás lentas combinações do commercio longin
quo, que a actividade impaciente do nosso caracter se po
des e prestar á multipla probabilidades das especulações
de longo prazo, sobre a quaes e ba êa o commercio de
exportação e de importação; esquecia-se, que o nosso es
pirito nacional, por i to mesmo que é impre 'ionavel e
cheio de mobilidade, pre ta- e maravilhosamente á todas
as modificações, 'que a nossa intelligencia franceza, tão
viva, tão flexivel, tão exten a, contém em g'ermen toda as
aptidões, e a necessidade as desenvolve.

" Os obstaculos não yinhão sómente de algumas preven
çõe mais ou menos rotineiras, mai ou menos facei' de
vencer; ha,ião outros mais serios na mesma situação das
Cousas. "

A mocidade das classes médias da sociedade, á qual era
sobre tudo destinado o novo estabelecimento, dirig'ia-se para

INSTR. PUB. NO BRASIL 19
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as carreira.; chamada' liberae : querião e1' advogados, me
dicos; ninguem queria ser mercador' e 'a mocidade quasi
inteira considerava como uma e pecie de degradação, como
uma confissão de inferioridade e incapacidade o de tinar
se á carreira commercial : nãO e queria comprehender que
essa carreira póde merecer estudos serios.

A Escllola foi fundada sobre uma idéa, cuja pratica foi
por muito tempo contestada; e atrave sou em quarenta e
cinco annos tres periodos bem distincto .

PRIMEIRO PERIODO DE 1820 Â 1830.-Epocha de fundaçãO,
de experiencias e erros administrativos, que muita veze:
a fizerão mudar de mãos, e a conduzirão á cata trophe.

SEGU DO PERlODO DE 1830 A 1854.-Salvou-se da ruina;
foi protegida e defendida contra todas as difIiculdade.
contra todos os ataque::; por uma personalidade poderosa,
que lançou sobre eUa um vivo brilho.

Refere-se o Relatorio aos generosos exforços, á admi
ravel perseverança e dedicação {te Blanqui.

" TERCEIRO PERIODO DE 1854 A 1865.- Eclypse completo
de toda a individualidade diante da propria indivicluali
dade da Eschola, direcção de alguma fórma impes'oal, mas
intervindo constantemente sob a sancção do conselho de
aperfeiçúamento. •

" Atravez destas tres pha es tão variadas e tão preci as,
por entre o:; obstaculos que nascêrão de cada uma dellas, a
Eschola marchou para o seu fim. EUa completou a sua obra;
espalhou por todas a' partes do mundo, em todas as ela ses
da sociedade, em todo o ramos da administração publica
e privada, do commercit) e dos bancos, numerosos alum
nos seus.

, E hoje que as idéas, sobre as quaes a Escllola foi fun
dada, e pelas quaes ena tanto lutou, hoje que as idéaf>,
cuja possibilidade de applicação foi por tanto tempo con
testada, obtiverão justiça, log'o que o ensino commercial é
aceito como possivel e necessario, e todo o estabelecimento
de instrucção, grande ou pequeno, quer ter o seu ensino



NO BRA.SIL 149

profissional e as uas classes commerciaes, quaes serão para
a Eschola Superior do Commercio debaixo do ponto de vista
de sua existencia as consequencias desse accordo unll..nime,
de sa multiplicação das tentativas. Qnaesquer que possão
ser, a Eschola está preparada para ellas.

, ão esqueceremos, que a Eschola Superior do Com-
mel'cio tem sempre por missão completar a educação da
quelles, que querem estar armados para as grandes lutas
commerciaes, abertas ha vinte anDO pelas descobertas da
sciencia.

"A concurrencia é uma das condições da liberdade;
nó, lhe faremos bom acolhimento, e nos daremos por bem
pagos, se conseguirmos provar pelo nosso proprio exemplo,
que ~ idéas da liberdade, quando são bem comprehen
didas e corajo amente applicadas, são sempre fecundas."

Tran~crevi es as palavras, porque ellas podem ter muita
applicação a nós. Seria para desejar, que entre nó e
fundasse um estabelecimento de ensino livre commercial, e
o Estado subvencionando um estabelecimento de ta ordem,
regularmente organi 'ado, pre taria maior erviço e menos
dispendioso, do que com o mantenimento desse Instituto
Commercial, onde e não ensina calligraphia aos qne pro
curão a instrucção elementar do negociante, e não apren
dem economia politica, o que de ejão a instruCÇão su
perior.

As idéas liberae , quanclo ão bem comprehendidas e cora
josamente applicada, são sempre fecundas: podia ser uma
eschola de commercio no Rio de Janeiro a primeira ten
tativa feliz da liberdade do ensino.

Entre os alumnos da Eschola Superior do Commercio de
Paris, que occupárão cargos na administração publica, conta
se um ministro das finauças, além de outros altos func
cionarios; e na vida privada elles occupão lugares muito
distinctos em todo os ramos do commercio e da industria
até nos paize estrangeiros.

E porque não podemos nós fazer o mesmo'? Devemo
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aproveitar das nações estrangeiras, o que é util em todos
os paizes e em todos os tempos. O exemplo da Eschola
Superior do Commercio de Paris, do ln titutos. e Escholas
da Allemanha, e de outros paizes, onde a instrucção pu
blica se tem desenvolvido, e a iniciativa individual e es
pirito de associação, sob a benefica influencia da liberdade
de ensino, tem produzido os seus fructos de prúgl'esso e
civilisação, nos deve guiar e animar para encetarmo com
dedicação e coragem esses grandes melhoramento .

O Instituto Commercial do Rio de Janeiro e~tá sob a
administração do Ministerio do Imperio. Se tivessemos um
ministel'io geral da instrucção publica, ou e tive em com
prehendidos no Ministerio do Imperio todos o outro. ra
mos do ensino, seria isso de facil comprehen ão' mas a
mesma razão, que ha para que os estabelecimento de en
sino militar estejão sob a administração dos finisterios da
Marinha e Guerra, concorre para pôr o Instituto Commer
cial sob a administração do Ministerio do Commercio, E
isto, o que se dá nos paizes mais adiantados.

CURSO COMMERClAL DE PERNUIllUCO.-E uma e chola
de commercio estabelecida na Capital da Provincia e man
tida pelas rendas provinciaes. As materia' do en. ino . ão
Iloções geraes do commercio e usos commerciaes, geogrl1
phia e historia commercial, comptabilidade e escriptur'ação
mercantil, direito commercial e economia politica.

Segundo o Relatorio do Presidente em 1863, fl'equen
tárão o Curso 8 alumno , e em 1864 frelluentárão 25, mal
nem um alumno do 3° anno fez exame.

Esta instituiçilo não tem progredido, nem correspondido
ás vistas do poder provincial. E vai sendo assim a SOl'te
de quasi todos os estabelecimentos do en::>ino oíficial do Im
perio.
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ACADEMIA DAS BELLAS-ARTES.

Não farei uma dissertação sobre a utilidade desta bella
instituiçãO, da qual o paiz já tem colhido verdadeiras van
tagens, e espera ainda muito mais. A extraordinaria in
fluencia, que as bella -artes exercem sobre o desenvolvi
mento material e intellectual, e sobre a civilisação moral
da sociedade, constitue um dogma da razão moderna; e
todos o paizes, que se têm avantajado no caminho do
progresso, comprehendêrão a indeclinavel necessidade de
animar as bellas-artes, como uma das mais solidas bases dos
co tume, e um do grande elementos da pro peridade e
ela grandeza das nações.

A Academia da Bellas-Artes é um estabelecimento mo
desto no eu genero; mas sendo e:fficazmente protegido
pelo Governo, como deve seI-o, se tornará dentro de poucos
annos uma iMtituição digna da capital do Imperio, para
o qual a Providencia reservou tão altos destinos. Ahi á
sombra de uma direcção zelo a e esclarecida, e sob o in
fluxo de um magi terio illustrado e consciencio o têm des
abroxado vigoro os talentos, que pelas sublimes inspira
ções da arte se elevão á brilhante concepção do bello em
toda' as uas multipIas e variada manifestaçõe.

Germen de uma eschol,a, que tem de ser no futuro o
theatro do e plendidos triumphos do genio, a Academia
da. Bellas-Artes deve ser fecundada pela sollicitude dos
poderes publicos, e pelos e forço de todo que podem com
prehender o distincto papel, que lhe cabe no progresso e
civili ação nacional.

Transcrevo do Relatorio do seu digno e illu trado Dire
ctor as seguinte informaçõe: "Forão as aula~ da Aca
demia frequentada l além de 64 amadore/j, por 216 alumnos.
a saber: 2 em mathematicas applicadas, 1 em desenho
geometrico, 8 em desenho figurado, 2 em paisagem, 1 em
desenho de ornatos, 1 em e culptura de ornatos, 2 em
architectura, 6 em pintura historica e anatomia, 1 em ma·
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thematicas applicadas e de enho figurado, 1 em mathema
ticas app1icada e pai agem, 4 em mathematicas applica
das e desenho geometrico. 25 em mathematicas applicadas,
desenho geometrico e de enho figurado, e 3· em mathe
maticas applicadas, desenho geometrico e paisagem: no
curso nocturno 158, a saber: 9 em modelo vivo, 22 em
desenho industrial, 4 em mathematicas elementares, 67
em desenho de ornatos e figura, 3 em escu1ptura de or
natos e figura, 16 em mathematicas elementares e dese
nho industrial, 23 em desenho indu tria1 e desenho de
ornatos e figura, e 14 em desenho de ornatos, figura, es
culptura de ornato e figura.

« O zelo e methodo dos professores e a applicação dos
alumnos tiverão muito vantajo. o resultado. Com effeito, no
concurso para premias escholare., no fim do anno, 0

Daniel no lago dos Leões-do alumno João Zeferino da
Costa foi um trabalho quasi completo: nunca, que eu saiba,
apresentou a Academia em concursos escholares quadro mais
·di:ffi.cil e acabado; os dos alumnos .José Mendes Barbosa
e Candido Mondaini, do mesmo assumpto e dimensõe.,
sendo inferiores em merecimento, revelão com tudo o e
tylo de uma boa eschola. O primeiro destes alumnos foi
premiado com a grande medalha de ouro; os outros dou
obtiverão premias secundaria . Mais 3 grandes medalhas de
ouro concedeu a Academia, :sendo uma na aula de de e
nho figurado ao alumno Augusto Rodrigues Duarte, pelo
numero 'os trabalhos que apresentou na ExposiçãO, os quaes
feitos todos na aula durante o anno, prova, ã.o ter ella
adquirido em um só anDO de e ·tudo o talento, que outro
alumnos distinctos 6 conseguem com dobrado tempo e com a
mesma assidua applicação; outra na aula de paisagem ao alum
no Manoel Francisco Tavare ,que apresentou vistas á oleo ti
radas do natural, finalmente copiadas e de colorido suave
e harmonioso; e a 3" na aula de esculptura de ornatos e
figura ao alumno Bartho1omeu Alves Meira, que modelou
ornatos em gesso de um gosto apurado e preciosamente
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acabados. Além destas 4 grandes medalhas de ouro, con
cedeu a Academia 6 pequenas medalhas de ouro, 18 de
prata e 20 menções honro as de diversos gráos: os trabalhos
que valêrão e tes premios aos seus autores, guardada a
devida proporção de merecimento, São todos obra de ver
dadeira distincção, attendendo-se á que são producções de
alumllos, que ainda não têm concluido o ten cnrso. Na
aula de modelo vivo hom'e muito Eensiyel progresso, pois
que o trabalhos deste genero, além de muito mais nn
merosos e te anno do que o anno passado, são muito superiores
por sua execução.

, Invoco sempre em meus Relatorios a attenção do Go
ve1'OO para os pen ionista da Academia, porque n'elles de
posita ella suas melhores esperanças: escolhidos entre os
alumnos mais perseverantes e de melhor talento, serão ellf's
provavelmente, os que têm de continuar o ensino, subs
tituindo a seus me.stres na cadeiras academicas.

. Os trabalhos enviados pelos dous actuaes pensionista
ultimamente recebidos, que corre pondem ao primeiro

anno do esculptor e ao terceiro elo architecto, justificãO a
'ollicitude da Academia. Nos do primeiro se reconhece,
que o alumuo occupou- e efficazmente em cumprir suas'
in trucçõe, pois que ao completar um anno de ua par
tida para a Europa estavfLO no Rio de Janeiro os traba
lho do primeiro anno: o estudo consciencioso que n'elles
e obsena e o talento que revelão, promettem um arti 'ta

completo no fim do praso, que lhe foi marcado. Os estu
dos do architecto provão que e'te pen ionista tem conti
nuado sempre á fazer progre os: o projecto de palacio
para o Imperador do Bra il, lSituado sobre o morro de Santo
Antonio desta cidade, feito conforme' o programma dado
pela Academia, tem como concepção muitas bellezas, e
como desenho grande presteza de trabalho.

" Apezar do desanimo dos arti tas para emprehenderem
obras de grande vulto, teve a Acaelamia a satisfacção de
ver, que na exposiçãO nacional, aberta a 19 ele Outubro
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do anno passado, a obra mai consideravel na secção de
beBas·artes foi a estatua equestre de grandeza colossal,
representando Sua Mag-estade o Imperador em Uruguayana,
produzida pelo profe:ssor de e tatuaria desta Academia Fran
cisco Manoel Alve.. Pinheiro. Esse trabalho, bem como al
guns mai de profe. ore e outros artistas filho de ta Aca
demia, forão escolhido e en,iado para figurarem na ex
lJosiçãO universaI de Pari, onde certamente serão acolhido'
como revelação do genio artistico bradleiro, que embora
ainda longe da virilidade, exforça- e por approximar- e de
um futuro glorioso.

Um trecho natavel contém e e Relatorio do Director da
Academia das BeBa Arte : é o eguinte-A grande arte
lfilO apparece por ora na nos a expo içoe', nem appa
cerá, em quanto o governo nãQ empregar o g'rande meio
de encarregar os nosso arti tas mai habeis ele reproduzir
as grandes paginas da nossa historia.

Na hi toria do Brasil póde o genio arti tico nacional
beber as mais beUas inspiraçõe': os homen e o aconte
cimentos offerecem a umptos dignos de erem reproduzidos
lias grandes obras da arte. ln pire-se o genio artistico bra
sileiro nas grandezas e nas bellezas de sua patria para
transmittir á po teridade a transformações da hi toria ll~

sublimes manifestações da arte.
Ha na historia patria uma epopéa de heroismos e grano

dezas moraes, qne offerecem objecto para a mais brilhan
tes interpretaçoes da arte; e o g'enio brasileiro, que tanto
se eleva nas azas da inspiração, póde desempenhar a su
blime missão de ensinar ás gel'ações vindouras os feitos
admiraveis dos nossos antepassados na contemplação das
suas beBas obras.

Deve portanto o artista brasileiro comprehender a ne
cessidade de enriquecer, ou aug'melltar o thesouro de cio
vilisação de sua patria com os fructos primorosos do seu
talento. Só assim elle desempenhará a missão sublime, que
cabe á arte nos progressos da humanidade.
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. oure eata importante instituição dá o Relatorio do Mi
ni..terio do Imperio, deste anno, a seg-uinte informação:
"rTas uas diversa aula matriculárão-se no anno findo
25 alumnos do sexo masculino e 68 elo feminino.

" Ao distincto alumno do Con en'atorio Antonio CarIo
Gome, que como pensionista está completando os seus es
tutlo,' em Milão, foi concedido demorar-se ali por mais um
anno. Tem continuado a dar pro,a do eu elevado ta
lento e applicação.

, O patrimonio do e~tabelecimento con i te em 80 apolices
da divida publica do valor de 1:0008 cada uma, além do
'ell edificio cuja construcçãO está quasi fiuda. Possue em
dinheiro a quantia de 4:729', recolhida ao Bauco Rural e
Hypothecario. A ua di,ida acha-se reduzida a 3:9429580."

A podero a influencia que a musica exerce sobre a ci
vilisaçao pela doçura e amenidade dos co tumes, é um facto
obsen~ado em todo o tempos e em todas as naçõe . Desde
a fabula maravilhosas de Orpheo, Linu~, Amphion até
as ul)1ime pl'oducçõe. de Bellini, Ro~ ini, Verai, Beetho
ven, Meyerbeer e outro g-enios do seculo 190

, tem sido a
musica a expr ão sublime e arrebatadora das mais doces
e puras in piraçõe da alma humana.

A musica é in eparavel da relig-ião ; os antig'os lhe davilo
uma origem divina. Osiri no Egypto, Brahma na India,
Fo-hi na China, Appollo na Grecia, forão os seus iuven
tores. EUa faz parte de toda as ceremonia religiosas do
Christianismo, desde que . Ambrosio dotou a Igreja com
o cauto-chão, inspiração bebida nas harmonias religio as
da harpa de David, das trombetflS de Jerichó e do' can
ticos de Moysés.

Até o seculo 11 0 a mu ica era puramente religiosa: é
dessa epocha que data a musica moderna, de cujos admi
ravei progressos dão te temunho a ublime' producções
dos maestros moderno .
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Para o e pirito sinceramente observador, que e tuda todos
os elementos de grandeza nacional, o talento musical COIl 

titue o predicado de uma ela "e da sociedad' bra ileira;
e a reputação europea, de que go.'a o di tincto mae..tro. ii
quem . e refere o R.elatorio elo Ministerio do Imperio, é
uma prova. de quanto capaz e' e talento e.ffi.cazm nte
auxiliado.

E, portanto, o Con ervatorio de Musica é uma impor
tante instituiçãO, da qual o paiz deve colher os melhores
fructos, e digna de toda a animação e apoio. Já lhe de
vemos o de 'enyolvimento de bell0 talento:; 110rém, muito
mais é licito e 'perar, quando elle ,e poder con, tituir uma
eschola de musica nacional, capaz de rivalisar com o mai
llotayeis stabelecimento.' desse genero.

Em algun estabelecimeutos publico' de instrucção 'c
cundaria ha uma cadeira de mu ica, como o Gymnasio de
Pernambuco, os Lycêos de Maranhão e Kpirito Sancto,
Em todas as Casas de Educando' e estal)elecimento' ana
logos ensina-se tambem, embora muito incompletamente.
A mw;ica constitue geralmente um ramo do eu 'iuo par
ticular, uma profissão, e nm elemento ele edu agão uas
cidades mais adiantadas do Imperio. O que falta ao g'enio
nacional é eschola, um theatro em que elle e possa des
envolver.
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_ ão ba ta aber muito, diz Hubert·Valleroux, nem mes
mo aber bem, para er capaz de ensinar bem. E' neces
sario reunir á uma ,ocação pedagogica natural e bem
pronunciada um talento de exposiçãO, que só se adquire
pelo exercicio e por um trabalho a, siduo.

A pedagogia ou a arte de instruir deve occupar um
lugar importante, não s6meute na instrucção profissional,
mas tambem nos plano' de reforma e de reorganisação do
ensino oeial.

Tl'atando dos meios de reformar a organisação Jas es
cholas normae da França indica o mesmo escriptor como
medida principal a instituiçãO de curso lines e publico.
E para se obter um bom pessoa} ell~inallte é indispensa
vel garantir-lhe a conservação e fixidade, justa recompen a
daquelle que se entl-egão ao trab;tlhos arduos e uteis.
Assim poude a Allemanl1a crear um gTande pe. oal habi
litado, do qual -e escolhem os melhores.

O en. iuo normal primario de,e al)ranger a theoria e a
pmtica. O ensino pratico porém deve ser objecto de especial
solli itude, pOI'que a iu truC)iO normal tem particularmente
por fim habilitar o futuros profe ore á transmittir o
couhecim nto, que po suem.

Em um vasto t ma de in truc:rlo publica não. e p6Je
prescindir da orgaui ação do ensino normal: a di ciplina
o plano de estudo, o l'egimen intellectuaI e moral da
e cholas uormaes tem ido objecto de serios e tudo e de
especial attenção em todos os paizes, que mai têm curado
dos agrados interesses dt~ instrucção popular.
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As peqnenas escholas normae primarias da Pru. ia são
uma das mais intel'e santes in tituições de iu trucção pu
blica nesse paiz, onde o pãO e piritual se tli..tribue com a
mesma, se não maior abundancia, que o pãO material. 'uO
pela maior parte estabelecimento particulares, modestos,
tendo por fim sómente formal' profes ore para as eschola'
do campo; e nisto distinguem-se das gTandes e cholas
normaes.

Os autore e directores dessas pequenas eschola , diz
Cousin, são quasi sempre ecclesiasticos in pirado pela ca
ridade christã, ou alguns homens virtuosos apaixonados
pela instrucção popular.

Be11is 'imo resultado da iniciativa individual em uma da
mais nobres applicaçõe' da actividade humana I Grande e
admiravel dedicação, dig'na de ser imitada em todos os
paizes.

E' incontestavel, que a insufficiencia dos professores
constitue um tlos defeitos, de que e resente a nos a ins
trucção primaria: entretanto póde-'e tambem affirmar, que
não temos ensino normal.

Os documentos que consultei, e ao' quaes me tenho re
ferido, dão noticia de uma eschola normal nas Provincias
do Piauhy, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro: além
dos seus defeito de organisação, resentem-se e te e. ta
l)elecimentos da falta de urna direcçã.o conveniente, de pes
soal habilitado e da exig'uidade de recursos, que sUO ap
plicados ii. sua ustentação. A~; e cholas normaes de Per
nambuco e Piauhy são ele resente creação, de 1864 e
1865; as do Rio de Janeil'o e da Bahia ão mais antigas.

em um aproveitamento notavel tillhão ellas produzitlo.
E são essas as unicas e"cholas normaes, que pos ue o

Imperio: no município neutro não ha uma só. A instruc
Ção pedagogica é uma instituiçãO quasi completamente desco
nhecida.

E' 11 eschola normal, que fórma os mestres da instrucção
primaria, dando·lhes os conhecimentos que se reputão ne-
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cessario' ii, intelligel1cia da classe popular, e tornando-os
propl'ios para desempenhar a 'ua importante vocação com
todo o zelo e deuicaçüo. E ta verdade dú. a medida de ::ma
importancia, e faz conhecer quanto é deploravel esse aban
dono, de que é documento a pobre estatistica, que acima
referi.

e todas a Provincias não podem ter uma eschola nor
mal, nem isto é llecessario para o pessoal diminuto do
magi.terio, eria conveniente, que e entendessem as res
pecti\-a~ admini traçõe para a con enação de e'cholas
communs, compl'ehendendo duas ou mais Provincia.

O y tema de sub idio e ubyenções ú. alumnos pobres
poderia dar bons resultado:;, endo executado com since
ridade,

E' indi pen avel, que se estabeleção entre 'n6s es es Se
minm'ios, que devem fornecer o pes oal necessario para o
magi terio do ensino primario. E antes disto não no é licito
fazer ....otos pelo estabelecimento do ensino normal, secun
dario e superior, que se tem desen....olvido em outros pai
ze, como a Belgica, a Al1emanba, e a França com a ua
&cholct lYo?'mal Supel'iO?', e até a propria Turquia.

Uma medida muito recommendada 1)01' Cou in ao mini.
tI'O da iu trueção publica, e que entre nós já podia er
applicada com algum pl'oveito, são as conferencias dos proM

fessores. E' verdade, que es as conferencias, como diz o
me::imo e~criptol', suppõem ao mesmo tempo um gTande
amor da profis ão e grande intellig'encia do espirito de
associação; mas em esse amor da profi são e sem o au
xilio reeiproco de todos que eg'uem a mesma carreira,
nilo se póde obter todo o aperfeiçoamento desejave!.
()ommuni~ando uns aos outros os methodo e pratica

que seguÍrão, e os re ultado que obtiverão, elles e illu 
trão pela troca das idéa , conservão e aug'mentão o zelo
e emulação, e se habilitão para propagar a iu trucção de
um modo uniforme, acompanhando o progre os do tempo.

Na Prussia os professores durante as férias de suas es-
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chola fl'equentão a e cholas n01'mae , como meio de ap r·
feicoar os eu conhecimentos pedagog'ico ; c o bou re
sultados obtido da conferencia pro'\"ão a utilidade desta
medida.

Póde e11a ser iniciada na Côrt , reuniudo- e o. pl'ofe
sores ob apre idencia do ln pector Geral da iu, trucção
publica, e seguindo as provincia o exemplo com z 10 e ller
se"erança da parte da' re pectivSlS direcçCíe, em pouco
tempo s terá obtido o desejado proveito. E nem e deve
hesitar na concessão de ajudas de custo ao' profe ores
para despezas de viagem, desde que os primeiros re ul
tados começarem a demon. traI' a excellencia pratica da
medida.

O me mo pódem fazer os directores e profes ores dos col
legios de instrucção primaria e secundaria. em um pro
veito podem elles tirar desse isolamento e u peito a ri
validade, em que vivem. Animado lJelo amor da profi ão
e pela consciencia da miSSão, que lhes cabe desempenhar
DOS destinos da sua patria, e11es darrro á mocidade o mai
be110 exemplo, e legaráã á g'eração futura uma herança
de moral pam ser addida ao lJatrimonio da ociedade bra
sileira .

• e a no~sas circumstancias . ão iaes, que a de cr llça e
a indifferença 0pIJCíem obstaculo in nperavel á uma inicia
tiya tão simple. e uma medida de tão facil execução, a con
secluencia 10g'ica e nece, aria deve ser o confissão doloi'osa
da nossa incapacidade,

Procurem os homen , que se consagrão á in trucção da
mocidade, elevar a sua ardua mas nobre profis ão á dig
nidade de um verdadeiro sacerdocio: são elles que po-
uem o segTedo ela pala-vra do seculo, a emancipação, como

diz J. Simon. JãO esperem tudo do Estado: em materia.
ele instrucção a mi sãO do E tado é fazer aquillo que a in
dustria não póde fazer.

Se a profissão é um martyrio, glorifiquem o martyrio
do pensamento.
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Ha um martyrio 1 que não l)óde ser g'lorificado: é o
martyrio da ignorancia, da inercia, da indifferença e do
eg'oi mo.

Deo assim o quer, porque foi vontade de Deo~, que a
humanidade caminhas~e ince santemente na estrada da ci
viU ação ao complemento do" seus grandes destinos. E todo
devem derramar uma gota. de suor de ua fronte no 010,
em qua vegeta e cresce a anrore da liberdade.





INSTRUCCÃO MILITAR...

A utilidade dos estabelecimentos ue in~trucção militar não
póde ser conte tada: sómente o paiz que o possue bem 01'

gani ados, e os mantém com as rendas publicas, deve pos
suir optimos estabelecimentos de _instrucção primaria e pro
fis ioual, as:>im como de inst~'ucÇãO secundaria, superior e
religiosa. Ante de formar soldado é necessario formar ar
tistas e agricultores, e ensinar a ler a todos os filhos do povo.

obre os e tabelecimentos de instrucção militar no Impe
rio tran crevo as informações, que dão os Relatorios do
Ministerio da Guerra e da Marinha, e o trabalho da Com
mi são Dire tora da ExposiçãO Nacional illtitulado- O I1IL

pel'io elo B?'asil ?la Exposiçe/'o Univel'sal de 1867 em Pm'is.
Os estudo militares ão feitos nas e cholas regimentae ,

e cholas pl'eparatorias, Eschola Militar, Eschola Central, Es
tabelecimentos sujeitos á di. ciplina militar e subordinados
ao Ministerio da Guerra, e na E chola de Marinha e es
chola pratica de artilharia da marinha, estabelecimentos
llbordinaclo. ao Ministerio da Marinha.

ESCHOLA DE MARINHA,- A Eschola de marinha compre
hellcle em um mesmo estabelecimento composto de inter
nato e externato um cur o theorico e pratico das materias
nauticas e accessorias, cujo cOllhecimento é indispensavel
aos que se dedicão ávida maritima.

Este curso é de quatro annos, e abrange o ensino de
fl'ancez, illglez, algebra, geometria, trigonometria, calculo,
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a trotlomia com observaçõe pratica. balistica, physica,
chimica, tactica naval hi toria da navegaçüo, traLalho
hydrographicos, topographia appal'elho e manobra com
exercicio . praticos, e. tqdos ~obre as machinas a "apor ap
l)licadas á navegação, con~trucção naval, de enho, g'ymnas
tica e natação.

O en 'ino das materias do 4. 0 anno, que comprehende a
tactica naval, historia da na egação, exercicio' pratico' e
regulare de obser,ações a tronomicas e pecialmente para
a determinação das longitudes no mar, exercicios de arti
lharia, trabalhos hydrographico e de cnho re pectivo, de
talhes praticos da constl'ucção llayal com applicação ao er
viço da guerra, é feito em um naYio armado em gu rra e
durante viagem de longo cm o.

Ia Eschola de marinha sómente são admittidos O' a pi
rantes ao posto de guarda-marinha, e os que obtem licença
especial do g·overno.

ToJos os annos durante as férias o aspirante. appro
vados fazem viagens de instrucção em um ou mai navio
de guerra.

O pessoal admillistrati \'0 da eschola de marinha compõe
se de um director, o:fficia.l general da armada, um yice-di
rector, aflicial uperior, capellão, medicos outros eml)re
g·ados.

O professorado compõe-se de cinco lentes cathedl'atico,;,
cinco oppositore , . ei, professores e dons adjuncto do pro
fessore' de desenho, nomeado pelo Governo mediante COll

cur...:o, e de um mestre ele e. grima e g·ymna. tica, e ontro
de natação. .

Ea um conselho de in trucção, composto do dü'ector e
do vi 'e-director, dos lentes ca.thedraticos e dos oppositores
mais antig'o " ao qual incumbe aI m de outras attribuiçõe
importantes consultar obre tndo quanto for r-lat1,o á
ln.trucção e ensino theorico e pratico dos alumno..

E 'te::;, logo que terminão o terceiro anno, s110 nomeados
guardas-marinha, e á dous dentre e11e.. , que concluirem
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seus e..tuuo com approvação distillcta em todo. os anno'
e com procedimento il'1'eprehensi,-el, o Governo concede
a honra do posto de 2° tenente.

E chola ue :Marinha tem uma bibliotheca, um g'abi
nete de lJhysica e out.ro de chimica.

J o Relataria do i[inisterio da Marinha, apresentado
este anno ao Parlamento foi annunciada a transferencia
da e chola 1Jara bordo da fragata Constituirão, e uma re
forIÍla no seu programma de estudos. A transferencia já.
e reali ou.

o anuo pa sado, 1866, a' aulas da e chola forão fre
cluentadas por 94 alumuo , 71 a pirantes e 23 paisanos:
terminiu'ão o cur-o 16 que farão promovido de aS})iran
tes á guardas-marinha.

E 'CHOLA PRATICA DE ARTILHARIA DE MARINHA. -De~ta

e 'chola, destinada principalmente a crear artilheiros com
a' neces aria habilitações para poderem de empenhar á
borelo dos navios da armada o- cargos de chefes de peça,
fiei - ele artilharia carregadores e e coteiro , tem já ahielo
não IJOUCO- al'tilheiro uflicientemente habilitados para o
exercicio de chefe de peça e carregadores.

O pe;' oal da e chola compõe-se, além do director e sen
aj lldante, ele um oflicial ela armada com o titulo de pro
fessor de artilharia, e de 150 praças de pret, cabos e ofli
ciues inferiore do arpo de Imperiaes Marinheiros e ba
talhão naval.

J a eschola é mini;:;trada instrucção pratica de artilharia
e mai arma ele fogo e branca usada no erviço ela ar
mada.

Além di. o, a praças ela ec:cl/ola vão duas veze' lJor
mez, acompanhada~ pelo respectivo profe 01', assi ,til' ao,
trabalhos do laboratorio PY1'otechnico ele marinha, afim ele
habilitarem-se na manipula.ão do artefacto bellico' iu
dispensavei ao sel'viço de bordo.

O Relataria do Ministerio da Marinha deste anno não
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ministra informação obre e ta eschola, nem o do anno
pas ado. Em 1865 dizia o digno Ministro: c A cl'eação
da eschola pratica de artilharia e outra' armas é em
duvida uma das inno\'3.õe8, que mais fecundos re-ultados
promette á marinha. De feito, iustallacla em 1861 á bordo
da fragata Conslitttiçcio, não pouco artilheiro têm já
o. ahi sahido su:ffi.cientemente habilitado para o exercicio
de chefes de peça e carregadore . '

Das praças que a frequentárão no decUl"o do a mo
findo, 11 farão appro\"ada e 1)as árfLO á 'ervir á bordo dos
navios de guerra.

Se o aperfeiçoamento clesse ramo de educação profi ~

. ional das nossac; g'uarniçõe era empenho digno da '01
licitude da admini tl'ação da Marinha, a formação de bon
e peritos artilheiros yai- e cada vez tomando mais neces
saria com o' melhoramentos, que a indu tria tem mod r·
namente applicado ao material de g'uerra.

AÚLA. DE PILOTAGEM DA BARIA..-Sobre e te e tabeleci
menta nem uma informação ministrão os Relataria de 'te
anno e do anuo pas ado. O de 1865 contém o eguinte:
" Creada por aviso d 9 de Setembro de 1859 começou
ella desde logo á funccionar em uma das alas da Capi
tania do Porto. Dos tres unicos indivicluos, que concor
rêrão á matricula no anno lecti \ o findo, a1)enas dou con
cluírão os re:spectivos estudos, sendo approvados com 11

classificação de sota-pilotos."
Ore. pectivo professor explicando o exiguos resultado

até hoje colhidos dessa instituição, attribue-os ás concli
ções de admissão prefixadas nas in trucções, que acompa
nhár~Lo o citado aviso, e principalmente ao minimum de
idade e ao embarqne previa exigido. u tenta a conve
lliellcia de desenvolver-se a instrucção dos o:ffi.ciaes da ma·
rinha mercaute, alargando- 'e o programma de ensino pela
inclu.ão das linguas franceza e ing1eza como estudo. 1)I'e
paratorios, das mathematicas como preliminar indispellsa-
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,el á comprehensão de um curso regular de navegação,
e finalmente da mechauica elementar, base da theoria da
manobra ,apparelho dos na,ios.

A meu ver não provêm dos embaraços da matricula
apontados a pouca affiuencia de discipulos para a aula de
pilotagem da Bahia; mas implesmente da decadencia da
industria maritima em nosso paiz, onde os poucos pilotos
que existem, com grande di:fficuldade achão emprego, e
este mesmo mal retribuido.

r ão duvidaria elevar o limite de idade marcado nas
in trucçõe de 1859 ; lião de cubro porém fundamento para
dar maior larg'ueza ao programma de estudos; antes é
minha opinião que o ensino de que se trata deve ser mais
pratico que theorico.

Para o jovens que e dedicarem simplesmente á mari
nha mercante, bastara a mode ta instrucção, que hoje pro
porciona a aula de pilotagem; para os que ambicionarem
mais variados conhecimentos, e. tá aberta a Eschola de ma
rinha.

Como e vê destas informaçõe', a aula de pilotagem da
Bahia, Cl'eada pelo Mini teria da Marinha, ubordinada á
sua administração, e funccionando em uma da- salas da
Capitania do Porto, não é com tudo um estabelecimento
de instrucção militar. Pouca ou nem uma utilidade tem
ella prestado. Como ensino militar a pilotagem compre
hend -se uo programmu da E;;chola de marinha; como
en ino civil não vejo moti ,-o para ua dependencia do Mi
ni terio da marinha; e só o desenvolvimento do commer
cio e da indu~tria maritima póde e -igir um estabeleci
mento de ta ordem.

E CHOLA REGlMENTAE .. -Destinadas á formar o:fficiaes
inferiores para o serviço do" corpo' do exercito, compre
hendem a seg'uinte' materias para toda as arma : lei
tura, calligraphia, doutrina cbristã, as quatro operações
obre numeras inteiros, fracções ordinarias e decimae,
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meteorologia, deseuho linear, a' principaes di 'posiçõe da
legislação penal militar, os devere do olaado cabo de
e. quadra, furriel sargento em todas a ircums "':ncias do
serviço de paz e de guerra. Para cada uma das armas:
a instru 'ção pratica re pecti va regulada por programma:
organi 'ados pelo conselho de in trucção da eschola militar.

Do Relatorio do Mini terio da Guerra apre entado á
Camaras em l86ci, consta. que a e chola regimental do ba
talhão de engenheiros anuexa, á eschola preparatoria da
Côrte, foi frequentada por 31 alumno , dos quaes G forão
h'l,bilitados para passar á elas e superior.

ESCHOLAS PREPARATORIAs.-Comprehendem o e tudo das
doutrinas exigidas para a matricula do cn'r o militare
superiores, e a instrucção pratica elementar das differen
tes armas. O .eu cur~o é de dons annos lIaS quae estu
da-se grammatica portugueza, franceza, hi toria e g'eogra
phia, principalmente do Brasil, arithmetica, algebra ele·
mentar, geometria, trig'onometria plana, de enho linear e
g'eomet1'Ía pratica, administração de ompanhias e de corpos.

Do Relatorio do Mini terio da Guerra de te anno con ta,
que se extinguio a e 'chola preparatoria do Rio Grande do
Sul, e foi reformado o regulamento da e chola prepara
tOl'ia da Côrte. Estas meuicla , diz o me mo relatorio, acon
selhadas pela experiencia, VfLO sendo j u tificadas na pra
tica durante os pouco mezes do corrente anno, em tlue
e tem executado o noyo regulamento da e'chola prepa

ratoria.
Em 1864 o resultado elo exame nesta eschola foi o se

guinte: approvado: plenamente na aula de matbema
ticas 11, na aula de francez 16, na anla de gramma
tica portugueza, !li tOl'ia e geograpbia 19; approvados .im
pIe mente na primeira aula 17, na segunda 16, na terceira
18; repro ados na Jlrimeira aula 21 na 'egullCla 3, na
terceira 19.

Em 1865 matriculárão~se 72 alumllos de di"er a. armas:
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fOl'ãO approvados com distincção na aula de mathematicas
4 na aula de grammatica portugueza, historia, e g'eogra
phia 16: jmple mente na primeira aula 9, na segunda·
12, na terceira 21 : reproyado na primeira 27, na segunda
4, na terceira 12. Alguns deixárão de fazer acto, outros
perdêrão o anno.

Em 1 66 o 1'e ultado dos exames foi o eguinte: app1'o
vado plenamente na aula de mathematicas 15, na aula
de francez 15, na aula de grammatica portugueza 14, na
aula de geogTaphia la, na aula de historia 14; app1'ova
do ·impIe. mente na primeira aula 21, na segunda la,
na terceira 16, na quarta 18, na quinta 22; repl'O"\ados
na primeira aula 18, na egunda 14, na terceira 8 na
quarta la, na quinta 11. Deixárão de fazer exame por te
rem marchado para a guerra 19 alumnos; outro perdê
rão o anno. A matricula foi de 118. J o anno corrente
matriculá1'ão- e 111.

E. crroLA MILITAR. - Tem um cur o de tres annos, nos
quae se ensinão aJgebra 'uperior, g'eometria analytica,
physica experimental precedida de noçõe:s de mechanica,
chimica inorg-anica e ua. applicações.í pyrotechnica mi
litar, de enho topographico, topogTaphia e reconhecimento
do terreno, tactica, estrategia, ca'trametaçilo, historia mi
litar, fortificação pas",ao'eira e iloções ele fortificação per
manente noções elementar de bali 'tica, principios de di
reito da gent.es, elementos de direito natural e de direito
publico em rela)íO ao serviço milit.ar, legislaçrLQ militar,
de enlJO de proj ecçõe , geometria di cripti \'a compreheuden
do estudo sobre o planos cotado e na applícação ao des
enfiamento, calculo diiferencial e integral, mechanica, ba
li.tica theol'ica e pratica, technolog'itt militar, artilharia,
pl'illcipaes sy temas de fortificação permanente, ataque e
clefeza de praças, mina militares, desenho de fortificaçõe
e da maclúuas de guerra, manejo de armas, g'ymlla tica,
nata~ão, e exercicios praticas.
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Os dous primeiros annos formão o curo de ca,'allaria e
infantaria, os tres anno~ o de artilharia.

As habilitações para o e tado-maior do exercito e enge-'
nhal'ia militar comprehendem além daquelle tres annos
um curo o complementar feito ns E. chola Central, para o
estado-maior do e tudo e exercicio pratico de desenho, geo
graphia, g'eodesia, botanica, zoologia, e elemento de chi
mica organica, e para a engenharia militar do estudo e
exercicios praticos de mechanica applicada á construcções,
principios de architectura civil, propriedade e re i tellcia
dos matel'iaes de construcçõe ,noçõe sobre o regimen dos
rios e o movimento das ag'uas nos canaes e encanamentos,
navegação interior natural e artificial, e tradas, ponte,
vias ferreas, e telegrapho , mineralogia e g'eologia, de-
. enho de archit~ctura, ordenação e duração do::; edificios
civis e militares e execução dos projectos.

Subordinada á esta eschola existe uma Eschola gp/tal ele
tiro no Campo Grande, proxima á Capital do Imperio. Eu
'inão ·se as seguintes materias: nomenclatura das diversas
boca de fogo da arma de artilharia e dos seus reparo,
armões, carro., fOl:ias, galeras, e da.'> di versas peças de pa
lamenta e arreios; nomenclatura, emprego e fabrico dos
differentes projectis; nomenclatura e erviço das differen
tes machinas de força empregadas l)ara montar e desmon
tar peça'; meios praticos de avaliar di tancias; nomen
clatura e emprego dos diversos in trumentos para arrancar
e rebater espoletas e para o reconhecimento e pontaria das
differentes bocas de fogo; theoria e pratica das pontaria..,
das differentes bocas de fogo e dos foguetes á congreve
'para os tiros directos, curvilineos e mergulhantes ou de
ricochete; graduação de espoletas para as diversas ampli
tudes e tragectorias corre'pondentes; avaliação da força
balistica da polvora 1)01' differentes modos conhecidos.

Tem uma extensa linha de tiro para o ensino theorico e
pratico, e mandou-se adoptar provisoriamente o curso para
a Eschola de Saint-OrneI' por Panot.
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Os Relatorio:> do Ministerio da Guerra deste anno e do
anno pru. ado reconhecem a necessidade de uma reforma,
pela qual e oncentre na e chola militar todo o ensino dos
que ~ dedicão á profissão das armas. Os ofIiciaes do es
tado maior do exercito e eng'enheiros militares completão
a ua in trucção na E~chola Central: ão obvias as ra-

Õcl da couyeniencia de 'a reforma.
O movimento ela Eschola militar no ultimo anno foi o

eguinte: Em 186-4: matriculárão- 'e 109 alumnos: forão
appro,aelos com eli:;tincção 7, plenamente 106, imple.mente
67 na:; 6 cad iras elo curso: deixál'ãO de fazer exame 15
nas di rersas cadeiras, e perdêrão o anno 6.

Em 1865 suspeudêrão-se os trabalhos da Eschola por cau a
da g'nel'1'H.; e e. ta intel'1'UpçãO aiuda continua: lente, ofIi
ciae , e alllillnos defendem no Paraguay a honra de sua
patria.

E CHOLA. CENTllAL.- esta E chola ensinão-se mathema
tica e cien ias physica e naturae . Em um curso de eis
atino comprehendem- e as eguinte materias: alg'ebra, g'eo
metria, trigonometria rectilinea e espherica, desenho linear
e t pographico, noçõe' de tOlJographia, geometria analyti
ca, theoria geral das pl'Ojecções, calculo differencial e inte
gral, mechanica, phy ica experimental, resoluçãO gTaphica,
do problema de geometria di 'cripti"la e de suas applica
çõe á theoria das ombra, chimica inorganica e analy. e
re pectiva, de'enho de machina , astronomia, topographia,
geodesia, -botanica e zoologia, noções de chimica organicâ,
des nho geog-raphico, mechani a applicada ás construcçõe~,

architectura civil, theoria obre o regim n dos rios, mo
vimento de aguas nos encanamentos, }lavegação e estradas,
pontes, vias ferreas, telegraphos, mineralogia, desenho de
architectura, ordenaçãO e decoração dos edificios civis e mi
litares e execução de projecto, hydrodynamic9, applicada,
motores e machinas hydraulicas, melhoramento dos rios re
lativamente á navegaçã.o e ás inundações, canaes navega-
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vei:;, encanamento e derivação de ag'uas, poço artesianos,
segurança e con ervaçüo do portos, de. ob. trucção do. han
cos e ancoradouros, e~onomia politica, e tati. tica prin
cipios de direito admini ·trativo, de:;enbo de cou trucção e
de machinas hydraulic:as, e exercicios pratico,' durante as
ferias.

Para os paisano tem a E..chola dous curso, um ue en
genheiro civil, outro de engenheiro geographo: o primeiro
compõe-se de todas a.s materia' supramencionada' c dos
re 'pectivos exercícios praticas: o seg'undo compl'ehende o
estudo dos quatro primeiros annos do curso geral, que abran
gem as seg'uintes materias: algebra, geometria ana.l t.i a c
tbeoria geral das projecções, elemento:; do calculo differen
cial e integTal, mecanica, trig'oliometria rectilinea e esphe
rica, astronomia topogl'aphica, geode ia, physica experimen
tal, chimica inorganica, botanica, zoologia, lioçoes de chimica
organica, resoluçãO gTaphica dos problema de geometria
descripti. a e de suas applicações á theoria das sombra.. , de
senho linear e topographico, desenho de machinas, desenllO
geographico, exercicios pratico', pratica do observatorio,
operações geode:;icas,

Possue uma bibliotheca, um gabinete de pbysica, um
laboratorio chimico, um g'ahillete de mineralogia, uma sala
de modelo:; de COllstl'UCçõc:; mai:; importantes, e de machina ,

Depende da Eschola Uel1tral o Imperial Obsen'atorio As
tronomico, o qual tem 1Jor fim o ensino da astronomia pra
tica aos alumnos do 4," anuo da mesma Eschola, e a pu
blicação de observações astronomicas e meteorologicas. Ue
guIão-se li 'e11e os chronometros das rcpartiçõe:; da guerra
e marinha, e dial'iamente dá-se um ignal indicati ,-o do
tempo médio, Tem publicado o importante trabalho das ta- .
boas meteorologicas com as differentes curvas,

O Imperial Observatorio Astronomico está situado em
uma eminencia da cidade do Rio de Janeiro. Seus em
pregados têm sido por yezes mandados em commissão fazer
estudos e observações eJ;Il differentes pontos do Imperio,
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Publica nas folhas diaria. os factos meteorologicos obser
yados no dia ante edente.

A Eschola Central depende do Ministerio ua Guerra,
porque n'el1a completilo a ua instrucção os o:ffi.ciaes do
estado-maior do exercito e os eng'enheiros militare : entre
tanto tem dous cursos para paisano, um de engenheiro
ch'il e outro le engenheiro militar. ão evidentes o de
feito' de ta dependencia reciproca.

Devendo-se concentrar na E chola Militar o ensiuo de
toda a doutrina militares, comém que a E chola Cen
tml fique independente uo Mini teria da Guerra, e como
in tituiçãO de en.ino profi ~ional lljeita ao Mini teria das
Obra Publi a, Yi::;to que não temos um ministerio g'eral
da in trucção publica, dando-se-lhe proporções mai "Vastas
á. imitação do. estabelecimento allemãe e outros, a que
me referi, quaudo tratei do en ino profi<:: 'lo11a1. Como ac
tualmente e tá é uma anomalia.

Tem ido encarecida a nece~sidadf' do corpo de enge
nheiros civ1::; para erem empregados pelo Mini'terio das
Obra. Publicas nos grandes trabalho de melhoramento
mat rial: par ce-me que a, atisfação de ta necessidade está
ligada á reforma que indico, e já foi reconhecida no. Re
latorios do Mini terio da Guerra.

Em 1864, matriculá1'tLO-se lU!. E 'c1101a Central 154 alum
no.. , cndo: 1 militare' e 139 I)ai anos: do curo o militar
d 1'ão-;-e no 4° anno, pelo qual com ÇãO os estudo' com·
plementares da Eschola íilitar, 24 approyações plena nL"
3 aula. e ') simple" em 2 aula'; no 5· anno, 3 approvações
plenas em 2 aulas e:2 imple em 1; no 6° anno, 6 ap
proyaçõe' plena na 3 auJa e I imple em 1. Do cur o
de paisano~, o re ultado foi o segui nte: lo anno, 48 ma
triculado appro, ação com di tillcÇãO 4 na dua aula
plenas 31 na 2 aulas, imple' 15 nas 2 aula, r prova
rõa' 9 nas 2 aula ; 2° anno 33 matriculado. appl'ova
ções llena 11 em 2 aula , simple 18 em 2 aulas, repl'o
Yaçõe:i 6 em 2 aula ; 3· anDO 31 matriculado', approTa-
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ção com distincção 1 em 1 aula, plena 35 nas 3 aulas,
'imples 14 nas 3 aulas, reprovações 5 em 2 aula ; 4° an
no, 18 matriculado, appl'oYação com di tinc.ão 1 em 1
aula, plenaJ 40 nas 3 aula imples 15 nas 3 aulas; 5°
anno, 7 matriculados, approvação com dHincção 1 em 1
aula, plenas 2.'3 nas 3 aula~, simple 3 em 2 aulas' 6°
anno, 2 matriculados, approyado com distincção em 1
aula e plenamente em 2. Alguns deixárão de fazer exame
por haverem perdido o anno e outras cau as.

Os Relatarias não dão informaçãO oure o movimento
da eschola no anno de 1 65. Em 1866 matriculárao- e
152 alumnos: o resultado do exames foi o seguinte: l°
anno, 74 matriculado', approvaçõe plena 53 na 2 aula,
simples 24 nas 2 aula, reprovações 10 nas 2 aula . 2° an
no, matriculados 31, approvaçõcs com di tincção 5 em 2
aulas, plenas 30 nas 3 aulas, imples 19 nas 3 anlas, re
provações 10 nas 3 aula ; 3° anno, 16 matriculados ap
provações pleuas 23 Das 3 aulas, imple.. 17 nas 3 aulas,
repro, ação 1 em 1 aLlla; 4° armo, 19 matriculado, ap
provações com c1istincção 4 em 1 :.tula, plena 23 na. 3
aula. , imples 16 m 2 nula, reprovação 1 em 1 aula;
5° anno, 8 matriculados, approvaçõe. plenas 22 liaS 3
aulas; 6° anno, 4 matriculado, approvuções ('om di tinc
Ção 2 em 2 aulas, plena. 10 na. 3 aulas. Alo'un dei·
xárão de fazer exame, outros perderão o anno, além do:;
que morrêrão.

o anno que corre matriculárão-. e 183.



I STRUCcAo EXCEPCIONAL...

A in trucção dos urdos-mudos, dos cegos, dos idiotas, e
do: imbecis con titue um dos modos, por que se exerce a
helleficencia ~ocial. Pri,ados da faculdade" pela,~ quae o~

outro e communicão, e bebem nas relações reciproca a
primeiras noções da ."ciencia, es es infelizes têm necessi
. idade de um en ino especia1.

Dando-se-lhe. a in 'trucção, não s6mente e u tili ão for
ça., que erino completamente perdida..: para a sociedade
mas respeitão-se o direito~ sagrado' do infortullio. Ferin
do-o em uas faculdades mai precio, as diz um e"criptor,
a Providencia quiz fazer comprehender ao podere publi
cos que deyem ub tituir a sua acção á de11e .

Entendem alg'un que esses estabelecimentos de. en iDO
excepcional . ão in:tituiçõe ele mero luxo. • e con iderar
mos relativamente a l)ouca nttellção que entre n6 se tem
dado á instrucção popular é isso verdade até certo ponto;
mas l1. • ua utilidac1e em thes não p6de er contestada.

O. estabelecimente' elo en 'ino excep iOllal, que possui
mos, ão o Instituto" do cego:' e dos surdo -mudos, am
bos na apitaI do Imperio.

lN TITUTO no ME I 'o CEGO .-Lê-,e nl) Relatorio do
Mini 'teria do Impel'io de:te anno : ' Recebem educação ne te
estabelecimento 28 alumno, :endo 18 elo sexo masculino
e 10 do sexo feminino. São externos 2 e contribuintes 4.
Ião s6 as materias que pertencem á instrucção primaria

mas ainela alguns estudos secundarias, principalmente a
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lillg'ua franceza, historia, geogruphia, arithme ica e alo-e
bra, [o ensinado com a muior reo'ularidade e em geral
com muito a.proveitamento, A musica é tambem en inada
e com esp cial cuidado por er a profi"sãO á. que podem
recorrer O' ceo'os com mai" facilidade e vantagens para o-a·
nharem o. meio. de subsisten ia,

" Coutinuã.O á trabalhar a o:ffi.cina typogra11bica e a de
encadernação, apre:entanto amba. resultado ~atisfactorio.

As a1umnas U1)plicãO-se tambem com aproveitamento ao'
trabalhos proprios do eu exo.

, O patrimouio do ln titnto con ta de 31 apolices da dí
vida pnblica de 1:0008000 e 5 acçõe da companhia }Jor
vapor E pirito • ancto, do valor de 200S000 ada nma. '

Do Relatorio do Director elo ln tituto, á cuja paternal
e zelo. a administração tudo de"e o estabelecimento consta
o 'eO'uinte sobre a instrucção dos meninos: ,. Em 1864
chegárão os alumnos á percorrer a escala de estudos para
os diverso ramo.: d.o respectivo clir:--o, e, cedendo-se até com
os de generalidades sobre <li \'er os ramos de . ciencias o·
ciaes. Durante o.' ,,'g'uilltes annos até agora o estndo' que
constituem propriamente a in "trncção primaria têm o'anho
o incremento de que ão u ceptiv i~ pa ando o, alum
nos para outros annos com reryularidade e yuntagens. Os
estudo' secundarios nã.o têm retrooTadado; e me mo em aI·
gumas das materias têm-.'e aperfei.oado, como na lingua
franceza, geographia historia, arithmetica e algebra. • a
geometria porém tem ficado estacionario por falta de ma·
teriae~ especiaes para e. t en..ino, l)em como no estudo
das generalidaues sobre divel"a. 'ciellcias llaturaes, uão ten
do proseguido na aprendizagem do que ainda lhes falta
conhecerem.

"Na execução da musica., que é justamente o de CJlle o'
alumuos deste Instituto se occupüo, por lhe proporcional'
os mais prompto:' recursos necessal'ios á sna futma sllb 'is
tencia, têm elle' l'etrogradado um pouco nestes dous ul
timas annos. Para ist.o concorren lo a $allida de dous alul1l-
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no' e o fal'lecillleuto ue um dos mais aproyeitados na exe-
cuÇão do", ill trllmentos; 2° a falta Jos que sãO precisos
pare ,;ub'tituir os estragado, e illlpl'e tarei, ; 3° o estrago
das yozes mal aproveitadas e educada á mingoa de um
professor especial de canto; 4° o tliminuto pes~oal de alum
n03, sendo mi 'ter e peral' pelo de 'enyolYilllento ainda Jes
'ouhecido das yozes e da aptidfLO para a mu ica nos de
tenra idade. Quanto ao e tudo das theorias neste ramo da
in 'trucção, tem ganho ere 'cen te deseln-ohimento e impor
tuncia: o que frequentão a :egunda ela, e, lêem e escre
yem perfeitamente a mu 'ica, conbecem todo os eu prin
cipio elementares, solfejão c executão a e cala,. o]Jtima
mente; e o:; que pertencem á primeira cla~ e, aperfeiçoão-se
progressivamente em todos os preceitos de harmonia ou
contraponto, mas carecem ainda de aprt'uder suíficiente
mente as regra de instrum~ntação. ,.

IKSTITUTO DO uRDOS-MUDOS.-Diz o Relataria do Mi-
ni teria do Imperio: . Limita-se á 17 o numero dos alum
no que exisiem neste Instituto, endo 14 do 'exo mas
culino e 3 do feminino, ão pen ioni tas do E tado 12 e
ua Pro\'incia do Hio de Janeiro 3: ha sómente 2 contri
uuintes. Acha- e este Instituto no mesmo estauo que foi:
descripto pelo meu illu trauo antecessor no seu ultimo Relata
ria. A carencia de recUl'''OS obsta, á que se lhe dê qual
quer incremento.

" Hefiro-me ao que expoz o mesmo meu antecessor so
bre a cOllvenicllcia não ó de augmentar- e o numero de
pensionistas do Estado, afim de e poderem receber mais
alg'uns meninos surdo -mudos indigentes da;, provincias,
como de se votar uma subvenção uíficiente para serem
definitivamente proridas todas as cadeiras do Instituto, e
estabelecerem-se algumas oíficinas, dando-se-lhe nova 01'
ganisação á semelhança da que tem o Instituto do me
nino ceg·05.

Dizia esse Relataria de 1866: c: NãO sendo dotado este
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•

Instituto de recur~os proprios e 1mitando· e o auxilio que
lhe presta o E tado á u tentaçiLO de 1') a1umnos não tem
podido desenvolver-se. A matel'ias lec ionadas ão: a lin·
gua nacional, arithmetica e algebra, 11i toria e geogra
phia, calligTaphia, desenho, articula,ão artificial, leitura
sobre os labio., accre 'cendo para as menina. trabalho de
agulha e de bordadura. O clirector e directora eD, inão lo
das estas materias á excepção sóm 'nte do des nho que
tem profe SOl' tipe ia1. Aquelles 'ão, porém, coadju"auo~ pelo
Inspector dos alumno , pelo 'ecretario e Jl la lu pectora
das alumna:, que cstão encarregados dc algumas classes
inferiüre

, Con \ 'ia para completar-se a educação dos alumno,
habilitando ·os para exercel'em })l'ofis 'oe mechanicas, esta
belecer algumas 0:fficilla8 apropriada , mas não o tem per
mittido a falta de meios. Apena' ha nma provisoria mal'·
ceuaria.

c Apezar, porém, de,te pouco li80ngeiro estado do ln 
tituto, alresentão os alumnos 111 0 '\lu' progres o:. "

O Relatorio de 1865 di ~e: c. J ulg'o mui to nece ario
organisar sobre outra' ba,es e ta iu tituiçãO, que ainua
niLO tem um caracter precisamen te definido. "

Ta falta de })J'otecçiLO e:fficaz e recu1:':0 suflicientc', de
vem-:e á dedicação e zelo, com que é dirigido o lu. tituto,
esses progressos de que fallou o Relatorio.



SOCIEDADES SCIENTIFICAS, LITTERARIAS
E INDUSTRIAES.

a Capital do Imperio ba as eguinte sociedades: Aca
demia Imperial de Medicina, Instituto Historico Geogra
phico e Etnographico ln tituto da Ordem do Advogados
Brasileiro, ln tituto Polytechnico, Instituto Pbarmaceutico
do Rio de Janeiro, ln ,tituto dos Bachareis em Letras,
Athenêo Litterario, Ensaio Litterario~, Bibliotheca Flu
minense, ociedade Auxiliadora da Iudustria :racional e
Lycêo da Arte e o:fficios.

O Institnto Historico e Geographico publica, ba vinte
e oito annos, urua revi ta trimensal: dedica-se ao e tudo
da historia e geograpbia do Bra;-il. Reune-se duas vezes
por mez. A ua bibliotheca além de outra obra possue
n. bibliotheca americana, rennida pelo Dr. Martius, autor
da Flom B?'asiliense.

A ... ociedade Anxi1iadora da Industria Nacional publica
um folheto mensal. E' con ultada pelo governo em ne
gocios da agricultura e iudu tria do paiz.

A Academia Imperial de Medicina discute em es ões
regulare~ a, umptos relativos á. byg'ielle e saude publica:
publica, ha trinta e ei annos, uma revista.

i as provincias do Maranhão, Pernambuco, Bahia, S.
Paulo e outras, ha a sociaçõe da me ma natureza, que
publicão revistas. O ln tituto Historico e Archeologico de
·Pernambuco e o Instituto Historico da Bahia prestão bons

ll'iSTR. PllB. riO BRASIL ~



180 Â INSTRUCÇÃO PUBLICA

erviços á hi toria nacional. Ha tambem na Bahia um
Con ervatorio Drarnatico, devido á iniciativa do talentoso
Agrario de ouza Mendes, tão cedo roubado pela morte
á::; glorias litterarias de Slla patria.

a Capital do Imperio ha tarnbem a eguinte 80 ie
dade estraug'eira': Gabiuete Inglez de Leitura, Gabiuete
Allemão de Leitura, Retiro Litterario Portng-uez, e Ga
binete Portuguez de Leitura.

BIBLIOTHECA :.

A Bibliotheca acional tem 66,000 yo1umes. e obra~

de grande merecimento. E. tá montada em 11m "Vasto edi
ficio da Capital do Imperio.

A Bibliotheca da 'Marinha possue perto de 2,800 map
pas, muitas 11lantas, cerca de 10,000 ,olume" incluo ive
~3 bibliothecas especiae de navios de guerra.
- Algumas sociedades particulares na Capital do Imperio
possuem bibliothecas interessantes.

as Capitaes da pro\-incia da Babia, de Pernambuco, de
S. Paulo, do Ceará e de outras, ha tambem bibliotbecas
publica::; sustentadas pelos cofre-o provinciae .

MU EU JACIO AL.

o Mu eu aciona1, estabelecido na Capital do Imperio,
compõe-se l1e quatro sec. ões: 1', anatomia comparada e
zoologia; 2", de botanica, agricultura e artes mechanicas j

3', de mineralogia, g'eologia e sciencias physicas; 4', de
nurnismatica, arte liberaes, archeolog'ia, usos e costumes
das nações moderuas.

As secções mais completa são as de mineralogia e zoo
logia; mas tambem se vai tornando importante a de nu
mismatica. Na parte etnographica relativamente ao Bra iI
po. 'sue muitos 01jectos raros e de g'l'ande interesse para
a sciellcia. Possue uma bella collecção archeologica de
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de gTande valor, das ruinas de
ua Iagestade a actual Impera-

yasos e outros artefactos
Pompêa, offerecidos por
triz do Brasil.

A Sociedade Amante da Instrucção, estabelecida no Rio
de Janeiro, ha trinta e oito annos, sustenta um collegio,
em que se educão orphãos desvalidos, e aulas de instruc
ÇãO primaria. Infelizmente tão louvavel exemplo não tem
achado imitadores.





ORÇ1~IENTO DllNSTRUCÇÁO PUBLlCl NO IIIPERIO.

Os dado~ seguiutes forão extrahidos das propostas da lei
ue orçamento para os exercicios de 1864-1865 e 1866-1867,
apre entadas pelo Ministro da Fazenda á Assembléa Geral
em 1865, e das leis de orçamento provinciaes do mesmo
anno de 1865.

DESPEZA GERAL.

Instrucção uperior: Fa
culdades de direito e de me-
dicina . 396:215$000

Renda das matriculas na
me ma' Facnldaues . 115:8028000

Instrucção primaria e se-
cundaria do municipio neu-
tro . 335:159$150

Renda do Imperial Co11e-
gio de Pedro II. SO:500HOOO

Instrucção relig'iosa: Seminario .
Instrucção profissional: Academia das

Bellas-Artes, Instituto commercial, Lycêo
de arte e officios .

lu tituto do ceg'os e surdos-mudos, e
estabelecimento de educandas do Pará.

Subvenção ao lu tituto hi torico e g'eo
graphico e á Imperial Academia de Me
dicina .

Pelo Ministerio do Imperio.

I ,

780:413S000

254:659U50
120:000$000

55:160$000

59:300S000

9:0008000

778:532$150
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Eschola de marinha e outros e'tabeleci
mentos scientificos do Ministerio da Ma
rinha. .

Instrucção militar do lY!inisterio da
Guerra.

Subvenção ao Imperial Instituto Flu
minense de agricultura, e á Sociedade
Auxiliadora da Indu tria nacional pelo Mi
nisterio da Agricultura Comrnercio e Obras
Publicas

Sornma.

13 :032$319

284:744$500

18:000 000

1 219:30SS969

. Para estabelecer uma comparação entre a despeza g'eral
com a instrucção publica, e a que custão a força publica
e as prisões, recorri á proposta apresentada pelo Ministro
da Fazenda em 1863 do orçamento para o exercicio de
1864-1865. Tessa epocha não se cogitava aiuda da guerra,
em que o paiz se acha empenhado. Isto não enfraquece,
e antes fortalece as conclusões, que pretendo tirar, porque
se ha differença, é para mais nas despezas da instrucção
publica e para menos nas despezas militares.

Pessoal e material da po
licia, conducção, sustento
curativo de presos pobres,
corpo policial da côrte e casa
de correcção, pelo Ministerio
da Justiça .

Renda da casa de COl'l'eCção

1,231:861 HOOO

177:95UOOO 1,053:910S0.00

Corpo da armada e classes annexas, bata
lhão naval, corpo de imperiaes marinheiros,
arsenaes, força naval e material, pelo Minis-
terio da Marinha 5,737:540$900



NO BnA~IL 185

Quadro do exercito, classes
inactiYa5, arsenaes de guer
ra, fabricas, c{)\onias e pre 'i
dias militare , pelo :Ministe~

rio ela Guerra .
Ren<la dos arsenac.3

10,695:29U850
73: 102 '000 16,359:7308750

. 17,413:6408750

ão inclui a despeza com a g'uarda nacional, com as
obra do dou ministerio da marinha e guerra, e outras.
A pequ na ousignação yotada JJara obras ~o Ministerio
do Imperio não tem applicação ao edificios de in. trucção
publica.

De. peza geral com a força publica e policia, e ca a de
correcção da Côrte 17 413:640~750: despeza o'eJ'al com a
in trucçfLO publica 1,219:308$969. endo a de peza total
ar :ada na quantia de 57,846:407 ;';766, é perto de um terço
despendido com a força publica e presos, e com a in8
t1'llCÇfLO publiea uma 47.' part . A despeza com a policia,
corpo policial e ca. a de correcçfLO da Côrte é quasi igual
á <la in trucção publica.

DE PEZA PRO'\i1 rCIAL.

PltOYTKCIA DO AlIAZOr-A.- A sua de peza total é de
146:435~900: O'asta com a instrucção publica 22:780nOOO,
uma 6.' parte, e com o ustento e cOllducÇão ue presos
740S000. Nüo ha <lespeza proyincial com a força publica.

11novIN IA DO PAnÁ.- De peza total 324:997~765: com
a in trucção publica 167:170S000, perto ele um quinto: com
a força 1JUblica, ustento e conelucçi1o de presos 123:870 450,
menos 43:2998550.

PnoHNCIA DO MARANHÃO.- De peza, total 611:470 626 :
com a instrucção publica, inclusive subsidio, 145:0378000,
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•

quasi um quarto: com a força policial e presos 107:38H250,
pouco mais de um exto: menos do que com a instruc
ção 37:655$750.

PROVINClA. DO PIA HY.- De peza total 26 :525. 60: com
a instrucçãO publica 46:660.:000 pouco mais de uma 6.'
parte: com a força publica 34:83lH200. quasi um etimo;
differença para a de peza da instrucção publica 11:828 800
de menos.

PROVI ClA. DO CEARÁ.. - De peza total 508:391 415: com
a instru.cção publica 124:93"~000, incluo iye 3:000 '000 para
a bibliotheca e 30:795, 000 para a ca a d educaudo, ul
timamellte di- olvida, meno' de um qnarto: com a força
publica e presos 95:1878000, pouco m uo' de um quinto:
diffel'ença para a instrucção publica 29:748,,'000 Je menos:

PROVL ClA. DO mO-GRANDE DO NORTE.- Déspeza total
200:682$800: com a in trucção publica 40:5088000 perto
da 5.' parte: com a força publica e pre 'os 17:892$800,
menos de uma 11.' parte. Differença á favor da instruc
ÇãO 22:6058200:

PROVINClA. DA PARA-HYDA.- Despeza total 694:529$000:
com a instrucçãO publica 86:183$333, qua i uma 8.' parte:
com a força publica e presos 119:7058000, mais de um
setimo: differença contra a instrucção 33:521 667.

PROVI ClA. DE PERNHIBuco.-De peza tota.l1,729:9968695:
com a instrucçãO publica 236:7848778, pouco menos de
um septimo; com a força publica (corpo pl'ovisorio de po
licia) e 111'esos 196:6478000, meuos dc um decimo: differença
á favor ela instrucção publica 70:1378778.

PROVINCIA DE ALAGOAs.-Despeza total 429:924 '500; com
a instrucçãO publica 89: 121 $000, mai::; de um quinto; com
a força publica e presos 91 :2798000, inclusive gratificaçõe
ás familias das praças do corpo 1)011 eial, que marchou para
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a guerra, e de voluntario~, qua i igual quautia com diffe~

rença de 2: 1588000 contra a instrucção publica. Deve ser
pouco mai ou menos a mesma a favor da instrucção,
ce~sando aquella gratificação.

PROVINCIA. DE . ERGIPE.-Despeza total 509:3538648; com
a ill trucção publica 51:9408000, ·uma decima parte; com
aforça publica e preso 79:858;,900, pouco mais Je um
etimo; differença contra a instrucção 17:918S900.

PROVINCIA DA BAHIA..-Despeza total 1,625:8848958: com
a in trucção publica 263:469,333, meno de uma 6'1)arte;
com a poliria e preso' 420:77lS556, mai de um quarto;
differença contra a instrucção publica 15-7:3028223. Este'
dados são da lei do orçamento de 18641 isto é, para o
exercicio de 1865-1866.

PRO,TNCIA DO ESPIRITO- ANTo.-Despeza total 137:150 139:
caIU a instrucção publica 29:3708000, pouco mais de um
quinto; com a policia e presos 30: 140,;000: differença con
tra a instrucção publica 7'108000,

PnoVINCIA DO RIO DE JANEIRO,-Despeza tota12,8g6:07lS :
com a instrucçüo publica 255:107'$200, pouco mais da lI"
parte; com a seg'urallça publica, policia e presos :342:0188500,
menos de urna 8' parte. Differença contra a instrucç.ãó
86:911$300.

" PUOVINCIA. DE ANTA-CATHAUINA.-Despeza total 177:3428:
com a instrucção publica 39:1228000, pouco mais de. um
quinto; com a policia e presos 40:644$: differença contra
a instruccão 1:522$.
~ .

24I1'(STR. PUB. 1'(0 BRASIL

PROVINCIA. DE s. PAuLo.-Despeza total 937:128$330;
com a instrucção publica 172:5738330, pouco maís de uma
6' parte; com a policia e presos 283:2048, pouco meno de
um terco: differenca contra a instrucCão 110:630S67().., .
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PEOVI CIA DO mO-GRA DE DO. uL.-De peza total 877: 474S:
com a in trucção publica 180:000S, pouco mai de llm
quinto; com a poli ia e presos 160:000 f pouco mai' de
um quinto: dilferença à fayor da in trucção 20:000/.

PnOVINCIA no PARA~..\.-De 'peza total 234:060S-90: com
a instrucção publica 44:-38\ pouco mais de um quinto;
com a policia e presos 36:2ô4~9-0, muiLo pouco mais de
um sexto: differença á fayor da in 'trucção 8:273U.

PROVI 'CIA DE MINAS GEllAE .-De~peza totall,3 6: 547S426:
com a instrucção publica 283:700/000, pouco mais de um
quinto: com a policia e presú' 370:983 '380, mais de um
quarto: differença contra a in trucção 87::2 3,"380.

PnOVINCIA DE GOYAz.-De peza total 155:719,000: com
a in trucção publica 36:220flOOO, meno de uma 4' parte:
com presos pobres 5:000$000.

PROVINCIA DE MATTO-GRO so.-Despeza total 73:294$9 O:
com a instrucção publica 13:460.'000, muito pouco menos
de um quarto: com preso 4:000BOOO.

Despeza total de 20 proyincias.
Com a instrUC)LO publica.
Com a força policial e presos.
Differença contra a instrucção publica.
Despeza com a instruc.ão primaria e e-

cundaria das 20 Província e Municipio
neutro, e com a instrucção profi 'sional e

. normal das Provincias .
Com a policia e presos das 20 Provincias

e Municipio neutro.
Differença contra a iustrucção publica.

14,414:986i'ü32
2,3~8:6781'914

;2 546:90 RI 6
218:2298:"12

2,583:338$124

3,600: 18H186
1,107:485H062

ão se comprehendem as despezas feitas com a con ·truc·
Ção, reparos e conservação das cadêas.
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Despeza total com a instrucção publica
em todo c Imperio, inclusive 422:776n819
com a instrucção militar "

Com a força publica de marinha e guerra,
ácima especificada, policia e pre. o .

De peza geral do Imperio, segundo a pro
posta do orçamento, que tomei por ba e.

Despeza de todas as Provincia

omma.

189

3,547:9878943

19,960:5488936

57,846:407'S766
14,414:9868632

72,261 :4948398

ão ~e ioc1ne a de peza das Camaras municipaes, da qual
uma parcella muito insig'nificante e qua i imperceptivel é
app1icacla á in trucçrLo publica.

De tes 72261:5948390 despendem- e com instrucção pu
blica 3,547:9878943, uma 20' parte: com a força publica,
policia, e pre o 19,960:548 '936, perto de um quarto.

E não calculei com toda a de pezas do Ministerios da
Marinha e Guerra. E até 1864 antes da guerra do Pa
raguay, quasil que e póde dizer, que não tinhamos exer
cito nem marinha nem al' enae , nem fortaleza. Ainda
hoje as no. a. Pro-vincia não t~m defeza, nem ~e quer a
fronteiras: e a im asão das força paraguaya veio reve
lar o mi errimo estado da Provincia de Matto-Gros o,

E não temos e tradas para o interior do paiz, que é
qua i absolutamente incommunicavel: os no o rios ainda
não são navegado .

E temos 981 80<.: analphabeto de 1,900 000 habitante
de idade escholar, d endo ser muito maior o numero de
analphabeto da população adulta, que veio de um estado
muito peior J

Ca1culem-. e o uovo sacrificios que pe ão hoje sobre o
thesouro nacional, e que elevão a de~peza á perto de 70:0005,
além da de peza provincial; e faça- uma ideia, do quanto
se tem curado do intere. es e da felicidade do povo pra
si1eiro.





CONCLUSÃO.

Cheguei ao termo do trabalho. que emprehendi, em
calcular talvez a magnitude da empreza para forças tão
apoucadas. Falta-me o tempo l)ara um trabalho meno in
completo; nem po '0 obter toda a informações uecessa
rias. Aquelle que se' empregão em trabalhos de ta ordem, .
sabem que difficuldades se tem á vencer, quando se não
dispõe do tempo e dos meios precisos para tudo Yêr e exa
minar pelos proprios olhos.

Dedico o meu trabalho ao meu paiz. E' a expressão
singela de uma convicção profunda, e de uma aspiração
ardente pela felicidade deste Brasil onde quiz Deu que
eu nasce se, e vivesse no meio da agitações da vida pu
blica. Brasileiro, que ama com e tremecimento e org'ulho
a ua patria, levo ao thesouro de civilisação, que deve
mos legar ás gerações vindouras, o obolo de minha indi
gencia.

Saiba- e o que até hoje. e tem feito, e o que ainda se
deve fazer para a in trucção do povo brajleiro. A rege
neração nacional pela instrucção popular deve ser o fim
do mai sinceros exforço do bons bra ileiro .

110 tristes o tempos em que Yivemos! o campo e
na aguas do Pal'aguay os filhos do povo del'l'amãO o eu
ang'ue em defeza da honra de sua patria: o heroismo

brasileiro escreveu uma pagina brilhante na historia da
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nações. Eusinemos á nova geração, para que um dia possa
comprehender o historiador nacional quando transmittir
aos seculos vindouro.. a memoria deS!:a ublime h catombe
de bravos, que mordêrão a poeira do 010 e trangeiro, vin
gando a aifronta irrogada ao patrios brios.

E no meio das gTandezas futuras da civili~ação nacional·
os nossos descendentes consagraráõ nas obras do eng'enho
a tradicção de e exforço generoso pela regeneração intel
lectual e moral das cla ses populares.

Vá o meu pobre livro caminho da publicidade. Aos ho
mens de intelligencia e de coração nada peço: elies não
podem negar-me aqui1lo a que eu tenho direito, e que
unicamente ambiciono - 1'6 peito á minha boa yontade.
Aos outros peço um favor: fação do meu livro ainda
menos caso do que eu faço delies,



APPENDICE.

Di cur.o pror !'ido na Camm dos Drputado., em sessão de 5 tleJullho de i86:i,
pelo Deplllndo ~lal'lim Fl'aocisco Rihriro do Anlli'oda, apresentando o11I'ojrclo qUl\ Sl\

P :i pagina 85, '

o 'H, MARTIM FHANCISCO (pa?'a ?H![Jocio u?'gente):-Sr. Pre
. id nte, pedi a palavra para olicitar desta camara a con
ces ão de uma urgencia para apresentar e fundamental'
rapidamente um projecto de lei. O projecto que pretenuo
apr -entar á con ideração da ca a entende com a in truc
ÇãO publica, materí'a sem duvida importante, que deve
merecer toda a attenção não '6 do poder legislativo, como
de todo o paiz. Espero, pois, que o meu requerimento
será attendido.

(Consultada a casa, concede a ~t)'gencia ?'cque?,itla) ,
'r. Pl'e~iuente vou al)roveitar-me do fayor que a ca

mara me acaba de conceder, fazendo algumas considera
çõe", sobre a instrucção uperior que entendem com a
materia lo projecto que vou ujeitar ao exame desta as-
embléa.

E por sem duyida a instrucção publica um a umpto
de tal impol'tancia, que deve merecer, como ja disse, não
6 a attenção do poder legislativo, como toda a attenção

do paiz.
As r formas que e fazem em relação á instrucçúo pu-



194 A INSTRUCÇÃO PUBLICA

bliea devem ser o producto de um long'o exame, e obre
tudo, para ellas deve concorrer a O'rande me tra-a expe
riencia.

Parece que a reforma do e tatutos da faculdade de
direito, que acompanha o decreto n. 3,454, não ..e acha
em tae condiçõe ; acredito que, long-e de melhorar o en
sino superior em relaçrLO á sciencia do direito e ao ramos
sociaes que a e ta sciencia mais ou meno ;'e prendem, o
projecto o peiorou sem duvida. (Apoiados).

Examinando este proje to e apontando-lhe o. defeito,
eu deduzirei 'omo conseqllen ia a Me s idacl de u pender
esta especie de spada de Damocles que. e 'u pendeu sobre
o eusino . uperior no Brasil. (tipo'icLClos).

Digo com franqneza, prefii'o o e tado anterior, embora
tenha seus inconvenientes, á reforma que acompanha o de
creto n. 3,454; porque sem quereI; fazer carg-a ao minis
tro que elaborou este projecto, l'espe;tand .' nas intençoes,
e reconhecendo sua elevada intellig'encia, comtudo acredito
que S. Ex. não foi feliz nesta reforma, cousa que pócle
acontecer ás intellig-ellcias mais illustradas, porque estas
mesmas podem enganar-se.

Eu desço ii, analyse dos estatutos; tamos log'o no art. lo
a divi ão da;,; materias que actualmente e ellsinüo na.
faculdades de direito em duas secçoes de ensino, que ac
tualmente constava de uma simpIe secção, ou antes, que
era um curso completo; a 'sim póde- e obter diploma em
sciencias sociaes, e diploma em sciencias jurídicas.

Em primeiro lug-ar, parece-me impossivel e tabelecer a
divisão perfeita destes ramos de sciellcia; á excepção da
sciellcia de economia politica, todos o. outros ramos ensi
nados em nos as faculdades e prendem á noção de direito,
são ramos juridico. ; eu não conheço nas materias a que
me refiro, Í1 excepção da sciencia de econoruia politica,
um ramo que não e teja sujeito a noções de direito.
(Apoiaclos) .

Mas querendo conceder qua se possão separar os diver·
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:'0;:; ramo ele ciencia que e en inão em nos as faculda
d ~ me parece que as im por maior que seja a conces. üo
em favor da opinião a que ou contrario, a c1ac:::ificação
(Iue se fez é defeituo a. ão comprehendo como o direito
admiui irativo pôde .er ensinado entre nós de,endo Robre-'
tudo explicnr- e o dÍ1'eito administrativo 1)atrio, i to é, uma
materia po -iti"a .p.ndo la..,; -ificada entre as sciencias mera
mente .ociaes. quando me parece daramente mai .. ciencia
juridica do que ciencia .ocial. (JIJoiaclo ').

O e.-pirito. refie tido' devem tomar em ubida conta uma-
outra consideração; que creio a autorisação que o governo
tinha foi exc dida, porqu ha dispo iÇão de lei que precei
tua que esta autorLação não irá. nunca até o augmento de
de. peza.

Ora, pela nova reforma egundo o plano que a acom-.
pauba r latiYo á ordem e numero da cadeiras, ba aug
mento de de peza, porque creou-se a cadeira de analyse
da cOll'tituição, materia e ta que pertencia pelo plano an
tiO'o á. cadeira que en ina,a direito publico e natural.

Ma eu 'ou mostrar á camara que na autori.'ação con
cedida, o r. ex-ministro do Imperio não podia ir até
allgmentar a uespeza. Diz o decreto de 19 de Setembr9 de
1853: Art. 1.0 O go,-erno fica autorisado a realizar o
augmento de de p'eza que for llecesario para a execuçã.o pro
vi. oria do:> novos e.tatutos das faculdade de direito e de
medicina. publicado com o decreto. 11, 1,134 e 1,169
de 3 de Iarço e 7 de Maio de 1853, até que sejão elle
definiti vamente apl))'o,ado- pelo corpo legi lativo podendo
até então fazer a altet'açõe que ainda julgar convenientes,
?lias 'lue nrio a'l.t,qnwl1lcm de pe;;as. :'

E. tá visto, pois, que a autori ação não ia até ao ponto
de se augmentar despeza: mas dir-se-htl,: esta reforma foi
feita para ficar sujeita á decistio do corpo legislativo; tam'bem
não é exacto, porque nos estatutos ha disposiçãO expressa
que manda que toda aqnella di po ições que não dependem
de regulamento podem ser immec1iatamente executada.
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o art. 138 do' estatuto que acompanhão o decreto a
qne me refiro, diz- e que o g'OYel'110 mandará executar
de de já os estatutos, ::,alvo no que depende de r'gula
mento,

No § 3" do art. l° t mos uma me:>cla d ::;y-tema de
en ino, para mim iue. plica,yel: ou a theoria do eu ino li
'iTe é boa, ou a theoria do el1::;ino obTigatorio ~ a que deye
pl'e\'alecer; não c:omprehendo, poi , como todos o' ontro:
ramos de ensino diYidido: m . ecção ,ocial e secção juri
dica têm a frecloeucia abrio'atori a., e ó a sciencia (:0 di
reito ecc1e..ia tiC'o a freqnencia line. Jão creio que eja
conveniente amesquinhar um ramo de direito. em dtrdc1a
muito importante entre nó'; te de::;dem para o direito
ecc1esiastico que o tentão os UOyO' e..:tatuto poderia. er
explicavel n'um paiz em (lue a igTeja não é auxiliada pelo
E tado; quando, porém, ha ntl'e nós uma reliO'ião do Es
tado, de denhar, tratar mal, lançar ao de prezo a 'ciencia
do direito ecclesiastico, é COlTIl)letamente inexplicayel.

As im, ou iuauguremos o prio ipio do ensino livre, ou
então mantenhamo' em todos o' ramos da ciencia hu
mana as mesmas di, posições; é isto o que eu compreheodo
e por isso uão po" o aceitar esta di po iÇãO dos e. tatutos.

Jo plano me 'mo de e::;tudos, na c1as, ificação e oTdem do
diveL'sos ramos da ciencia que. e tem de ensinar na ec.ão
juridica, eu encontro defeitos cardiaes; para não cansar
a Camara, chamarei apenas 3, sua attenção para o facto de
qne ao passo que no 4" anno juridico, pelo noyo plano
que acompanha o decreto a que me refiro, e ensina o di
reito civil, já en..ina·se no mesmo anno a pratica do direito
civil, i ,to é, cnsü1<1.-"c a pratica elo que ainua se não
aprendeu.

Além disto, senhores, está estabelecida uma illteryençãO
já por parte do poder geral, já ]'lor l)arte do poder pro
vincial, nas obrigaçõe" das congreg'ações das Faculdades
de Direito perfeitamente inexplicavel.

Assim no art. 15 determina: c. Resolvendo ao cong'l'e-
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gação que fiquem em segredo algum~s de sua deci, ües,
lavrar- e-ha deUas uma acta especial, que será fechada la
crada e . eliada com o sello da Faculdade. " E mais abaixo:
" Antes, porem, de e fechar a dita acta, della se ex
trahirá uma cópia para er levada immediatamente ao co
nhecimento do Go\erno Impet'Í3.1 , '11/1' pode1'á onZel1rt/' n sua
1l1.tblicaçclo por intermedio da congregação. A me. ma con
gregaçãO poderá igualmente, quando lhe parecer oppor
tuno re oIYer ,emelhante publicaçãO, pncedenclo semp/'e
clntm'isação do Uove1'/w Otl em caso dI' Ul'geHCiCL (lo Pre
sidente da pPf) incia. ,.

Para que a inten'enção do Go\'el'llo entml ou do Pre-
idente da Provin ia, em um acto que por deliberação e:'

pontanea da congreO'ação foi eCi'eto I ,-'e a congl'egação
foi quem deliberou a e são secreta, pal'a dizer, e a ma
teria póde ou não tornar- e publica é ella muito mai
competente do que o Governo central ou o Presidente da
Provincia. A 'im, e~ta interveução do pocler executi \'0,

em neces. idade alO'uma, em materia cuja deliberação
pertence á congregação não se explica.

Além di to e tallelecendo o projecto divisão dos e
tudo em duas secções é eYidente que para haver, r·
tema e ta di vi ilo se deveria dar tambem em relação aos
lentes ub titll to. e e dhirlíl'ão o.' estudos em secção
'ocial e ecção juridica, O" uh titutos tambem devião e~tar

nestas condições. Orear, poi." sub titutos que trabalhem
cumulativamente nas cadeira. d amba as. ec.çõe', é na
minha opinião 1'e"ela1' que o~ e tatuto não têm um
sy~tema.

Até o presente, 'r. Pre idente, o. substitutos passaVão
a proprietal'ios pOl' antiguidade e e. ta di POSiÇãO eXI)1i a
va'se perfeitamente. Os. ub:;titutos têm de lutar no cum
primento de seu d veres tanto quanto o proprietario,
clles examinão, dão o eu voto, infallivelmente terão de
carregal' com gTav ompromettimentos para com pessoa'
poderosa,,; as im, collocados na posiÇãO de arro tI'arem a



198 A INSTRUCçlo PUBLICA.

animosidade que contra si tem Cl'eado ujeital-o. a novo
exame para qu po ão ser lentes prop1'ietario é querer
fazer com que fiquem na eventualidade de não poderem
pa::i::iar de 'ub:titutos, e i to me parece altameute iucou
veuient .

O SR. ILVEIBA. DE 'OUZA: - EUe.' já têm pa . ado por
dous exame.

O 'R. MA.RTIM FRA,"CI CO : - E como muito 1em acaba
de dizer o meu distiqcto col1ega, lente da Fa!:uldade do
Recife, o substitutos já têm diver:as prova . t m a prova
do capel10 e tambem a da oppOSiÇãO pro as muito minu
cio~as, prova,' que 'e póde dizer exageradas para ycrifi
car-se a sua capacidade; não é nece sario, pai , uma ter
ceira 1)1'ova.

Ha mai. I ara (lue o lentes :ficluem na depenc1encia.
do poder executivo, o estatutos no cap. 2. 0 art. 35, e"
tabelecem que o lente proprietario pMe ser mudado de
uma cadeira para outra a arbitrio do Governo. De modo
que um lente que tenha f'xplicado 6 ou 7 anno uma ca"
deu'a, que seja perfeito no ensino da materia que lhe foi
confiada, e'te leute fica á di po i,ãO do Governo, pod udo
er victima de uma medida politica qualquer, podelld,o er

bald ado para uma cadeira da qual pouco conhecimento
tenha.

Orá, senho['e , eu tenho receio: de sa intervenção con
tinua do executivo em toda' as cou a', uesta tutela do
poder ]las instituições de eU'ino publico. (A]loiaclos).

Além disso, em relaçrLo á escolha elos lentes. ub titutos,
ha perfeito arbitrio da parte do Governo segundo se vê
na 4" secção do capitulo já citado, art. 4-' faz- e o con
CIll':::O, vêm tres individuo' pr0110 'tos pela CO11 bTegação, o
Governo póde regeitar e ta proposta. em dar motivo al
gum, porque o artigo exprime-, e assim: - por não lhe
couvir.

Vem segunda p1'opo ta, e o Toverno ai nela a póele re·
geitar; e depoL, no artigo subsequente estabelecem-se di-
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versas categoria onde o GO"erno póde escolher; isto é,
o concurso vem a ser uma perfeita burla, a intervenção
da cono'!'ega.ão, que me parece offerecer mais garantia no
juizo que proferir, de nada vale, o Go,erno é quem es
colhe aquelle que lhe approuver. E' exactamente i to o que
eu não quero, para mim o systema de concurso é que offe
rece mais garantia: se se julga que esse sy tema não
e tá bem organi ado, emendem-o mas não dê-se esse ar
bitrio ao Governo.

IO tit. 2.° do cap. 1.0 art. 50, upprimem-se não só
a quintas-feira como até do modo por que o artigo e tá
redigido, nem mais os domingos serão feriadus, isto é, o
dia que é de descal1 o para todos não o é entretanto para
o lentes. Ião digo que e ta seja a intenção do Governo;
mas é o qne ,e conclue do artigo pela fórma por que está
redigido. Além di to me parece que a. suppressão da'
quintas-feira é inexplica\ e1. Se formo.. a estudar o que
~e }1aSSa na Allemanba, -remos que a11i, embora haja aula
todo. os dias, alternão O' lente na explicaçãO das mate
ria!; ; i to é explica- e em cada anno eccle ia tico uma
só materia ou dua por dia.

Ora, no plano que foi elaboracIo acompanha os novos
e tatuto' ha anilo que têm nada meno" de tre aula'
diarias. A im, se com e te feriado no meio da 'emana
é qu i impos ive1 que o e tudante de conta da' mate
rias das tres aula, como ainda supprimi ndo- e e~te feriado
o poderãO fazer?

Além disto, senhores é ou a (lue não comprehendo, dar
maior trabalho a um funcciollado em e lhe augmelltar
o vencimento? erá talvez porque est.ejamos aqui alguns
leute. que esta materia n110 em sido con. iderada CODye
nientemente.
Temo~ repugnancia de propôr o melhoramento dos Teu

cimentos de uma cla>; e a que pertencemo'. Ião ha porem
motivo para qne se no peiore a condição.

Estabe1eceu·se pela lei da creação dos cur os juriclicos
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que os lentes terião vencimento. iguae ao dos desembar
gadore ; e"tes têm tido augmcnto, e nó ficámos com o
me mo vencimentos de.'de 1853.

Senhore', um dos meio::> que f) lent tillhão de julgar
da capacidade do. e. tudantes erão em duvida o exerC'i
cios no meio da semana; quando o lente queria, chamava
os estudantes e o interpella,a ,.obre M matel'ia que havia
leccionado. Entret.anto, e te meio foi supprimido nos novos
estatutos, admittindo simple mente a antigas abbatina.

Por ultimo, nos arts. 92, 93 e 94, admitte-se a inter
venção do poder executi,o para juJo'ar do modo por que
o ensino é praticado na Facnldade de Dit'eito. Embora esta
disposiçãO se po sa apadrinhar com a que xi tia no e ta
tuto antigo, entendo que, longe d 'er con ervado de" ria
ser supprimida. Entendo qne os lente' e. tão ujeito ás
disposições da lei commum, e C1ue lJod m er punido como
qualquer outro cidadão, quando apregoem dontrinas anar
chicas, Tudo o mai. é querer castigar o lente, porque
não aceitão taes ~u taes o}Jiniões que tenha o Go,erno e
uma semelhante doutrina me parece que não póde er
aceita por uma Camara que representa o pensamento
liberal.

Tendo rapidamento, 8t,. Presidente, exposto a' razOe
por que julgo que o novos estatuto, longe de melhora
rem o estudo superiot" o pod lU peiorar, re ulta desta ex
posiÇãO a con equencia de que tae. e:tatutos, no meu
modo de entender, não podem "er executados sem uma
correcção muito ampla, :em que desappareção o defeitos
de que a obra me par ce inçada; por is o sujeito á con
sideração da casa o seg'uint.e projecto de lei, daudo as 'im
occasiã,o a que os estatuto. sejão discutidos com mais am
plitude, (UJ.

ão desejando cansar maiR a attenção da Camara, ter
mino aqui (JlJHoilo bem).



DISCURSO

quc pl'orcl'i lia Camara dos Dcpulados, cm se são de 5 de Julho de l865, 'obre
o pl'ojcclo do Sr. ~Iat'lim Frallci~co.

o R. LIDERA TO :- 'I'. Presideute, agradeço á V. Ex. a
bondade com que attendeu á minha reclamação, para que
entrasse na ordem dos trabalhos o projecto que acaba de
~er ubmettido á di cu são.

Tendo . ido apl'e::;entado este projecto pelo nobre depu
tado eu digno autor, como o meio de desviar ~ espada
de Damocle que pende . obre o en ino uperior do Im
perio, era extrunhay I que tanto tempo depois de sua
apresentação não fo e elle tomado em conc:ideração pela
Camara; e . erá muito . en. iyel que não chegue a seI'
appro\ ado, se por ,entura se reali arem o' boato. que
correm em relação ao Corpo LegHativo.

IãO ligo, SI'. Preiiidente, nenlmma importaucia á 'orte
deste projecto. ão co turno lançar o meu amor proprio
na balança uos intere es publico ; e acostumado desele
muito tempo a coutentar-me com a apI)TOvação da minha
consciencia, ou qua i . empre indiffereI1te e alg'umas yeze
de mai', ao que se passa em torno de mim.

Entretanto, 1'. Presidente, a nece 'sidade de uma ex
plicação e a defereucia que devo ao meu nobre collega,
deputado pela provincia de S. Paulo, autol' do projecto ....

O 'R. 1ARTI:M FilAr CI 00: - Muito obrigado.



202 A INSTRUCÇÃO PUBLICA.

a R. LmRlIATO: - .... me leváfiLO:1 oncorr r pam. que
este mesmo projecto fu."o discutido, c a occupar 11e. te
momento a attenção da Camara.

Devo tambem uma re po. ta a um nobre ellador pela
provincia da Bahia, que comprehenJeu entre as acrimc
niosas ccnsuras dirio'idas ao mini- terio de 31 cle Ago. to
o (lbjecto que actualmente trato.

Tomarei, pois, em con ic1eração nüo S>ó o que disse os! e
nobre senador, como tamhem o que di e o nobre depu
tado, ao qual tenho a honra de re. pondero

Tanto o nobre enador pela. provincia da Bahia, como
o nobre deputado pela proyincia de '. Paulo, extranhárão
que o Governo ti,esse altel'ado a organi ação do en ino
superior do Imperio, reformando as Faculdade., em que
para isso tivesse autori. ação....

a 'R. MARTDI FRANCISCO: - Eu não, senhor.
a SR. LIBERATO: - E' verdade; foi !'ómente o nobre

senador. o conceito de S. Ex., a autori. ação que fôra
concedida pela lei de 1853 havia caducado; é esta a opi
llião COJ'l'ente.

Sr. Presidente, não é opinião correute, uem o póde er;
Dem é equillo que e tá cODsignado em nosso e t'ylos e
em nos a trarlicçoes administrativa.

Se o Corpo Legislativo confere ao Governo a faculdade
de regular qualquer dos ramos do ..erviço publico, em
quauto sobre o acto do Governo o me mo Corpo Legisla
tivo não pronuncia o seu juizo, l1quel1e tem o direito
de fazer 8.., alterações que cm seu conceito, e pela sua
experiencia tiver conl1ecido que são necessarios e conve
nientes, visto como lhe compete conhecer pela delegação
as necessidades do serviço que se reg'ula, e prover de re
medio. Na occasião em que o Corpo Legislativo quizer
exercp.r o direito de tomar conhecimento do acto do Go
verno, al1reciará não ó o acto primitivo como todas as
alterações que posteriormente se tiverem feito.

E' este, Sr. Presidente, o principio que se acha con-
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signado em alguns pareceres da secção dos negocias do
Imperio do conselho de Estado; e é em virtude delle que
o Governo tem procedido, já em relação á organisação da
instrucção primaria no municipio da côrte, e já em re
lação a outros ramos do serviço publico.

E', portanto, de extranhar que o uobre senador pela pro
vincia da Babia, tão lido e tão illustrado, não tivesse
conhecimento dessas tradicções administrativas, que se achão
consignadas em documentos tãO importantes, como são os
pareceres do conselho de Estado.

Assim 'tê V. Ex. que o ministro do Imperio do g'abi
nete de 31 de Agosto não exorbitou nem exerceu direito
que não lhe tivesse sido conferido; e além di.';to, Sr. Pre
sidente, a mesma lei de 1853, que autorisou o Governo
a fazer as alterações llece sarias no en ino superior do Im
perio, inclue esta autori ação, que o nobre senador con
testou.

Tambem o nobre senador pela provincia da Bahia, e
com elle o meu nobre collega deputado pela provincia
de '. Paulo, cen urou ao ex-ministro do Imperio por haver
e. orbitado de suas attribllições creando despezas. I ia, do
IUesmo modo, não é exacto.

E' verdade, r. Presidente, que nos Estatuto relativos
a Faculdades de Direito ha um pequeno allgmento de des
peza que não ficou em virtude de disposiçãO expres~a nelle
submettido á approvação do Corpo Legislativo; ma~ para
se comprehender que este não era o pensamento do mi
nistro, autor desse trabalho, basta lêr o ariig'o identico dos
Estatuto' que r formarão as Faculdades de Medicina.

Ahi e. tá xpressamente determinado que não se porá em
xecução o decreto senão depois de approvado pelo Corpo

Legislativo na parte relativa ao augmento de despeza quê
elle tl'az. Ou porque no outro decreto o augmento de des
peza fosse muito pequeno, ou porque escapas e na re
dacção, não veio isto expressamente declarado, mas era
intenção do ministro do Imperio pedir á Camara e ao

INSTR. PUll. NO BRASIL 26



204 A JNS'fRUcçlo PUBLICA

Senado a approvação dessa despeza, salvando assim o prin
cipio qHe reconheço, e entendo que não 1)6de er con
testado.

Não sendo os Estatutos postos em execução desde logo,
havia tempo de pedir ao Corpo Legislativo a approvação
da de peza.

a nobre deputado querendo ainda tornar mai saliente
esse abuso ou excesso, que em sua opinião havia sido pra
ticado pelo ex-ministro do Imperio, recorreu á ,uma dis
POsiÇãO desse decreto relativa á occasião em que elle deve
começar a ter execução.

Dis e o nobre deputado que devendo o decreto tel' exe
cução ante~ de ser submettido á approvação do Corpo
Legislativo, e antes de ser approvado o excesso da des
peza, dava-se incontestavelmente abuso ou excesso de poder
da parte do ministro.

a nolwe deputado não leu com a devida attenção o ar
tigo dos Estatutos de qUI;) se occupou; e assim confundia
a régl'a geral estabelecida nesse artig'o com a excepção.

a que está determinado, Sr. Presidente, não é que o
decreto que reformou as Faculdades de direito seja posto
em execução independentemente de approvação do Corpo
Legislativo; não é este o principio. a que está determi
nado é que o decreto não será posto em execução dentro
de um certo e determinado praso, antes da publicação do.
regulamento complementar, excepto naquillo que o Governo
julgar conveniente executar desde logo.

a SR. MARTIM FRANCISCO: - a x aqui está em ;'aber
o que o G acha conveniente.

a SR. LIBERATO: - Não julgando o G conveniente exe·
cutar desde logo a parte que trazia augmento de despeza,
e não o julg'ando porque já tive a honra de dizer á casa
qual era o meu pensamento á este respeito, a argumen
tação do nobre deputado não póde proceder. Aquillo que
o nobre deputado considera como a regTa, como uma disposi
ção g'eral do artig'o em questão, é apenas uma exc~pçãO.
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Portanto, Sr. Presidente, já. Yê V. Ex. que não houve
da parte do eX-IÍlinistro do Imperio desconhecimento do
principio sobre que se fundárão o nobre senador pela
Provincia da Bahia e o nobre deputado pela Provincia
de S. Paulo, e muito menos desrespeito e falta de atten
ção ás prerógativas e aos direitos do Corpo Legislativo.
Faço esta declaração com a sinceridade que elevo ter nesta
occasião, declaração que, espero, será aceita com a mesma
lealdade.

O meu nobre collega, deputado por S. Paulo, occu
pou-se tambem em suas censmas com a divi ão das ma
terias que se ensinão nas Faculdades de Direito em dous
cursos, cmso de sciencias juridicas e curso de sciencias
sociaes: O nobre deputado achou incon eniente esta di
visão: disse elle que não é natural, que se não harmonisa
com a natureza das cousas, que as noções do direito são
necessarias para o conhecimento de todas as materias de
ambas a secções; e que dessas materias a unica que na
tmalmente se póde separar é a economia politica.

Apezar do respeito que tributo á intelligencia elo nobre
deputado, não me é possivel aceitar esta ua proposiçãO;
e antes de tudo direi a S. Ex. que se reputa inconve
niente a separação dessas materias, ou a divisão dos cur os,
porque semelhante divisão não é natural e eEtas materias
prendem-se por meio de relações muito necessarias e in
tima , que se não pode~ quebrar, nilo devia. fazer a ex
cepção que fez.

Tambem a sciencia ela economia polit.ica não prescinde
elas noções do direito; tambem a . ciencia da economia
politica prende- e á ciencia do direito por es as mesma
relações em que o nobre deputado se fundou para consi
deraI' inconveniente a divisão dos dous cursos.

O Sn. MARTIM FllANCISAO: - Não apoiado. A base ela
economia l)olitica é a noção do valor.

O SR. LlDERATO: - O nobre deputado não poderá re
solver altas questões de economia polit.ica, já relativa ao.
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salarios, já. relativas ás rendas e a outros pontos não menos
importautes, se por ventura não tiver noçoes muito pre
cisas do direito de propriedade, e de todos aqueUes que
são cousectarios deste direito.

O SR. MARTIM FRANCISCO: - Mas a noção do direito
não é a base da economia politica, como acontece com
todos o outro ramo' qUE' se onsinão nos cursos a tuaes.

O SR. LIBERá-TO: - E se a idéa do valor é a hase da
economia politica, valor é o preço dos serviços empregados
ua producçãO de um objecto; e para ..:er l1em compreben
dido 'ão necessal'ia;' a: noções do direito de adquirir e
ar1neDas que regulão os con tl'l1 ·tos,

As noções de direito necessarias para conhecimento da
materias que fórmão o curso de ciencias ociae. 'e apren
dem com o estudo do direito natural privado e publico,
que é commum a amba as secções.

r. Presidente, se alguma cousa era reclamada em be
neficio da organisação das Faculdades de Direito do Im
perio, era essa instituiçãO que o nobre deputado combateu.
Era uma das noces 'idades r1ue fazião obj BctO uas mai;
constantes reclamações ue intelligencias illl1~trada::;.

Lêão-se as memorias historicas que se escre\'em todos
os annos nas Faculdades de Direito, e ahi se achara cons
tantemente reclamada e', a pwvidencia. Intelligencia' su
periores, professores muito di tinctos, que são o amamento
de ambas a faculdade', a reclamão como uma necessidade
de alta conveniencia para o eusino' das ~ciencias ;~ociaes e
juridicas; fóra' do recinto das Faculdades opiniões não
menos illustradas tambem a reclamão, e devião reclamar,
pfJrque essa diviSãO, aliás muito uatural, o que aflirmo
em contrario á. opiuião do meu nobre collega, é a base
da instrucção que para o futuro deve desenvol ver a' diffe
rentes carre,iras que é necessario crear no paiz,

A carreira administrativa, por exemplo, r. Pre idente,
é uma necessidade indeclinavel neste paiz; e não poderá
ser bem organisada senão firmando-se sobre uma insti-
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tuiÇão de ensino superior, que lhe abra a portas, e em
que ella se possa firmar convenientemente. Sem isto não
poderemos animar e desenvolver as vocações administra
tivas j nem poderemos introduzir no paiz essa applicação
ás especialidadf's, que é a condição do verdadeiro mere
cimento, que desenvolve os taleutos e reforma os homens
notavei, e sem a qual não ,e póde obter a verdadeira
in trucçãu, a somma de conhecimentos precisos para exercer
bem as nobres profissões do espirito,

Foi portanto attendendo a estas constantes reclamações,
que para mim eri[o suificientes, ainda mesmo qne eu não
tive:;, e a convicção perfeita de sua necessidade, que ins
titui e ,a diviSão, sobre a qual, por assim dizer, firmou-se
o trabalho que fiz,

Outra censura, em que o nobre deputado acompanhou
o illustre enador peía Bama, foi sobre a disposiçãO do
Estatutos relativa ao direi to ecclesia..tico .,.

II! SR. DEPuTADo;-E es'a censul'a é muito ju ta. ão
lhe parece '?

O SR. LIBERATO : - Disse o nobre. enador pela Bahia
que esta dispo iÇão do l)rojecto era de um progre so es
tupendo. A falIar a verdade, Sr. Pl'e idente, es a delicada
expressão do nobre Senador fez-me impressão: procurei de
novo lêr, fui examinar se por ventura os paizes mai . adian
tados do qqe nós na civilisação, 110 de:ellvolvim nto e no
eu 'ino publico, possuiãO um siJnile des e progresso e ,tu
pendo. Estudei a org-anisação das fal:.uldade de direito, na
França, na Belgica e na Alleman1a, e em nenhuma delIas
en encontrei uma cadeira de direito ecclesia tico.

Portanto, já vê V. Ex. que, 'e 1a progre 'o e tupendo,
é um pl'ogres o estupendo g'ei'al da época, é um progresso'
e tupelldo contra o q1.Ml o nobre Senador deve 1e, antar
sua voz poderosa, não s6mente em favor do nosso paiz, mas
em favor desses paiz s ba?'/Ju'l'o que ainda não compre
hendêrão o progresso, como . Ex.

Comprehendo, Sr. Presidente que uma cadeira de direito
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ecc1esiastico é uma necessidade no ensino superior; e na
disposiçã.O respectiva do decreto que fl.\z objecto desta dis
cussão não ha, nem se póde encontrar esse desdem, de
que falIou o meu illu trado colIega. Ma uma cadeira de
direito ecclesiastico é uma necessidade indeclinavel em um
curso de sciencias canonicas, e é onde elIa não só se acha
contemplada nessas escholas, de que já tenho falIado, como
até assim foi contemplada na universidade de Coimbra,
aonde faz parte, não do curso de direito civil, propria
mente dito, mas do curso de direito canonico.

Diz o artigo do Estatutos que a frequencia na cadeira
de direito ecc1e iastico será facultativa; e log'o que se crea
rem as faculdades de theologia, para que o Governo está
autorisado, e que era minha intenção levar a effeito, po
derá ella ser snpprimida, se isto pl:l1'eCer conveniente ao
mesmo Governo, ouvindo as congregações das faculdade e
a secção dos neg'ocios do Impel'io do conselho de Estado.
Onde está. portanto o desdem, o desprezo por uma materia
cuja necessidade eu não contesto, mas entendo sómente
que não deve fazer parte neces. aria de um curso de di
reito civil, onde se formã.o homens para exercer as funcções
de ad vogados e IHgistas '? Esta necessidade é o que eu con
testo; mas não que deva essa disciplina fazer parte de um
curso de direito canollico. Quando nós pudermos, desenvol
vendo mais o ensino superior do Imperio, erear a facul
dade de t1J.eologia, ou reunil-a ás outra que já exi tem,
em uma universidade que seja mais ou menos org'anisada
segundo o systema da uni"el'. idade livre de Bruxellas, en
tií.o poderemos estabelecer essa cadeira, crear esse curso e
dar-lhe o desenvolvimento de que elle é su ceptive].

Sr. Presidente, não é passiveI comprehender em uma só
instituiçãO de ensino publico tudo aquillo que a aualyse
pMe descobrir de util e até mesmo de neces ario em tortos
o ramos dos conhecimento' humanos. Se porventura qui
ze semos dar ás nossas escholas de direito a capacidade de
illustrar aquelles que as ft'equelltão, em tudo que convém
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aprender, não teriamos faculdades de direito, creariamos
grandes colleg'io , aonde se en inassem todas as materias ;
mas de de que todos os ramos do ensino publico se podem
dividir e separar, e constituir instituições diversas, é logico
que em cada uma dellas se comprehendão s6mente aquel
las materia que pela ua natureza con tituem a especia
lidade do ensino.

O que pretendem o illustres representantes, nem mesmo
é uma nêce sidade para a vida pratica, porque não é ,6
mente nas escholas que os homens adquirem os conheci
mentos necessarios para occupar os altos cargos sociaes, para
a gerencia dos negocios publicos e para o bom exercicio
das profissões lit.terarias: é no gabinete, com a leitura
dos bons livros, com a pratica dos homens illustrados, com
a experiencia dos negocios; e, sem recorrermos a ex.em
pIos que encontrámos em todos os paizes, o nosso, e e ta
camara mesma nos offerece a prova mais concludente desta
proposiçãO, porque ha nella illustrações que não se formá
rão nos bancos das escholas. O nobre deputado pela Pro
vincia de Minas, o Sr. Martinho de Campos. que estudou

'medicina, ex.põe as mais bel1as theorias do ystema repre-
..entativo; e o nosso illustre Presidente tem profundos co
nhecimento que não bebeu na eschola que frequentou,
conhecimentos que e ta eschola não dá a ninguem. Por
tanto, nem me mo para a vida pratica e ta nece idade p6de
ju~tificar a censura que o nobre Deputado e o Nobre e
nador fizerão ao decreto de que me occupo.

O nobre senador aiuda fez um appello para o catho
licismo do actual ~r. Ministro do Imperio, dizendo que em
11m pai.z catholico como o nosso, isto era intolerave1. Ora,
Sr. Presidente, será nece sario estuuar-se direito ecc1esias
tico para se ser bom catholico, como l)retende o noure
senador? Pois a França não é o paiz do mais illustrado
catholicismo ~ NãO são catllolicas as eschola de direito france
zas ~ Não são catholicos os francezes, e até mesmo os slms
homens de estado, que não estudárão direito ecc1esiastico ~
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Quererá o nobre senador que uma nação catholica seja
uma nação de doutores em direito ecclesiastico ~

Se o nobre senador quizesse dizer que a instituiçãO de
uma cadeira de direito ecc1e. iastico é uma necessidade nos
paizes cotholicos, ninguem o contestaria; mas dizer-se,
como disse S. Ex., que a falta dessa cadeira na escholas
de direito traz a impiedade e here::;ia para o paiz, é uma
dessas proposições que só proferem os labias que censurão
por desejo de censurar. .

Neste ponto o nobre deputado pela Provincia de S. Paulo
descobria ainda um grave defeito. Dis. e o meu nobre eol
leg'a que havia ahi uma mistura hybriJa de ensino livre
e de ensino obrigatorio.

Por mais que eu queira descobrir em que se firmou o
nobre deputado para articular esta ceusura, não me é
passiveI.

O SR. MARTIM FRANCISCO:-Pois é facil; é a frequencia
livre do direi to ecc1esiastico e a obrigatoria do outro.

O SR. LIBERATO:-O nobre deputado, tão illustrado, mes
tre distincto em uma faculdade de direito no Imperio, deve
saber o que é ensino livre. R' aquelle que não é retri
buido nem regulado pelo Estado, é aquelle cujo regula
dor é o pai no seio da familia, é aquelle a respeito do
qual ...

O SR. MArl.'1'1M: FRANOlsco:-Isto é questão de nome. Eu
referi-me á obrigaçãO de frequencia ou não.

O SR. LIBERATO: -Oompete ao pai de familia escolher o
lug'ar, professor, o methodo e o systema que mais lhe póJe
convir. Se isto é o que constitue o ensino livre, amo o
nobre deputado descobre no artig'o que torna facu1tllti va
a frequencia do direito ecclesiastico. mas nas condições
prescriptas pelos mesmos estatutos, essa mistura hybrida,
que tanto extranhou?

O SR. MARTIM FRANCISCO:-Está fazendo uma questãO de
palavras.

O SR. LmERATo:-Não faço questãO de palavras, san ini-
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migo de taes questões. Se o meu nobre collega censurasse
a disposiçãO que tornou facultativa a frequencia da cadeira
de direito ecclesiastico por outros motivos, a minha argu
mentação seria differente; mas, desde que o meu nobre
collega diz que os estatutos i contém um erro tão grave,
um defeito tão insustentavel, ha de concordar que me vejo
na necessidade de repellir uma accusação desta ol'dem. Como
hei de deixar passar a increpação de ter feito um emb1'oglio,
uma mistura de dous systemas oppostos no ensino publico?

Comprehendendo a necessidade do estudo do direito ec
c1esiastico para o homem que não aspira s6mente as habi
litações necessarias para certas e determinadas carreiras,
considerando que essa disciplina não era ainda leccionada
em outros estabelecimentos de instrucçãO superior do Im
perio, e o não seria emquanto não se creassem as facul.
dades de theologia, em cuja organisação tem o seu assento
natural, eu não a quiz abolir, e deixei a quem quizesse
applicar-se a este estudo o direito de o fazer.

Não ha, portanto~ essa confusão de ensino livre e eusino
obrigatorio.

O SR. MARTIM FRANOlsco:-Ha ensino obrigatorio sempre
que o individuo é obrig'ado a frequentvr a aula. Esta é
a nocão.

O SR. LlBERATo:-Ha nos estatutos, SI'. Presidente, al
gumas disposiçoes que são um passo para o eD iuo li'i re ;
mas n[o é essa á que se referio o nobre Deputado. Aquella
disposiçãO, por ex.emplo, que admitte a matricula em qual
quer das /lulas da faculdade: a que admitte os exames
'i'agos para os estudantes que o' quizerem prestar; a que
'admitte os que tiverem frequentado cursos estranhos, quer
publicos quer particulares, a prestar esses exames vagos,
e assim obter o titulo que as faculdades conferem.

Nessas disposições o nobre deputado descobrirá um teu
tame, um ensaio, uma experiencia um passo para o eusino
livre. Assim procedi por entender que alguma cousa de
vemos fazer neste sentido. (Apoiados).

11'ISTR. PU~o NO BRASIL
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o SR. MAR'rIM FRANClSCO:-A respeito de exames vagos
em direito positivo é cousa perfeitamente impossivel. Quem
vai fazer exame vago em direito civil 'I

O S~. LJBERATO:-No meu relatorio eu disse que era
minha opinião que o principio da liberdade do ensino devia
achar o seu maior desenvolvimento no ensino superior;
e que, desejando que o paiz se prepare para essa reforma,
que reputo muito importante, alguma cousa havia feito
neste sentido.

Talvez, Sr. Presidente, se possa entender que foi pouco
o que fiz: talvez opiniões muito illustradas entendão que
eu devia dar maior desenvolvimento a esse principio sa
lutar.

Em relação ás faculdades de medicina fui um pouco mais
longe;. autorisei os cursos externos pelos oppositores ou
substitutos. Receiei crear esses cursos nas faculdades de
direito, embora tivesse a experiencia da lei de 1840 em
França, que produzia muito bons resultados. Mas as nossas
circumstallcias são diversas, os nossos habitos são outros;
e eu entendo que em materia de reformas, sobretudo re·
ferindo-se ao que constitue o objecto mais importante e
delicado nos destinos da sociedade, se deve proceder com
muita pruclencia e não por saltos.

Sou eminentemente progressista, Sr. Presidente, mas de
sejo o progresso que se ef1:'ectua pela experiencia, pelas
necessidades que se vão manifestando no desenvolvimento
da vida das nações. E' este o verdadeiro progresso que
constitue a força e gTandeza de todas as nações.

Ainda hoje, nos paizes mais adiantados que o nosso, o
principio salutar da liberdade do ensino não tem toda a
applicação de que é' susceptivel pela sua natureza, nas insti
tuições do ensino superior. @uando as necessidades do es
pirito e da intelligencia occuparem uma parte maior e
mais distincta uas preoccupações de todos os povos, estóu
convencido de que esse principio terá o seu' completo des
envolvimento. Hoje, porém, isto não é possivel, e sobretudo
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entre n6s, onde, força é dizeI-o, muito pouco ou quasi
nada se tem cuidado destas cousas. (Apoiados).

Eu desejaria, Sr. Presidente, e já tive occasião de dizeI-o
nesta ca a, que não se abandonasse os interesses moraes do
paiz pelos interesses materiaes. Desejo que a politica que
promove s6mente os interesses materiaes do paiz ache con
trapezo em outra politica, a dos interesses moraes, que
equilibre a marcha social de maneira que não possamos re
ceiar no futuro essas consequencias que eu não quero re
petir, mas que comprehendem perfeitamente todos os espiritos
que se têm occupado com o estudo da historia das na
ções. (Apoiados).

ão qUero a preponderancia' de uma politica que em
seus exceSS08 abre a porta ás mais torpes paixões, e offe
rece abundante pasto aos especuladores, que tudo sacrrncão
ao bezerro de ouro, e que lucr110 com as mesmas calami
dades publicas.

Não quero, Sr. Presidente, que a sociedade seja preza
do mercantilismo politico, e victima desse progresso que
enriquece os apostolos de todas as idéas e sectarios de
todas as situações á custa do suor do povo, que perde a
cODsciencia de seus direitos e de seus deveres nos gozos
da materia.

O nobre senador, e parece-me que o nobre deputado,
censurárão ainda a classificação que tem no plano de en
sino adoptado no decreto em questão a sciencia do direito
administrativo. O nobre deputado disse que o direito admi
nistrativo é uma scienciS1 propriamente juridica. E o nobre
seuador aflirmou que se não podia ser advogado sem saber
direito administrativo, e sobre esta razão baseou a sua
censura.

Sr. Presideute, as observações que já fiz em relaçã.o á
cadeira de direito ecc1esiastice têm completa applicação
nesta occasião. Não contesto a necessidade que tem o ad
vogado das noções do direito administrativo; mas o que
é incontestavel, o que o nobre senador e o nobre depu-
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tado não poderáõ contestar, é que o direito administrativo
por sua natureza é uma sciencia politica, é uma sciencia
social, e não uma sciencia propriamente j uridica.

Procuremos um modelo: na França se considerou sempre
o direito administrativo. nas Faculdades de Direito como
uma sciencia politica; foi quando algumas cadeiras de
sciellcias sociaes se reunírão ás cadeiras de Direito, creadas
primeiramente nessas Faculdades, que o direito adminis~

trativo começou a ser ensinado alli.
A universidade livre de Bruxellas en~ina o direito ad

ministrativo, mas elle está contemplado no curso da scien
cia administrativa e politica, curso distincto do curso de
sciencias juridicas. Foi, portanto, de accordo com a na
tureza da disciplina que o decreto classificou o direito
administrativo no curso de sciencias sociaes, de sciencias
politicas e administrativas.

E quando, Sr. Presidente, se não pos a prescindir de
noções dessa disciplina ou dessa materia, o lente as póde
dar nas lições de direito publico e COD titucional. a
analyse da Constituição do Imperio, que faz parte do curso
de sciellcias juridicas, o lente, seguindo um programma
convenientemente organisado pela congregação da Facul
dade, póde ensinar as noções geraes de direito adminis
trativo, que são necessarias a todos os homens que querem
seguir a carreira de advogado, ou qualquer outra, para
a qual habilite o titulo de bacharel em sciencias juridicas.

O mesmo se póde dizer a respeito do direito ecclesias
tico. As noções deste direito, aliás necessarias, podem ser
aprendidas no curso de direito publico e constitucional.
Analysalldo a Constituição do Imperio, na parte relativa
á religião do Estado, a liberdade de consciencia, ~t no
meação que compete ao poder executivo para beneficios,
o lente dá aos seus estudantes noções g'eraes de direito
eccle iastico, llecessarias para qualquer das profis ões para
as quaes habilita o curso de sciencias juridicas e o de
sciencias sociaes.
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Ainda este anno, Sr. Presidente, consultando as memo
rias historicas das Faculdades do Imperia, eu deparei com
esta opiuião abraçada por um meu distincto e illustrado
collega, o Sr. Dr. Duarte de Azevedo, lente da mesma
Faculdade de que é lente o nobre deputado. Este illus
trado lente não só considera o direito administrativo como
devendo fazer parte do curso de sciencias sociaes, na sua
opinião tambem distillcto, e devendo ser separado do curso
de sciencias juridicas, como supprime a cadeira de direito
ecclesiastico, aconselhando que no ensino do direito pu
blico se dêm aos estudantes as noções llecessarias daquella
materia.

ão era po sivel, Sr. Presidente, que nos Estatutos se
tratasse daquillo que deve constituir objecto de program
mas de ensino, que são formulados pelas congregações das
Faculdades. Compenetrem-se.as Faculdades de Direito de te
dever, formulem programmas, e, se por ventura não é isto
conveniente, se por ventura esta attribuiçãO deve ser exer
cida por uma outra entidade, que não pelas congregações
das Faculdades, não fação.

Se eu não me quizesse limitar nesta occasião á res
posta que devo ao nobre deputado e ao nobre . enador
pela Bahia, poderia estender-me muito a este re peito; che
garia, Sr. Presidente, até á necessidade da creação do
ministerio da instrucçãO publica e dos cultos, porque en
tendo que Dão é s6mente de estradas de ferro, de tele
graphos electricos, de bancos e outras instituições desta
ordem que havemos de viver; não é s6mente por e~tes

meios que havemos de preparar o paiz para seguir uma
marcha de ordem, um progresso calmo e perfeito, que o
encaminhe para os altos destinos que a Providencia lhe
a 'signoll; porque entendo que sem a preparação do es
pirito humano, sem a instrucção, na qual se bebe a con-
ciencia do dever, os preceito da moral publica, não se

caminha bem nem pelas estradas de ferro, nem pelos canaes,
nem se transmittem boas idéas pelos fios electricos. (Apoiados).
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Repito, e nã.o cessasei de repetir, desejava que entre nós
se olhasse com mais interesse para isto.

E seja-me licito nesta occ~i11.o dizer que, durante o
pouco tempo que occupei a pasta do Ministerio do Im
perio, foi minha preoccupaç11.o constante, no meio dos ex
traordillarios acontecimentos e crises por que passou o paiz,
for11.o meus cuidados de todos os dias estudar as necessidades
da instrucção publica, fazer alguma cousa em beneficio
della, deixar ao povo brasileiro um legado de e pirito que
o habilitasse a comprehender os seus deveres, a não os
cillar constantemente do despotismo para a anarchia e da
auarchia para o despotismo, sorte de todos os povos que
nilo têm a necessaria instrucção, de todos os povos que
querem o progresso sem o dever, sem a consciencia do
que devem e do que se lhes eleve.

Outra razão, pela qual o nobre senador pela Provincia
da Bahia entendeu que o Ministro do Imperio de 31 de
Agosto havia errada, foi que se havia facilitado de mais
a acquisição dos titulos academicos; S. Ex. disse que n6s
deviamos tornar esses titulos mais di:ffi.ceis, não daI-os a
todo o mundo. E' uma verdade isto, Sr. Presidente: se
ha cousa que deva ser zelada, se ha presente que s6 se
deva fazer ao merito reconhecido, e muito reconhecido, é
um titulo litterario. (Apoiados).

Mas qual é o meio de tornar di:ffi.cil a acquisiçãO de
um titulo litterario ~ Qual é o meio de di:fficultar a acqui
siç11.O de um pergaminho de bacharel ~ Para o nobre se
nador pela Bahia é a accumulaç11.O de materias na mesma
eschola; para mim, Sr. Pre idente, a accumulação de ma
terias é o dominio da ignorancia. (Apoiados).1 Accumulai
materias, objectos de ensino em uma s6 instituiç11.o, obri
gai o estudante a dar muitas lições por dia; v6 tereis
ignorantes, mas homens illustrados não podereis ter.

O meio de diflicultar esses titulos é a prova publica, é
o exame, é a ausencia do patronato, é o cumprimento do
dever da parte daquelles que são juizes nesses pleitos bri-
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lhantes da intelligencia. Sem isto, nada se terá conse
guido; sem isto, qualquer que seja a organisação, qualquer
que seja a intellig'encia, que produza a melhor organisação
do ensino publico, hayemos de ter ignorantes pretenciosos,
habilitados para os mais importautes ramos do serviço
publico, porque trazem comsigo a presumpção legal, que'
e traduz no titulo que emibem. (Apoiados).

Um ontro defeito descoberto pelo meu illustrado collega
é a di POSiÇãO que sujeita o' lentes substitutos a um novo
concurso para a conquista da cadeira de lente cathedra
tico. A unica razão, Sr. Presidente, apresentada pelo
nobre deputado é uIl;1a razão de equidade para e~ses func
cionarios; mas a razão de equidade, que é sempre uma
razão de interesse particular, desapparece diante da razão
do alto interesse publico.

O SR. MARTIM FRA "CISCO: - ão é razão de equidade,
é razão de interesse publico.

O SR. LIBERATO: - Esta razão de alto interesse publico
é a capacidade para o ensino.

O SR. J'l1:ARTIM FRANCISCO dá um aparte.
O SR. LIBlmATO: - O principio verdadeiro em materia

de capacidade para o ensino é o concurso. (Apoiados). O
concurso é a prova solemne da capacidade, e a prova a
respeito da qual se p6de pronunciar linemente a opinião
publica. (Apoiados). A capacidade para o ensino não se
presume, prova-se, e prova-se em concurso publico. (Apoiados).
Este é o principio, esta é a verdade.

Portanto, sujeitar o lente ubstituto a um noyo con
curso, é exig'ir mais uma prova e mais um titulo de ca
pacidade....

O SR. BARBOSA DE OLIVEIRA - E' estimulaI-o a e::;tudar.
O SR. LIBERATO:·- .... é stimulal-o a e tudal', como

muito bem diz o nobre deputadfl, que é profissional em
materia de instrucção publica; portanto, é attender auma
,el'dadeira necessidade.

O SR. MARTIM FRA 'CISCO: - Mas V. Ex. não reconhe-
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ceu O concurso como boa prova, por isso que estabeleceu
o direito do Governo escolher depois do concurso quem
lhe approuver.

O SR. LIBERA'fO: - Diz o meu illustrado collega que
esse principio não foi reconhecido, porque se estabeleceu
o direito do Governo e colher depois do concur. o; ma'
onde está este direi to ~

O SR. MARTIM FRANCISCO: - E' que póde não ser ap
provado nenhum dos concurrentes de substituto, e o Go
verno póde, no caso da oppOSiÇãO ao lug'ares, escolher
individuos que não concorrêrfLO.

O SR. LIBERATO: - Esse direito é exercido quando o
concurso tem sido ineflicaz, quando não ha concurrentes,
quando o ensino publico soifre pela demora da nomeação.
Se o nobre deputado entende que esse repetido appello
aos homens illustrados para o concurso á cadeira do ma
g'isterio ainda é pouco para justificar a escolha do Go
'Verno, eu não duvidarei aceitar uma emenda nesse sen
tido, se algum dia Estatutos que contenhão disposiçãO
identica tiverem de ser discutidos nesta casa, se alg'um
dia isto acontecer, e peço que se tome nota, porque so
primeiros Estatutos SãO de 1854, e até hoje ainda não
farão discutidos, e creio que outros di:fficilmente o serão.
Parece-me, porem, que, se lião comparecem caudidatos ao
concurso, e o ensino soifl'e com a demora da nomeação,
alguma providencia se deve tomar; e a melhor é confiar
então no criterio do Governo.

Ainda ha uma razão, Sr, Presidente, com que se póde
.sustentar esta disposiçãO, e ella se acha na mesma dis
po iÇãO; o substituto faz concurso especial sobre a materia
que pretende en inar; e não sabe V. Ex. o que isto
produz ~ Produz que o lente substituto que tem mais
gosto pelo direito criminal prepara-se para esse concurso
futuro, e quando nelle apparecer será um verdadeiro mestre;
então O COliCurSO será uma festa brilhante de intelligen
cias~ será um acto que ha de ennobrecer e elevar a Fa-
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culdade no qual tiver lugar. E' ainda a applicação desse
meu principio, principio a respeito do qual poderei estar
em erro, principio que será talvez filho da minha pouca
intelligencia (não apoiados), mas que eu não quero aban
donar já, isto é, o estudo profundo sobre uma materia,
a applicação especial e constante da intelligencia, que
desce até o fundo onde se podem encontrar os verdadeiros
principias de uma sciencia a necessidade de extinguir e
de extirpar a superficialidade encyclopedica, que é um
grande mal.

a SR. MARTEl1 FRANCISCO: - a resultado é que se hão
de apre~entar todos os substitutos.

a SR. LmERATo: - Será; mas esse resultado é de uma
grande vantagem.

a SR. MARTIM FRANCISCO: - Se se apresentassem, mas
não o farãO, porque 'não têm certeza de ser approvados
pelo Governo.

a R. LIBERATO: - Por ventura será uma desvantagem
o gTande numero de concurrentes'? Não; o gTaude nu
mero de concurrentf\S é talvez uma. desTantagem, mas é
para o juiz que não abe cumprir o seu de,er, para o
'juiz sobre o qual influe a força dos pedidos e dos em
penho~, e as Faculdades cnmprirem o seu dever, como
em dUl'ida hão de cumprir a Faculdades de Direito do

Imperio, o grande numero de concurrentes, o concurso
ele muitas intellig'encia", o concurso me mà em que appa
reção intelligencia- mediocres, é de grande vautagem, porque
é uma grande yantagem e te contraste que se nota e e
ostenta ntre a mediocridade e o talento.

a R. MAR'l'IM FRA 'CISCO dá um aparte.
a R. LIDERA TO : - Eu trato de E tatuto que ainda não

forão executados, e creio que digo ba tante quando afIir
mo que as Faculdades de Direito hão de cumprir o
eu dever.
a 'R. MARTBIFRANCl. CO : - Eu quiz reclamar porque a

interpretação póde ser diversa.
INSTR, PUDo NO BRASIL 28



~20 A INSTRUCçlo PUBLICA

o SR. LIBERATO: - Só a malignidade póde assim inter
pretar. Nem eu podia empregar uma, phrase que pude. ~e
er interpretada em sentido diverso, quando pertel~ço a

uma dessas Faculdades., ..
O SR. BARBOSA DE OLIVEIRA.: - E verdade.
O SR. LIBERATO: - .... quando sou lente, e lente que

nãO foi nomeado' pp.lo Governo, lente que (seja-me per
mittitlo dizêl-o) conquistou sua cadeira em concurso, e
em concurso muito dlSputado. (Apoiados).

Fiz uma excepçãO, Sr. Presidente, a es a disposiçãO;
essa excepção tem sitio interpretada (não pelo nobr de
putado, não pelo nobre senador a quem tambem respondo)
em um sentido odioso; é aquella que garante o dÜ'eito
de autiguidade aos actuaes substitutos.

O direito de antiguidade, para mim, é um princlplO
pernicioso em materia de ensino; mas garantindo o tii
reito de antiguidade adquirido pelo actuaes lentes substi
tutos das Faculdades de Direito a1guem entencleu que eu
queria uma g'arautia lJara mim; a i to não respondo.

O SR. MA.RTIM FRANCISCO: - Jem de'i'e responder.
O SR. LIBERATO : - Fiz esta excepção porque devia res

peitar os direito' adquirido' pelos meus nobres coneO;~l.S,

substitutos de ambas as Faculdades, que quando conquis
tárão seus lug'ares foi sob o imperio da di 'posiÇãO 'lue 1hes
garantia o accesso por antiguidade.

O SR. MARTIl\I FRANCISCO: - Apoiado; obre i to não 11a
duvida.

O SR. LlBERATO : - Notou o nobre deputado il1coheren
cia ou falta de systema, porque dh'idi o curso em duas
secções, em sciellcias j uridicas e sciencias sociaes, politicas
ou administrativa.. , em ter separado tambem os substituto..

Não era uma consequencia uecessaria a separação dos
substitutos em duas secções da instituiçãO que separou o
dous cursos; não se destruio o systema, porque o systema
está na org'anisação do ensino, e não no pessoal; no pessoal
não ha systema, o systema está na parte moral do ensino.
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A desigualdade <los dous cursos, a differença no numero
de cadeiras, as relaç'ões das diversas materias, e pliCãO isto
que o nobre deputado considerou como um grande defeito.
Para as Faculdades de Medicina eu achei cOllveniente, aliás
firmado em opiniões mnito illustradas do magisterio me
dico do Imperio, acabar com a divisão de substitutos por
secçõe, e dei aos mesmos substitutos, não secções, mas
cadeiras; isto não se póde tão facilmente fazer para as
Faculdades de Direit.o pela differença de numero de ca
deiras entre as duas secções, e outros motivos como já disse.

O SR. MARTIM FRANCI co : - Mas póde designar substi
tutos para a duas cadeiras, e ne se caso approxima-se da
i<léa adoptada para os cursos de medicina.

O SR. LIBERATO: - Se por ventura fosse nma conse
quencia neces. aria do principio da divisão dos cursos, se
essa alteração no pessoal fo_ 'e necessaria para g'uardar o
sy tema, ainda bem; mas isto é o que eu contesto.

Voltando ainda, Sr. Presidente, á questão de que ha
pouco me occupei, relativa ao concurso a que ficão su
jeitos os substitutos, invoco a experiencia que se tem
dado entre nós; os oppositol'es actuaes das Faculdades de
Medicina são lente. substitutos dos cathedraticos, tambem
pas~árão pelas mesmas provas; entretanto para um lug'ar
de lente cathedratico elles fazem novo concurso, uão sobre
a materia ela cadeira que pretendem ensinar, mas sobre
todas as materias da secção; desta disposição não têm
vindo males para o mag'isterio medico do Imperio.

O Sn. BARDO 'A DE OLIVEIRA:-Nem podem vir.
O MARTIM FnANCI 'co:-Tem havido reclamações.
O n. LmEHATo:-Entendo que não tem havido essas re

clamações, porque reclamação séria não se pMe fazer contra
esse principio salutar, que quer a capacidade solemnemente
provada para exercer o importante o:ffiéio do magisterio.

Consta-me que o oppositores das e. cholas de medicina
fizel'ão reclamações, a mim mesmo farão feitas alg'umas;
mas não ne te sentido: o que elles querião era que o es-



tatnto lhes garantissem uma po iÇãO menos precaria na
faculdade, porque realmente ...

O SR. BARBOSA. DE OLIVEIRA.:-O que havia era insus
tentave1.

O SR LIBERATO:- ... ser lente, ter obrigação de ub tituir
o lente cathedratico ter toda as obrigaçoes do mestre, e
não ter ordenado, além de estar sujeito ao papel de im
pIes preparador em uma e chola, é cousa qne não se póde
comprehender. (Apoiados) ,

A lei franceza de 22 de Março de 1840, que autori ou
os substitutos das escholas ele direito a abrirem cursos gTa
tuitos, que desenvolvessem e completassem o ensino ordi
nario, determinou que os resultados obtidos por elles ue :es
cursos serião tomaelos em consideração, como um titulo ele
preferencia liOS concursos que e11es tives em de fazer para
lentes cathedraticos.

Já ,ê, portanto, o nobre deputado qne esta ieléa está
sanccionaela pela experieucia ele um povo tão culto, e de
Um g'overno que prestou importantíssimos serviço.s á ins
trucção publica.

_ a mesma ordem de censuras cOllsiderou ainda o nobre
eleputado o ensino simultaneo elo direito civil e pratica
do processo. NãO era passiveI co11ocar estas matcrias em
annos differentes, porque isto alongaria muito o curso de
sciencias juridicas; e qualquer difliculdade que d'ahi ]Jossa
nascer é prevenida nos programmas das duas cadeiras, cujos
lentes podem marchar' de accordo no desenvol"rimento do
ensino. Em algumas escholas dos paizes de que tenho fal
lado ba uma só cadeira para o direito e processo criminal
para o direito e processo civil.

E para os programmas, Sr. Presidente, rrue devem con
vergir as attençoes daque11es qne se achão encarregados
da h011rosa tarefa do ensino superior: os programmas sãO
a condiçãO essencial, o complemento llecessario da ol'ga
nisação ,do ensino.

E' por elles que os mestres supprem as faltas de uma
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organisação estricta, quando as circumstancias, como as
nossas, não comportão uma ol'ganisação ampla e completa.
_ ão se póde contestar, por exemplo. a necessidade de uma
introducçãO geral ao estudo de direito, da hermeneutica,
da medicina legal; ma nas cadeiras creadas se póde en
'inar as noções destas materias.

o art. 15 do decreto descobrio o nobre deputado um
outro defeito. Diz este artigo:

" Resolvendo a congregação que fiquem em segredo al
guma' ele uas decisões, lavrar-se-ha de11as uma acta especial
que será fechada, lacrada e seilada com o se110 da facul
dade. 'obre a capa o secretario lançará a declaração, por
elle assigoada e pelo director, de que o objecto é secreto ;
e notará o (lia em que assim se deliberou.

Esta acta ficará debaixo da responsabilidade do mesmo
secretario.

,. Antes, porém, de se fechar a mesma acta, dena se
extrahirá uma cópia para er le, ada immediatamente ao
conhecimento do Governo Imperial, que poderá ordenar asna
publicação por iotermedio da congregação.

,. A mesma congTegação poderá igualmente, quando pa
recer opportuno, resol\'er semelhante publicação, precedendo
sempre autorisação do g'oYerno, ou, em caso de urgencia,
do Presidente da Provincia. "

Entendeu o nobre deputado que nesta disposição ha uma
indebita iutervenção do Gover ..o no ensino.

Primeiramente, Sr. Presidente, a di..posição cen urada
pelo nobre deputado não é nova, é copiada do estatutos
que actualmente regem as faculdade.

O SR. MARTIll FRA CI. co:- ei dis'o; mas quando se re
forma é para melhorar.

.O SR. LIBERATo.-Sem duvida; mas eu não descubro aqui
intervenção illdebita do Governo no ensino. Me parece que
a intervenção do Governo no ensino con~iste em pre cre
ver de qualquer maneira, directa ou indirectamente, o que
se deve ensinar.
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o SR. MARTIlr FRANcrsco:-Consiste em tudo que diz
respeito ao ensino .
. O SR. LlBERATo:-Mas a autoridade que o Governo exerce

sobre os estabelecimentos de instrucção publica, sobre a
clísciplina desses estabelecimentos, não me parece que se possa
qualificar de iotervenção indebita do Governo no ensino.

'Desde que, Sr. Presidente, se não contesta o direito que
tem o Estado, ou o Governo, de inspecção sobre a ins
trucção publica, desde que este direito não póde er con
te,stado, especialmeute quando a instrucção publica se acha
regulada pelo systema por que actualmente ainda se reg'ula
entre nós, quando o principio de liberdade de ensino ainda
não se acha tão applicado, como o devêra er no ensino
superior do Imperio , não se póde combater essa interven
ÇãO que o nobre deputado reputou prejudicial.

O SR. MUTlU FRANCISCO:- este caso, para que a in
tervenção do Governo, visto que o acto que declara a se. são
secreta foi simplesmente da congTegação ~

O SR. LlBERATo:-Emquanto o systema da iustrucção
publica no Imperio fôr este, o nobre deputado não terá
,razão. Adoptado o outro systema, isto é, o do ensino livre,
darei até certo ponto razão ao nobre deputado; antes, porém,
disto ha de concordar comigo que o Governo deve ter au
toridade sobre a disciplina de todos os estabelecimentos
dé instrucção publica.

O SI\. MARTIM FRANCIsc6l:-Na especie proposta, então
é ao Governo que competia tornar a sessão secreta; c ta
é que era a consequencia.

O SR. LIDERATo:-Perdôe-me o nobre deputado; S. Ex.
quer de mais. O Governo deye exercer iuspecção obre os
estabelecimpntos de instrucção publica; convém, porém,
que a exerça por meio desses mesmo.:; estabelecimentos. A
intervenção do Governo não deve anuilJ.uil1ar a congregação

O SR. MARTIM FRANCISCO:- Ião nego, nem nunca 11e
guei a cooveniencia da inten>cnção elo Goyerno; ma nesta
eSl)ecie, não.
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o SR. LIBERATO:-Di to não tem resultado mal algum.
O SR. MARTIM FRANCIso:-Porque- nunca se tem consul

tado ao Governo.
O SR. LIBERATO:- ão tenho conhecimento de reclama

ÇãO alguma de qualquer das faculdades, soure esses males
que tanto atel'l'árão ao nobre deputaào.

O SR. MARTUf FRANCISco:-Porque não se tem executado
semelhante di POSiÇãO.

O llo LumRATo:-Ainda o noure deputado descobrio in
ten enção do Goyerno nos arts. 92, 93 e 94.

O art. 92, diz:
O lentes se apresentarão de becca nas respectiyas au

las e actos academicos. DeverM abster-se absolutamente
de propagar doutrinas subversiyas ou perigo as.

Diz o art. 93 :
c. Os que se deslizarem de'tes preceito~, ou se portarem

sem a urbanidade e a decencia neces aria, serüo advertidos
camarariameute pela congregação, a quem o director é
obrigado a communicar o facto repreheusivel. .,

Diz o art. 94:
c. Não sendo ba tante esta advertencia, o elirector, depois

ele ouvir a congTegação, o communicará. ao Go erno pro
pondo a applicação da pena de suspensão ele tres mezes
a um anno. O Governo 1'e olyerá, ouvida a secção Jos
negocios do lmperio elo conselho de E. tado. '

Tambem nã.o é nova esta disposiçãO.
O SR. MARTI I FRA :rCI co:-E exacto' mas devia ser

supprimida.
O SR. LIBEnpo:-Em que, porém, consiste aqui a in

ten-ençã.O do Goyerno ~ Determina o artigo que o leute se
absterá de ensinar doutrina ubver'ir:l.

O R. MARTIM FRANCISCO:-Eu Ó queria que o julga
mento fosse pelo fôro commum.

O SR. LIBERATo:-Ne te artigo está consagrado um prin
cipio da nossa constituiçãO politica e das nossas leis cri
minaes.



226

"

A INSTRUCÇAO PUBLICA I

O SR. MARTIM FRANCISCO: -Sem duvida; mas ha o po
der judiciaria para julg'ar o lente.

O SR. BARBOSA DE OLIVEIRA-Esta é que é a questão.
O SR. MARTIM :fRANCISCO:-NãO ha questãO alguma. No

codigo acha-se essa disposiçãO.
O SR. LIBERATO:- J o art. 93 se determina que o lente

que se deslizar, deste preceito seja advertido pelos seus
colIegas em congregação. Até ahi o Governo não apparece;
guarda-se ainda a maior attenção ao lente que se l)l'eva
lece do seu lugar para inocular no espirito de seus disci
pulos idéas perig'o 'as e subversivas; e no art. 94 deter
mina-se que o Governo imporá. administrativamente uma
pena, sob proposta da congTegação.

O SR. BARBOSA DE OLIVEIRA:-:E>rimeira garantia.
O SR. LlBERATo:-Como muito bem acaba de dizer o

meu nobre collega, é isto uma garantia para o lente. Os
juizes são os seus pares, seus companheiros, cujos esforços
para que elIe não proseguisse no mal, farão ine:fficazes,
que levão ao conhecimento do Governo a tenacidade do
seu colleg'a com o fim de prevenir as terriveis conse
quencias que devem result~lir da continuação do seu pro-.
cedimento.

O Sn. MARTur FRANCISCO:-Eu não cligo que taes lentes
não sejão punidos; mas o sejão pelo poder judiciario, a
quem todos os cidadãos estão sujeitos.

O SR. LIBERATo:-Para que o poder judiciaria exerça
esta attribuiçãO, tem de tomar conhecimento da natureza
da doutrina que é ensinada pelo lente. Ora, a inten ençi10
de um poder distincto, como é o poder judiciario, no en
sino, não parece ao nobre deputado mais prejudicial do
que a intervenção do poder administrativo ~

SI'. Presidente, a imposiçãO da pena administrativa não
é um principio repugnante ao direito publico, e neni re
pugnante á nossa legislação. Para que sujeitar as questões
academicas, as questões do ensino, o regimen e doutrinas
de uma instituiçãO de ensino publico, á apl'eciaçãode um
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poder distincto, do pod.er judiciario, que não tem a ",eu
cargo zelar a instrucção publica do Imperio'? Qual é a con
veniencia disto?

Di' e o nobre deputado: - Todos os cidadãos estão u
jeitos ao poder judiciario.-Sem duvida assim é: como ho
mem estou sujeito ao poder judiciaria, mas posso estar sujeito
a um outro poder que fiscalise ti meu procedimento, não
como cidadão e sim como lente.

O SR. MARTIM FRANCISCO:-No codigo estão marcadas as
penas respectivas para quem propala doutrinas subversivas.

O SR. LrnERATo:--Considera ainda o nobre deputado
que a pena impo ta administrativa é differente da que pôde
ser imposta pelo poder judiciario, e resultado de um processo
muito distincto.

O SR. MARTIM FRANCISCO:-Está na con tituição. Quem
ataca as doutrinas da constituição está sujeito a uma pena.
Logo, applica duas penas diversas, administrativa e penaL

O . R. LIBERATO:-No odigo e tá determinado que quem
ataca a con tituição do Imperio em certos principios re
ligiosos e politicos 'offrÇL uma penalidade.

O SR. MA!lTm FRA 'ClSCO:- ão ha excepção para nin
g·uem.

O R. LlBERATO:-Es e ataque pMe 'er feito por um
particular em qualquer occasião, ou pelo lente na eschola.
'e a lei não faz excepção, abrange todos os cidadãos. Mas

a administração abrauge s6mente aCluelle. que e. tão dehaixo
de . ua juri dicçrLo ou in pecção.

O R. {ARTur FRANC\Sco:-l\1a o lent.e não deixa de ser
cidadão, e assim fica sujeito a duas pena '.

O SR. LlBERA'ro:-Se o lente, além da pena adminis
trativa que de,e soffrer, terá de soffrer tambem a pena que
fôr imposta pelo poder judicial, é outra questão, D a11i,
porém, não se deve concluir lue é inconveniente a di 'po
siÇão, que não se de e impôl' a pena administrativa,

O SR. MAR'rm FRANCI. co:-Mas para que a pena admi-
INSTll. puno NO DIlASIL 29
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ni tratiya, e ha a pena imposta pelo poder judicial? Quer
V. Ex. que a penalidade ainda seja mais fórte I

O • R. LIBERATO: -Comprehende o nobre deputado que
o lente que préga doutrina subyersiva em ua cadeira não
commette um crime sómel1te como aquelle que escreve ou
('xpõe essas doutrinas na praça 1mblica.

O R. ~1An.TI.M FIIANCISCO:-A lei diz que quem préga
doutrina' subversiva .offra tal pena.

O 'R. LlBERATo:-Em nos a legi lação achamo innu
meros exemplos do que digo. O mugi trado, o funccionario
publico póde commetter um crime da mesma natureza do
qu commeitc um particular; mas em virtude dos cargos
de que .'e achão revestidos, o delicto assume natureza di.
tincta, tem l)ellalidade differel1te, e é commettido no exer
cicicio da f'ul1cções.

O empregado publico que no ex.ercicio de suas atiribui
çues commette uma violencia, soffre a pena do abuso do
poder, além da pena que o Código Crüninal pre creve.

O SR. MARTIM FRANCISCO: -lia dou.' delictos, devem haver
duas penas. E' outra cousa.

O SR. LmERATo:-De certo: ba duas penas, porqne ba
dous delictos, no mesmo acto: Logo, o nobre deputado po
deria applicar a sua argumentação para impôr ao lente,
além da pena administrativa, a pena commum, visto como
não 11ft. só delicto, ba o delicto ele quem prég'a doutrinas
snl)versivas, delicto commum, e o delicto do excesso que
o lente commette no exercicio ele suas funcçõe", delicto
e pecial.

O SR. :MARTIM FRANCISco:-Quae ão os dous delicto
diver...:os para se considerarem dous factos criminosos ~

O SR. LlBERATo:-E' o mesmo caso que o elo juiz que
no exercicio de suas attribuições commette violencias: é
plmido .como qualquer cidadão 111310 deli to commum, e 'é
punido por causa do caracter eS1)ecial de que esttL reves
tido. E' este um principio de direito criminal consagrado
por muitas disposições do nosso codig·o.
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o }t. lARTm FRANCI co:-Ma não ha dou delicto:
diverso '.

O Slt. 1IBERATO:-Foi o nobre deputado quem fallou em
dom; delictos e em duas pena, e eu fiz applicaçi10 inv~
cando a disposições de nossas leis crimí"naes, e mostrando
que por um acto póde o individuo soffrer duas penas, e
que em diverso artig'os do Codigo Criminal. esta di. posi
ção se repete.

Eu não de~ejo continuar a discutir esta questão, Sr.
Presidente, até mesmo porque é minha opinião que a in
tervenção do poder judicial no ensino é muito mais pre
judicial do que a do poder administrativo: e não querendo
prolongar-me mais sobre este ponto, limito-me a dizer que
é esta disposiçãO uma consequencia de intervenção que o
Estado deve exercer sobre o ensino publico.

O SR. BARBOSA DE OLIVEIRA:-Apoiado.
O 'R. 1lBERATO:-No entretanto o lente encontra. g'aran

tia' su:ffi.ciellte· contra o arbitrio do Governo. Onde os ho
mens encontrão g'arantias melhores do que a' que lhes
offerecem os seus pares, os quaes tem. a mesma responsa
bilidade que elles ~

O SR. BARBO A DE OLIVEIRA dá nm aparte.
O R. 1IBERATo:-Tem razão o nobre deputado: na in

terpretação da palavra sub e1'Siva póde haver abuso; ma
é preciso que haja a.bu o da congregação, do director e
do Governo.

O nobre deputado, pois, não póde contestar a compe
tencia do Governo nem com al'gumento~ deduzido do
simples raciocínio, nem com razões tiradas da in;:,titui
ções de paiz mais ivilisado elo que nó. Me mo nl
Belgica, na universidade livre de Bruxellas, o principio
da intervenção do Governo foi respeitado.

Ai de nós, Sr. Pre idente, se nas circumstancias actuaes
do paiz puzessemos á marg'em este principio!

O nobre deputado descobrio o arbitrio do Governo no
art. 35, o qual ê concebido ne tes termo :



230 A. INSTRUCÇÃO PUBLICA

<. Independentemente de requerimento, poderá o Go
verno, em virtude de representação da congregaçã.o, ou
por deliberação propria, ouvida a mesma congregação,
transferir qualquer dos lentes cathedraticos para a cadeira
que vagar. "

Ora, Sr. Presidente, em que está a intervenção inde
bita do Governo ~ Vagando uma cadeira, abre-se natu
ralmente o concurso; mas é possiíel que as conveniencias
do en illo exijiJo que eju nomeado para exercer o lugar
que Yag'ou um dos leutes da Faculdade que já tiver lJ1'o
vado ·11abilitaçõe. para ensinar essa materia. Então o Go
verno faz essa nomeação aconselhado pela congTegação,
ou toma a iniciativa, e ouve a ongTeg'ação, que está ha
bilitada para alJreciar os talentos e habilitações do seu
membro. Onde está o mal disto '?

O , r.. BARBOSA DE OLIVEIRA: - Equivale a um concurso.
O SR. MARTDl FRANCISCO: - Mas a consulta da congre

gação não é de eifeito obrigatorio IJara o Governo.
O ,""n. LIBERATO: - ",e a congreg'ação da Faculdade não

reputa nece aria a· nomeação do lente, ha de expôr ao
Governo motivo.~ que não poderáõ deixar de ser atten~

ilidos.
O SR. ~RTm FRA 'CISCO : - O Go,erno é obrigado a.

ou,'ir a OplD1Ü,O, mas não é obrigado a aceitaI-a,
O SR. LIBERAT0: - O art. 35 quer que o Governo oiça

a congregação para transferir o lente. e o Governo
póde transferir independente do parecer da ,;ongregação,
para que ouvil-a, se não para conformar-se com o seu
parecer~

O Sll. 'fARTm FRANCISCO: - Comprehendo que seja obri
gatoria a audiencia, mas o resultado não é ob1'igatol'io
para o Governo.

O SR. LIBERATO: - Se o Governo ouve a congTegação
é para alg'um fim.

O ,'n. MARTIM FRANCISCO: - Elltão 11a de seg'uir ne
cessariamente a opinião della '?
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..

o R. LIBERATO: - O nobre deputado deduz de minhas
palavras o que não deduziria se me estivesse ouvindo
com calma.

O SR. MARTIM FRANCISCO: - A discussão tem corrido
com a maior calma.

O SR. LIBERATO: - Attenda bem o nobre deputado á
doutrina do artigo, e note que o lente, havendo conquis
tado a cadeira por concurso, tem um direito a essa cadeira,
que só póde estar sujeito ás altas conveniencias do ensino.

O SR. MARTIM FRA CISCO: - Por isso o Governo não
póde removêl-o. .

O SR. LmERATO: - Por isso o Go,erno só deve remo
vêl-o quando a congregação, julgando necessal'ia a remo
ção, a pede, ou conforma-se com ena.

O SR. MARTIM FRANCISCO: - Neste caso é a congrega
ção quem faz a remoção.

O SR, LIBERATO: - Diz o nobre deputado que é a COll
gr'egação quem faz a remoção.

O SR. MAltTIM FRANCISCO dá um aparte.

O R. LIBERATO: - O nobre deputado diz em seu aparte
- neste caso dê- e a attribuiçãO á. congl'eg'ação j mas eu
digq que não, porque a congTegação uão tem o direito
de nomear lentes, nem póde ter....

O R. MARTIM Fa CISCO: - Neste caso não era no
meação, era remoção; não era obl'igatoria a opinião da
congregação. Se a opinião de.'ta é obl'igatoria, é ella que
faz a remoção, embora seja o Governo que ratifique.

O R. LIBERATO: - Dig'a-me o nobre deputado, apre
enta-sp, em concurso um candidato, é appl'ovado plella

mente pela congregação, é proposto; quem faz a nomeação ~

O SR. MARTIM FRANCISCO: - Jeste caso vem a ser a
congregação de facto, segundo o meu principio, porque o
Governo não tem onde esco1heI'.

O R. LmERAl'o: - Bem vê o nobre deputado que o que
prevalece no ensino, nem póde deixar de prevalecer, é a
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opinião da cong-regação; mas a nomeação compete ao
Governo.

Se este repelle o parecer da congregação para. tl'ans
ferir o lente sem conveniencia, commette um a'Quso; fi!).:;

commette-o no exe'rcicio do seu direito de suprema ins
pecçi1o.

Em todas as instituições, Sr. Presidente, é preciso contar
alg'uma cousa com" a responsabilidade daqueUes que exe
cutão as leis: quaesquer que sejão as cautelas legaes, a
g'arantia de moralidade do executor é indispensavel.

Ainda é necessario dizer que esta disposiçãO não é nova.

O nobre deputado descobrio tambem arbitrio no art. 45,
que assim se exprime:

" D'entre os propostos fará o Governo a nomeação. Se!
porem, ouvida a secção dos neg'ocios do Imperio do Con
selho de Estado, entender que o concurso deve er annul
lado, por se haverem preterido nelle formalidades essen
ciaes, ou por lhe parecer conveniente não aceitar a proposta,
fal-o-ha por meio de um decreto, contendo os motivos
desta decisão, e mandando proceder a novo concurso.

"Não havendo candidatos para o primeiro conemrso,
a congregação, findo o praza para elle marcado, clp.verá
espaçal-o por outro tanto empoo "

O S'R. MARTIM FRANCISCO: - Coutinúo a dizer sempre
que o que é ruim precisa ser reformado.

O SR. L1BERA.TO : - Vou primeiro responder a este aparte
do nobre deputado - o que é máo precisa ser reformado.
E' uma verdade, Sr, Presidente, mas ha certa:; disposi
ções cuja inconveniencia nÓi:! reconhecemos, e todavia nãO
podemo.' reformar, porque sua reforma importaria a adopção
de um systema que as conveuiencias publicas nãO exigem.
Ha disposições nos Estatutos que não são convenientes, ou
cuja conveniencia em tbese eu não reconheço no eusino
supel'ior do Impel'io, mas para l'eformal-a' era necessario
que s.e alterasse o systema, e, não se alterando o systema,
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sou forçado a conservaI-as, porque são consequencias do
mesmo systema....

O SR. MARTIM FRANCISCO dá um aparte.
O SR. LIBERATO: - Já disse, Sr. Presidente, que em

progresso, e sobretudo em progresso de instrucção supe
'rior, não devemos andar aos saltos: este progresso deve

er muito reflectido, aconselhado pelos resultados obtidos
nas experiencias que e forem realizando.

Se insi to em dizer que estas disposiçõe não são novas,
é para tornar bem saliente o seguinte facto. Ha mais ele
dez annos estas di posições estão em vigor, e contra el1as
não houve reclamação; nênhum mal tem vindo para o
ensino publico de sua execução. Entretanto sobre elIas se
funda hoje o nobre deputado para pedir a su 'pensão do
decreto que reformou as Faculdades.

Ainda o nobre deputado descobrio illteryençãO do Go
verno nesta disposiçãO do art. 45. Pelo contrario, Sr.
Presidellte,. o art. 45 é tambem uma consequencia da
inspecção que o Governo deve exercer 01)1'e o ensino
publico.

Ao Governo compete em ultima instancia conhecer da
capacidade, da habilitações, dos meios pelos quaes' forão
IJrovadas as habilitações dos candidatos que concorl'êrão á
poso e de uma cadeira de ensino superior do Imperio.
Emquanto o nobre deputado não lançar por terra este
principio, principio sustentado mesmo pelos e.criptore mais
abalisados que defendem a liberdade do ensino, la de ser
levado pela logica a aceitar esta disposiçãO.

O SR. MARTm FRANCTSCO: - Agora já as considerações
de V. Ex. ,obre o concurso niW ;-ervem, porque faz des
apparecer o concurso ante o acto do Governo, que póde
recusar quantos queira pelos Estatutos.

O SR. LlDERATO: - NãO faço desapparecer o concurso
ante o act6 do Governo; dou ao Governo a inspecção sobre
o concurso; dou ao Ministro do Imperio a suprema ins
pecção sobre a instrucção publica.
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o SR. MAR.TIM FRANCISCO dá um aparte. .
O SR. LIBERATO: - E' outro principio; não confunda

cousas distinctas. O direito que tem o Governo de fazer
a nomeação depois de esgotados dous concursos funda-se em
razão muito diversa, funda-se na presumpção de ser preju
dicado o ensino publico por falta de lente. Nem é pos
sivel esperar que se fação mil concursos para se fazer a
nomeação, como quer o nol)re deputado.

O SR. MARTThI FRANCISCO: - E' possivel caprichosamente
annullar os dous concursos para se escolher quem qllizer.

O SR. LIBERATO: - Se o que o nobre deputado diz pro
cede, acabemos co~ a inspecção que o Governo exerce
sol)fe o ensino publico. Ora, bem vê o nobre deputado
que desta maneira lança por terra toda e qualquer auto··
l'idade, porque, se o Governo abusa, a cong-reg'ação tambem
póde abusar.

O SR. MARTIM FRANCISCO; - Mantenba-se a prova que
V. Ex. acha optima, l;I. do concurso.

O SR. LIBERATO:'- A prova do concurso é optima; mas
perdôe-ine o nobi'e deputado que diga que o seu achado foi
infelicissimo; agarra-se a uma cOlltradicção, que é obra
de sua pura imag,inação ....

O SR. MARTIM. FRANCISCO: - V. Ex. disse que o con
curso é a grande prova; agora acha que é pouca cousa.

O SR.. LIBERATO: - Q principio de que o concurso é
g'rande prova envolve a excepção que alguma vez o con
curso póde não ter provado nada, que o ju'iz do concurso
póde faltar ao direito e á justiça.

O SR. MARTIM FRANCISCO: - Por isso V. Ex. oonoca o
Governo na posiÇão de annullar quantos concursos quizer
para escolher á sua voutade.

O SR; LIBERATO: - Por isso V. Ex.. acaba com a ins
pecção que o Governo exerce sobre o ensino publico. O
concurso é a grande prova, mas o juiz desta prova é, depois
da congregação, o Governo pelo seu direito de suprema



NO BRA.SIL 235

inspecção. A inspecção do Governo não destr6e a excel
lencia do concurso.

Ias, como quer que seja, se a inspecção é materia de
abuso o nobre deputado, illustrado como é, sabe muito
bem que, por melhor que seja a org'anisação de qualquer
instituiçãO social, elIa não faz de apparecer a fragilidade
humana; o abuso é sempre possiveL

O SR. MARTIM FRA-'OISOO: - Qual seria a consequencia
do conhecimento do abuso ~ Era. repetir o concurso, e niIo
o Governo escolher á sua "Vontade.

O SR. LmERA.To: - Repete-se o concurso; mas, dada a
bypothese de que a repetição do concurso é prejudicial,
o Governo uomêa. O argumento do nobre deputado po
derá servir para contestar a disposiçãO que dá ao Go"Verno
o direito de nomear depois de esgotado certo numero de
concursos; mas para a disposição que se discute este ar
g'umento não tem applicação; as duas questões são dif
ferentes.

Ainda, r. Pre idente, o nobre deputado occupou-se com
o:; feriados. S. Ex. entende que a suppre são dos feriado
da 1uinta-feira é inconveniente e inj usta...

O "R. MARTIM FRA 01 00 dá um aparte.

O 'no LIBERATO: -Primeiramente direi ao nobre de
putado que uão ha accumulação dê materias, ha só uma
1Jypothe e, em que se accumulão tres materias, e é quando
o estudante quer exercer a faculdade de estudar o direito
ecclesiastico: é só ne ta hypothese que se accumulão tre
materias; em mais nenhuma outra hypothese o nobre de
putado encontra e_ta accumulação. E esta accumulação
não é forço a; é escolha da intelligeucia "Vigorosa do es
tudante, que se julga com força. de estudar tres materias.
NãO ha, portauto, contradicção alguma.

Sr. Presidente, 1)01' mai' lJ.ue reflicta, por mais que pense
sobre isto, não posso descobrir a necessidade de um feriado
no meio da semana.

INSTR. puno NO BRASIL 30



A INSTRUCÇÃO PUBLICA

o SR. MARTI f FRAN ISCO: - .J: as uni,er::;idades da AI·
lemanha alternão-se as aula.

O SR. LIBERA.TO: - E' cousa differente; nas universi
dades allemãs alternão-se as aulas, }lorque o systema dessas
uuiversidade' é diffel'ente do nosso; porque o ensino faz-se
de um modo muito di tincto; alli as liçõe' não são como
as lições de nossas Faculdades. O nobre deputado não póde
querer encartar nas nossas escholas de ensino superior certas
disposições que se encontrã.o na organisação da e cholas
da Europa, que ão ba eadas em systema diverso do sy;
tema adoptado entre nós.

Desde qúe esse systema não é por uós adoptado, desde
que abraçamos o systema das lições diarias; qual é a
razão que justifica o feriado no meio da semana, senão
o desejo de não estudar'?- ão vejo, p.ortanto, que o en
sino publicó soffra se o lente é obrigado a ir mais uma
vez á cadeira na semana; os commodos individuaes podem
soffrer, mas o ensino publico não soffre. O meu nobre
collega, lente de uma das Faculdades, ha de ter a expe
riencia de que o feriado do meio da semana não é um
meio de estudo. abe V. Ex., Sr. Presidente, o que quer
dizer a quinta-feira? . Quer dizer que não se estuda nem na
quarta nem na quinta-feira. Em questoe desta ordem eu
entendo que o que está em primeiro lugar é a conve·
niencia ao ensino ...

O SR. MARTnI FRANCISCO dá um aparte.
O SII. LIBERATO: - ão ha accumulação de trabalho,

desde que a unica accumulação de tres materias, em que
o nobre deputado se fundou para descobrir antinomia ou
contradicção, é na hypothese em que o estudante deseja
frerluentar a aula de ~ireito ecclesiastico, isto é, em que
obra a vontade da intelligencia, que se julg'a capaz de
estudar tres materias. Se fosse uma obrigação, bem; mas
é um principio consagrado nos Estatuto~, principio que
~offre só esta excepção, que nenhum estudante poderá fre
quentaI' mai' de dua. aulas.
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o SR. MARTIM FRANCISCO dá um aparte.
O SR. LIBERATO:-O nobre deputado diz que o exame

torna obrigatorio o estudo. Não ha duvida, Sr. Presidente,
o exame torna obrigatorio o estudo para todo o homem
que quer saber; mas o decreto não considerou o estudo
do direito ecc1esiastico como uma condicção do titulo de
bacharel; não exigio o exame desta materia.

O SR. MARTIM FRANcrsco:-V. Ex. não declarou se o
exame de sciencia ecc1esiastica era facultativo; logo, tor
nou obrigatorio este exame.

O SR. LIBERATo:-Mas onde está a obrigação do exame '?
O SR. MARTIM FRANCISCo:-P6de-se tirar um titulo da

secção juridica sem fazer exame da ciencia ecc1esiastica '?
(Ha OUl1'OS apa1'tes).
O SR. LIBERATo:-Se eu digo que a sciencia ecclesias

tica é facultativa, como posso fazer obrig'atorio. esse exame ~

O SR. MARTIM FRANCISCo:-P6de-se não ser sujeito a
ponto e ser-se sujeito a exame; isto succede mesmo em
diversas universidades.

O SR. LIBERATO:-O estudante póde não ser sujeito a
ponto e ser sujeito a exame, no ensino livre; mas é ins
tituiÇãO de systema diverso ao nosso; no nosso systema,
não; o estudante que quizer estudar direito ecclesiastico,
matricula-se e faz exame; o estudante que não quizer
estudaI-o, não se matricula, nem faz exame. Oomo é, pois,
que o nobre deputado collige que o exame da sciencia
ecc1esiastica é necessario para se obter o titulo acaue
mico '?

O SR. MARTIM FRANCISCO:-E d'onde V, Ex, collige
que não é essencial o exame da materia que entra no
quadro dos estudos '?

O Sn. LIBERATo:-Desde que é facultativa.
O SR. MARTIM FRANCISCO:-A frequencia sim, o exame

não; portanto. o 'que vejo é que os estatutos precisão de
novo commentario.

O SR. LIBERATo:-Tenha o nobre deputado a g'loria de
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fazeI-o j não confundamos cousas muito distinctas: a ma
tricula na aula de direito ecclesiastico é que é facultativa.
A questão do ponto não tem applicação neste caso.

O artigo em questão não quer dizer que o estudante e
considere estudante de direito ecclesiastico sem ir á aula,
nem podia dizer talO cousa.

O SR. MARTIM FRANCIsco:-Então já não é o que está
escripto j eu compreh~ndia que qualquer estudante pude e
ir fazer exame de direito ecc1esiastico.

O SR. LIBERATo:-Sem duvida, em virtude de outra di 
posiÇão qualquer estudante póde apresentar-se para isto,
mas faz um exame vago j e não seg'ue d'ahi que esse exame
seja necessario para obter o pergaminho de bacharel em
sciencias juridica .

O SR. MARTIM: FRA CISCO dá um aparte.
O SR. LlllERATo:-Devendo o direito ecclesias ico ser

ensinado na faculdade, devia nece sariamellte e'tar contem
plado no quadro da' materias; ma não ~e segue por isto
que seja necessario "para os titulo academico.

O SR. MARTIM FRANCI. co:-A consequencia é a sUPI)res
são da cadeira.

O Sr.. LIBERATO:-Isso é questão c1i"rerf'a" e peço ao no
bre deputado licença para não di cutíl-a agora. Já di se o
que devia a este respeito.

(1'1'ocãa-se out'ras apartes).
Sr. Presidente, teria talvez outras considerações a fazer

a respeito do discurso do nobre deputado, e obre a org'a
ni. 'ação das faculdades do Imperio; YOU, porém, acabar,
não s6 porque me acho fatigado, cúmo porque estou con
vencido de que estas questões não tem va.lor entre n6s.

O SR. BARBOSA DE OLIVEIRA:-As-im parece.
O SR. MARTIM FRANCISCO:- Jão apoiado.
O SR, LTBERA'ro:-Agradeço aos nobres deputados que me

fizerão a honra de ouvir, e que ao menos parecem ligar
alguma importancia áquillo que, nos paizes que não são
góvernados cqm a felicidade com que se pretende gnver-
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nar O nosso, merece a attenção de t.odos os homens bons,
e que deseião a prosperidade publica.

Eu concluo reconhecendo uma cousa: os estatutos da fa
culdade de direito, que não serão postos em execução
(ao menos estou couvencido disso, nem faço questão al
guma, porque me é indifferente, salvo o interesse que eu
tomo pela instrucção publica do Imperio), contém um de
feito; e este defeito comprehende-o perfeitamente quem
conhece o valor que entre nós têm os nomes proprios e as
ituações politicas.

VozEs:-Mnito bem; muito 11em.

Depois des a censura feita l)e10 illustre deputado de S.
Pa1ÜO, quando apre entou o seu projecto, que nuuca mais
foi discutido, o meu collega da faculdade do Recife, Dr.
Pinto Junior, occupou-se com os novos estatutos na jJle
mOl'i(~ Histo?'ica, que leu perante ê1 congregação em 1866.

Ceusura o Sr. Dr. Pint.o Junior o decreto reformador por
não se haver baseado em i uforma.ções da cougTegações res
pectivas, que nrLO forão ouvidas. Consta, porém, da mesma
J1femO'l'ia JIislO?'iw, e é el'dade, que em avíso de 18 de
Outubro ele 1864 o Ministro do Imperio pedia ás congre
gações das faculdades o seu pareoer e irformações sobre as
reformas llecessaria': o Ministro teve 11ara com as congre
gações a necessaria deferencia; e a estas competia corres
ponder promptamente ao appello do Governo.

Em Maio de 1865 a commis,-ão nomeada pela congre
gação da Faculdade do Recife, depoi de have'/' encetado o
seu trabalho, julgou-se dispensada de coutinuar pela pu
blicação do decreto reformador,. e sendo de novo incum
bida da mesma tarefa pelo aü o de 24 ele Ma.io, achava-se
em Março de 1866, como diz a nlemo?'ia, seriamente em
penhada em concluil-a o mais breve possiveI.
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E' de esperar que esse nobre empenho já tenha sido sa
tisfeito, e esteja o Governo habilitado para resolver uma
reforma, cuja necessidade a mesma 11femo?'ia reconhece.

Mas a congregação da Faculdade do Recife em sessão
de 17 de Maio ele 1865, logo que teve conhecimento do
decreto reformador, nomeou uma commissão para examinar
a reforma, e fCbZe?' sal'ienles os inconvenientes q'Lbe dellcb jJl)

.dessem ?'esullCl?" e essa commissão no fim de 30 dias, a 20
de Junho deu seu parecer, que foi remettido ao meu suc
cessor no ministerio.

Ignoro o que se -passou na faculdade de direito de S.
Paulo: as lIfem01'ias HislO1'icas nada dizem,

E' provavel que o meu collega, autor da Jlfem01'ia His
lO1'ica do Recife tivesse na lembrança a critica desse pare
cer da commissão remettido ao Governo, quando ~screveu o
seu trabalho; e fosse levado pelo desejo de dar publici
dade ás idéas do mesmo parecer: nã.o me é licito a:ffi.r
mal-o, porque não tive a fortuna de ler o parecer.

As censuras que a ~[ern01'ia faz ao decreto reformador,
são as seguintes:

A separação das sciencias sociaes para formar nm curso
distincto das sciencias juridiéas não foi feita de modo
conveniente, já quanto á ela sificação das materias, já quanto
á sua distribuiçãO pelo.:> referidos cursos.

Para o titulo de bacharel em direito, diz a lIIemo?"ia,
que habilita para o exercicio de importantes e variadas
funcções, não me parece couveniente apena o conhecimento
da materias que forão comprehendidas no curso juridico
da reforma: seria neces ario, que as materias do curso so
cial, menos a economia politica, fossem obrig'atorias parl1
o curso juridico, afim de que a reforma não offerecesse o
grave inconveniente que se reconhece.

Mas onde está a vantagem e a neces idade da separa
çã.o dos curso, que o autor da Ilfellw?'icb aliás reconhece.
Seria conveniente crear um CIll"Ó e pecial de sciencias so
cises sómente por causa da economia politica? E se o di-
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reito ecclesiastico, o direito publico g'eral e patrio, o direito
das g'entes e o direito administrativo são cophecimentos
indispensaveis para o titulo de bacharel em direito, porque
não é a economia politü;a? Não posso comprehender a
exclusão da economia politica, da sciencia que resolve os
mais g'raves problemas da vida social e as mais arduas
que tOes da sociedade moderna, dos conhecimentos indis
pensaveis a um titulo, que habilita para o exercicio de
únpo?'tantcs e va?'iadas /i/;ncçóes. Era mais logico um só curso
com o titulo de bacha?'el em sciencias j u?'idicas e sociaes
como tinhamos antigamente.

Exigir a eparação dos cursos e comprehender no curso
especial de clireito todas as materias á excepção sómente
.da economia politica, é o que me parece completamente
estranho a todos os principios e a todas as noçoes de org'a
nisação do ensino superior.

Os que contestão a conveniencia ~a separação dos cur
sos, ão mais logico, porque entendem que as materias
não são susceptiveis de separação; mas admittida a possibili
dade da separação e a sua conveniencia para o ensino, não
é po sivel excluir elo curso juridico sómente a economia
politica.

Condemna ainda o autor da jl[emo1'ia a reforma por ter
conservado o estudo de direito romano no l° anno juri
dico, q'l.Gemdo não ha hoje quem desconlwf[G eG neces idade de
fa:.:el-o passa?' pa?'a o 2° O'l.L 3° anno allenta a ?'elação im
mecliata q'l.w tem com o est'l.Gdo ele clá'eito C'i'l"il pal?'io, que
d 1311. inado no te?'ceiro e qua?'to anno, e qne com aq'l.wlle
tem de se?' analysaelo e compa?'ac1o.

Se o meu collega contesta; se a neces idade de uma ca·
deira especial de direito romano, seria ao menos logico,
entendendo que com o direito civil patrio no terceiro e
quarto annos pMe elle ser estudado: se porém é neces
sario o ensino especial do direito romano, deve e11e pre
ceder o do direito civil patrio. O que di:ffi.cilmente se póde
comprehender, é como o direito civil patrio e o direito
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romano pódem ser analysados e comparados em duas ca
deiras separadas.

Que o direito civil patrio deve ser comparado com o
direito romallO, é llmll, conveniencia, que a reforma reco
nheceu, .mas isto não exclue a vantagem de uma cadeira
especial do direito romano.

A condição de en inar o direito romano em S'lULS ?'cln
ções com o d1i?'cilo {reLncc::, diz Cournot, era a expressão
de uma idéa estreita, lig'ada aos prej uizos da época, ao
estado de abandono e desconsideração, em que tiuhão cahido
os e. tudos juridicos, e pal'ticularmente o e tudo elo direito
romano. No tempo dos no sos codig'os modernos a. priu
cipaes -ralltagens do estudo dó direito romano prendem-se
11 economia das doutrinas, á perfeição da construcção scien
tifica: é em i mesmo, na sua essencia propria, que elle
deve ser e tudado, e não em suas relações com o 110SS0

direito.
Foi este, sem duvida, o pensamento do Governo, quando

creou a cadeira de direito romano: o autor da Jliemo?'ia,
sem o querer, volta á organisação antiga, na qual não
havia esse estudo especial do direito romano, e era elle
ensinado em suas relações com o nosso direito patr'io.

Reconhecida a necessidade do ensino especial do direito
romano, como condicção inherente á boa economia e valor
dos estudos juridicos, deve elle preceder ao ensino do direito
civil patrio, como uma de suas fontes. A sim se tem enten
dido nas mais importantes escholas de direito, e eu não
sei em que se fundou o autor da J1Iemol'ict para avançar,
que nc7,o lw quem desconheça a necessidade de fazer passar
o direito romauo para o terceiro ou quarto anno.

Quanto á exclusãO do direito das gentes e do direito
administrativo do curso juridico refiro-me ao que disse 110

meu discurso. Tambem se tem reconhecido, diz Cournot,
debaixo do ponto de vista da pratica do ensino, que os
elementos do direito natural e do direito das gentes ou
fundem-se nos prolegomenos do direito civil, ou tornão-se,
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por pouco que nelles . e iusista, antes um objecto de es
peculação phylosofica do que de estudos juridicos. Este
pen amento inspirou as ultima reformas das e cholas de
direito. na França.

Haveria convenien ia em alargar mais o circulo do en
..ino juridico, creandQ-se por exemplo cadeiras de historia
do direito romano e patrio e de legi lações comparadas'
mas podem os professores iniciar os seus alumnos ne ses
estudo~, fazendo a historia e a critica das in tituições.

E' mInha opinião, que a perfeição do ensino depende
muito mais da capacidade do mestre, do que de sua 01'

ganisação legal ou convencional.
Nada mais accrescentarei, ao que ja disse sobre a questão

de direito ecclesia~tico. No ensino do direito publico pa
trio e do direito administrativo se comprehendem as re
lações, que o direito ecclesiastico tem com a no sa org'a
llisação; e o ensino do direito civil tem necessariamente
muitas relações com o direito canonico. A theolog'ia que
se ensina em nossas Faculdades com o titulo de direito
ecclesiastico, não ha em eschola alg'uma de direito co
nhecida.

A accusacão de attentado contra os interesses do ca-. .
tholicismo não é sél'ia.

Outra censura é a multiplicidade de materias no 4. 0

anno, Sendo o estudo do direito ecclesiastico facultativo,
só ha no 4. 0 anno tres cadeiras para os estudantes que
se acharem com forças sn:ffi.cientes; e o exame será a ga
rantia do aproveitamento.

Ha na Memo?'ia uma censura ju ta; é a que se refere
á suppressão do ensino ue hermeneutica juridica. E ta
suppressão não foi intencional; mas nenhum letite se jul
gará dispensado de ensinar aos deus discipulos as regTas
da hermeueutica juridica por essa lacuna.

Cumpre porem observar, que o conhecimento das regTas
de hermeneutica juridica está essencialmente ligado ao es
tudo de todas as materias. Antes de chegar ao 5.0 anno
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do curso actual, o estudante tem necessidade de fazer appli
cação da' regras de interpretação ao estudo do direito pa
trio politico e civil e do direito romano. Como estudar o
direito. romano em ,uas transformaçoes successivas, ana
lysar a nos:a constituiçfLO e o nossos codigos sem appli
cação da~ regras, que dirigem o interprete? Até me mo
para o estudo do direito natural, n~ parte relativa aos
coutractos, tem applicação a regras de interpretação.

Depois da cen ura pela intervenção e al'bitl'Ío do Go
verno com desprestig·jo da congregação e quebra da in
dependencia do lente, que já teve resposta em meu dis
durso, declara-se o autor ela Jl1emoria contra a suppressão
do feriado da quinta-feira, se'7Th utilidade conJwcidcL e antes
com desvantcLgem pCl!I'a CL p1'o(ictllidade do ensino. Mas porque '?
O autor da 111e'l1'W1'iCL não o diz; falla ex aut01'ilate. E se
tom dogmatico póde ser com vantag-em empregado na ca
deira j mas em um trabalho critico a censura á um acto
do Goveruo é inadmi sivel. Os commodos e interesse pes
soaes devem auferir vantagens do feriado da quinta-feira,
mas que o ensino lucra, é o que se póde dizer magis
t1'CLlmen'e, mas não provar. O que a experiencia prova, e
dizem os factos da eschola a que pertencemos, é, que a~

segundas e sextas-feiras são os dias de maior numero de
faltas, e nos quaes os estudantes menos sabem a liçãO.

O nosso collega, autor da 11'[em07"ia hi.slO1'i,tX/i da Facul
dade de S. Paulo, do anno passado, contempla entre as
idéas que se cIestadio OLL~mincLntem(;nte na cont'/'aJ)'iedade cl~

intenções e vistas, ci que 1)01' clive?'sos lacIos se P?'OC?I/IYL
attingi?" a abol'ição das i-ntemllissões nas q'LMntcLs-{eims. En
g'anou-se o Sr. Dr. Ferreira França, porque o no 50 c01
1eg'a da Faculdade do Recife affirma, que ha desvclintagem
pam a p1'ofiC'Uiclade do ensino.

Nos estudos que fiz para este trabalho, tive occasião
de verificar, que em alguns estabelecimentos de instrucçãO
publica na Europa ba materias facultativas, que podem
ueixar de ser estudadas, ou cujo estudo não é iudispen-

"'
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8avel para os titulos, que o: mesmos e tabelecimentos con·
ferem. I ão entendêrão os institnidores dessas escholas,
nem podiãO entender, que isso importava uma confusão de
ensino lívl'e e de ensino obrigatorio, como pretendeu o
illustre deputado de S. Paulo, que eu tinha feito, con i
clerando facultativo o estudo dó direito ecc1esiastico. Ta
censura é que ha inquestionavelmente uma verdadeira
confusão de idéas.

Para que houvesse essa confusão de ensino livre e en.jno
obrigatorio, era necessario que a liberdade do ensino con
si tisse no direito de aprender ou não aprender. Liberdade
de ensino porem é o direito de ensinar, e entre ella e o
ensino obrig'atorio, isto é, a obrig'ação de aprender, não
ha antinomia.

O plano de estudos, segundo os Estatutos em vigor, é
o seg'uinte:

I ° anuo: la cadeira-direito natural; direito publico uni
versaI; analyse da ConstituiçãO.

2a cadeira-institutas de direito romano.

2° anno: la cadeira-continuação das materias da la ca
deira do l° anno; direito das gentes.

2a cadeira-direito ecc1esiastico.

3° anno: la cadeira-direito civil patrio com analyse e
comparação do direito romauo.

2" cadeira-direito criminal, incluído o militar.

4° anliO: la cadeira-continuação das materia da la ca
deira do 3° anno.

2a cadeira-direito maritimo e direito commercial.

5° anno: la cadeira-hermenéutica juridica; proce Ocivil
e criminal, incluido o militar e pra
tica forense,
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2" cadeira-economia politica.
3' cadeira-direito admini trativo.

Segundo a reforma que não 'teve execução, é o seguinte;

SECçAO DE SCIE rCIAS JURIDICAS.

] o anno; 1" cadeira-direito natural privado e publico.
2' cadeira-direito romano.

2° anno: I" cadeira-analyse da. ConstituiçãO.
2' cadeira-direito criminal, analyse do Codigo.

3° anno: I" cadeira-direito civil patrio com analyse e
comparação do direito romano.

2· cadeira-direito commercial e marítimo, ana
lyse do Codigo.

4° anno: I" cadeira·-continuação das materias da I" ca
deÍl'a do 3') anno. .

2" cadeira-theoria e pratica do processo.
3" cadeira-direito ecc1esiastico ..

SECÇÃO DE SCIENCIAS SOCIAES.

1° anno: 1" cadeira-direito natural privado e publico.

2° anno: 1" cadeira-analyse da Constituição.
2' cadeira-direito internacional e diplomacia.

3° anno: 1" cadeira-direito administmti voo
2a cadeira-economia politica.
:la cadeira-:-direito ecclesiastico.
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Para as Faculdades de Medicina b plano de es.tudos se
gundo os Estatutos, que não tiverão execução, é o seguinte:

lo anno: I" cadeira-pbysicâ em geral e particularmente
em suas applicações á medicina.

2" cadeira-botanica e zoologia.
3" cadeira-anatomia descriptiva.

2· anno: I" cadeira-chimica e mineralogia.
2" cadeira-anatomia descriptiva.
3" cadeira-pbisiologia.

3° anno: I" cadeira-chimica organica.
2" cadeira-patbologia geral.
3" cadeira-patbologia externa.
4a cadeira-clinica externa.

4" auno: la cadeira-anatomia geral e patbologica.
2" cadeira-pathologia interna.
3" cadeira-anatomia topographica, operações e

apparelbos.
4" cadeira-clínica externa

5° anno: I" cadeira-pharmacia theorica e pratica.
2a cadeira-materia medica e tberapeutica.
3". cadeira-parto, molestias de mulberes pejadas

e de recemnascidos e clinica res
pectiva.

4" cadeira-clinica interna.

6° anno: I" cadeira-hygiene e hi toria ela medicina.
2a cadeira-medicina legal e toxicologia.
3" cadeira-clinica interna.

o curso pbarmaceutico é o seguinte:
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l° anno: la cadeira-physica.
2" cadeira-chimica e mineralog-ia.

2° anno: P cadeira-botaniCa.
2~ cadeira-repetiçãO da 2" cadeira do l° anno.
3" cadeira-chimica organica.

3° anno: I" cadeira-repetiçãO da I" cadeira do 2° anno.
2" cadeira-materia medica.
3' cadeira-pharmacia.

Os alumnos praticão diariamente em uma oflicina'
Segundo os 'Estatutos em vigor o plano é o seguinte:

l° anno: P cadeira-physica em geral e particularmente
em suas applicações á medicina.

21 cadeil'a-chimica e mineralogia.
3a cadeira-anatomia descriptiva.

2° aIlIlO: l' cadeira-botanica e zoologia.
2" cacleira-chimica organica.
3" cadeira-phisiologia.
4" cadeira-anatomia descr~ptiva.

3° anno: I" cadeira-phisiologia.
2' cadeira-anatomia geral e pathologica.
3" cadeira-patholog'ia g'eral.
4" cadeira-clinica exte1'l1a.

4° anuo: I" cadeira-pathologia externa.
2' cadeira-pathologia interna.
3" cadeira-parto., molestias de mulheres pf'ja

da,::; e recem-nascidos.
4" cadeira-cli nica externa.

5° anno: la cadeira-pathologia interna.
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2' cadeira-auatomia topographica, medecina ope-
rataria e apparelhos. .

3' cadeira-materia medica e therapeutica.
4' cadeil'a-clinica interna.

60 anno: I' cadeira-hygiene e historia da medicina.
2' cadeira-medicina legal.
u' cadeira-pharmacia (com frequencia da oflicina

pharmaceutica duas vezes por se
mana com os alumnos deste curso).

4' cadeira-clinica interna.

o plano do curso pharmaceutico é o seg'uinte:

lo anuo: l' c·adeira-physica.
2' cadeira-chimica e mineralogia.

2° anno: l' cadeira-botanica.
2' cadeira-repetição da 2' cadeira do lo anno.
3' caueira-chimica organica.

3° allno: l' cadeira-repetiçãO da I' cadeira do 20 anno,
2' cadeira-materia medica.
3' cadeira-pharmacia.





DISCURSO

Proferido pelo DI', José Liberalo DaI'I'OSO, lenle subslilulo da faculdadc de di
reilo do Recife, pOl' OCCHsião de abril' o elll'so da Ill'imeira cadeira do segundo
anno, no dia I6 de ~ral'ço de ! 86 ã.

Honrado pelo Governo de Sua· Mag'estade Imperial com
a nomeação para leute substituto desta faculdade, e tendo
hoje a satisfacção de subir pela primeira vez á cadeira
para exercer a funcções de tão distiucto cargo, muito supe
rior ao meu fraco merecimento, solemniso e 'ta occasião
com uma manifestação incera de profundo reconhecimento,
não só ao Governo, flue honrou-me com sua e~colha,

como aos meUR il1 ustrado collega', que me di~tilJguirão

com a sua apI)Wração.
Filho desta faculdade, de cujos banco' levantei-me ha

poucos annos, eu mé desvaneço de achar-me hoje collocado
ao lado de algull de meus dio'oos mestre., a rlu~m tri
buto ainda o mesmo 1'8 peito e a mesma con ideração: é
o discipulo, que vem de novo ouvir as abias prelecçüe,
de que con ervou sempre as mais grata record.ações. Para
outros sou o companheiTo das lides academicas, que vem
reatar os laços do col1eguismo nesta nova situa.ão de nossa
vida, em que a Providencia nos reunia; l)ara outros ainda
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SOU O coUega, que tem a fortuua de e, treitar a' suas re
lações no desempenho da mesma tarefa, na partilha dos
mesmos trabalho e fadiga ; para todo:> ou o· ultimo dos
lentes, que vem cheio de esperanças pedir ao seus coUe
gas o auxilio de suas elevada:; inteUigencias.

E' pois sob os auspicio de tão lisongeiras tradicçõe.E,
com o e pirito a elevar-se-me na contemplação de um fu
turo esperançoso, e o coração iL e:\.-pandir-se-me na agora
daveis remini cencias ue um passado de hontem, que eu
venho aqui sentar-me: queira Deos, arbitro supremo dos
destinos do homem, de quem s6mente depende a reali
sação de meus bons desejo:>, que ellas se couservem, e se
perpetuem.

Para vós, porém, senhOJ'es, eu ,'ou um homem novo;
sou o mestre, de quem viudes ouvir a primeira liÇãO. En
tre nós não ha reminiscencias do pa ado; ha s6mente
aspirações para o futuro; hoje nos encontrámos pela pri
meira vez, viandantes de~conhecid.os, na estrada da vida.
Tendes ouyido tal,ez pronunciar o meu nome no meio
dessas apreciações mentirosa, com que a paixões adol'11ão
e deslustrão o caracter individual; ou~istes faUar do ho
mem, que antes de subir a e ta cadeira consumia alguns
annos de sua vida no lidar estcril de aspirações illusorias ;
até mesmo perg'untastes alguma vez á vossa consciencia,
quem era esse homem, que vieis passar nesse turbilhão
empoeirado, a que entre nós se tem dado o nome de vida
publica. Este passado, porém, vos não pertence: repito
vos, sou um homem novo para vós: hoje começo para
vós; hoje começaes para mim.

NãO vos direi o que sou, n'em o que pretendo ser: sou
inimigo desses programmas de conducta, que quasi sem
pre mentem; e entendo além disto, que eUes envolvem
sempre uma pretençilo vã, e algumas I'ezes pneril: a von
tade humana é fraca, e succumbe, quando lhe falta o au
xilio poderoso da. protecção divina.• 6mente uma cousa
·vos pos o dizer: serei sempre o vosso companheiro de
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estudos. Se tenho a fortuna de indicar-vos o caminho da
sciencia, entral-o-hei comvosco, cheio de confiança no con
curso de vossas intelligencias.

Nas sagradas pelejas da intelligencia, senhores, todos os
homens são iguaes: somos todos soldados, que obedecemos
á voz de Deus; e caminhamos, como o povo escolhido,
guiados pela nuvem luminosa da revelação divina, á con
quista da verdade e do bem, terra da promissão para a hu
manidade, no fim dessa peregrinação da vida, em que se
consuma a obra da expiação e o grande mysterio da re
dempção. Emquanto Deus me ajudar, achar-me-heis sem
pre 100 meu posto; e quando algum de vós, esforçado
campeão nos combates, conquistar um palmo de terreno nesse
campo de batalha da humanidade, e hastear o estandarte
da verdade sobre alguma ruina do erro, eu o saudarei
com enthusiasmo e o proc1amarei benemerito entre os sol
dados da sciencia.

Na vida desas 'ocegada, quP- tenho levado até agora, não
me era p0f;isivel entregar-me a estudos sérios e constantes,
capazes de habilital'·me para a di:ffi.cil tarefa, que hoje
pesa sobre mim: venho pois aprender; e portanto, se de
sejo e espero, que me ouçaes com a deferencia e respeitO'
devido á palavra do mestre, que communica aos seus
discipulos o resultado de um trabalho consciencioso, não
exijo todavia, que aceiteis sem exame as minhas opiniões,
e que subscrevaes sem criterio as minhas palavras.

Não posso comprehender o ensino sem liberdade: nin
guem póde traçar ao entendimento humano o circulo de
suas idéas e limitar o SEm desenvolvimento. O homem é
livre, perque é racional, e é racional porque é livre: ne
gar portanto a liberdade no exercicio das funcções intel
lectuaes é negar a mesma intelligencia; negar a intelli
gencia é neg'ar o homem. O principio de autoridade,
applicado ao eusino, só póde fundar-se na presumpção de
estudo e de illustração, que eleva o mestre aos olhos de
seus discípulos; mas esta presumpção uão póde prescrever

\ (,\
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limites ao desenvolvimento da intellig'encia; e a obedien•.
ela passiva á palavra do mestre é o absolutismo sobre o
pensamento; é o impossivel.

Assim pois, senhores, a liberdade é o primeiro elemento
desta cadeira. Eu não venho aqui monopolizar idéas: - a
concurreucia é o principio vivificadol' do commercio das
intellig'encias; é o estimulante mais podero o do progresso
intel1ectual; é o sol, que derrama luz e distipa as tre
vas do entendimento.

Amante da liberdade, que me s01'1'io nos sonhos da ju
ventude, como a aurora de um porvir venturo o; sec
tario da eschola politica, que con idera a liberdade, como
a condicção do prog-re so e da pro peridade ocial; line
em to(las as minhas aspirações litterarias e lJoliticas; filho
da liberdade, que subio aos degráos desta cadeira sem o
menor sacrificio de suas nobres prerogativa, eu não po
deria ter a inconcebiyel pretenção de vir aqui banil-a.
Seria uma contradicção em minha vida, só explicavel por
sentimentos, que, mercê de Deus, se não ag'azalhão em
meu coração.

Jão vos pareça pOl'ém, senhore::;, que v6uho levantar a
bandeira do racionalismo, e seguir a in pirações de 'a
philosophia, que IJretende achar s6mente na' força~ da razão
a solUÇãO de todos os problemas, que se lJi'endem aos des
tinos da humanidade, Sou do numero daquelles, que acom
panhão o movimento dessa reacção, operada pela eschola tra
diccionalista, contra os exce so do raccionalismo, que impe
rou no seculo passado, e foi a orig'em dos extraordinario,' acon
tecimentos, registrados nas ultimas pag'inas da historia moder
na. Sob as inspirações dessa philosophia, qu.e deu ião triste ce
lebridade aos homens de 1793, não podia a sociedade caminhar
tranquil1a nasenda do prog-res.o, e chegar ao fim que lhe foi
d,eterminado pela Providencia j era necessario, que se oIJerasse
essa reacção salutar da philosophia _chrHã, para que a
sociedade, inspirada pelas verdades eternas do catholicismo,
pudesse cumprir a sua missão providencial. Applaudindo
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de todo o meu coração esse movimento das idéas nas socie
dades modernas, eu saúdo a aurora de uma nova época
na historia da humanidade, época de triumpho para as
verdades eternas, sobre que deve assentar o edificio social.

Catholico por nascimento, catholico por educaç[o, catho·
lico por convicção, eu não posso procurar as inspirações
do meu pensamento, senão nas pagin-es do Livro Santo,
verdedeiro deposito das inspirações divinas, na phrase do
g.rande Ventura, do livro de eterna verdade, expressM su
blime do verbo de Deus, no qual se resolvem todos os
proplemas, concilião-se todas as divergencias," esclarecem-se
todas as duvidas, e dissipão-se toda.'> as trevas, em que se
envolvem a natureza e os destinos do homem e da hu
manidade; nas pagilll's desse livro "prodigioso, em que
" a humanidade, como diz o sábio Donoso, começou a lêr
" ha trinta e tres seculos, lê todos os dias, todas as noites,
e, todas as horas, e ainda não acabou de lêr; livro, em
" que tudo se calcula antes da invenção da sciencia dos nu
" meros; em que sem" estudo da linguistica se conhece
" a origem de todas as linguas; em que sem estudos as
e tronomicos se explicãO as revoluçõe>: dos astros; em que
" se conta a historia sem document.os historicm;; em que se
" revelão as leis do mundo sem estudos physicos; livro,
" que tudo vê e ({ue tudo sabe; qm: conhece os pensa
" mentos do coração humano, e os pensamentos do espirito
, de Deus; que vê o que se passa no abysmos do mar

" e nas profundezas da terra; que narra, ou prediz todas
" as catastrophes das nações; e contém todos os thesouros
" da justiça. ,

São as tradicções biblicas, que explicãO a historia e o'
de~tiuos <lo genero humano: a prevari ação do primeiro
homem, a transmittir })elo principio de olidariedade os
ef!eitos do peccado á gerações, que succederão-se depoi
dos tempos adamicos ; a prome sa de Deus, que suavisa pela
illeffayel doçura de Slla infinita misericordia os rig'ores de
sua justiça absoluta; e que se completa pelo mysterio da
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encarnaçn.o e da redempção: a decadencia da natureza
humana; que se liberta dos effeitos do peccado por essa
combinação maravilhosa na pessoa do Filho de Deus, á
lavar com o seu sl;Lngue as culpas da humanidade, ão a
unica e efficaz SolUÇãO de todas as questoes, que se referem
ao h6mem e á, sociedade. O livre arbitrio, a imputação,
a solidariedade e a redempção; a liberdade do homem e a
justiça e misericordia de Deus são dogJ?1as e verdades
eternas, que nos transmittem as tradicçõ,es do catholicismo,
como as bases da philosophia, que melhor comprehende a
naturm~a e os destinos do homem.

A phylosophia racionalista, que se prende por uma fi
liação logica a todos o~ erros contrarios á religião e á
moral do christianismo, que symbolisou a soberania e a
omnipotencia da razão na pessoa de uma prostituta, á
quem rendêrão culto O' phylosophos de 1793, é, e devia
sêl-o, a heresia social e politica. Devia sêl-o, porque e
é verdade, que a religião é a base solida e verdadeira
do edificio social, nenhuma questão politica e social se
p6de resolver independente de uma questão religiosa;
nenhuma verdade socíal p6de ser contraria á verdade
eterna, transmittida á humanidade pela re,elação divina.

E' tempo, senhores, de substituir a soberania e om
nipotencia da verdade á soberania e omnipotencia do
dever. Repito, o que já dis e perante a illustrada con
gregação desta Faculdade: assentai o edificif) da socie
dade sobre a idéa do dever, que destruireis as causas
perturbadoras da sua estabilidade; porque a idéa do dever \
é a idéa de harmonia e de verdadeira cODveniencia
para entes racionaes e livres, é por as. im dizer a cen-'
tralisação no mundo social. Mas se creareles uma base
estreita, a que chamaes direito natural em conflicto com
o dever, nada tereis á oppôr á essas causas; e a socie
dade se não l)oderã. su 'tentar sobre e~'a base. Com ó
livre ex.ercicio da liberdade de cada. um, segundo as re
gras do dever, tereis a org'anisação natural, a harmonia elos
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interesses., e o verdadeiro prog-resso para o bem; mas com a
limitação da liberdade de. cada um, como condição da liber
dade dos outros, origem das de ordenadas pretenções do
egoismo, tereis uma organisação artificial, perturbada pelo
antagonismo dos intere::.ses, um contracto social; e a vossa
sociedade será sempre o C01'[J'LtS vile das ex.periencias dos
sociali ta e commuuistas, que a entregaráo sem defeza ás
paixões dos perturbadores.

Na:; conquistas da civilisaçüo libertou-se a intelligencia,
a alargou-se a esphera da liberdade individual: sobve as
ruinas do di1'eito ela f01'ÇCL firmou o seu imperio o - direito
da razão.

Ja: passou porem, ou vai passando para a sociedade o
periodo das reacções; e a sociedade tende á reconstruir-se:
nesta reconstruccão social o direito do dever, o direito
moral firmará o 'seu imperio, não obre as ruinas do di
reito da razão, ma sobre a unidade moral da natureza
humana, na conciliação da liberdade e da virtude; sobre
a sujeição da rvzão individual ás leis, que regem os des
tinos da humanidade; sobre a liberdade individual, á
desen....olver- e na e phera indefinida da perfectibilidade
humana, tendo diante de si Deu e a lei moral.

Poderá pOI'ém a razão humana, entregue aos seus pro
prios recurso, pelas suas proprias forças, comprehender
perfeitamente o dever ~ A phylosophia moral ou sciencia
do deveres será uma concepção da razão humana, inde
pendente de todo o auxilio da revelaçãO divina ~ Affir
mal-o, parece-me que é o mesmo que negar a Providen
cia. Creando Deus o homem á sua imagem, e dotando-o
de intellig'encia e livre arbitrio, como a condição de eu
fim e de sua miss~o no mundo, não podia deixaI-o en
tregue ou ab~ndonado á' suas proprias inspirações; devia
fazer-lhe conhecer a sua vontade, prescrevendo-lhe as re
gras de sua conducta. E por consequencia é a fé na
palavra divina, homenagem devida á suprema veracidade
de Deus, quando e. digna revelar-nos, o que nós devemos
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crêr, esperar e praticar, a base de toda a phylosophia e
de toda a moralidade. A phylosophia, di se um distincto
escriptor, é a nuvem sublime, em que pisou Jesus Christo
para subir ao Céo.

Partindo, senhores, dessas verdades eternas, que são a
luz do espirito humano, e de que o pensamento não póde
desviar-se um momento sem cahir no abysmo das aberra
ções, chegaremos iL liberdade, no estudo dos elementos,
que constituem as sociedades politicas, mas á liberdade,
escoimada de todos os erros e paixões da democracia. No
consorcio do direito e do dever, da liberdade e da vir
tude, na sujeição do livre arbitrio aos mandamentos de
Deus encontrareis a base de todas as sociedades bem' con,,
tituidas. E' a liberdade, dentro das raias do dever, o
principio, sobre que deye assentar a constituiçãO de todos
os povos; é a ordem, a hal'monia, pela qual se manifesta
na organisação das sociedades humanas a acção das leis
geraes, que reg'em toda a creação.

São estes, senhores estudantes do 2° anuo, os meus
principios e as minhas crellças: são estas as verdades de
que desejo que se compenetrem os vossos espiritos, como
os elementos do vosso futuro apostolado. Gigante do porvir,
como vos chamou o poeta nacional, mocidade eS11erauçosa,
que aqui vindes tomar as armas e receber o santo dos 'oldados
do futuro, vós tendes uma missão nobJ'e e sublime nos
destinos de nossa Patria.

Compulsai, senhores, as paginas da historia da huma
nidade, segui a marcha da civilisação desde o seu berço
asiatico através de todas as vicissitudes e peripecias, por
que tem passado o genero humano; e depois lançai os
vossos olhos por este vasto paiz, em que se vos abrirão
os labios ao primeiro sorriso da vida; segui o curso desses
rios oceanos, que retalhão o solo abençoado, em que a
Providencia derramou todos os thesouros da natUl'eza;
penetrai nessas bahias vastissimas que parecem destinadas
a ser no futuro o theatro do progresso e das gTandezas
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da naveg'ação; cont~mplai essa natureza prodigiosamente
rica, diante da qual a cívilisação como que pasmou, du
vidando do esforço humano; abraçai em vosso pen amento
esse complexo admiravel, de tudo quanto é belIo e grande;
entrai depois um pouco em vós mesmos; senti o calor do
fogo sagrado, que vos borbulha no pensamento; contai
as pulsações de enthusiasmo que batem em vossos cora
ções; admirai tudo, que já temos de grande nos domi
nios da intelligencia; contemplai-vos como os successores
ue ta g'l'andezas; e dizei-me, se este paiz não deve -'er
o emporio de uma civilisação g'ig'ante, se o navegador
iutrepido a quem a Providencia reservou a gloria de
enga tal' este brilhante primoro~o na corôa dos rei de
Portug'al, l)lantando o e tandarte da redempção nas praias
de Porto Seguro, e fazendo troar a voz divina do Evan
gelLo, na phrase eloquente de um historiador nacional,
até ás extremidades de um Imperio, que repousava nas entra
nhas fecundas de tres seculos, não hasteou a bandeira do fu
turo, em torno da qual se devião grupar no correr dos tempo
os obreiros do progre so, e á cuja sombra deyião repou~ar um
dia a. phalange victoriosas do>: soldados do christi~nismo.

esta crusada do progres o er-vos-ha lugar a ,anguarda
dlJ:' phalanges patria,. Sêde como aquel}es que, pregando
ao hombro a sua divisa de crusado, na dicÇãO eloquente
d um meu collega, que hoje abrilhanta a cadeira do ma
gisterio na Faculdade de S. Paulo, e sacrificando pra
zeres mesquinhos á realidade, que e lhe autolha, como
a ua estrella d'alya, lobrigão um porvir e perançoso no
hori oute embora acobertado de nevoeiros.

Trabalhai, senhore , trabalhai sempre e esperai. O sabia
Thierry o disse: ha uma cousa, que vale mais que o
gozos materiae, mais que a fortuna, mais que a . aude
mesma: é o sacrificio á sciencia.

Trabalhai; porque a g'ôta de suor, que se desprender da
vossa fronte pelo e forço do entendimento, fecundará o germen
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da reg'eneraçno littt:n'aria e polit,ica de nos 'a terra. Es
perai; porque a esperança é o hori ante va 'tissimo, iL es
tender-se dia.nte dos olhare da mocidade, que lobrig'a no
espaço long'inquo por entre os ne~'oeiros do futuro o com
plemento de sua missão ciyilisadora.

Tende fé em Deus: EUe YOS compen ará todas' as PL'O
vanças ardnas, que encontrardes em vosso caminho.

Esperai, porque com a.' vo.'ti esperanças se confundem
as e. pel'ança da Patria. E.... repito-vos a' palana.. de
um g'enio, que passou por entre nós rapido e brilbant ,
como esses fogo que iSe de prendem da abobada celeste
em noites estrelladas; des~e moço-gigante da litteraLura
patria-qne 1105 arronbos de . ua intelligencia YOOU mais
alto que o condor, á as oberbaL'-. e obre as cumieira e11
fumaçadas da Oordilheira do Andes; desse poeta Alvares
de Azeyedo, que depois de haver cantado o seu canto de
cJ'.11e á borda do sepulchro, que tão cedo e lhe abrio
na estrada da vida, .'oluçou nos braço paterno e~ as pa
lanas, que não ha imitaI-as, para quem, ao apagar-.'e
lhe a luz dos olhos, lião sente tambem que se lhe apaga
a luz do genio; palavras, que protestál'ãO nos labia.' ue
Galileu, que ungírão na bocca de BethoTen o dizer da
ultima esperaBça para esta vida ue dôres ao alvorecer da
aurora da eternidade; e que tanto sentirão no decepar-o e
ao ferro da gilhotina a cabeça do poeta das canções po
pulares, victima íllustre sacrificada á furia das revoluçõ~s.

" E ahi, como sempl'e-quando 0$ échos brazileiros res
tl'ugirem alJalados pelas hosanas da>: nações, quando os
povos se coroarem dos immorl'edouros louros do triumpho
-ahi, como sempre, caber-vos-ha a vanguarda, a vós, aca
demicos, á vós repre.'entantes das sciellcia' do passado e
das glorias vindouras, á vós, hoste das almenaras do pro
g'L'esso-o accordar as multidões ao purpurar-se no Oriente
o sol elo futuro.
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a distribuição do trabalhos para o anuo lectivo, que
começa, coube-me, senhores, substituir ao meu illustrado
coHega, que hoje admini tra està provincia: se a impor
tancia e as difficuldades da materia sobrelevão muito os
recursos de minha inteHigellcia, mais embaraçado ainda
me acho pela convicção de ser-me impossivel continuar as
sabias prelecções do vosso di tincto mestre.

O estudo do elementos, que cou tituem as sociedades
politica ; a ol'gani ação do poder publico do modo mais
conveniente á g'arantir o imperio da ju tiça na sociedade,
porque é ajustiça a base de toda as sociedades bem cons
tituidas : o conhecimento dos meios mais adequados para
assegurar o lh re exercicio de todos os direitos, que compe
tem ao homem, cpmo membro da associação politica ou
do E tado, objecto da sciencia do direito publico univer
sal, ~ão trabalho que requer o esforço de uma intelli
g'encia vigorosa, illustrada pelo conhecimento da historia
de todas as nações; a quaes no vasto caminho, percOl'
rido pela humanidade, deixão os vestigios de sua g'l'andeza
e de sua decadellcia, como um cabedal precioso de expe
riencias e lições para o espirito pensador, capaz de elevar-
e á comprehell ão do destino humanos.

Acompanhar a humanidade em seu desenvolvimento so
cial, desde Adão até as sociedades modernas, considerar
o homem, não mais revest.ido da autoridade paterna, no
seio de "a sociedade primitiva, dos tempo patriarchaes;
ma' como membro da ociedade politica, em que o prin
cipio de autoridade ampliou- e no governo de muitas famílias,
reunida~ sob a direcção do mesmo poder; apreciar as dif
ferentes formas, porque se tem exercielo o poder publico,
segundo a in pirações elos diífereutes systema.-S de phHo
sophia, que pelo seu modo de comprehender a natureza e
destinos elo homem di tinguem-se na explicaçãO ela natu
reza e destinos da sociedade; eguir as variadas transfor
maçõe', porque tem passado o governo dos e tados, ou sob
a in:fiueucia elo prog'resso regular e pacifico, ou por etreito
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das revoluções e cataclysmas sociae ; fazer finalmente a
historia do direito publico universal em sua applicações
diversas, em todos os periodo' da vida das nações, seria
sem duvida muito conveIliente, e condig'no a abertura do
curso desta cadeira; mas é uma tarefa, lJue, além de exi
gir talvez um esforço superior aos recur..os de miuha in
telligencia, reunida ás outras materia::; que temos de estudar,
não cabe liaS esteeitos limites do tempo, de que di pomos.

Como a1)ei,,;, senhore , nem uma sciencia póde ser per
feitamente estudada sem o conhecimento de uas applica
ções pratica I].a historia da humanidade: tanto quanto me
fôr passiveI, procural'ei basear o eu 'ino sobre a lições da
historia; o seu complemento nece 'sario depende de vos a
applicação e amor ao e,studo.

De nma verdade, porém, voó: devei,,; compenetrar ao en
cetar os vos::;os estudos da sciencia do direito publico uui
versaI; e é, lue não ha sociedade bem organisada, não 11a
garantia de direito e das liberdades indiyiduaes, não 11a
condições de progTesso fóra do cllristiani -mo. orno vo,'
disse, o dogmas e verdades eternas de no. a religião são
a ba e da pIxilosophia, que melhor comprebende a natu
reza e os destino' do homem; e I ais o direito publico chl'is
tão, é aquelle que melhor ompl'ehende a cOldituição da.
sociedades politica.; ão as 'uas ventades, que devem di
rigir o e:tadista na organisação do podeI' publico, e na
escolha dos meio' mais convenientes e apropriado' a direc
ção do Estado.

Todo o poder publico, disse S. Paulo, é um mini tro de
Deus para o bem; todos os podere: leg'itimos ,ão minis
tI'OS, que Del~s escolhe para o com plamento de 'eu,:; desi
gnios e de suas vontades. eternas: J1Iinislm' Dei c-I in
bon1~ln. JI!I inisl1'i Dei s10tl in hoc ips1.bm se?' ienles. e desta
verdade se abusou nas antigas monarchia para estabele
cer-se um falso direito divino, que foi tão fune1ito á~ naçõ "
e comprometteu o principio de autoridade, provocando a
reacção e resistencia dos povos, que em um estado mais
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adiantado de civili ação não podii1o supportar a usurpação
de ua soberania; não é menos certa a origem divina do
poder publico, porque a ociedade é uma instituiçãO de
Deus, e não uma convenção dos homens; e a acção da
Pro,idencia Divina sol)1'e a vida das nações é tão neces aria
e tão incontestavel, como sobre a ,ida dos homens.

A razão do e 'tadista, sem elevar-se á altura das verda
des do christianismo, não poderá comprehender o fim moral
das sociedade politicas, que consiste na conservação e aper
feiçoamento do homem; e cahirá nos desregramentos dessa
philosophia ensualista, que degrada a natureza humana,
a signalando-Ihe, como fim, a maior satisfação de seus ius
tinctos corporaes, ou nas aberrações do racionalismo que
pelas pretenções exagerad&:; do espirito humano compro
meUe a harmonia e a ,eg-urança dos Estados.

Dos principios do direito publico universal teremos de
fazer depois applicação ao estudo de nOSRa organi ação po
litica, ou analy,e da constituição do ImpE'rio ; é para e, se
cur~o de direito con titucional, que de,emos reservar o
maior de envolvimento da. diversa que ta 'lJUrque ~ 'sim
obteremos a dupla ,antagem ele economia de tempo, e
mai' exten~a applicação á' materias que cunstituem o pro
gramma de ta cadeira.

O conhecimento das ba es, .obl'e que se firma a no~sa

con ·tituição politica e dos modos differente , porque se
achão repre 'entados na di tribuiçãO das funcções publicas
o elementos da sociedade bra ileira; a apreciação ex.acta
da maneira porque se achão distribuida as differentes func
ções da soberania na di,i 'i1o e discriminação dos poderes
politico'; a apreciação dos motivo que ncon elhárão a
di tribuiçãO das attribuições distincta , que forão conferida.
a caela um dos poderes, e do moelo porque elevem er
exercida esta attt-ibuiçõe ; a analyse da constituição do
Imperio finalmente é um estudo indi:pensayel para aquel
les sobre tudo, que, como -ró', aspirão a honra de um ti
tulo, que os habilita á exercer as' altas funcções do Estado.
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Na vida publica, que vos espera ao concluir-se o vosso
tirocinio academico, podeis er muitas veze, chamado a
emittir um juizo consciencioso sobre as gTandes questões
de nossa constituição politica: é preciso portanto, que vos
habiliteis a prOCedeI! como cidadãos, que sabem compre
hender a importancia de sua POSiÇãO social, e cumprir o seu
dever, ainda nas mais melindrosas situaçõe~ da vida pu
blica. De outra forma não tereis correspondido as eSl)erança
de vossa patria; não tereis comprehendido a importancia
de vossa missão civilisadora; não sereis os obreiros do pro
gresso, de quem depende no futuro o engTandecimeuto e
prosperidade deste gTande Imperio.

Ntlo é ainda sómente esta, senhores, a tarefa que o
dever nos impõe no presente anno lectivo: teremos ainda
de percorrer o vasto campo do direito internacional e di
plomatico.

Se é impossivel o isolamento do individuo, e o isola
m uio da familia, tambem é· impossivel o isolamento da
nação: assim como os individuos fórmão a sociedade da
familia sob a jurisdicÇão paterna; e as família, fórmão a
sociedade da nação sob a. juri dicÇãO do chefe do E tado ;
as nações devem formar tambem uma sociedade universal,
obre a qual se estende a jurisdicçãO sagrada do Supremo

Chefe da Igreja. A unidade da família, symbolisada na
autoridade paterna, a unidade da nação, ymbolisada n~

autoridade do chefe do K'tado, a unidade da IgTeja ou
da associação relio'iosa ele toda as naçõe " sYTIJ.bolisada no
poder supremo do successor de S. Pedro, são as tres ver
dades eternas, em que se baseM as associações humana '.

Se o catholicismo, como diz o sabio Ventura, é a unica
relig'ião, que tem e 'se caracter <le unidade e de universa
lidade, capa7J de sujeitar a humanidade ao imperio de uma
me ma lei, a sujeição de todas as nações ao poder reli
gioso do Summo Poutifice deve ser a ba~e do direito pu
blico das geutes, como o cel1t1'o l1ecessario de todas as
relações internacionaes.
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o sacerdocio do soberano Ohefe da Igreja Oatholica é
o ullico symbolo verdadeiro da unidade da família humana,
á que forão chamada' pelo Filho de Deus todas a nações,
espalhadas na superficie do globo; o direit.o publjco das
nações catholicas deve reconhecer a ua supremacia reli
giosa, como a condição do complemento dos designios
eternos de Deu ,obre a humanidade.

Os principios, sobre que se firma o direito interuacional,
reconhecido pelas nações ci,ilisadas, ão illcontesta,elmente
inspirado. pelo chri tianismo: á cuja influencia deye a
humanidade as vantagens da ci,i1i ação moderna. Negar
e.. ta verdade ..eria negar a yerdadeira 'ignificação social
dos factos, e desconhecer a phy1osol)hia da historia.-

Oomo vêdes, senhore', é "asto o campo que temos á
percorrer: depende muito de vós o chegarmos ao termo
UO nos o curso. • e a tarefa é arclua e de mais pe ada
para as minha forças, os YOSSOS esforços secundaráó os
meus; e dos nossos trabalhos, a. sim combinado, colhere
mos, eu o espero, um resultado sati factorio.

Amanhã começaremos: c1ar-vos-hei a primeÍJ'a liçãO.

Typ. de Quirino & Irmào, r. da Quitanda, 27.





ERRATA.

Pago 20
" 33
<. 50
<. 72

" 82
.. 108
I. 183
" 201
" 215
Outros

L. 29 habitantes liYre~; hahitaute~

I; 31 se envolve se desenvolve
I. lG ,erdades moraes ,erdades eterna:;
I. 10 A Faculdade As Faculdades
H 34 basta bastão
I. 12 foute fronte

4 em 1865 em 1863 e 1865
" G reforma fórma
" 20 não fação que o faça

erro consistem em simples mudanças de lettras.
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