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M eu caro  P r im it iv o : receb i e lhe a g ra d eço , d e  co
ação, o seu  segu n do  vo lu m e da  A Instrução  e o lm -  
yerio. Y o u  le-lo  co m  o m esm o  in te re sse  com  que li  o 
irim ciro  vo lu m e. 0' seu  tra b a lh o  m e  ,<en tern ece. A ch o  
(lie está  a  fa z e r  p e la  edu cação  m ais do qu e  m u ito s  
m e v iv e m  a p reg a -la  e n ão  sa em  dg. sua p reg a çã o . 
1 liás já  lh e  disse! qu e o p r im e iro  vo lu m e m e  m ostrou  
•omo esse fo i  — e n ão  será  a in d a ?  — o  d e fe ito  capitali 
lo s e d u c a d o re s  b ra sile iro s . E s tiv e m o s  to d o  o te m -
00 com  g ra n d es  p la n o s  gera is, co m  g ra n d es  d eb a tes  de  
b rin c ip io s , chocando idea is edu ca tivos. E  n a d a  de  lh es  
vstudaC os p ro b le m a s  concretos, d e  lh es an a lisar as n e t  
' essidade#  ceais e típ icas, de  e x a m in a r  as d ificu ld a d es
1 facilidctdes ca rac terís tica s  d e  execu ção , d e  rea lisa -  
f ão, 0  seu  traba lh o , no B rasil, é um  p r im e iro  p a sso

a ra  o estu do  in te lec tu a l d a  edu cação  nacional. C om  
s seus vo lu m es, E stam os a  se n tir  ao v iv o  com o nunca  
ilta ra m  i d é a s . . .  E ssas p ro life ra ra m  n u m  crescim en -  

[ )  se m  con tro le , d eso rd en a d o  e rico , com o a veg e ta çã o  
i a s  ca b eça s  dos ado lescen tes . A q u i e a li, um  cereb ro  
wprio, d isc ip lin a d o , sen tia  as in tim a çõ e s  da  rea lid a d e , 
w a s  iso lado , sem  apoio , le v a n ta v a  a  sua v o z , na  es te - 
m lid a d e  d a q u ela s  m acégas im p etu o sa s d e  g era d o res  e s
p o n tâ n e o s  d e  id é a s  e te o r ia s  e p r in c íp io s . S i ao  la d o  
l  os seu s  q u a tro  v o lu m e s  d e  h is to r ia  d a s  id é a s  ed u ca -



cionais do Brasil, se fizer a historia das realidades edi 
cativas do Brasil, talvez não se consiga sinão um voli 
mezinho mofino e franzino. Somos, assim esgalhadc 
e frondosos em idéas, e pêcos e ester eis, em frutoi 
U seu grande serviço está sendo o de hos mostrar issí 
e nao apenas nos dizer isto. Precisávamos que em toda 
os demais sectores, homens de sua probidade, sua aam 
deza e sua rara tenacidade, fizessem obra semelhant/  
Ve qualquer modo, estamos todos a lhe dever muitl 
e muito: E  essa gratidão de pequeno trabalhador d 
educaçao que lhe quer, mais uma vez, exprimir

(a) ANÍSIO TEIXEIRA.

' . 1



ENSINO SECUNDARIO

1850. Colégio Pedro 2.° — Concursos para o banco 
de honra. Tendo a experienda demonstrado que algu
mas providencias se tornam necessarias em beneficio 
do Reg do ensino no Colégio Pedro 2.°: hei por bem 
decretar: Quando o Tribunal do julgamento tiver
aprovado o aluno, repetir-se-á o escrutínio para re
conhecer-se se a aprovação deve ser plena ou sim- 
pies, e neste caso será aquela indicada pela unani
midade dos votos a favor, e esta por qualquer voto 
contrario. Nos concursos mensais para os lugares do
L f e o s 1 l |h0l í f i / Iém d0 qUe Se aCha dÍSP°St° nostigos 111 a 116 dos estatutos, observar-se-á o seguin
te :! .  cada ponto para os concursos deverá cornnre- 
ender assuntos já explicados em varias lições, qPuer 
seja destacados, quer reunidos em nova serie de idéas 
se a materia o permitir; 2.° no dia seguinte ao do 
concurso o professor chamará aqueles alunos, cujos 
escritos lhe parecerem melhores, para que os repro
o f 11* de viva voz, ou os expliquem de modo que 
tique fora de duvida o merito pessoal do concurren- 
te O exame oral do fim do ano de que tratam os es- 
atutos sera também considerado como decimo e ul- 
imo concurso para a adjudicação dos prêmios e men- 

çoes honrosas, sendo guardadas as regras seguintes: 
dps-exames de cada ano de estudos, o comis- 

no do governo, o reitor, o vice-reitor e todos os
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professores do respectivo ano, reunidos em mesa, j| 
garão por escrutinio secreto este ultimo concur? 
sendo nele contemplados unicamente os alunos qi 
tiverem sido aprovados plenamente. Neste julgamen
to proceder-se-á, por votações separadas quanto aos 
alunos somente, e não quanto ás diversas aulas do 
ano, á designação dos seis examinados, que deverão 
merecer os lugares do banco de honra; escrevendo 
os juises em cédulas, de cada vez, o nome daquele 
que reputar mais digno para cada lugar. E ao aluno 
que assim fôr designado pela maioria dos votos, será 
concedido o maximo dos pontos que em todos os con
cursos de um mez do respetivo ano podia competir 
ao lugar que obteve. Em seguida ao julgamento do
l.° ano dos estudos terá lugar a apuração geral dos 
pontos obtidos nos novos concursos escritos durante 
o ano letivo, sendo também contemnlados unicamen- 
te nessa apuração os alunos aprovados plenamente; 
e segundo fôr o resultado das somas totais dos mes
mos pontos juntos aos concedidos pelo exame oral, 
far-se-á a adjudicação dos prêmios, e menções hon
rosas.” {Dec. 679 de 8 de julho 1850).

1854. “Declara que os exames dos alunos devem 
ser feitos em presença do comissário do governo e 
das pessoas que costumam no fim do ano formar o 
tribunal de julgamento” {Aviso 43 de 13 de fevereiro 
1854).

1855 — Promulgado o Regulamento da instru
ção primaria e secundaria do Municipio da Corte, 
em 1854, um ano depois, o ministro Luiz Pedreira do 
Couto Ferraz deu as normas da reforma do Colégio 
Pedro 2.°.

Dividem-se os estudos do Colégio em primein 
segunda classes; os da primeira são: gramatica eJ

-, B»

\
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cional; latim compreendendo gramatica, versão para 
t ® lingua nacional de trechos designados pelo Con- 
jjelho Diretor, construção de periodos curtos e ternas; 
«•ancês; inglês; explicação desenvolvida dos Evange- 
■íose noções de moral; arimetica e algebra até equa
l s  do 2.° grau, geometria e trigonometria retilínea; 
jjeografia e historia moderna; corografia e historia 
Ho Brasil, ciências naturais, sendo uma cadeira de 
Instoria natural com as primeiras noções de zoolo- 
Igia, botanica, mineralogia e geologia; e outra cadeira 
I de elementos de fisica e quimica, compreendendo os 
^princípios gerais mais aplicáveis aos usos da vida;
Idesenho e musica; dança e' exercícios ginásticos.

Os estudos da segunda classe são: alta latinidade 
1 e versão para o latim de trechos classicos portugue- 
Ises; grego; alemão; geografia e historia antiga; geo- 
Igrana e historia da idade media; filosofia racional 
je moral; retórica e poetica; italiano.

Os estudos de primeira classe formam um curso 
jespecial dividido em quatro anos. An estudante 
Japrovado nas materias deste curso dar-se-á um 
ftitulo. Para o titulo de bacharél em letras é ne- 
jbessario o curso completo de primeira e de segun- 
I  a cJasses, dividido em sete anos. 0 estudo de desenho, 
fnusica, dança e o de lingua italiana, não são necessá
rios para se obter qualquer dos titulos mencionados. 
JAs materias do ensino serão distribuídas pelos diver- 
Jsos anos do Colégio, do modo seguinte:
I  Estudos de primeira classe: l.° ano: leitura e re- 
fnaçao de português; exercidos ortográficos; gra- 
inatica nacional; arimetica; gramatica latina; fran
jes (leitura, gramatica ê  versão facil). 2.° ano: latim 
Iversao facil e construção de periodos curtos, com o 
gin especial de aplicar e recordar as regras de grama- 
Ip a ;; iraneês (versão, temas e conversa); inglês (lei-
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tura, gramatica e versão facil); arimetica (continua
ção) e algebra (até .equações do 2.° gráo); ciências 
naturais (l.a cadeira: zoologia e botanica; 2.a cadeira: 
fisica). 3 .° ano: latim (versão gradualmente mais di- 
ficil, exercicios gramaticais e temas); francês (aper
feiçoamento de estudo da lingua); inglês (versão mais 
dificil e temas); geometria; ciências naturais; (l.a ca
deira: minerolagia e geologia; 2.a cadeira: quimica); 
explicações dos termos técnicos necessarios para o 
estudo da geografia e historia moderna. 4 ° ano: la
tim (versão e temas); inglês (aperfeiçoamento no es
tudo da lingua, e conversa); trigonometria retilinea; 
ciências naturais; l .a cadeira: (geologia e mineralo
gia) ; 2.a cadeira: (fisica e quimica); geografia e histo
ria moderna; geografia brasileira e historia nacional.

Estudos da segunda classe: 5.° ano: latim (ver
são para lingua nacional de classicos mais dificeis 
e temas); alemão (leitura, gramatica, versão facil); 
grego (leitura, gramatica, versão facil); filoso
fia racional e moral; geografia e historia antiga,r
6.° ano: latim (continuação do ano anterior); filoso
fia e sistemas comparados; alemão (versão mais difi
cil, temas fáceis); grego (versão mais dificil, temas 
fáceis); retórica (regras da eloquenda e de compo
sição) ; geografia e historia da idade media. 7.° ano: 
alemão (aperfeiçoamento); grego (aperfeiçoamento); 
eloquência pratica (composição de discursos e de nar
rações em português) o quadro da literatura nacional; 
historia da filosofia; latim (composição de discursos e 
narrações); italiano.

0  tempo do ensino e a sua distribuição por horas 
serão reguladas por uma tabela que todos os anos 
será, no mês de janeiro, submetida ao reitor por inter 
medio e com parecer do Inspetor Geral de Instru
ção Publica Primaria e Secundaria, e aprovação del
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I Evanseííios0 A “ Plicação desenvolvida dos
L  d f  C oW in  ° nensln.° reJ 18,«S0* competem ao cape- Jao ao Colégio. O ensmo de dança e os exercícios a i.
nasticos terão lugar durante as horas da recreado 
O de musica e o do desenho serão dados ás quintas- 
feiras, quando forem feriados. Os respectivos profes
sores dividirão os seus discipulos em turmas aue dos
oT dhos aJtefrnadamente as ^  das re feridas a r te t
tro horas^pnfeSSOreS S£-ao obri§ados a lecionar qua- tro noras entre a manha e a tarde. 4

ColeSo nlfn110 di,?tribuirà P°r decreto as cadeiras do
servar f n r L n t t  °reS, atuais’ í ue J^gar dever con- , e preenchera pelo mesmo modo até o nra«sn
vagTs“ La provwtraS VagaS qUe 86 derem- As outra»vd^ds serão providas por concurso. Em hmalrinH* ^
circumstandas preferirão para o provTmento nas cf  
em tóras p0eSlorX Ím o r r  t °  •C°leP 0; b) 08 ^ h a r é i sbhcos h d t  ,™ /  Colégio; c) os professores pu- 
micos, d) os professores particulares que por mais

cinco anos tenham exercido o magisteri0Pcom re
conhecida vantagem para o ensino; e) os graduados
em qualquer ramo da instrução superior d08 Imperio-
f) os que se houveram distinguido nos exames n n h li’

L luniclPio da Corte. Competem aos professores- a 'i 
comparecer nas aulas e dar lições nos dias e horas
0 nãoadcaS; 6 n° CaS° de molestia participal-o ao reitor-

lo n d m te  aoad tClmeiíí-° PrÍVa da Sra t if ieaÇão corres- 
fado a nda mm -dlaS qUe °  .professor houver fa l- 
“  co i; u J-a ,POr m otlvo jus tificado , salvo 
2 ^ ? í l ° S n g f r i0 : a fa Ita  de Participação

ta a f  50*000 M adn?oesta<?50’ apreensão e mul- 
e chamando ™ 2, exammar Por meio de perguntas 
ião- ri mo S a aQ°? a b?ao> se eles estudaram ou
1 ’ } marcar sabatinas regularmente, comunican-
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do ao reitor no fim de cada trimestre quantas tive
ram lugar durante esse praso; d) habituar os alunos, 
por meio de temas e exercícios escritos, a esse ge
nero de provas para os exames; e) observar as ins
truções do reitor para a policia interna das aulas; 
f) examinar os alunos do Colégio e satisfazer a to
das as requisições que lhes forem feitas pelo mes
mo reitor para bem do ensino, ou para conhecimento 
das autoridades superiores; g) os professores do Co
légio ficam também sugeitos ás obrigações, penas e 
processo estabelecidos no decreto de 17 de fevereiro 
de 1854. Os professores serão substituídos nos seus 
impedimentos até 15 dias por quem o reitor designar, 
sendo preferidos os repetidores sempre que for pos- 
sivel. Se o impedimento se prolongar por mais de 15 
dias a substituição será ordenada pelo governo, so
bre proposta do Inspetor Geral.

E’ obrigação dos repetidores auxiliar e dirigir os 
estudos dos alunos internos do Colégio, explicando- 
lhes os pontos dificeis das lições marcadas para o dia, 
e ensinando-lhes o melhor método de as compreen
derem. O reitor poderá designar para substituir nos 
seus impedimentos temporarios os repetidores que 
para isso julgar habilitados. O numero dos repetido
res será provisoriamente o seguinte: um para grego 
e alemão; um para latim; um para ciências naturais; 
um para matematicas; um para francês e inglês; um 
para filosofia e retórica. 0 repetidor de ciências natu
rais será também preparador das materias do ensino, 
e encarregado da conservação dos gabinetes. Os re
petidores devem morar dentro do Colégio e terão di
reito á mesa. Emquanto não fôr possivel destinar-se- 
lhes aposentos perceberão de gratificação anual 
600$000. Tendo-o, porém, será essa gratificação re- 
dusida a 400f000. Além disto perceberão a quantia
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le 2$000 em cada dia que lecionarem em lugar dos 
rofessores ou o vencimento da cadeira que o pro- 
essor deixar de perceber. 0 repetidor de ciências na- 
urais terá de mais 200$000 de gratificação. Os re- 
etidores trabalharão com os alunos o tempo e as ho- 
as que o reitor determinar. No Colegiq deverão res- 
eiíar o reitor e vice-reitor, considerando-os sempre 
omo seus superiores, e observar as ordens e instru- 
ões que por eles lhes forem dadas. Na direção e sis- 
ema de estudos guiar-se-ão pelas instruções dos pro- 
essores. Dentro das salas de estudos, servirão de ins- 
etores dos alunos, e farão com que haja da parte 
estes o maior respeito e atenção, devendo nessas oca- 
loes: n) manter o silencio e a disciplina; b) impe- 
ir distrações e a falta de aplicação; c) vedâr a lei- 
ura de livros não autorisados; d) dirigir o estudo 
o aluno de maneira que os não dispense de emprega- 
m seu natural desenvolvimento e esforços; e) verifi- 
r se os alunos estudaram a lição com proveito. Os 
petidores ficam sujeitos ás penas impostas aos pro- 
ssores, quando incorrerem em faltas, podendo além 
sso ser suspensos com privação de vencimentos de 
i a tres dias pelo reitor, e de um a quinze pelo 
spetor Geral. Podem ser demitidos pelo governo 
lando cometerem faltas contrarias á moral; quando 
mentarem a insubordinação ou derem máos exem- 
os aos alunos ou quando advertidos e suspensos 
incidirem por mais de duas veses nas faltas coine-
as- . r  ü 7 l0 Ye. nomeação dos repetidores será 
pedido pelo ministro do Imperio, por portaria. Ha
ra no Colégio um livro de ponto, onde serão no
das as yeses que faltarem. Para nomeação dos repe- 
-ores abnr-se-á um concurso pela forma seguinte:
h Z à a™nciadí* a inscrição por 15 dias, nas folhas’ 
bhcas dianas desta Corte; b) durante esse praso,



; t

20 E nsino  secundario

os que pretenderem inscrever-se apresentarão seus I 
requerimentos ao Inspetor Geral da Instrução prima- 
ria e secundaria, juntando: prova de idade de 18 anos; galg 
atestado de moralidade; consentimento de seus pais, |o s  
ou de quem as vezes fizer, si não tiverem ainda 1 
atingido a maioridade; documentos que abonem a gOs 
sua reputação literaria; c) decorrido o praso marcado f  
e encerrada a inscrição, designará o Inspetor Geral I  
dia para o concurso, que será também anunciado pelas Ido 
folhas publicas diarias. Os pontos para os exames, 1 
o processo dos mesmos, e o modo de os julgar serão Ires 
feitos segundo o disposto neste regulamento. Ter- | 
minado os exames, a comissão, por intermedio de seu àgc 
presidente, proporá ao governo pela ordem do m e re - tU( 
cimento relativo, os candidatos que tiverem sido I r  
aprovados, remetendo-se ao mesmo tempo as provas 
escritas e todos os documentos dos exames. Si nenhum jf 
candidato fôr aprovado haverá nova inscrição cujo |  
prazo será de 30 dias.

lüAs aulas do Colégio fechar-se-ão do dia 31 de I 
outubro, e se anunciarão os exames que devem co- i 
meçar nos dias seguintes. Os exames serão feitos so- í 
bre pontos tirados á sorte pelos examinados dentre J 
os de um programa organisado pelo Conselho Diretor i 
da Instrução primaria e secundaria, o qual deverá i 
compreender: l.° — para os exames do 4.° ano, as ma- e d 
terias que constituem o curso dos estudos de l.a classe; §
2.°— para os do 7.° ano, todas as materias que fòrmaml 
o curso dos estudos da 2.a classe; 3.° — para os dos j 
outros anos, somente as materias ensinadas em cada s 
um deles. Os de linguas consistirão na tradução de í 
trechos de autores classicos. Os de matematica, na |  
demonstração ou resolução de teoremas ou proble- ( 
mas de geometria e trigonometria, e no desenvolvi-í 
mento teorico e pratico de operações arimeticas e s
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algébricas. Os de ciências naturais na exposição de 
(algumas das doutrinas que o aluno tiver estudado. 

|S’ 1PS ^ oso^ a e retórica no desenvolvimento de al- 
a i gUm 0U a >̂uns Pont°s da disciplina de que se tratar. 
aiOs de historia e geografia, na exposição de algum 
° f c eri°do historico, dos fatos gerais que tenham re- 
^ í í aÇao com o mesmo periodo, da posição geográfica 

do paiz ou paizes de que se tratar, e finalmente de 
princípios gerais de geografia astronômica e ter- 

stre.
Os exames do 4.° e 7.° ano do curso colegial se- 

o feitos por escrito. Haverá além disso prova oral, 
e nos das linguas versará: sobre a leitura, sobre 
gramatica; e se for de lingua latina e do 7.° ano, 
bre o medição de versos: e nos das outras doutri- 
s sobre os principios gerais que tiverem relação 
m o ponto que tocar ao examinando. Para preparar 
prova escrita cada examinando terá duas horas. Os 
mos, que no mesmo dia tiverem de fazer exame por 
irito da mesma materia, serão examinados em um 
ponto. Para esse fim serão colocados em mesas se- 
radas, e inspecionados pelos examinadores, a fim 
evitar-se que se auxiliem mutuamente, ou que uns 

servem os trabalhos dos outros. Os alunos do 4.° 
7;° ano serão interrogados em cada materia pelo 

Rspetivo professor, e por outro examinador noiriea- 
Pe °̂ governo, e julgados por uma comissão com- 

®)sta dos ditos examinadores, do Inspetor Geral, que 
será o presidente, do reitor e de outro membro do 
Rmselho designado pelo mesmo Inspetor. Findo o 
Pfaso marcado para o exame por escrito, apresentarão 
■  alunos as respectivas provas, no estado em que se 
jBaarem, assinando cada um o seu nome logo em 
B>uida da ultima linha que tiverem escrito. Estas 
provas serão rubricadas no alto de cada meia folha
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pelo presidente da comissão e depois com igualdade! 
distribuidas pelos examinadores. No dià imèdiatojj 
reunida a comissão na sala dos exames, e antes dej 
outro qualquer trabalho, apresentarão os examina-I 
dores as provas que lhes tiverem sido distribuidas! 
notando em cada uma por escrito os erros, que o res-| 
pectivo aluno houver cometido, e declarando tambenil 
por escrito, qual a sua opinião acerca do merecimen l  
to de cada prova. Os membros da comissão exami-1 
nando todas as provas, e combinando-as com os apon! 
tamentos tomados sobre os exames orais do dita 
anterior, pronunciarão o seu juiso sobre cada aluno! 
á medida que fôr lido o seu nome pelo president^ 
votando por escrutinio secreto, e por esferas brancajl 
e pretas. A totalidade ou maior numero de esfera! 
brancas do que pretas aprovam; a totalidade o i 
maior numero de esferas pretas, reprovam. Quarj 
do todavia a comissão tiver aprovado o a ln | 
no por unanimidade de votos, repetir-se-ão o e$|. 
crutinio, e neste caso conferír-se-á a nota d f  
aprovado com distinção ao aluno que obtiver a td f 
talidade de esféras brancas. Os exames do l.°, 2.‘|
3.°. 5.°, 6.° anos serão verbais. Neles servirão de exal 
minadores os professores respectivos e de julgador o H 
uma comissão composta dos mesmos examinadore| 
e de outro professor do Colégio, designados amboB 
pelo Inspetor Geral o do reitor que a presidirá. i1 
exame de cada aluno durará pelo menos uma hora 
tendo lugar a votação pelo modo prescrito acimâ 
logo que terminar o respectivo exame. Concluidos t< |  
dos os exames, fará o Inspetor Geral organisar unr| 
lista dos alunos aprovados e reprovados em cada apl 
com a declaração no primeiro de suas respectivas nil 
tas. A reprovação em qualquer das materias obriga 1 
aluno a estudar novamente o ano a que pertencia, :||
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pretender proseguir no curso de estudos. Organisada a 
lista referida acima, a comissão revendo novamente os 
trabalhos dos que foram aprovados com distinção no
4.° e no 7.° ano, e bem assim atendendo ás informações 
que lhe forem ministradas pela comissão que tiver juí- 
gado os exames dos outros anos, conferirá aos tres alu
nos mais distintos de cada ano, por ordem de mereci
mento, um primeiro, um segundo e um terceiro prê
mios. O primeiro prêmio consistirá em um livro de 
encadernação dourada e em uma coroa entretecida 
de louro e café; o segundo, em um livro de igual en
cadernação; o terceiro em um livro de encadernação 
menos rica. Neste julgamento a comissão terá muito 
especial consideração as informações do reitor, de 
vice-reitor e dos professores do Colégio sobre o pro
cedimento, aplicação e assiduidade dos alunos. Os 
nomes dos demais alunos que forem aprovados com 
distinção serão proclamados pelo reitor no ato da 
distribuição dos prêmios.

Estão abertas as ̂ matriculas na secretaria do Co
légio do dia 15 até o ultimo de janeiro. Serão feitas 
em livro especial, rubricado pelo reitor que encerra
rá com a sua assinatura os respectivos termos. Os 
alunos serão considerados pensionistas de l.a classe, 
pensionistas de 2.a classe, meios pensionistas e ex
ternos. Os pensionistas de l.a classe, residirão no Co
légio e terão: a) repetidores para horas de estudos;
b) medico e botica, nas enfermidades; c) alimenta
ção sadia e abundante; d) banhos de asseio todo o 
ano e outros especiais no verão; e) roupa lavada e 
engomada regularmente duas veses por semana; f) 
cama, cuja roupa se mudará pelo menos todos os 
sabados. Os pensionistas de 2.a classe terão as mes
mas vantagens, menos a roupa lavada engomada que 
deverá ser á custa de suas familias. Os meios pen-
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sionistas, desde a hora em que se abrirem as aulas, 
até sair delas, serão equiparados aos pensionistas, 
quanto á alimentação, recreio, estudos e banhos de 
verão. Os alunos externos só terão direito ás expli
cações dos professores. A tabela de quanto deve des
pender cada aluno é a seguinte: a) por matricula 
anual, quer seja pensionista, quer seja meio pensio
nista, quer externo: 12f000; b) por pensão trimen- 
sal paga sempre no principio do trimestre; pensio
nista l.a classe, 100$000; de 2.a classe, 75$000; meio 
pensionista, 37$500; externo: 24$0QQ. 0 que somente 
quizer frequentar a aula de italiano o poderá fazer 
declarando no ato da matricula, e pagando a quan
tia de 6$000 no principio de cada trimestre. O gover
no poderá mandar admitir gratuitamente, ouvido o 
reitor do Colégio, até 20 alunos internos, dos quais 
12 serão orfãos reconhecidamente pobres. Além des
tes serão preferidos: os filhos de professores publi
cos, que tiverem servido bem por dez anos; os alunos 
pobres que nas escolas primarias se tenham distin
guido por seu talento, aplicação e moralidade. Po
derá também o governo, ouvido o reitor, mandar ad
mitir gratuitamente, até 12 meio-pensionistas, prefe
rindo os meninos das classes acima referidas, os fi
lhos de oficiais do Exercito e da Armada até a pa
tente de capitães ou l.° tenentes e os dos empregados 
publicos em geral que tenham mais de 10 anos de 
serviço, quando forem sobrecarregados de familia e 
pobres. Para os alunos externos gratuitos serão tam
bém preferidos os meninos pobres das sobreditas 
classes. O aluno gratuito que fôr reprovado em qual
quer ano perde o seu lugar no Colégio, exceto se o 
reitor informar que por doente não pôde ter a ne- J 
cessaria aplicação.

24
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I  Os meios disciplinares para alunos do Colégio 
Jerão os seguintes: l.° repreensão fóra da aula. 2.° 
jpepreensão dentro da aula. 3.° tarefa de trabalhos 
fias horas de recreação. 4.° prisão com tarefa de tra- 
fcalho em célula. 5.° comunicação aos pais para cas
tigos maiores. 6.° expulsão do Colégio. Os tres pri- 
ineiros meios disciplinares podem ser impostos pelos 
professores e pelo vice-reitor; os ultimos pelo reitor, 
m requisição dos professores ou por bem da disciplina 
|do estabelecimento. Precederá sempre para a expul- 
||ão  autorisação do Inspetor Geral de Instrução pri- 
jnaria e secundaria, a quem o reitor imediatamente 
leve dar conta dos motivos que o tornem necessarios.

Serão feriados: os dias de festividade nacional; 
| |s  de luto nacional; os de entrudo desde 2.a até 4.a 
f e ra  de cinza; os da semana santa; as quintas-feiras 
mão havendo outro feriado na semana. E os dias que 
Mecorrerem desde o encerramento dos trabalhos do 
«no letivo até o dia 3 de fevereiro. Perderá o ano, 
H  ficará inhibido de fazer o respectivo exame, o aluno 
jfre der 45 faltas não justificadas nas diversas aulas 
qii 135, ainda que justificadas.

A alta inspeção do ensino no Colégio compete 
ao Inspetor Geral. Ao reitor incumbe: a) a fiscali- 
llqão imediata das aulas, e do procedimento que 
A ntro delas tiverem os professores e alunos, e bem 
ássim toda policial indispensável á regularidade do 
ensino; b) a direção economica do estabelecimento, 
®|gulando~se para isso, em quanto outra coisa se não 
determinar pelas disposições adotadas até hoje. In
cumbe-lhe também dar instruções aos professores so- 
blfe a policia interna das aulas, e aos empregados 
sobre a policia, economia e vigilância do estabeleci- 
Í|ento e dar dormitorios.” (Dec. 1556 de 17 de fe
vereiro de 1855).
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“O novo programa de estudos adotados se não 
é tão vasto como nos liceus franceses compreendei 
todavia em larga escala o ensino literário, e o que 
é essencial para o ensino cientifico diz o relatorio 
ministerial. O Conselho Diretor tem de ocupar-se ago-j 
ra de desenvolver e propor em instruções especiais 
para cada cadeira os pontos essenciais que dentrof 
do ano os professores respectivos tem a obrigação df 
ensinar aos alunos. Estas instruções devendo consti-j 
tuir um programa claro e preciso de cada matérias 
não podem ser publicados sem muita meditação. Os 
exames feitos recentemente no Colégio Pedro 2.° para 
matricula nos cursos superiores deixarão patente (a 
quanto iam em decadência entre nós os estudos li
terários. As comissões nomeadas para esses exames, 
presididas pelo Inspetor Geral, deram um salutar! 
exemplo de imparcialidade, que honra aos individuos) 
que a compuseram, e, deviam ter convencido a mui
tos pais de familia de que devem d’ora em diantej 
vigiar atentamente a educação de seus filhos, e 4 
muitos professores que o unico meio de se acredita
rem no ensino, é o fiel e devotado desempenho das 
importantes obrigações que contraem quando se dedi
cam a nobre classe do magisterio. — “A maxima parte 
dos alunos, diz o Inspetor Geral, que se apresentaram 
ao exame e que segundo os documentos passados pe 
los proprios professores, deverão considerar-se hal 
bilitados, ignoravam até os mais elementares princi 
pios de gramatica da lingua nacional, e deixaram dl 
responder ás facilimas perguntas que lhe dirigiraiij 
os examinadores.” As provas escritas de quasi todo 
consistiram em reunião de palavras sem sentido, orí 
ções sem nexo, e palavras sem significação aigurm 
dir-se-iam que só para os exames tinham preparadt 
as traduções que infielmente lhes reproduza a mí
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moria. Assim é que a comissão de exames, apezar de 
mais indulgente que severa, viu-se na dolorosa ne
cessidade de reprovar 38 alunos dentre 48 que foram 
examinados. Tão acostumados estavam a considerar 
os exames como formalidades, e não como verdadei
ra prova de habilitação, que apenas compareceram 
48 dos 151 inscritos.” Estas palavras provam a todas 
as luzes quão urgente era a necessidade da reforma. 
Muito resta ainda a fazer-se; e força é confessar que 
grande parte das medidas do Regulamento não pode 
desde já, nem nos primeiros tempos da sua execução, 
produzir os resultados que desejamos. Grandes obs
táculos encontram e de combater para chegar a esse 
fim, e preciso, porem, não esmorecer na luta, mar
chando sempre com prudência e reflexão, e auxilian- 
do-nos na experienda para acertarmos nos meios de 
ir distruindo progressivamente abusos que se haviam 
inveterado na educação da nossa mocidade. Uma 
dessas grandes dificuldades, sinão a principal, é a de 
pessoal habil e dedicado que no magisterio coadjuve 
zelosamente a execução das medidas do governo. Sem 
com isto querer ser injusto para muitas honrosas ex
ceções que felizmente temos, força é confessar que 
este mal predomina, e que só com o tempo, com muito 
estorço e perseverança se consiguirá extirpal-o.

Ensino de ciulcis avulsas i uma aula de francês 
com 16 estudantes; tres de latim com 49; uma de 
mgles com 30; uma de retórica com dois discipulos.

ara evitar que estas aulas avulsas continuem a apre
sentar resultados tão desfavoráveis, trato de reunil- 
as em um só edifício, de sorte que possam ser inspe
cionadas constante e eficazmente, e de dar aos seus 

^professores um regimento interno, em que se mar- 
jquem horas certas para as aulas e um programa de
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ensino. A falta de edifício apropriado tem até o pre
sente embaraçado esta providencia, que aliás consi
dero indispensável emquanto o governo não póde re
solver a supressão destas aulas assim destacadas, e 
que só poderá ter lugar convenientemente com a 
creação do Externato, já autorisado por lei; mas que 
por ora não parece prudente crear. Expondo a situa
ção dos estudos de humanidades diz o conselheiro 
Euzebio de Queiroz Coitinho Matoso da Gamara, Ins
petor Geral da Instrução, no Municipio da Corte: 
Num sistema bem organisado de ensino publico não 

deve a instrução secundaria merecer dos poderes 
publicos, menos solicitude do que a primeira. Os di
versos ramos de instrução secundaria que se ensinam 
atualmente no Municipio da Corte são lecionados no 
Colégio Pedro 2.° e em diferentes aulas avulsas. Des
tas duas especies de estabelecimentos curou o Regu
lamento de 1854, introduzindo os melhoramentos que 
julgou convenientes. O Colégio Pedro 2.° era o unico 
estabelecimento publico da Corte em que podiam os 
alunos ter um curso completo de humanidades e ha
bilitar-se para a matricula dos estudos superiores; e 
não obstante alguns defeitos de organisação, falta de 
algumas cadeiras e pouco desenvolvimento do ensino 
de outras já tinha o Colégio prestado serviços reais 
ao paiz pela constante solicitude do governo, que 
por varias veses havia decretado reformas parciais 
para que correspondesse a sua instrução ás exigên
cias da atualidade. Os defeitos capitais de organisa
ção do Colégio eram a excessiva simultaneidade das 
matérias de ensino puramente literário, de maneira 
que pouco propria para o progressivo desenvolvi
mento da inteligência era a distribuição dos estudos 
e poucos solidos eram os conhecimentos que adqui
riam os alunos. O pensamento que teve em vista o

|R<
ni
hl;

co

■ ex;
Sale

rue

im
Irai

im



A Instrução e o Imperio 29

[Regulamento> de; 1855 foi o de remover esses inconve- 
mientes, dividindo em dois cursos distintos todas as 
patenas que compreendem o ensino do Colégio 
atendeu a necessidade de dar maior extensão aos 
conhecimentos que preparam para as carreiras co- 
merciais e industriais, e dando nova forma á dis- 

jtnbuiçao dessas mesmas materias, procurou facilitar 
Io des?nvolvimento da inteligência dos alunos. Só a 
fexperiencia poderá com segurança afirmar que se 
.alcançou este importante resultado... As dificulda- 
|(les que acompanham em geral qualquer reforma, 
Spor mais necessaria que a tornem as circumstancias, 
| lra° gradualmente desaparecendo, e já durante o pre- 

„ letlvo deve-se esperar mais regularidade 
j trabalhos: professores e alunos mais habituados 
com as novas disposições do Regulamento, com maior 
acilidade auxiliarão as vistas e intenções do gover-
“°CoW?n Pte/ e ap„roxi“ ará a epoca em que poderá Colégio Pedro 2. realisar as esperanças que nele
epositam os que desejam a ilustração do paiz e com- 

B - e" dr  8'necessidade de restaurarmos os estudos
:Íu T ío ^ e e?tre n0S-' •' .ComPenetrado das vantagens fue colhei ia o ensino de fixarem-se logo, no nrinei-
oplanodTs detÍV-°V°S 1ÍVrOS 6 comPendi°a; de traçar 
Im s u a s  ; " d,sclPll,nas’ e mdicar a ordem e a direção
S-àmas dns , J  ° ? '“ ° Conse!ho Diretor os pro
le  fevereiro d ^ ° S (apríf ados em Por‘aria de 24 

■ e  oulras naenp Ap™veitada a experienda
fmstarfpL Ç nadotOU ° Conselho ás nossas dr-

*sef fazendnSll.Ul 08 K °gramas dos lice«s fran- 
nisacão dffprIh . as modificações que exigiam a or-
gio Pedro 2 o p ! f u msütutos franceses e do Co- 

1  divkSr, a 2‘ ’ ® . falía llvros apropriados para 
B as Or«arbS ^ atenas in<licadas nos mesmos progra- 

 ̂ k • ^anisados como se acham, ainda estão longe
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do que devem ser para maior facilidade dos estudos 
e regularidade do ensino, mas já é, entretanto, um 
passo importante que se dá; e assim, ainda que longe 
da perfeição, podem ser de grande utilidade aos jo
vens que se preparam para os cursos superiores. Ado
tados os programas de estudos, organisados ficam os 
pontos que devem servir para os exames do fim do 
ano, não só dos alunos do Colégio, como dos disci
pulos dos estabelecimentos particulares que, na for
ma das instruções de 5 de dezembro do ano passado, 
devem concorrer para se habilitarem nas materias 
em que se divide a instrução secundaria. Cessa deste 
modo a incertesa em que todo ano passam os jovens 
acerca das questões que nos exames hão de mostrar 
habilitados, estabelece-se uma certa uniformidade 
entre o ensino do Colégio Pedro 2.° e o dos estabele
cimentos particulares, e desaparece toda a suspeita 
de arbitrio que poderia haver na escolha dos autores 
e das materias dos exames do fim do ano. O Conselho 
Diretor reconheceu, antes de submeter á aprovação 
do governo, as imperfeições dos programas; espera, 
porém, que a experiencia vá demonstrando o que é 
preciso alterar e quais as modificações que se devem 
ainda fazer até que se julgue habilitado para orga- 
nisar um plano de estudos que se possa dizer nacio
nal, pelo qual autores nacionais escrevam compên
dios em que descrevam com claresa, método e apti
dão as diferentes materias em que se acha dividido 
o ensino do Colégio Pedro 2.°. Para isto conta o Con
selho com a coadjuvação dos professores que podem 
contribuir para o adiantamento da instrução nacio
nal. A’ frente do Colégio se acha um homem, cuja 
ilustração mereceu a confiança do governo imperial, 
o Dr. Manoel Pacheco da Silva, com pratica das ques
tões do ensino, adquirida no exercicio das funções de

30
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I
egado de um dos mais importantes distritos da 
rte, tendo assento no Conselho Diretor. O avul- 
o numero de alunos que se habilitaram á ma- 
'ula dos diferentes anos do colégio mostra 
i o publico em geral faz justiça ao corpo de pro
pores e que este estabelecimento inspira a confian- 
aos pais de familia.

I Aulas avulsas. Dos diferentes ramos da instru- 
dlo secundaria que se lecionam nas diversas cadei- 
ms que ainda existem, pode-se dizer que mui pouca 
M)usa ou quasi nem uma utilidade prestam, e que os 
ifsignificantes resultados que se tem colhido de al-

Í
is anos a esta parte não compensam em verdade 
despesas que anualmente faz o governo com esta 
ecie de ensino. As causas da pouca frequência 
i se observa nestas aulas parecem fáceis de assi- 
ar. O ensino que se dava nas cadeiras avulsas, 
da quando não se achavam elas redusidas ao limi- 
o numero de agora, não compreendia todas as 
lerias que se exigem como preparatórios para ma- 
ula das academias, nem formava um curso com

pleto de humanidades ou belas-artes, de sorte que os 
alinos que estudavam algumas dessas materias ti- 
jMK111 de procurar em outros estabelecimentos o com- 
]p|mento da instrução. Ora sendo pratica muito usual 
dos alunos estudarem conjuntamente, e muitas veses 
Cjn o mesmo professor, varias materias, faz esta 
cfcumstancia com que procurem eles para se habi- 
JJjttrem em seus estudos preparatórios colégios em 
W  melbor aproveitem o tempo. Além disto não se 
Miavam nem se acham ainda estas aulas estabele-, 
e|j|as em edificio apropriado para tal fim : continuam 
. Wprofessores a dar lições em suas casas, e a horas 

lnais comodo lhes oferece; e sendo sempre dis- 
Je s  umas das outras a residência dos professores e
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encontradas as horas que marcam para as aulas, mui |  
limitado deve ser necessariamente o numero de alu
nos que a elas podem concorrer, sendo que até acon-1 
tece ignorar o aluno a que lugar ha de dirigir-se para § 
matricular-se em qualquer dessas aulas. A estas di
versas circumstancias cumpre notar que muito difi-l 
cil, sinão impossivel, se torna a inspeção e vigilância 
dessas cadeiras que, isoladas, funcionam sem dire-g 
ção alguma, e sem nexo e relação entre si, unica-i 
mente entregues ao zelo individual dos professores. 
Estes, por sua parte, como poderão ter grande èxa-| 
tidão no cumprimento de seus deveres si, além dei 
serem mesquinhamente retribuidos, têm de dar aulas I 
em suas proprias casas, ou alugar á sua custa salas |  
onde recebam alunos, sendo ainda obrigados a mi-| 
nistrar tudo quanto exige material e o asseio indis-J 
pensáveis a estabelecimentos deste genero? Em vir j  
tude das causas indicadas ficam os alunos destas au
las redusidos, com poucas exceções, tão somente! 
àqueles que, sem destinarem-se ás carreiras liters- 
rias, sem terem talvez feito a escolha de uma pro
fissão, desejam ter algum conhecimento de qualquer 
dos ramos de instrução secundaria, ou resignam-se s 
esperar a deliberação de suas familias, parecendo 
ocupar-se em algum estudo e iludir-se com uma finl 
gida cultura de espirito. Para isso encontram eles 
todas as possiveis facilidades: a defeituosa organi-.i 
sação das aulas publicas secundarias não exige con- 
dição alguma para matricula dos alunos; a simples| 
apresentação do menino pelo pai ou qualquer outra 
pessoa em nome da familia basta para consideral~( 
discipulo da aula, e sendo gratuito o ensino, coni 
pouca reflexão abandona o aluno a aula e as liçõej 
sem fazer muitas veses comunicação ao professos 
M atricu lado  o aluno sem suficiente preparo da ins
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írução primaria, ignorando como asseguram os pro
fessores os mais elementares princípios da gramatica 
nacional, encontra logo nos primeiros passos difi
culdades que não previra, e com que não contava, 
e não havendo interesse ou incentivo algum que o 
obrigue ou aconselhe a estudar, desaparece da aula 

 ̂ bservaçao ou exigencia do professor. Tais
I sao as causas que tem contribuído e ainda atuam 
para que as diversas aulas publicas de ensino secun
dado, atualmente existentes, apresentam o pouco li- 
songeiro resultado. Pelo Regulamento de 1854 estas 
aulas devem estar reunidas em um mesmo edifício 
emquanto não se crea o Externato. O Conselho Di- 
retor tem-se, porem, persuadido de que a reunião 
nuiii só edifício do pequeno numero de aulas que es
tão em exercício em nada melhoraria o estado pouco 

j  lisongeiro a que elas chegaram, e que exigia despe- 
jsas, não tem tratado do caso. A solução unica é a 
tcreação do Externato. Acham-se atualmente vagas 
as cadeiras de inglês, francês e filosofia; funcionam 
|as tres de gramatica latina e a de retórica.”

1856. Programas de ensino do Colégio Pedro 2.°. 
i primeiro ano, o aluno, depois de algumas pre
leções de gramatica geral, aperfeiçoa-se na grama- 
[íca e lingua portuguesa, e começa a estudar latim, 
[rancês e arimetica. Sobre o estudo das linguas o 
-onselho-Diretor não estabelece já um sistema para 

ensino das linguas. De acordo com os professores 
f °  Colégio prescreve para esta parte do programa 
is  seguintes livros; Cirilo Dilermando: “Gramatica 
■a iingua portuguesa”; Frei Francisco de S. Luiz;
ISmonimos” ; Barker: “Biblioteca juvenil”; Padre 
Antonio Vieira: “Cartas seletas”; Padre Caldas: 
«Poesias escolhidas”; Padre Antonio Pereira '“**!“aa**‘ 

£\$evenne: “ Gramatica francesa ”; Fen<



34 Ensino secundario

üfi

Telemaque”; “Tables choisies”. Arimetica até sis
tema metrico (15 pontos); Ottoni “Arimetica”. Se
gundo ano: Os alunos entram em versão de latim 
facil, começam a construir periodos curtos, com o 
fim especial de aplicarem e recordarem as regras 
gramaticais; no francês fazem versões e temas, e co
meçam a conversar; principiam a aprender inglês; 
continuam a arimetica e dão algebra até equações 
do 2.° grau; estudam, nas ciências naturais, zoologia, 
botanica e fisica. Livros para o estudo das linguas: 
Dr. Castro Lopes. “Epitome Historice Sacrae”; De 
viris illustribus ; Coruja: “Manual dos Estudantes 
de latim ; Dantas: “Sintaxe”; Roosmalen: “Mor- 
ceaux choisis”; “Gramatica inglesa”; Goldsmith: 
History of Rome” Arimetica e algebra, 23 pon

tos; (livros: Ottoni: “Arimetica, Algebra”). Zoo- 
ogia e botanica, 22 pontos; (livros: Salacroux: “Zoo- 

logie, Botanique”). Fisica 18 pontos; livro: Guerin- 
Varry “Elements de chimie, precedés de notions de 
tisique ). Terceiro ano: a versão do latim faz-se em 
autores, gradualmente mais dificeis; o aluno é obri
gado a exercicios gramaticais e temas, também gra
dualmente mais dificeis; no inglês ele aplica as re
gras da gramatica; começa a traduzir e a compor 
temas fáceis; aperfeiçoa-se no estudo da lingua fran- 
cesa; aprende geometria; nas ciências naturais es- 
uda mineralogia, geologia e quimica; depois de 

aprender os termos técnicos necessarios estuda geo
grafia e historia moderna. Linguas, livros: Cornelius
f l t m i ”.edrÇÍa° -PanU°/ coleSios franceses”; “Phedri fabulae , Coruja; Manual dos estudantes de la-

Smtaxe”; “Gramatica inglesa”; Gol- 
dsl? lth «íílstory of Rome”; Blair “Class-book”; Roos- 

nFi M°rce*ux choisis e na falta Bossuet “Orai- 
ons Funebres e Theatre classique”. Geometria
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torkamodernaOSW '30m.e tria?° esPa<?°> 10 pontos. His-
26 Pontos (hvros “Manual du bocca-

S * 8 ,  Gelamarche: “Atlas”). Mineralogia e geo- 
W  e”l27n • ?S (1oár0S: Bendant “Mineralogie, Geo-

f d - f e ’ n PT t0S (Guerin-Varri: Elèmen-IOS ae cmmie ). Quarto ano: neste ano terminam 
s estudos chamados de l.a classe: o aluno continua 

na versão de autores latinos mais dificeis e aDerfei- 
çoa-se no mglês; estuda trigonometria retilínea- re
pete o que aprendeu de ciências naturais- contínua 
o seu curso de geografia e historia moderna e anren

e hist0ria i S\ ívros. Lesar De bello uallico”0 fWíriir** 
morphoses escolhidas”; Gradus ad Parnasum’”- Blair- 
Class-nook; Milton: “Trechos escolhTdns’MV  • 1 ’
metna retilínea, 9 pontos (Òttoni “TrigonoLtria”)’ 
Cmnçms naturais (todas as questões indicadas nÒ 2.»
pontos; ( í ia n S  du T  23“A t l a s • rn + • boccalaureat ; Delamarche 
“Historia d ^ S i l ”^ ’ p L P°ntos,lr  (AbreU Lima

oGr s f u d ? d l í f - d  i " " ' 116816 ™  - f e l d u í o
bngUas f»

£ o ~ ° r  amÍ? tÍa”; “Gradaa ad Parnasum”- 
“R r es 2reSsa“  Ya g/ ega”;„ Lancelot e Regnier 
“Gramatica IlemV’ ^m ele r n CyrOp0®dia”; Gross
allemand”). Filosofia esmere-se o ^ r k t s o f e ln h G
«ar seus discipulos no estudo do espirito humano'
quLTões^imple^Tilu1 1 ^  IogÍCa’ ProPondo-lhes 4ucí,ioes simples, e ilustrando os nreceitos mm
pios familiares: 30 artigos (Barbe: “Cours élémen-



Ensino secundario36

taire de philosophic”. Geografia e historia antiga, 36 
pontos; (“Manuel du boccalauréat”; Delamarche; 
“Atlas”). Sexto  a n o : continua o estudo das tres lin
guas do ano anterior; são mais dificeis os autores 
escolhidos para as versões; em filosofia comparando- 
se sistemas e estabelece-se a doutrina de certos prin- 
cipios teologicos e morais; estudam-se as regras da 
eloquência e composição; continua o curso de geo
grafia e historia; pertence a este ano a geografia e 
historia da idade media. Linguas (livros: Tito Livio 
“Exerpta”; Virgilio: seis primeiros livros da “Enei
da”; Cicero “Orações contra Catilina”, a l.a e 4 a; 
Bournouf “Gramatica grega”; Luciano “Dialogos”; 
Lancelot e Reginer “Raizes gregas”; Gross “Grama
tica alemã”; Scailler,J*Maria Stuart”). Retórica: o 
respectivo professor, depois de explicar durante o ano, 
as regras mais importantes da retórica, acompanhan
do-as sempre de exemplos dos principais escritores, 
oradores e poetas, antigos e modernos, e mais espe
cialmente dos gregos, latinos portugueses, as resu
mirá no fim do curso nas seguintes questões, em 8 
pontos. Paula Meneses “Lições de literatura”. Filo
sofia: o professor comparando as opiniões e sistemas 
diversos dos filosofos irá dedusindo dos mais claros 
principios a doutrina em 30 pontos. Geografia e his
toria da idade media, 37 pontos (“Manuel du bocca- 
laureat” Delamarche “Atlas”). Sétimo ano: o aluno 
aperfeiçoa-se no grego, no alemão, compõe discursos 
e narrações em latim, e traduz alguns autores classi
cos, que não puderam entrar no quadro dos anos 
precedentes; aplica as regras de eloquência, compon
do discursos e narrações em português; o professor 
lhe fará, no decurso do ano, o quadro da literatura 
nacional; o professor de filosofia lhe dará um curso 
de historia especial desse ramo do ensino. Linguas
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(livros; Tacito “Exerpta”; Horacio “Odes” ; Quiche- 
rat lesaurus poeticus”; Horacio “Arte Poetica”* 
Herodoto; Homero: “Illiada”; Goethe: “Ephigenia 
Tauris ; Lancelot e Regnier “Raizes gregas”. Histo- 
ria da filosofia, 30 pontos (Rarbe “Cours elementaire 
cie iilosone . Retórica: o professor exporá a seus dis
cipulos os quadros da literatura nacional, fazendo- 

ies sentir as belezas dos autores classicos, tanto poe
tas, como prosadores. Os alunos comporão trabalhos 
literários sobre diversos assuntos, exercitando-se 
assim em escrever elegantemente e procurando imi
tar os modelos indicados pelo professor. Esta parte do 
programa será mais largamente desenvolvida depois 
que a experienda deste ano indicar ao Conselho Di
retor o meio pratico de sua realisacão (Paula Me-
n.ese?: o .QuTaí*racios da literatura nacional”) (Porta
ria de 24 de janeiro de 1856).

1857. A exceção de alguma alterações no pia-
n ™ T n° n r a dÍ?írÍbuiCão das materias, e outras pequenas modificações aconselhadas pela pratica o
regulamento do Colégio Pedro 2.» não se tem até o 
presente, feito sentir a necessidade de reformar-se 
em pontos importantes os estatutos e regulamentos 
publicados em 1854 em diante. As suas disposições 
vao se executando regularmente.” São conceitos do 
ministro Couto Ferraz.

O numero de alunos que freqüentaram as aulas 
de nistruçao secundaria foi de 287 (265 no Colégio 
I edro 2 e 22 nas aulas avulsas). Houve um acresci- 
mo de 80 alunos sobre o total de 1855, que foi de 
2U7 alunos. Mo corrente ano só no Colégio Pedro 2.° 
ainda continuando abertas as matriculas do pri
meiro ano, eleva-se já a 275 o numero de alu
nos matriculados, que no ano de 1855 era de



38 E nsino  secundario

165, e no de 1853, de 116. Tratei de empregar os 
maiores esforços, de acordo com autorisacão dada 
na lei de tres de setembro de 1851 dividindo o Colé
gio Pedro 2.° em dois estabelecimentos separados, fi
cando no edificio do antigo Seminario de S. Joaquim 
o externato e a classe dos meio-pensionistas, e remo
vendo o internato para uma grande casa alugada 
pelo governo para este fim num dos melhores arra
baldes. Pretende o governo na nomeação dos profes
sores aproveitar grande parte dos do Colégio, os quais 
poderão acumular as respectivas funções. Não só dai 
lhes resultarão vantagens, mas também ganhará o 
internato, porque levam a pratica do magisterio, e 
se formará em ambos os estabelecimentos a unifor
midade indispensável no ensino das materias. Outra 
vantagem desta medida, e de não pequena monta, 
provirá, a de poderem dedicar-se exclusivamente ao 
ensino, tendo maior incentivo no desempenho de suas 
funções. O regulamento do Colégio Pedro 2.° será 
modificado com o fim de harmonisar-se as suas dis
posições com as importantes alterações que vai pas
sar o estabelecimento. Este trabalho está quasi pron
to e será publicado logo que comece a prestar ser
viço o novo internato. Com tais alterações melhorar- 
se-á o plano de estudos por meio de uma distribui
ção mais conveniente das diferentes materias que o 
constituem, segundo aconselha a pratica de dois anos. 
Uma das alterações, é a de mais um ano de ensino 
para a primeira classe do Colégio no intuito de não 
mais se obrigar os meninos ainda em tenra idade a es
tudos mais complicados e dificeis, como era forçoso 
prevalecendo o primeiro plano que marca para a 
dita classe somente quatro anos. Algumas modifica
ções indicadas pela experiencia no sistema de pontos 
para exames e dos prêmios, e a creação da cadeira
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de historia patria, separada da de historia moderna 
e contemporanea, conforme se prometera na reforma 
de 1854 fazem nascer mais bem fundadas esperan
ças de que o credito do Colégio ha de se manter; 
credito que hoje ninguem em boa fé poderá contes
tar, porque os fatos falam bem alto em seu favor. 
O novo local escolhido para o internato reúne mui
tas das condições desejáveis em estabelecimentos des
ta ordem e presta-se a todos os melhoramentos que 
as circumstancias exigem. A residência dos alunos 
em uma chacara fora do centro da cidade, os passeios 
que ahi poderão dar nas horas de recreio, nos do
mingos e dias santos de guarda, sempre debaixo da 
vigilância do reitor e dos inspetores em exercícios gi
násticos em grande escala, a natação etc. hão de so
bremodo concorrer para aperfeiçoar a educação. Por 
outro lado o estudo mais regular, a ausência de con
tato com os alunos externos, um regime disciplinar 
não contrariado pelos habitos e exemplos destes, pro
moverão o seu progresso inteletual e a sua educacão 
moral por maneira muito mais satisfatória. Tudo as
segura a realisação destas esperanças. Varios com
pêndios têm sido publicados pelos professores do Co
légio: retórica pelo Dr. Francisco de Paulo Meneses; 
historia moderna pelo barão de Tautpheun (profes
sor de grego); e de historia e geografia antiga e me- 
dia pelo bacharel João Antonio Gonçalves da Silva. 
Alem destes publicaram-se, no ultimo ano, diversas 
obras que foram admitidas pelo Conselho Diretor e 
aprovadas pelo governo para uso do Colégio: Epi
tome de historia sacra, do Dr. Antonio de Castro 
Lopes, obra enriquecida de um dicionário traduzido 
do latim para o português, com algumas correções e 
que foi premiada pelo governo; o novo sistema para 
estudar a lingua latina pelo referido doutor; a gra-



40
B nsino  SECUNDARIO

S o í  ̂ ! X Sdo A ®ile rm ?n d ° ;  o compen-
padre Tomaz Pompeo d^ S m ^ p  ° geo£rafla PelorCrs^s r,,i»r‘o s s
do Conselho Diretor.” ^  ° exame e do parecer

sido no Muidcípí^dT Côrt 1?speçao (llle tem produ- 
lao  ensino da m o c i d í  lncontestaveis benefícios 

Imperio com exito safisf»m^a% ^ i^ er?bsi?ndo’se no 
possue atualmente 83 co]esfos'P°  Mu,niclpio da Côrte 
desses 46 dão instrução no e escolas particulares; 
feminino. Os referidos3 a o .se.xo .“ m ulino e 37 ao 
quentados, no ano passado n o ^ ^ r 0** foram fre‘

«ceberam iStrução"nal e ^ '‘l " " 'T 0' “"^ ao s^ q u e
s a s *  „  s s

2.- S z t t r i ' j f ,  <? Co,e»“  p* «
trução secundaria, externato ta.b®Iec™entos de ins- 
será colocado fóra da cidade 'nter" ato' 0  Internato
não só para exercícios de ffinastíca tê reiJ,° espaçoso 
Çao, como para recreio O p vl ' banhos e nata- 
do no edifício atual doVo, „- ?at° Será estabeleci- 
este ficarão cessando is o ff10* ^ °f°  01116 far creado 
de instrução publica secnnH ^  sas ^as cadeiras

Wlnle" m a n S í  1° J» W .u Ú L T ,” °:
sagrada; leitura e recitacão Up™3, 0™?8 e lnsioria
ortográficos, g„ matlca i a c i o “ S . “
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francês (gramatica, leitura e versão facil); arimetica: 
princípios elementares, definições, as quatro opera
ções sobre numeros inteiros; geografia: explicação 
dos principais termos técnicos e das diversas divisões 
gerais do globo. 2.° ano: latim: versão facil e cons
trução de períodos curtos com o fim de aplicar e re
cordar as regras de gramatica; francês: versão, te
mas e conversa; inglês: gramatica, leitura e versão 
facil; arimetica: continuação até proporções; geogra
fia, continuação, Asia e Africa. 3.° ano: latim: ver
são gradualniente dificil, exercícios de gramatica, te
mas; francês: composição, aperfeiçoamento do estu
do da lingua; inglês: versão mais difícil, temas; ari
metica: continuação até o fim; algebra; até equações 
do 2. gráo; geografia: continuação, Europa, Ameri
ca, Oceania; historia media. 4.° ano: latim: ver
são, temas; inglês: versão, temas; geometria ele
mentar; historia moderna e contemporanea; coro
grafia e historia do Brasil; botanica e zoologia.
5. ano: latim: versão* de autores mais difíceis* 
ternas; mgles: composição, conversa, aperfeiçoamen
to do estudo da lingua; trigonometria retilínea; co
rografia; continuação da do Brasil e historia; fisica 
e repetição de botanica e zoologia; grego; alemão: 
gramatica, versão facil. 6.° ano: latim: continuação 
do ano anterior; grego: versão, temas fáceis; alemão: 
temas fáceis, conversão; italiano; filosofia; logica, 
metafísica; retórica; regras de eloquência e de com
posição; historia antiga; quimica e repetição de fi- 
sica. 7.° ano: latim: composição, aperfeiçoamento do 
estudo da língua; grego: versão mais dificil, temas; 
alemao: versão, temas, conversação; filosofia: moral 
e historia resumida dos sistemas comparados; retó
rica e poetica: analise e critica dos classicos portu
gueses, comparando-os, declamação, historia da lite-
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ratura portuguesa e nacional; quimica: repetição, mi
neralogia e geologia.

Além do curso de sete anos em ambos colégios 
haverá um curso especial de cinco anos; este curso 
constará dos estudos dos primeiros quatro anos do 
curso completo, com as mesmas materias e pela or
dem acima prescrita e de mais um ano que será o 
quinto; as materias desse ano serão as seguintes: tri
gonometria retilinea, fisica e quimica e mineralogia, 
e repetição de botanica, continuação e repetição de 
corografia e historia do Brasil. — Aos alunos do curso 
completo se conferirá o gráo de bacharél em letras e 
os do curso especial se passará um titulo destes estu
dos. Para se obter o gráo de bacharél e o diploma res
pectivo, assim como o titulo do curso especial não são 
necessarios os estudos de desenho, musica, dança, gi
nastica e italiano. O ensino de doutrina cristã e o de 
historia sagrada compete ao capelão, o qual além disto 
explicará no internato o Evangelho nos domingos e 
dias santos de guarda, na hora e pelo tempo designado 
pelo reitor. Para o estudo do desenho, musica, dança 
e para os exercicios de ginastica poderão ser aprovei
tadas as quintas-feiras, com as mesmas horas de re
creio. 0 aluno que quizer frequentar tão somente uma 
ou mais aulas do externato poderá fazel-o declaran
do-o no ato da matricula, pagando pelo ensino de 
cada materia 4$000, por trimestre.

0  governo màiidará admitir gratuitamente, ou
vido o reitor, no internato até 25 alunos pensionistas, 
12 dos quais deverão ser orfãos reconhecidamente 
pobres. Além dos orfãos serão preferidos: l.° os fi
lhos dos professores publicos que tiverem servido por 
mais de dez anos; 2.° os alunos pobres que nas es
colas primarias se tiverem distinguido por seu ta
lento, aplicação e moralidade. No externato até 15
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meio pensionistas preferindo os meninos das clas
ses acima referidas, ou filhos dos oficiais do exer
cito e da armada até a patente de capitães ou pri
meiros tenentes, e dos empregados publicos em geral, 
que tenham mais de dez anos de serviço, quando fo
rem pobres e sobrecarregados de família. Os alunos 
externos gratuitos serão admitidos em numero inde
terminado. 0 aluno gratuito que fôr reprovado em 
qualquer ano perderá o seu lugar no estabelecimen
to, salvo caso de molestia. 0  aluno com 25 faltas não 
justificadas nas diversas aulas perderá o ano, ou 135 
ainda que justificadas.

Os exames serão feitos sobre pontos tirados pelos 
examinandos e que devem compreender todas as ma
térias que tiverem sido lecionadas nas aulas, segundo 
o programa. Os do 5.° ano do curso especial versa
rão sobre as materias que formam este curso. Os do
7. ano sobre as matérias que formam o curso com
pleto de estudos. O exame de linguas consistirá na 
leitura, tradução e analise gramatical de trechos, de 
autores seguidos nas aulas. O de matematicas na de
monstração ou resolução de teoremas ou problemas 
de geometria ou trigonometria, e no desenvolvimen
to teorico e pratico de operações de arimetica e al
gebra. O de ciências naturais e filosofia e retórica 
na exposição de algumas das doutrinas que o ponto 
designar. O de historia e geografia na exposição de 
algum periodo historico dos fatos gerais, que tenham 
relação com o mesmo periodo, da posição geográfica 
do paiz ou paizes, de que se trata, e finalmente de 
principios gerais de geografia astronômica e terres
tre. Os alunos poderão ser interrogados sobre as ma- 
tenas^ do ponto, e sobre as que com elas tiverem 
relação. Nos exames de 5.° ano do curso especial e 
o 7. do curso geral haverá uma prova oral e outra
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escrita. Os alunos do  ̂° _ i
do 7.°do curso geral serão intpCUrS° ,especial e os 
matéria pelos professores tv.c, m ,en °'"a< os em cada 
uma comissão composta dn Tlf ect!vos e julgados por 
e vice-, de um m S  d„ r ” eral> d° reitor
do pelo governo e de mais t£  1 r° Dlretor nomea- 
mdis tintamente de qualquer dJl''0 T SOrcs n°meados 
mais distintos terão1 prêmios coíeglos- Os alunos
, Os professores do C o le i  ,  

decreto. Em igualdade serão^nref^a n°meados por 
res, os bacharéis em letras rfs erJ.dos: os repetido- 
os professores particulares publicos,
houverem exercido o magistério*! mais.de 5 ;"ios 
qualquer ramo de instrução graduados em 
;;á no internato uma classe ,I  suPenor- -  Have-
liarem os alunos nos seus esii r,ePetldores para auxi- 
bre a inteligência das d  í'S 6 esclarece-los so-
Para grego e lu tro  para Çak l o ° S Pr°fessores: um 
matematicas. Haverá* também a t ’, ”  °,u dois Pa™

de provas £ 3 3 3 ?  f i *  S
1857^° 1Íteraria- ^  Í0 0 T

1 foram frequentadasS * * * *no « m l  d° ,ColeSio Pedro 2.°
|«endo no externato 182 (120*1 1 7 , por 304 alunos, 

íuitos), e no internato por 122 me 62 gra-
gratuitos). A frequência d o l l ,  contabuintes e 23
9Qca ,Soegulnte: 1855: 162• 185fi- 9nnanior-,antecedentes
296; 1859 : 298 alunos. O simpies f ’' 18571,2 * *̂ ,  1858:
nsinos deixa ver o nrnmvic * P exame destes alga-
cia do Colégio, cujo merecido T £ ? to na fve^ n -
vez n*ais consolidando em todo n e-dlt° se. Ya.e cada
se acha o internato, apesar do « Pa1Z• ^  edifício onde

* Pesar do acréscimo ultimo, ain-
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da não oferece acomodação suficiente para o arande 
numero de alunos que se apresentam á matricula. 
1 orna-se, portanto, indispensável alargar-se ainda as 
dimensões daquele edifício.

Os 28 colégios ou aulas particulares de ensino se
cundario existentes nesta Côrte foram frequentados, 
no ano fmdo, por 2749 estudantes.

São aprovadas as tabelas de distribuição, por dia 
rv1]10̂ ’ DaSimaoeori^ do curso geral dos'estudos do 
1861) r° 2 ( C' 2742 de 9 de f r e i r a  de

relflfnWn fPeI° *  fevereiro deste ano, diz o
relatorio, forani feitas diversas modificações no re-
fhadSie nl0lnd0 CoI.egl°. Pedro 2-°- 1ue eram aconselhadas pela experience. Fazendo esta reforma teve
reS rfn 'dn™  i™1® °rganisar um ll]ano dos estudos restringindo algumas materias menos necessarias,
s o d PXCo?tS 1V 0  ,,lesen1voh'i‘nento prejudicava ao en
sino de outras disciplinas mais indispensáveis, e tor
nar assim possível uma melhor distribuição de ma
térias pelos diversos anos do curso, com maior apro
veitamento do tempo, de modo que resulte para os 
alunos uma instrução mais igual e completa em todas 
as disciplinas ensinadas no Colégio. Com a retorma 

,a inversão da ordem natural que existia no es- 
tudo de certas materias e o inconveniente, que resui- 
taya da mudança de métodos e professores no en
sino de outras que se acham divididas por diversos 
anos do curso. A reforma está em plena execucão 
sem aumento de despesa. Diversas obras foram feb 
tas nos edifícios do externato e internato, dentro da
I ^ ° T mr anV  oatras’ P°rém, são precisas no edifício do internato afim de dar-lhe as necessarias
proporçoes para acomodar o grande numero de alu-
nos que para ali concorrem.
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Reforma do ministro Souza Ramos. “Tendo a 
experienda demonstrado que algumas materias do 
curso do Colégio Pedro 2.° carecem ser examinadas 
com maior desenvolvimento, ao passo que o estudo 
de outras pode, sem inconveniente, ficar mais redu- 
sida ou deixar de ser obrigatória para os alunos, hei 
por bem. que os regulamentos relativos ao referido 
Colegi°o sejam observados com as seguintes altera
ções: l.° o curso de estudos continuará a ser de sete 
anos, e constará das seguintes materias: português, 
latim, grego, francês, inglês, historia sagrada, antiga, 
romana, media, moderna e do Brasil; geografia coro
grafia do Brasil e cosmografia; gramatica filosófica; 
retórica e poetica e literatura nacional; filosofia ra
cional e moral; matematicas; noções gerais de fisica, 
química e historia natural. 2.° — haverá além disto 
aulas de alemão e italiano para os alunos que volun
tariamente quizerem estudar estas materias, além do 
desenho, musica, ginastica e dança, aproveitando-se 
pâra estes estudos e exercicios os dias feriados ou
w í de 1recreÍ°> conforme o Regulamento de 
100 /. Ó. — alem dos capelães que serão obrigados 
ao serviço religioso e explicação dos Evangelhos e 
doutrina crista nos domingos e dias santos, e a re
gerem as cadeiras de gramatica portuguesa e latina 
e de historia sagrada do 1.» ano, haverá mais os se
guintes professores: tres de latim que seguirão alter- 
nadamente e de modo que os alunos comecem e aca- 
bem com o^mesmo professor as cadeiras do 2.° e 3.°,
4. e o. , 6.° e 7.° anos; um professor de grego; um 
de francês; uni de inglês; um de historia antiga e 
moderna; um de historia romana e da idade media; 
um de historia e corografia do Brasil; um de geogra
fia e cosmografia; um de gramatica filosófica, re
tórica e poetica e literatura nacional; um de fiíoso-
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fia racional e moral; um de matematicas que acom
panhara os alunos desde o 2.° ano até o 5.°, acomo- 

ando em cada ano, conforme as circumstancias, o 
ensino de anmetica, algebra, geometria plana, ste-
cera^s d1paf f  trig0n0” etria retiIineai um de noções gerais de física e química; um de noções de historia
natural; um de alemão; um de italiano; um de mu-
sica; um de desenho; um de ginastica e um de dan-
ça. 4. lica suprimido o curso especial de 5 anos
de que trata o Dec. n. 2006 de outubro de 1857 —
5. os exames do 7.» ano serão feitos, como os dos
forma dn°a t° o ^ ®  S,7bre as materias estudadas na forma do ait. 27 do decreto acima referido porém
estudada de Cadfa .“ a te n a ’ no ultimo ano em que fôr studada, sera feita por prova oral e escrita.” José
ro l862)° S0UZa Ram0S‘ (DeC' 2882 — 1-° de

„ . 18r5' I*0 . enrsino Publico secundario, diz o Ins
petor Geral da Instrução, é dado a 327 alunos do
externam ? n n  n° -C?IegÍÒ Pedr° 2‘°’ sendo 197 no externato e 130 no internato. Este é o unico estabe-
parfeulLr l’,’'V w  d®, instrueao secundaria. O ensino particular a 1.557 alunos e 666 alunas no total de
2.223. Soma geral: 2.550. O Colégio Pedro 2.° é divi
ded d™ m te™ ato e externato, sendo a quasi totali
dade dos professores de ambos estabelecimentos. Os 
ahmos do internato são de duas classes: aos da 1.»

tudo; para os da 2.a excetua-se a 
dasPfamu;ar  f°rlleaida> lavada e engomada á custa 
as píd,!, externato além dos que só cursam
n w  * ’ .p r?Priamente chamados externos, recebe 

La !í.°nP!nsl0“ sta*' 08 quais jantam no Colégio e pas- 
|sam nele o dia. Para muitos alunos é gratuita a ins- 
Jtruçao em ambos estabelecimentos. 0  ̂ regulamento
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contém as seguintes disposições: o governo poderá 
mandar admitir gratuitamente, ouvido o reitor, até 
25 alunos pensionistas, dos quais 12 deverão ser ór
fã os reconhecidamente pobres. Além dos orfãos serão 
preferidos: l.° os filhos dos professores publicos que 
tiverem servido bem por 10 anos; 2.° os alunos po
bres, que nas escolas primarias se tiverem distingui
do por seu talento, aplicação e moralidade. Poderá, 
também o governo, ouvido o reitor do externato, man
dar admitir gratuitamente até 15 meio-pensionistas, 
preferindo os meninos das classes acima referidas, 
os filhos dos oficiais do exercito e da armada até a 
patente#de capitão ou l.° tenente, e os dos emprega
dos públicos em geral, que tenham mais de 10 anos 
de serviço, quando forem pobres e sobrecarregados 
de familia. Os alunos externos gratuitos serão admi
tidos em numero indeterminado.”

1870. Reforma Paulino de Souza. Tanto no in
ternato como no externato o curso continuará a ser 
de sete anos, seguindo-se em ambos o sistema. l.° 
ano: religião e historia sagrada; português: grain a- 
tica, analise logica e gramatical, exercícios de leitura, 
recitação e ortografia; geografia elementar e descri
tiva geral; arimetica elementar. 2.° ano: português: 
analyse logica e gramatical, leitura de autores clas
sicos, recitação, exercícios de redação; latim: grani a- 
tica, tradução, analise e temas fáceis; francês: idem; 
arimetica: continuação, sistema metrico; geografia: 
Europa e America. 3.° ano: português: preleção so
bre a indole da lingua, naturesa historica de sua for
mação e progresso, leitura de classicos, recitação, exer
cícios de redação e composição; latim: tradução, ana
lise, composição; francês: tradução, temas e analise; 
geographia: continuação, inclusive a antiga; arime-
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!?a: aPerfei?oamento; algebra: até equações do l i  
f:r.a.u' . • ano: ,)aUll!: tradução, analise, temas mais 

i iceisj francês: idem; inglês: gramatica, leitura, 
traduçao, analise, temas; algebra: continuação até 
equações do 2." grau; geometria plana; historia an- L  
tiga; zoologia e botanica. õ.° ano: latim: tradução, 
analise, composição de discurso, versos latinos; fran- 
ces. leitura e apreciação de classicos, composição, 
conversação na aula; inglês: leitura, tradução, anali
se, temas; geometria no espaço; trigonometria; his
toria media; tisica e quimica. 6.° ano: inglês: leitura, 
analise, tradução, composição e recitação, conversa
ção, grego: tradução, analise, temas; quimica: con
tinuação, noçoes de quimica organica; historia mo
derna; retórica e poetica: leitura e apreciação lite- 
raria de classicos, exercícios de estilo; filosofia: psi
cologia e logica: latim e francês; aperfeiçoamento 
por meio de traduçao e apreciação literaria dos clas-
W ?  n V 6Z p0r semana> não se falando sinão em 

f  - 7■ ano;] «rego: tradução e analise; histo- 
ia e corografia do Brasil; mineralogia e geologia- fi- 
osofia: metafísica e etica; cosmografia; historia íite- 

raria geral especialmente portuguesa e nacional, com
posição e discursos, narrações, declamacões; aperfei
çoamento nas linguas latina, francesa, inglesa; prele
ções elementares sobre a indole, formação, e progresso 
de cada uma, alternadas com a leitura, tradução e 
apreciaçao literaria de classicos; no ensino das diver
sas línguas a gramatica será sempre comparada com a 
da língua portuguesa. As lições de desenho, musica 
e ginasticas serão obrigatórias, contando, bem como 
ms atos religiosos, faltas aos alunos que não compare

cerem. Os exames serão finais ou de suficiência. Serão 
„“ als: no. 3- ano Para geografia, arimetica e portu
guês, no 4. ano para francês, algebra e historia an-

II
sI
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tiga; no 5.° para latim, geometria, historia media; no
6.° para inglês, historia moderna; no 7.° para grego, 
historia e corografia do Brasil, filosofia, retórica, lite
ratura. Nestes exames compreende-se toda a materia 
ainda que ensinada em parte no ano anterior. (Dec. 
4468 de l.° fevereiro de 1870)

1872. “O Colégio Pedro 2.°, dividido em internato 
e externato é o unico instituto de instrução secun
daria da Corte, a cargo do ministerio do Imperio. 
Colocados em parte do antigo edificio da igreja de 
S. Joaquim, e outro em uma casa de campo de pro
priedade particular, sem as convenientes proporções, 
estão ambos mal situados. E’ urgente dar-lhes edificios 
apropriados, onde se possam reunir maior numero 
de alunos especialmente no internato em que ha to
dos os anos impossibilidade de receber a muitos, que 
solicitam lugar, por falta de acomodação. Não é me
nos urgente organisar-lhes gabinetes e laboratorios 
com os instrumentos e aparelhos indispensáveis ao 
melhor ensino dos principios das ciências naturais, 
bem como melhor e enriquecer as bibliotecas com 
livros que não podem deixar de ter. Regulamento 
organisado e tendo professores hábeis e zelosos, o 
Colégio é um estabelecimento que honra o seu fun
dador, e que tem prestado grandes serviços á ins
trução publica. Julgo, entretanto, conveniente fazer 
algumas modificações no regulamento, afim de dar 
melhor ordem no ensino de certas materias e desen
volver o de outras; instituir a classe de substitutos 
cuja falta é sensivel, ao menos para as aulas de filo
sofia e de retórica, poetica e literatura nacional, de 
historia e geografia, e de ciências naturais; aumen
tar o numero dos explicadores e dos inspetores de 
alunos.

1  SOÍI .* tlK

ser

os 
pai 

I see 
fac

I tas

I  CU]hS w

I hoj

rem

esta
fpíai
Ide i 
|sob] 
■tira.»
gmoc
Jpca ■em

pen



A Instrução e o Imperio 51

Existem nas Provincias creados por suas leis 
I particulares, com diversas denominações e diferen- 
temente organisados e regulados, estabelecimentos de 
ensino secundario, que em geral prestam limitadís
sima utilidade e são poucos frequentados. Para que 
isto aconteça concorre principalmente o fato de não 
valerem os seus exames para a matricula nos cursos 
superiores. A dependencia de novas provas, dadas 
ao mesmo tempo sobre materias estudadas em diver
sos anos, constitue dificuldade, ante a qual muitos es
tudantes receiam, e outros muitos são condenados a 
desviar-se da carreira literaria, em que teriam de 
ser distintíssimos, porque seus pais não podem ou 
temem mandal-os para as cidades em que se fazem 
os estudos e exames preparatórios. Não somente 
para que se imprima certa uniformidade na instrução 
secundaria em todo o Império, como para que se 
laçam extensivas ao maior numero possível as van- 
tagens do Colégio Pedro 2.», insisto na idéa de se 
lundarem nas províncias iguais estabelecimentos, a 
cujos alunos se coníira o mesmo titulo literário, e 
se outorguem as mesmas prerogativas. Mas penso 
hoje que podemos chegar a este resultado por meios 
diferentes ao que está indicado, e que em vez de se- 

irein tais estabelecimentos fundados e sustentados 
lindo governo, mais util e mais facil será conceder a 
jestabelecimentos provinciais organisados segundo o 
p ano do Colégio Pedro 2.°, as mesmas vantagens 

|de que este gosa, com tanto, porém, que se exerça 
jsobre eles a necessaria inspeção, e que lhes sejam re- 
|tirac!os os favores quando não os merecerem. Deste 
mo o conto que as aspirações de muitas provincias 
ricas se converterão imediatamente em realidade: e
w!’ a,vor de, outras, onde a escassez da renda não 
leimite igual dispendio, lembro que poderia ser con-
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cedido um subsidio maior ou menor conforme as 
circumstandas de cada um, mas limitado ao terço 
dos gastos necessarios.

O resultado dos trabalhos do Colégio Pedro 2.° 
lo]lo seguinte: no externato matricularam-se 76 con
tribuintes externos, 42 meios pensionistas e 88 gra
tuitos externos, 15 gratuitos meios pensionistas. Fi- 
zeram exames 164: aprovação distinta 56, sem dis
tinção 62 e reprovados 46; perderam o ano 15, não 
fizeram ou não concluiram os exames 41. Obtiveram 
prêmios 7. Concluíram o curso e graduaram-se 7. 
Wo internato matricularam-se 106 contribuintes, 27 
gratuitos; fizeram exames: 13 aprovação distinta, 72 
sem distinção, 6 reprovados; 39 não fizeram ou não 
concluíram os exames. Obtiveram prêmios 13. Con
cluíram os cursos e graduaram-se 5. ,

Em 60 estabelecimentos de ensino secundario par
ticulares (35 para sexo masculino e 35 para o femi
nino) a frequência foi de 2.196 alunos e 775 alunas."

, ,“°  resultado dos trabalhos do Colégio Pe-
uro 2. foi o seguinte: no externato matricularam-se- 
73 externos contribuintes, 61 meio pensionistas, 111 
gratuitos externos, 13 gratuitos meia pensionistas. Fi-
distíncâoXapmeSf a60’ d°S qUaÍS f°ram aPr«rados com distinção em todas as materias 9, e só em algumas
39, e sem distinção 73; reprovados 39. Perderam o 
ano 9, nao fizeram exames 99. Obtiveram prêmios 
1 e menção honrosa 2. Concluiram o curso e gra
duaram-se 3. No internato matricularam-se: contri
buintes 9o, gratuitos 30. Fizeram exames 77 e foram 
aprovados com distinção em todas as materias 10, 
sem distinção 59, reprovados 5. Perderam o ano 7- 
nao fizeram exames 23; sairain do Colégio 19. Foram 
premiados 10, concluiram o curso 4, graduaram-se 3.
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Estabelecimentos particulares de ensino secunda- 
|po retribuídos pelos alunos são em numero de 54 
f(sexo masculino 27 e feminino 27). Frequentados 
|poi 3784 estudantes; lia ainda outros estabelecimen
tos desta natureza que não prestaram informações. 
|0  estabelecimento de ensino gratuito, denominado 
Escola industrial, cujo plano de estudos compreen
de dois cursos, um preparatório e outro industrial, 
íCreado nesta Corte em 1872, pela Sociedade Auxi- 
íadora da Industria Nacional, tem 138 alunos ma

triculados (131 brasileiros e 22 estrangeiros). O go
verno auxilia-o com 2 contos de réis anuais. O di
retor e professores servem gratuitamente. A mesma 
bociedade mantem uma escola elementar para adul- 
[tos estabelecida no edifício da Xnspetoria Geral de 
Instrução. E’ frequentada por 128 alunos (92 brasi
leiros e 36 estrangeiros). Por iniciativa particular 
e com autorisação do governo, fundou-se nesta Cor
te, uma Escola normal gratuita.

0 Instituto farmacêutico fundado nesta Corte 
e cujos estatutos foram aprovados pelo governo, não 

■podendo so com recursos proprios para levar a efei- 
§to um dos fins a que se propôs a abertura de dois 
jcursos gratuitos, um de estudos preparatórios e ou- 
ftro  de ciências farmacêuticas, pediu o auxilio do 
ggovernu: concedi o subsidio de 2 contos anuais. I.

I .  i 87®;. pas informações recebidas, diz o relato- 
do Ministerio do Imperio, consta que ha 65 es- 

■tabelecimentos particulares de instrução secundaria 
■04 sexo masculino, 31 feminino) e que no ano findo 
■oram írequentados por 3516 alunos. Convem observar 
Ipue destes 65 institutos apenas 4 são destinados ex- 
gpmsivamente á instrução secundaria; os restantes 61 
dao ensino primario e secundario. Estão incluídos
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naqueles alguns estabelecimentos sustentados por as-
que sSo em 8et'aI cursos no- 

„ v f  • ’ tais como os “Ensaios literários”
Dortuuuês” nnrari° português"e o “Liceu literário’ 
P tugues nos quais sao admitidos alunos de anal
findo nf C1°nalÍdade- A EscoIa no9 anoímdo teve uma matricula de 158 estudanfp*
verânT em • 6 maÍS de umaveram em exercício as seguintes: de portueuês
francês, ingles, alemão, geografia, historia1 arimeti’
ca, algebra, geometria, desenho, escr racão mer

, = ô  i s t a ?  *

meffeitoToor'1 1 Í\aimmte as aulas- «ouve 62 exa- • n 1WS Pr°r alunos, na maior parte de sufieipn
deran^ PT feSf 7 eS SerVem Sratuitamente; as lições ueram-se das 4 Iioras da tardí* óc o j  •< ^
Cio ocupado pelo  I n s t i t u t i  n g  I  t  “ t  D°  ed ifi-

a t r t a asnníai!Ts de

„ «  co; s ™ dc »

27tde°julhin r i 8 % l  Pel° S°Vero10 (decret0 5353 de 
deramter nrinobdo ’ maS S° 3,8 de março uItimo P°‘
i n u m i ^ r X C  T a r o  "XV  C°“tam já bom
fornecer0'“m ™  ° mÍnÍSterÍ° do ^ e r io ia n d a n d o  

al da Instrução, nao necessarios ás escolas publi-
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cas. Acham-se já providas as seguintes cadeiras que 
funcionam alternadamente, nos dias uteis, das 6 ás 
9 horas da noite : instrução primaria, francês, inglês, 
historia, geografia, desenho linear, matematicas ele
mentares, escrituração mercantil, química e fisica, hi
giene e medicina domestica e musica. Os professores 
servem gratuitamente.

1876. Reforma Cunha Figueiredo. l.° O curso de 
estudos^ do Colégio Pedro 2.° continuará a ser de 7 
anos. 2. Continuam a ser obrigatórias as lições de gi
nastica, musica e desenho, ficando ao prudente arbi
trio dos reitores dispensar os alunos impossibilitados 
por torça maior. 3.° Nenhum aluno será admitido á 
matricula do l.° ano sem mostrar em exame que sabe 
ler e escrever correta e expeditamente e conhece os 
elementos da doutrina cristã, da gramatica portuguesa, 
da arimetica até as frações e do sistema metrico. 4.° 
Os reitores, ouvidos os professores, organisarão sobre 
as seguintes bases e submeterão á aprovação do Ins
petor Geral da Instrução Publica o programa de en
sino que poderá ser alterado pelo mesmo processo 
de tres em tres anos.

0 curso constará das seguintes materias: l.° ano: 
catecismo da doutrina cristã, historia sagrada, resu
mo desta desde a creação do mundo até a fundação da 
egreja; português: leitura expressiva e recitacão de 
cor de prosadores e poetas nacionais, gramatica, ana- 
ise e exercícios ortogralicos; elementos de geografia 

e anmetica: noções de geografia geral, limitando-se 
as grandes divisões das aguas e das terras, e princi
pais paizes com as respectivas capitais, estudados so
bre o mapa, uma vez por semana. 2.° ano: português: 
desenvolvimento das regras de etimologia e sintaxe, 
analise logica e etimológica, recitação de prosadores
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e poetas classicos, também uma vez por semana; 
latim: grarnatica elementar, temas, leituras e tradu
ção de prosadores fáceis; francês: grarnatica, temas, 
leituras e tradução de prosadores fáceis. 3.° ano: latim; 
desenvolvimento das regras de lexicologia e sinta
xe, temas, versão de prosadores e poetas portugueses 
e latim, gradualmente difíceis; francês: idem, e con
versação; geografia: termos técnicos, divisão dos ho
mens sobre a terra, pelas raças e pelos grupos religio
sos e politicos, descrição fisica e politica dos princi
pais povos do globo, mais desenvolvidamente da 
America, mapas organisados pelos alunos. 4.° ano: 
latim: medição de versos, analise, temas, versão de 
prosadores e poetas classicos portugueses e latinos; 
filosofia; noções ontologicas, psicologia, logica, mo
ral, teodicéa, rapido esboço da historia da filosofia, 
defesa de proposições mensalmente pelos alunos que 
a sorte designar; historia antiga e media: aconteci
mentos politicos com a correspondente geografia his
torica, ciências, letras e artes, quadros sincronicos e 
sinoticos organisados pelos alunos; arimetica: estudo 
completo; algebra: até equações do 2.° grão inclusi
ve; 5.°̂  ano: historia moderna e contemporanea: 
acontecimentos politicos principais dos Estados do 
antigo continente, mais desenvolvidamente da Ameri
ca, sobretudo do Brasil, ciências, letras e artes, qua
dros sincronicos e sinoticos organisados pelos alunos; 
geometria e trigonometria: geometria plana e no es
paço, trigonometria retilínea, resolução de proble
mas; inglês; grarnatica, temas, versão de prosado
res e poetas ingleses e portugueses, gradualmente 
difíceis, conversação; retórica: regras de estilo e 
composição oratoria, poesia, metrificação critica lite
rária, analise das belezas e vicios de eíocução de pro
sadores e poetas brasileiros e portugueses de melhor



A Instrução e o Imperio 57

nota, exercícios de composição, de narrações cartas 
e discursos, declamações. 6.» ano: física e uuimica• 
propriedades gerais dos corpos, g r a v i d a d e S  !

‘^ a f í a
caracteres e p r e p a r a n d o ?  qUlmica*’ equivalentes,
postos mais importantes nara n?,°!t SlmpIes e com'  
cosmografia- descrioãn nJP • S-° *?a V1<̂ a’ analise;

H H s  S
íeoW ialeamr ÍOif de z<lol,|gia, ‘botanica,’ n inS ogT a ' 

tido das dfferenteTfálp f  f ortuSuesa> estudo de-
juisos criticos e ‘ G aleto  I f  6 da kís°-brasileira, 
e poetas, por escrito. S °S piIncipais Prosadores

Dara0«S„ fOníPendÍOS serao acomodados ao proarama
ÍL A c frto s  d r  u XeCUÇâ°- Nas aulas de lfngua^have-
difíceis para a tradurtin"0*3*108 6 «ra(lualmenle mais1
sobre obras de an Ç : f S e.Xames> Porém- <* farão

hue se indkaíão no m classlcos’ tambem anotados,
" louver ^aLdreumstancfn110 ,Pro®rama- Quando não
fensino os rf m l  • 1 de ser adotad°s para or > cdoies incumbirão um dos professores

Si
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da materia a compor o compendio, que será subme
tido, por intermedio da Inspetoria Geral da Instrução, 
á aprovação do ministro, ouvido o Conselho Geral 
de Instrução e o Bispo (ensino religioso). Fica su
primida a classe de repetidores do internato e de 
explicador do externato e creada a dos substitutos.

Para as materias do ensino serão divididas em 
secções: l.a secção: português e francês; 2.a secção: 
ingles e alemão; 3.a latim e grego; 4.a geografia e 
historia; 5.a matematicas e ciências naturais; 6.a fi
losofia, retórica e literatura; 7.a religião e historia 
sagrada. Os lugares de substitutos serão providos por 
concurso. Para a vaga dos professores se abrirá con
curso entre os substitutos.

Perderá o ano o aluno que der 40 faltas. No dia 
da distribuição de prêmios haverá uma exposição dos 
melhores trabalhos de desenho e execução de coros. 
Serão finais os exames de português no*2.° ano; geo- 
grafia e francês no 3.°; latim no 4.°; matematicas’ filo
sofia e inglês, no 5.°; retórica, quimica e fisica, cos
mografia, corografia do Brasil, historia do Brasil, 
grego no 6.°; alemão, literatura e historia natural no 
7. ano. Nos exames finais compreender-se-á toda 
a matéria, ainda que ensinada em parte nos anos an
teriores. Todos os mais exames serão de suficiência 

julgal-os-ão uma comissão composta do reitor ou 
vice-reitor, de um professor da cadeira e mais outro 
designado pelo reitor dentre os do ano superior. Os 
exames finais serão escritos e orais e os de suficiên
cia somente orais. O aluno que for reprovado repe
tirá o ano, salvo: a) o aluno aprovado em todas as 
materias menos uma, poderá fazer novo exame no | 
principio do ano seguinte; b) terá igual permissão 
o que fôr reprovado em duas materias, tendo sido 
aprovado com distinção nas outras do mesmo ano;
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c) o que for Rprovado em examp final a i 
materia, será dispensado de repetil-a^d^n9^ # -  
reprovado tres veses ’ d) 0 que for
não poderá continuar no Colégio*3 (71 r  U(i! ' i V  * 'i ̂  ̂  março de 1876). ° 0' {-L>ec- “w de l.° de

pre que fôr possível do corp0 docente do CnY™ '

CirieaSS
S .  ?roP,T “  S r  ■».“ * " ' «  e n ta  ™

. * , Io ,df -As provas escritas e orais poderão nrece
cha h defeSa de tese Para maior b rev L d T d e  ,narcha dos concursos. Os candidatos terão duas horas
niissaor^ ai«d«rlta 6 Uma- Para a oraI’ Podendo a co- 
ambos’os caso^ A°”vemente’ proroSar o tempo em

£" te ix i r r *  s s a
ho de poesia portuguesa; em lingua vernacula, do
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f c  e ^ n a ik l'^ im li’ í  ‘ema da Sramafica filosófica
i '  nhecfdaI  T ' ° gICa’ remontando até a origem conhecida das palavras quer se ache nas linguas arena
i  e latina; quer nas linguas vivas de outras nações le

a cadeira posta em concurso abranger mais de urna
delas™’ orn? em ̂ ‘t0* fará° 3 pr°Va escrita em uma
sobre outras T «  ^ -  * 3 ‘CSe poderá ainda versar sonre outras, si a cadeira compreender tres ou mais

i |  materias. 0 papel que aos candidatos fôr distribuído
para prova escrita será rubricado pelo Inspetor Geral

I  t ^ 0 y l ° l a l  C°nstará de uma Preleção sobre o ponto
I  O q íe  n h e anstea EmqUant0 falar

sala d e  o n d e  -  S e g U lr e m  s e r S o  recolhidos a uma sala de onde nao possam ouvil-o, onde ficarão inm.i municaveis. Na proposta do Inspetor Geral ao gover
no, depois de julgadas as provas, e dado o iuiso fun- 

da. comissão, ter-se-á presente as preferen- 1 dlSCnmmadas no Regulamento no pr vimen o 
da cadeira, em igualdade de circumstandas o fã£
te° (fiecLJoV 54rrfe 2ndPadd° ° lugar interinamen- yuecisao n. 548 de 20 de dezembro de 1877).

:V''.

i t  ,Liceu- “No Municipio neutro haverá um liceu no
I  S 1 Se~ en,smarã.° todas as materias exigidas para a 
I  admissao a matricula nas diversas faculdades do Iin 1 Pf tW tis w e r  outras que o g o v e r n ^ í  a ~

dM c o n v e h i  3 Geral V gÍSlaÜVa> f0rem confddera- das convenientes ao complemento de um curso de ins-
po^ããlãT stebc8’ nS° ePc,edendo a matricula a 20?P a u \ Esc liceu gosara dos mesmos privilégios nue
em o Colégio Pedro 2.«, podendo conferir Ó bacharã

Ihíid em etraS 'I" era ciências, conforme a especiã- 
lidade a que se destinam os alunos. O curso para bã
traTelgrmnãbããtan  d?  seguintes cadeiras: em íe- as. gramatica filosófica nas suas aplicações á lin-
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gua portuguesa, compreendendo a historia ,U
língua; curso completo da lingua lata”  S a m a ra  
e versão da lingua grega- linm,o„ ’ Somatica

ticalT teraturr^^cionald fílo^oT 88 ? e f e "noçr Aria'S
fia e Wstorfa moderna^ e,medÍa; S60^
arimetica, algebra e geometril í  ̂  -a do,? rasi1^  
matematicas elementares cle,n?las: aIeln das

!

ca. Aos licfus das p J ,  ? “ t0S de cc°n<>niia politi- 
mesinas condições ficam^exte <*,U6 S6 co*ocarem nas

faculdades de direito Os n PJeparatorios anexos ás 1 
-Otivo, -« •
rem, independente de m n r .Z  “ ’ 0 quise'
das respectivas cadeiras no Colegi ! ' ^ ^ ^ ^ » 11"6" 10 liceu que se estabeleci* nr, m • • . edro *• ou no 
jeto do deuutndn I r  „no Município neutro” (Pro- J oo aeputado F. J. Rocha, outubro de 1877).

1878. Reforma Leoncio de Carunthn “ n 
de estudos do Colégio Pedro 0 « J Z c  ■ 0  Curs0 
sete anos, constando nÍJ- 7  COntlnuará a ser de

a f i i ' S T  ” í " ‘S 's o T a í i S i B
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em geral. Haverá 16 professores catedráticos, privati
vos para cada um dos estabelecimentos (externato e 
internato) e os seguintes professores substitutos co
muns a ambos: um de latim, um de francês, um de in
gles, um de alemão, um de italiano, um de grego, um 
de matematicas, um de filosofia, um de ciências na
turais; um de geografia e cosmografia e historia; um 
de retórica, poetica e literatura, um de português, lite
ratura geral.

As materias do ensino serão distribuídas pelos 
diversos anos do modo seguinte! l.° ano: latim: gra
f i c a  elementar, temas, leitura, tradução de prosa
dores fáceis; francês, idem; geografia: parte fisica; 
arimetica: desde frações até proporções. 2.° ano: 
latim: desenvolvimento das regras de lexicologia e 
sintaxe, temas, versão de prosadores e poetas portu
gueses e latinos gradualmente mais dificeis; francês, 
idem e conversação; geografia: parte politica; ari- 
metica: até o fim do compêndio, aplicações. 3.° ano: 
latim: medição de versos, analise, temas e versão 
como no ano anterior; inglês: gramatica, temas, lei
tura, tradução de prosadores fáceis; italiano, idem* 
algebra: até equações do 2.° grau inclusive; geome
tria plana. 4.° ano: alemão: gramatica, temas, leitura, 
tradução de prosadores fáceis; inglês: desenvolvi
mento das regras de lexicologia e sintaxe, temas, ver
são de prosadores e poetas portugueses e ingleses gra
dualmente mais dificeis; historia antiga e media: 
acontecimentos politicos com a correspondente geo
grafia humana, ciências, letras, artes, quadro sincro- 
nicos, sinoticos, organisados pelos alunos; geometria 
no espaço e trigonometria retilinea. 5.° ano: alemão: 
desenvolvimento das regras de lexicologia, sintaxe, 
temas, versão de prosadores e poetas portugueses e 
alemães gradualmente mais dificeis; historia moder-
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P0litic0s Prin-
lenvolvim ento da Americ» cont,„e„te e mais de- 
wiossos dias, quadros sincromV enci?s? artes’ letras até 
■alunos; física; propriedades 0 ! ! ’ ?ln° tlcos feitos pelos 
Idade, princípios gerais de estati ãlsJ*os corPos, gravi- 
Igazes, calor, h i f ^  dmamica, liquidos,
liça , otica, m a g L ü S a; ,eT i S :  aCUS'
itnca; meteorologia- m  m i l  “  ’ telegrafia ele- 
lões químicas, e q u i V a S f  1 nT enclatura e «ota- 
P os corpos simples e coinn.-^rf^1'68 6 ,PreParação 
fpara o uso da vida analise i  S .mai.s miportantes 
lia : descrição dos princiDaisexperiences; cosmogra- 
fo- 6.° «no: V ego - *®omenos do univer-
iura, tradução de rm.sam, elementar, temas, lei- 

inclusive; E Z g Z Z g %  M
joosiçao, oratoria, poesia mot •§• ~ 6 es^ °  e com-

J f ía’ anaIise e vicios e belesas'd ^ e f a°J ~ritica Utera- 
dores e poetas brasileiros e e eIoc«Çao de prosa- 

|p ta , exercícios de composição a “gUeses _de melhor 
foes, cartas, discursos, d e c S c ã n  " í ^ 35?68’ desc.ri- 
P a ■' estudo detido das difprm t V 1̂ eralllra nacio- 
I a nacional, juisos da üteratu-
Irosadores e poetas, por escrito ̂ to  f ° &- p r il lc iP ais 
llementos de zoologiabotnnto ’ .hlstorla natural: 

J í a c°m especimens á vista1 V» !  Imneralogia, geolo- 
I “nento das regras de l, v,v/., ■ : gre« ° : desenvol-
fersão de prosadores e noeto ^  ,e sintaxe> ‘emas, 
gradualmente mais difíceis- fi]P°nf-UgUeses e §reg°s 
‘ona da filosofia; historia\  l osofla =.moral e his- 
lesde o seu descobrimento até °Jogra/ la do Brasil: 
grafia, divisão administraH maioridade, físio- 
I a» instituições estatisfíra 1 eclesiastica> judicia-

*  ver t „  e  « r t S f e ,  r s n s s
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ras estrangeiras e estudo especial das que influíram
para a formaçao e aperfeiçoamento da portuguesa 
As aulas de instrução religiosa, de musica e dedese-
do°1 oeÔao0-í oC10nadas .pela seguinte forma: aos alunos C 1. A. Ô. ano, conjunta mente, cada uma das aulas 
duas yeses por semana; aos alunos do 4 o 5 o 6 o 7 o
ano, do mesmo modo. O estudo de instrução religiosa 
compreendera * nan n 1 ° o ° a o 4 , ,
reliuHr, e,mif„„P lv 3' ano> as verdades da 
ria 1 »  6 “r  pr°vasJem 1 ue se apoiam, liisto-
a l u n o s ^ d o 4 " 5 ^ T  düs EYangelhos; para os diunos ao 4. o. b, e 7. ano: conferendas filosóficas■
sobre a religião católica e sua historia. Os acatolicos sao dispensados desta aula. acatolicos
o, i ,Ní° !ní.eruato haverá, uma vez por semana uma 
aula de latim para os alunos do 4.° 5.° 6 0 7 ° ano reu
^ n ’oetaUmMh ^  de. ^  para os alunos d o ^
consStírá em m;neUnn 0S,- °  .estlldo d?stas duas aulas
lise Não tm Ura de c âsslcos> versão, temas e ana- iise. JNíao havera exames nessas aulas mas a
frequência e obrigatória. No horario das aulas se ob 
servara o seguinte: funcionarão por espaço de hora
dom5 » % « Í r do1S°d0 r  an0’ ^  d° 4.0, alemão8
ral nor êsnn? , \  ’ e de português e literatura ge- ral, por espaço de tres quartos de hora todas as dp
geografia, arimetica do 1.» e 2.» ano; por espaço de
d“ l “"ano é t *  aS 0U-traS’ r ara admissao á matricula ao l. ano e necessario: a) ter mais de onze anos e
menos de quinze de idade; b) mostrar-se habilitado
guesLanarime&a „e,“  | eituJ a> e.scrita- gramatica portu-
frico decim al ® mclusive o sistema me-ICO decimal, elementos de geografia, noções de oh-
je os e instrução moral. Os alunos catolicos deverão
mda prestar exame de catecismo de diocese Estes

“ í ” ,“  “ “  g f 1J«  P «  uma c o n t e T S
P O Inspetor Geral, do reitor e dos professores do
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matriculando^ser'atoiUdo^ffno» en\  q“e pretenda °
E’ permitido a q u a l X r V Z T * 0 °" ester«ato). 
uraa ou mais aulas do exíeru m fr.eqi;entar] somente
da matricula, e provando 1 er a icía ?, "° at° 
admissao das aulas erue ureJpnrf f exigida para 
«ver nos exames ? a g £ ^ r o ™ ^ en?Uentar- Ql'em 
as materias do curso do PnW- ? pena em fodas 
bacharél em letras. A cadeir??  r?Ce,bera 0 grau de 
será provida por decreto sem „ í  lns)l'Uc;1f> religiosa 
das as outras e os lugares de w a  concurso- To
cou, urso. Em igualdade de d subsWuto> mediante 
feri i i ; a) os suWitnt de « rcumstancias serão pre
ci oa rofessores oímiie ’ 08 bachareÍ8 em leias; 
mais de cinco anos t e n lS n i^ x ^ i? ^ ? ?  q“e, P°r
com reconhecida v a n n e n d i  , 0 magisterio
quer ramo de instrução siiurri?? gIia , Jlados e™ qual- 
que se houverem distinguido?™* d,° Impeno; c) os 
rais de preparatmi 6 *d? em lot!os 08 «ames ge- 
além de suas obrigações cahprofe.ss°res substitutos 
os alunos nos seus estudo? “  amda: L° ai«diar 
se no internato das 6 ás Q t P3ra ?lle devem achar- 
eomo examinador 1perante o ? * 8 ?  .Iloite> 2-° servir 
trução Publica, nàs^esas Ins-
paratorios, sem direifn á mVo+-?am~S gerais de pre- 
aos substitutos dirigir coW ios'?0^ 0' E’ proibid°
OU em casas particulares ? , ? ’ leci0!lar 1108 mesmos 
smadas no Colégio Pedro? «i??? daS materias en'  
suspensão e perda de inonr n 3 ? ena multas, 
ticos serão lambem obrmados -S 1)ro.fe ŝores catedra-®«- »■ «m tirtWTr, ?8v8r,n*-
«  1 ™ ™ m e.!?àidoeS  t '  “ "™H> f« ram -
de alunos avu s A „ , aIunos do curso e 46 avulsos. Alunos do curso aprovados com
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distinção 19, plena 39, aprovados 69, reprovados 7
Alunos avulsos: 7 com distinção, 14 plenamen e 7k

Deixaram V “ e 60 
xames. ôò alunos do curso e 25 de avulsos \Tr» 

internato: 249 exames: 22 distintos, 66 plena 85 apro 
vados e 76 reprovados; deixaram de fazer M exames'
emniCe“rasa“  alunosY  reCfeberam 0 8™« de bacharel 
de 1889? L  f  d? “ ‘ernato. (Notas do relatorio
de 1880 e 1881 d°, ^ “ j 0, d° cole8io "os anosae issu e 1881 o ministro Rodolfo Dantas simere al
íecfmentondase4Ula d6"*0' A ?rinciPaI foi o restabelecimento das 4 cadeiras extintas em 1878 duas rle
furaTometricTafíia’ an,metica Pratica e nomencla-
ficarfm T om  n H dUaS- de P ortu8«ês do 2.“ ano, que 
ticaram^com a denominação de português do 2 °  e

J 881: p ef orm ^ B arão H om em  de M ello “O cur 
de S te g n o s8 f1° ^  Pedr° 2'° continuará a ser
externato e°:utror^toas no fu te t^ o  Z t Z 7 " °

M e Z t S  e  lx taer„Ca?ohaVerá 13 SUbsÜtUtos ao"

português, nocr S Sg e o ; r  :a Í S S0
Í T j K  2-° a n V  ^ ç a o - r e l ã o ^ o m -
tíca)’ sanCI S’ 1 1 ; mateniatica elementar irime-
f sTca imUemni' P°rtlI8nês, francês, latim, geografia 
tísica matematica elementar (arimetica e algebra)
4. an o: português, inglês, latim, geografia noüti™

E £ S S $ J ? Í ? m m "  ™  (geometri, e

S S  P P 1- " * *  * 'r”'temporanea), historia natural e hig iene, retórica e
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l o g i c a ) (ontologia,  psicologia e 
historia da literatura, filosofia^te P°rtugues, e 
tona da filosofia), coroT /fia  Í k ? 8- moral e h« -  
^ ao se exigirá para o grai, b J h ^ ^  do Brasil- 
exames de desenho, ginastica I , ' - ®  em letras os 
tirocinio será obrigatorio em w  S1Ca’ mas °  seu 

e estudos, ficando ao arbitrio d<°S °n ailos do curso 
aluno de provada in ca n a d d a l f •rei‘°r disPensar o 
<3essas artes. As aulas inclimv flSlcj* para qualquer 
sica e ginastica, funcionarSo ,?S de desenho, inu
da manhã ás 3 da tarde, devend^h Utds de ,9  horas 
p.s ueeessarios para o descanso av?r os interva- 
Picam suprimidas as lições 1  . u m ° dos alunos- 
conjunto, no internato A f r e o l  lm,  6  in§,ês’ em 
sas sera concedida mediante^uencia de aulas avul- 
quanto ás ciências. Os examesd® suficiencia 
«fcnos que não tenham c u Z L  °0 ,Vag0s Pa™ ™ 
Exames de suficiencia e exames r  aU.lasQdo Colégio. 
os exames das matérias ™ t! /" íais- Serão finais

d e n d o \o 0q n rre p ís e n ta 0mÍSSÔeS de exames. “Aten- 
tiíuíos do Colégio Pedro '2*m jf professores e subs- 
se converter em congregação o r  3 c?n™ iie„cia de 
que trata o regulamento f e 18£ ° nseJ ho colegial de 
que se acha estabelecido relti- ’ 6 de se alterar o 
das comissões ju lgadorasdos '̂Jamenfe á organisacão

nspe'or G ,„ , de in.ttuçlo
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23o: a)St g U " a r PanuÍ1mCÍt  C°mpefe á Congre-
sino e o horário das aulas 7n,r ° proSrama do en- 
Pendios que devam ser adnfâ 1Car 08 °bras e com- 
submetendo tudo á aprovacãndn ““  “ esmas aulas, 
no; b) formular os noníos ?m d° mmistro <’<> Impe- 
e finais; c) propor ao «overno d® suficiencia
ramentos qUe convier f  , ’! 7  as reformas e melho-
gio; d) julgar, com recurso eUTe ,llí ??SÍn° do Cole-verno, dentro do praso ,lf. devolutivo para o go- 
alunos que tenham de ser nmridn °S delitos aos 
pulsão; e) prestar informações ^  C°m P6na de ex- 
ganisar os trabalhos sohr» „Ç- dar Pareceres e or- 
Ihe forem exigidos n e l„ „ mf ü<;So a n d a r i a  que 
cpmo pelo In sfeZ  TpeTc£ n °  ^
signar a requisição do ministro r R>retor; f) de- 
titutos, afim de juntamente ™ profess,ores e subs- 
distnto inspecionarem os coleeios'nr,0?- deIegados de 
truçao secundaria; g) eleser^n Particulares de ins-
dos concursos, apreciar o m u b a d r T S?° julgadora 
far ao governo quem deva ,„.n , deste e apresen- 
endo a lista dos candidatos V ib r^T i ° lugar reme- 

rao classificados pela ordem (,a J' la<las> «s quais se-
ganisar e submeter a apr0“ acLmJ eClmento; b>
mulario das respectivas sessão » d° governo <> for
das provas e o processo dos ü  ° reglmento especial 
de acordo com o ue se ach “ T T i  6 bem ass™ 
ensino no Colégio, o m-ooit,,, ®stabelecido para o 
mesmos concursos; i) eicaer nnr°S P°n.to.s Para os 
no fim de cada ano letivo n , - escrutmio secreto,
ganisar o relatoria do ’ o Z  q̂Ue deve or-
«no seguinte e das c ondiçõTdoTn" mtaveis do

teria do curso de estudo?VV " !° em ma- 
aprovado pela congreeatãn «I® relato« °  depois de
no. Os reitores terão assento n ?  remetldo ao gover-ao assento na congregação, ao lado
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dèmltdPd« n t> P-!Í°?i Geral a quem substituirão por or- 
assTm comÔ n T t n f ’ - to“ arSo Pa rte nas discussões, 
para  as sessões

" 2 q E m d °  1  ‘ratar d° “ f" reTatfvoSspecUva 
S  e votar I T  -CaSOS terS° ^ i T T S  
qualquer outro, não" p S ’ i Z i Z l Z ^ s l

soluta dos membros presentes e por vo “ cão nomi 
n a l , salvo no caso da eleição do o rg a n T fo r  T T

farSo°Dart? d refendo' 0s Professores substitutos não
nara e w lr  t  “ ^egaçoes que forem convocadas para eleger a comissão julgadora de concursos as
sim como para a organisação do regimento^ esnècLí
das provas e processos dos mesmos concursos T s P
£ " Í ó " õ f ''1 P«~.l,Tpr^W

nspetor^ Geral, escrevera as atas da congregação • 
nas sessões o mesmo secretario terá assento ao lado' 
esquerdo do Inspetor. Compete ao Inspetor Gerah 
como presidente: voto de qualidade, a presidência da 
comissão julgadora dos concursos, a designação de
E o deuVue deiStÍtt  qUalqUer d0s -™ b r8os 'd a co! mssao que deixe de comparecer, a transmissão an
governo do que fôr resolvido na congregação Os rei- 
tores poderão diretam ente fazer ao governo cruais- 
quer considerações sobre as deliberações da congre
gação quando entendam  ser estas menos convenfen- 
tes ao ensino e direção dos respectivos estabelecimen-
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tos. As faltas ás sessões da congregarão 
sideradas como as mip ° gaçao serão con-
sas julgadoras dos exames d o T i”*8 au,as’ As 
do Colégio serão assim constituída!^)0 at ' i 161,11310 
mes de admissão á matricula n^in * i S ^os exa~ 
acha estabelecido; b) as d o ! ,/! , ni°,d° porcIue se 
pelo respectivo reitor president . de s"ficie"cia
cadeira e seu substituti sendo!sPdo°isP,dreSSOr ^  
caso de impedimento sàhtt mia d ultlmos> no 
tor designar- c) St,ll" d?s P°r quem o rei-
Geral, presidente, pelo!  es d éctivn ‘” pel° InsPetor 
professores e substitutos i • rei or e Pel°s dois 
to de qualnuer dos ! o f f  Cadeira; 110 dnpedimen- 
Inspetor designará auem / SOres °U d° sullslj'tuto, o 
exames f i n a i f c a L ^ t w  a precnchci' a falta. Nos
dez minutos. As notas de apUcacãoIm f à d® ?inco a 
o reconhecimento do diretio dos íi se rw ao para 
de honra, e que as comissões • , f  un0K ao banco 
também devem tomar em con í1] ^adoras dos exames 
te as que fo rm  T u ! “ f 530’ serão som«n-
flm de cada trimestre leti™ ” "°
agosto de 1881). *Dec' 8227 de ^4 de

d ep o ifl; v a ^ ro euntdePsaerac r !  C° f ursos- “« ‘o dias 
fessor ou substituto mandará * Ta^ llm *u§ar de pro
f i t  o concurso no Ct0P Geral an™~
inscrição o nrasn A* tl UllclaI marcando para 
vert„5pro;„ pr,a"
aprovação em e a ta b e M m tío 'J 2 J Í? * . ^  <=> 
cundana ou superior nacional , * /  de lnstruçao se- 
teria sobre q u e tfrer dl Z r L  estrangeira, na ma- 
um concurso para cada | Z  j  ° concurso. Haverá
didato que n ã ^ u d e r t S V s l a ^ f ^ ?  Can’ 
ftssional, por m eio  , l i , i  ua capacidade propor meio de documentos, fica sujeito á
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exame de suficiência. A comissão julgadora se com
porá do reitor, de mais um juiz e de dois examina
dores eleitos pela congregação dentre os seus mem
bros e do Inspetor Geral que a presidirá. As provas 
do concurso constarão de defesa de tése, escrita e 
oral. Nos concursos para as cadeiras de ciências 
tisicas e naturais haverá uma prova pratica Os 
pontos serão formulados de modo que os destinados 
a uma prova sejam diferentes dos destinados a cada 
uma das outras. Os candidatos habilitados serão 
classificados por ordem de merecimento e por maio
ria de votos. Votação nominal quer para a habilitação 
quer para classificaçao. 0 membro da comissão 
julgadora que servir de secretario redigirá as atas do 
processo do concurso, que serão assinadas por todos 
os membros da mesa e entregal-as-á ao Inspetor Geral 
que as apresentara a congregação, a qual apreciando 
os trabalhos da comissão apresentará ao governo 
quem, no seu entender, deva preencher a vaga. Com a 
proposta a congregação remeterá ao governo a lista 
dos candidatos habilitados. O secretario da congrega
ção, depois de aprovada a ata da sessão redigirá, a fim 
de ser assinado por todos os membros da mesma 
congregação, o oficio de apresentação dos candida
tos. Este oficio será acompanhado de copia autentica 

e todos os atos do processo do concurso, das pro
vas escritas, do exemplar de cada tése, e além disto 
de uma informação reservada do Inspetor Geral 
sobre todas as circumstandas ocorridas, com espe
cial menção da maneira porque se houveram os can
didatos durante as provas, de sua reputação literaria 
e dos serviços que, por ventura, tenham prestado ás 
letras patrias e ao Estado. Nos concursos para o pro
vimento das cadeiras de linguas estrangeiras serão
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’ “ a8602S n i0882?Í°ma nad°nal”

tadas^eni S S ^  pres-
ria pelos professores do C k d ^ i í p ^ P  d8eCn“da'  dizer sobre os seguinte nnni j  À' devenam
circular expedida por esta I n s ^ t o r ^ T ^ 0 T ‘ Uma 
do principiou o colégio a funcionar 2 • df de qi'an‘ 
‘ura devidamente autorisada • q o ’ -2' S1,í01 a aber- 
ütulo legal de liahilitacão • 4 ° ' * ° dlretor tem 
professores, sua moralidade4' q s °S nomes dos 
habilitados para e d n a r t ” * 6Stâo leSaI™«te 
sinadas e os livros adotados' G ^ T ,  88 materias «»-
interno, e si suas disposições’são nh U?  re«imento 
a localidade, comodos, situado d? '“5 ™ ^  7‘° quaI 
dormitorios e dependences com  t f  - lncIusive os 
Çoes higiênicas; 8 o nual a rèi; r -  ln,dlca?ao das condi- 

, vidências adotadas o u a nlSto r e s  e pro-
ligiosas; 9.« quais as pessoas o u 6 f  Praticaa re
no estabelecimento S  l qUe ‘?m domicilio fixo 
empregados regulares* 10° ® mesíres> ŝ scipulos e 
pelos diretores nos p^sDeto, emPei?llos jornados 
mente executados T o í i^ \  e anúncios são fácil- 
aa exigendas X L  Jcfc
mações prestadas deixam de esclarecer^54' ^ S.lnfor- 
Pontos. Afora essa in«n»„r a mawria dos
exercer por meio de visüaí rf qUC * #nll° Procurado 
legio Pedro 2.“, os unicos mein'0S Profess<?res do Co- 
petoria Geral para acomnanl d® qUe dlsP°e a Ins-
tabelecimentos particulares e el ° Prograsso dos es
tudos, são: 1.» a f scalLeão ° nivel dos es'
preparatorios; 2.» vidlanda na 8 exam-es §eraia de
mas de habilitação °nara na concessão de diplo-
Quanto ao primeiro fecurso^enhT™ 8 particulares-curso, tenho a acrescentar, o

SSáS
aa
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que foi dito em documento anterior, que o Conselho 
Diretor tem organisado os programas de modo a 
evitar que o estudo se fracione e seja feito tendo-se 
em vista unicamente o exame. As comissões exami- 
nadoras têm sido compostas de professores dignos 
de toda consideração, e procuro com solicitude acom
panhar o processo dos exames, afim de corrigir as 
imperfeições e examinar os trabalhos das diversas 
mesas, de modo que em todas domine o mesmo espi
rito de justiça e equidade. Com relação ao segundo 
íecurso, devo francamente declarar que, com o sis>- 
tenia atual, não é possivel evitar o abuso. Desde lon
gos anos nenhum professor particular se quiz mais 
sujeitar a exame de habilitação para provar a sua 
capacidade profissional. Pedem todos dispensa de 
provas, e esta tem sido concedida em regra geral. 
O regulamento de 1854 permite que se conceda dis
pensa a individuos reconhecidamente habilitados. E é 
essa taboa de salvação para quem quer ser profes
sor; e por uma jurisprudência admitida no Conselho 
Diretor aquela habilitação é provada. Por veses tenho 
conseguido levar á evidencia que os atestados são 
graciosos, porém a mesma regra continua. A contra
dição tem chegado a ponto de certos membros do 
Conselho formarem maioria de opinião diferente em 
uma sessão e oporem-se ao pedido, mas bem depres
sa prevalece a opinião diversa, dando lugar tal va
riedade a decisões contraditórias”. (Do relatorio do 
Inspetor Geral Sousa Bandeira).

Associações particulares. “A iniciativa indivi
dual manifesta-se com entusiasmo no Municipio da 
Corte por meio da fundação de associações destina
das a desenvolver a instrução nas classes populares 
ou a estudar os meios de melhorar as condições do 
ensino, i odas as tentativas desse genero são de um
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valor inestimável, e cumnrp
protegidas. InfeIizm entee?sisassorfia?1 aniriiadas <se isoladas, não se anre«nm çoes conservam-
tatutos, e os seus S s T  L C-°m«mcar os seus es- 
esta data, ainda não é nosJUT*0’ de SOrfe que até 
Ção completa de todas com I  ; aP.rese.ntar uma rcla- 
e dos resultados a one l  de sei*s fins
rante o ano p a s s a d o ' ? * « ado:  Mciou-se du-
cientifico que pretende e s tu d a r á  nt° m°m carater 
gogicos, os meios de melhorai. Problemas peda- 
em seus diversos «raus “f  «  • 1? etodos de ensino,
ensino primario crear uma specialniente quanto ao
vir de norma aos professores*™!,3 m ?del° para  ser- 
e dem onstrar as v a n t a l ^  n ' p i s e r e m  visital-a,
me á "Liga do e n s Z  d lT r J r  Z Z  ^  Refir°- 
realisar os intuitos do ' Possa essa associação
nalados os seus s e r ^ s  nfva°grama’ 6 serem 
ha alguns anos, continuam con/arU °Utras’ existentes 
sobresaindo entre elas a “ .1 A!. ard°-r °„seu trabalho, 
Instrução" que tem construído 7 ^ °  dà
dios para escolas • a “ i res magnificos pre-
Belas-Artes” que mantem 0 ' ^ “*  ProPa9adora das
Artes e Oficio^ o“ de a C  do™ C° nhecido Liceu de
tuito e de um curso especial °  smo Prunario gra
fe ensinam o desenho í m ü ‘ if.* ' 0 Sexo feminino, 
tes mais praticadas entre n ó s a 6 dlve.rsaa °utras ar
da In s tr u ç ã o " ;  a “A sso c ia rã o  .S o c ie d a d e  A m a n te
E sco lar N acional" . Muitas o u t r f 'T ff e dor a  do  M useu  
ver a instrução nas paroquks onde f -m a promo'  
to presentemente de organ sa t ?, d funcionam. Tra- 
as associações e de estuda, ^  f ia ç ã o  de todas

m U Í UM ^
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I
9  1' / n° -i 0 Coleg.io Pedro 2-° serSo classificados por I ordem do merecimento, de modo que seguindo esta 

ordem se efetuem as matriculas até o numero ma- 
xiino de alunos que possa ter cada um dos estabele

ci cimentos (externato e internato) conforme a verba 
orçamentaria quanto ao internato, e os recursos de
F ic a ° lar ente o6. de inSI,e?5° quanto ao externato, liça  fixado em 25 no internato e em 100 no exter-

I nato, o numero de alunos gratuitos. Os reitores ve- 
larao porque nao admita o abuso de apostilas, de 
copias, de cadernos de passar a limpo, e em ge- 
ral o meio que favoreçam o trabalho maquinal e 
tendam a substituir o esforço da memoria e da refle
xão. O aluno gratuito que fôr reprovado em qualquer 

I exame ou deixar de fazer exame perderá o lugar no 
estabelecimento, salvo caso de doença. Nao poderá 
porem continuar no Colégio o aluno gratuito, que! 
repetindo o ano, o perder novamente qualquer que 
seja o motivo ou o que, em épocas diferentes, perder 

1 tres veses o ano.” (D ec. 9894 de  9 de m a rço  de  1888).



EXAMES DE PREPARATÓRIOS 

ex am eT d e  t r e p a r í t U o ™  ^  1 8 5 4  regu lava  0 8
juridicos o regulamento Para 0S. cursos medicos e 
vespera do p-o dro li ^ 0Y1S0ri0 «quinte: “Na
res em conferenda eom ^ rn  ef meÍ  08 examinado-
dicina formarão certo num erate nonto**018 <ÍC me' menos de doze nara «e pontos, que nunca
que deve ver.w os eXames p T  daS ®aterias sobre
poder do diretor. No dia ' s e m l ^ o ^ ' i n Y ™ 0 em manhã, estando nresenm , Slunte as 10 horas da
res, o secretario da Escola l, lrc oi,.e. os examinado- 
mada dos examinandos a cha-
apresentação até preencher rf™ a ,ordem de sua 
examinar nesse dia T ■. mero aos que se deve
dulas numeradas r u f e ar' Se' á, na Urna U""as ce
las e se^ntario nLamcn En38 PCl° dÍretor das Esco-
0 primeiro examinando tirará dedi™”1̂  e“  seguida 
dicará o ponto sorteado q l  S  
tados os examinfliiílnfi ’ 4 se a 0 de latim- Sen-
mesas onde haja papel tinta’T í r  Sala -em roda de 
professor de latim lerá o 1 ,  IlC10nan°s latin°s, o 
rã o ao mesmo temnn- P0I1Í0 que todos escreve-
isolados e sem se comnniVS exammandos escreverão

—~ «.x»eiZT»w°r: SK
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porém que para demonstração do ponto de materna- 
ticas se concede tres quartos de hora. A’ proporção, 
que forem apresentando os escritos que serão datados 
e assinados pelos examinandos, os irão lendo e em 
papel separado notarão seu parecer sobre cada um, 
que será rubricado pelo secretario e examinadores. 
Concluido o ato, se se julgar conveniente, poderão 
ser chamados os examinandos a dar uma ou outra 
explicação; e retirado enfim da sala todos os exa
minandos, os examinadores conferenciarão entre si, 
á vista das notas que tiverem feito, e em presença 
do diretor e secretario declararão a nota que se deve 
dar ao ato de cada um dos examinandos, e a lança
rão assinada por todos os examinadores nos mesmos 
escritos dos examinandos. 0 secretario receberá to
dos estes papeis para serem arquivados e lavrará 
imediatamente no livro competente o termo de exa
me que será assinado por ele e pelos examinadores. 
Todos os dias se renovará um terço dos pontos, para 
o que, além do ponto extraído para o exame, se ti
rarão a sorte os que forem precisos para o comple
mento do terço, os quais ficarão inutilisados. As du
vidas que ocorrer no exercicio destes atos serão resol
vidas pelo diretor seguindo a praxe da Escola.” (Avi
so n. 237 de 11 de dezembro de 1850).

1854. Declara que não havendo nos estatutos da
Facuidade de direito de Olinda que ainda vigoram
nesse estabelecimento disposição expressa regulando
o praso que deve decorrer para admissão a novo
exame do estudante reprovado em preparatórios, que
o praso é de tres meses. (Aviso de 23 de marco de 
1854).

Declara validos para a matricula nas faculdades 
de ensino superior os exames de preparatórios fei-
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2  “ S i t  t rS , ,"', i " s‘ ; . Pub,i“  ? ™ .-
20 de desem&)ro de 1854) ^ 10 ^  ^ orte* (Aviso de

F a c u S d e s l r  dTrdto S t *  ^  eStatutos das 
paratorios, servindo de examiin®, ° S exames P o 
teria o professor da respect fr e“  Cada ma' 
qualquer deles, quem o diretor Sadelra e » a falta de 
que quizer inscrever-se para estes gM r' 0  ,estudante 
querel-o ao diretor da rL„m ^  ®xames deverá re- 
ou outro documento do o f | C 6 ,Juntando certidão 
materia sobre que t iv «  ® ter estudado a
dantes que não comparecerem "á ° ,?Xam<T 0s est«- 
Para o fim de todos os exam es chamada ficarão
escritos em uma Jiída° supfementax' *0 °S SeUS nomes 
feitos sobre pontos tirado* á , , exames serão
tudante de cada turma Por T  í?el° P eneiro  es- 
professores das Aulas preDaram*6 flm Cada um d°s 
cretaria, até o ultimo d ia z o  m a entre§ara na se- 
mero de pontos que fôr m arcadifnef °)atu{,ro’ 0 nu
do organisal-os dentre as m aif • P? ° dlretor deven- 
deiras. Estes pontos denok H daS. resPectivas ca
vados pelo diLtor c S  m odtica a-minad° S 6 aPr° '

I serao numerados e escritos t í n 7 “  °U sem eías- 
secretario que lançara*os n u X ro ' p r ° p r Í 0  Pel° 
em uma urna, cuja chave f w  correspondeníes 
exames de latim, francês im»íé* ^  Se-U P°der. Os 
escrita para português dè um  | nC°iUS a,rao de versão
outro de verso, ditadosd ao examina í  prosa> e de 
ponto que houver tirado *5e 3 mmando, segundo o 
nados também na leitura e nn° °S í studantes exami- 
Parte do ponto de prosa gramatical de
o exame fôr de laüm. Ò e x S d S ^ - VerSOS’ se

“ ““ “  “  « e r t S i ê U T S o  V C
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de prosador e na de outro de algum poeta, e além 
disto em perguntas sobre os princípios gerais desta 
arte No exame de historia e geografia os examinan
dos tara o a exposição por escrito de um período his
torico, e da geografia do paiz ou paizes de que se 
tratar, com referencia especialmente ao lugar ou lu
gares em que os fatos se passam; serão também per- 
guntados sobre os fatos que tenham relação mais 
1 ediata com aquele periodo e sobre os principais 
pontos de geografia em geral. O exame de filosofia
f Z o r  anteesmdadlS?ert-ÇÔf  alguma das g e stõ e s  

p  ites da ciência, devendo os exam inadores nr-
gumentar sobre o objéto de tais disser“  N0 

exame de arimetica e geometria terá lugar o desen- 
vo vmiento teorico e pratico das operações de arime- 
hca e a demonstração por escrito defuma ou mais
exZ7nandnge'0metrlCf - ; resPonderã°  além disto osanimandos as questões que tiverem ligação com 
examinadores. P°ntos ’ 1 ue lhes dirigidos pelos

Os exames serão feitos sem o auxilio alaum ex-
nlsh-a/aofo °S ^  Ul\euas> nas cíuais se poderão mi- trar aos examinandos somente os livros crue con-
tiverem pontos dados para tradução e os respectivos
ícionanos. Qualquer dos exames de preparatoros
Z n Z de dfeit° - T  ,turmas * *  nãoPe^edam  ao . 1 6 dose. Tirado o ponto e entregue ao nre-

Si ente dos exames, cada examinando irá sentar-se
junto de uma mesa separada das dos outros, e um dos
examinadores lerá o dito ponto em vóZ alta para m e
aqueles o escrevam ao mesmo tempo, havendo para
oSS„°ontort r da meSa ° S “ ecessarios Preparos. Escnto
ler 7o7cada umXd e tT ^  p 'i°  presidente 0 a n d a r á
vTrifkar a exaHds n’ tW-‘a e separadamente para Uicar a exatidao das copias. Os pontos que forem
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J saindo no sorteio serão guardados á parte, e só tor
narão entrar na urna quando os restantes ficarem 
reduzidos a tres, repetindo-se unia e outra coisa tan
tas vezes quantas fôr de mister. Os examinandos te
rão para prova escrita do seu ponto o praso de duas 
horas, m arcadas por am pulheta, as quais principia
rão a correr do momento em que o ponto fôr con- 
endo. Os exames serão julgados por um a comissão 

composta dos examinadores, do presidente (o dire
tor ou algum lente por ele nomeado), de um comis
sário nomeado pelo presidente da provincia, e de um 
dos lentes da Faculdade designado pelo diretor; o 
presidente da provincia em tais nomeações prefe
rira  sempre que fôr possivel, os lentes da Faculdade. 
U presidente da comissão providenciará de modo que 
se corte completamente toda comunicacão dos exa
minandos entre si e com qualquer dos assistentes, 
emquanto aqueles nao entregarem  o seu trabalho. 
Nenhum dos examinandos poderá retirar-se da sala 
sob pretexto algum, sem obter licença do presidente’ 
que nesse caso o fa rá  acom panhar por pessoa de sua 
confiança; sucedendo que algum pratique o contra
rio, o presidente notará essa circum standa no verso 
do respectivo requerim ento, e, datando a declaração 
que fizer, a assinará de rubrica com os membros da 
coimssao. Findo o tempo m arcado para  a prova es
crita fara o presidente sinal pelo toque de um a cam 
painha, e os examinandos apresentarão as respecti
vas provas no estado em que se acharem, assinando 
cada um o seu nome logo em seguida da ultim a 
m ha que tiver escrito; estas provas serão rubricadas 

no alto de cada m eia folha pelo presidente da co
missão, e depois distribuídas com igualdade pelos 
examinadores. No dia imediato, ou no mesmo se fôr 
possível, reunida a comissão na sala dos exames, e
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antes de outro qualquer trabalho, apresentarão os
examinadores as provas que lhes tiverem sido dis- 
tribuidas, notando em cada um a os erros cometidos, 
e declarando por escrito qual a sua opinião acerca 
do merecimento de cada prova. Os membros da co

ll missão, exam inadas todas as provas e combinando- 
as com os apontamentos tomados sobre os exames 

I orais, pronunciarão o seu juizo acerca de cada estu- 
I dante, á m edida que fôr lido o seu nome pelo pre

sidente, votando por escrutinio secreto por meio de 
esféras brancas e pretas. O presidente, á proporção 
que findar a votação sobre cada examinando, veri
ficará com os outros membros da comissão o resul
tado, e escreverá no verso do respectivo requerim ento 
— aprovado plenam ente — aprovado simplesmente 
ou reprovado, conforme o escrutinio, e datando o que 
escrever assinará de rubrica com os ditos membros. 
0  estudante que fôr reprovado ou que — tendo-se 
retirado do exame antes de acabar a sua prova, 
não justificar perante o diretor que o fez por moles
tia super-veniente, não será adm itido ao mesmo exa
me sinão em uma das épocas fixadas em dispositivo 
dos estatutos das Faculdades de direito. Term inados 
os exames, fará  o diretor organisar pelo secretario 
a lista dos alunos aprovados em cada m ateria, com 
as notas da aprovação, a fim de ser enviada com 
outra dos reprovados á Secretaria do Imperio, rem e
tendo na mesma ocasião copia de ambas aos direto
res das outras Faculdades e ao Inspetor Geral de 
Instrução prim aria  e secundaria do Municipio da 
Corte. Com as certidões de aprovação em todos os 
preparatórios, serão os alunos admitidos á m atricula, 
com tanto que não haja  mediado mais do que o es
paço de dois anos entre o prim eiro e o ultimo exame 
que tiverem feito. Si só com parecerem  quatro mem-
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nr mipd f u°mÍSSã^  e nao fôr Possível substituir logo 
o que faltar, poderá, não obstante, haver o exame-

será este^uhsrf11*̂  f0r ^  algum dos examinadores’ sera este substituído por um dos membros da comis
são ou por quem o diretor designar; si faltar mais 
de um membro da comissão, o diretor providenciará 
para que seja remediada a sua falta. No caso de se- 
rem so quatro os votantes se houver emnate no ill . 
gamento, importaria isto simples aprovação. Nos eia-
^ x ) v S l o s i ^ o rÍOS adotar’se; ão os mesmos livros

t s s x  tInstrução primaria e secundaria da Corte a inscricão 
para os alunos das escolas publicas e dos coleeios

exames das fria-
terias que sao requeridas como preparatórios Dara 
adinissao nos cursos dos estudos superiores P a rf  ser

sM sarss: r s :  rÜ 5

toTpropírá ne ^  ^ ^ ^ C o i S e l h i  l)Tre-
deverão ser e i6 Prf S° Um i>rograula de pontos que aeverao ser extraídos, a saber: 1 .» _  Dara ns
q u e T  exaníhíand ' ' ‘u aut?res classicos mais difíceis, que o examinando devera verter para o português
melhor nota°e e® frances, e de inglês, dos autores de
p ro sad o re ‘L e ? ?reendera° igl,alm ente trechos de e re l  nacio m m , que O exam inando deverá ver
ter para  a hngua do que fizer exame. 3 ° -  DaZ  n
exame de retórica e filosofia os pontos indicarão os
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assuntos das respectivas disciplinas, que os examinan
dos devem expôr. 4.° — os pontos de historia e de 
geografia indicarão periodos historicos importantes, 
que os examinandos desenvolverão com os pormeno
res geográficos que neles tiverem cabimento. 5 .° — 
os pontos emfim de matematicas elementares exigi
rão a demonstração de teoremas ou de problemas 
geometricos e operações arimeticas e algébricas.

A comissão de exames será composta do Inspe
tor Geral como presidente, de dois examinadores e 
um comissário, nomeado pelo governo, e de um dos 
membros do Conselho Diretor designado pelo presi
dente. Nos dias marcados pelo Inspetor e publicados 
com antecedencia de tres dias ao menos, reunir-se-á 
no lugar e á hora que foram designados, a comissão 
de exames com o secretario da Inspetoria Geral e os 
examinadores. Comunicado o ponto, que deve ser 
tirado por um dos examinandos, a todos os outros 
da respectiva turma com a maior publicidade, tomará 
cada examinando assento junto de uma mesa, em 
que haverá papel, penas, tinta e dicionários. E’ proi
bido aos examinandos trazer de casa cadernos, papel 
ou livros, e bem assim terem qualquer comunicação 
entre si, devendo dirigir-se aos examinadores em 
alguma duvida que tenham sobre a exatidão do tex
to que houverem escrito. Si algum examinando per
turbar a ordem ou proceder menos dignamente, será 
advertido pelo presidente e se persistir nessa falta, 
será expulso da sala, e não poderá mais fazer exame. 
Nenhum examinando se retirará da sala sob pretex
to algum sem obter licença do presidente da comis
são, que nesse caso o fará acompanhar por pessoa 
de sua confiança. 0  preparo das provas poderá du
rar até duas horas; no fim desse tempo serão elas 
entregues no estado em que se acharem. Quando o
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numero dos examinandos exceder á capacidade da
sala, o presidente da comissão de exames dividirá
os inscritos em turmas. Cada turma fará exame em
um dia com as mesmas formalidades, e o ponto, que
houver saído a uma turma, não será mais recolhido 
a urna.

Findo o tempo marcado para o exame por es
crito, apresentarão os examinandos as respectivas pro
vas no estado em que se acharem, assinando cada 
um o seu nome logo em seguida da ultima linha 
que tiver escrito; estas provas serão rubricadas, no 
alto de cada meia folha pelo presidente da comis
são, e depois distribuídas com igualdade pelos exa
minadores. Alem da prova escrita haverá uma prova 
oral, que nos exames de linguas versará sobre lei
tura e sobre gramatica; e se for de lingua latina so
bre a medição dos versos; nos de historia e geogra- 
ia sobre os princípios e noções gerais de geografia

saotr°Pnr iCa e t e s t r e ’ e “  das outras disciplinas sobre os princípios gerais que tiverem relação com o
rPMM̂ aÍU,C t0Car ~° examinando. No dia imediato 
eumda a comissão na sala dos exames, e antes de 

outro qualquer trabalho, apresentarão os examina
dores as provas que lhe tiverem sido distribuídas, no
tando em cada uma por escrito os erros que o res
pectivo examinando houver cometido, e declarando 
também por escrito qual a sua opinião acerca do 
merecimento dé cada prova. Os membros da comis
são, examinando todas as provas, e combinando-as 
com os apontamentos tomados sobre os exames orais 
do dia anterior, pronunciarão o seu juiso sobre cada 
aluno a medida que fôr lido o seu nome pelo pre
sidente, votando por escrutínio secreto, e por esfe
ras pretas e brancas. A totalidade ou o maior nu
mero de esferas brancas aprovam; a totalidade ou
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o maior numero de esferas pretas, reprovam. Quando, 
todavia, a comissão tiver aprovado o examinando por 
unanimidade de votos, repetir-se-á o escrutinio, e 
nesse casò conferir-se-á a nota de aprovado com dis
tinção ao examinando que obtiver a totalidade de 
esferas brancas. Si só comparecerem quatro membros 
da comissão e não fôr possivel substituir logo o que 
faltar, poderá não obstante haver exame. Si a falta fôr 
de algum dos examinadores, será ela preenchida por 
um dos membros da comissão ou por quem o Ins
petor Geral designar. No caso de serem só quatro os 
votantes, si houver empate no julgamento, importará 
isto simples aprovação.

Findos todos os exames, a comissão escolherá por 
escrutinio secreto e maioria absoluta de votos, den
tre os examinandos aprovados unanimemente em 
cada uma das materias que são requeridas para pre
paratórios para admissão nos Cursos juridicos, os no
ve mais distinctos. Aos tres primeiros na ordem da 
votação será conferido algum dos seguintes prêmios 
á escolha do examinando: a) isenção de direitos de 
matricula nas Faculdades de estudo superior; b) a 
mesma isenção dos direitos de matricula no Colégio 
Pedro 2.° para tomar o gráo de bacharél; c) prefe
rencia de admissão no dito Colégio como repetidor. 
Aos tres ultimos preferencia de admissão no Colégio 
Pedro 2.° como repetidor. Si houver empate entre 
dois ou mais examinandos, a sorte marcará a pre
ferencia.

0 Inspetor Geral dará conta ao ministro do Im
perio do processo e resultado dos exames, remeten
do-lhe a lista dos aprovados com a declaração de 
suas idades e dos colégios e aulas em que tiverem 
aprendido, e bem assim dos reprovados, e dos que 
se inscreverem e não comparecerem. Será publicada
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logo depois uma lista contendo os nomes de todos 
os que tiverem sido premiados, e dos aprovados com
dedlia1verÇnht^° gra° de aProvaÇao- Com a certidão de haver obtido a nota de aprovado no exame de
todas as materias respectivas dentro do espado de
um ano, sera admitido á matricula, independente de
novos exames, nas faculdades de ensino superior true
s S a í r r - ^ " :  *> p ~ »  <s ™  -.r»:
rio p e rm it pUi3llcaÇao.Podera o ministro do Impe- 
flf. ?ltlr sejam orais os exames de filosofia e

(Dec16oT’deein Ude tratam as mesmas “instruções”. \uec. loui de 10 de maio de 1855).

Tiveram lugar os exames gerais de ore-
e eeÔerafia ?4Q -SU tâ?° ,foi ° seguinte: a) historia
8 retfrados í \l'n w  ,°S) -..«P rados 26, reprovados 
’ T ados filosofia 65 inscritos): aprova-

rados^^riingl0s^ ^ 3 '̂rOVaq0^ ^ de^^^°^a^°a’ ^ r e t i -  > g) ingles (93 inscritos): aprovados 18 rpnm
vado^ in«e retirad°as 48- TotaI de 'inscritos 539, ̂ pro- vados 206, reprovados 193, retirados 140.” P
. “Para matricula nas Faculdades e Cursos de ™

charélU em Tetd° Imperio fica exigido o titulo de ba-
preendidas no*̂  plano de Tnshio ,com-
ladn por comissões designados pelo governo^mpe- 
nal junto daquelas Faculdades ou cursos a cuios exn

mentos regulares. O plano completo de ensino seíun-

\ \
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dario para o obtenção do grau de bacharél em letras 
é dividido em secção de gramatica e secção superior. 
As materias são: religião, gramatica filosófica, latim, 
grego, francês, alemão, arimetica, geometria, alge
bra (equações 2 .° grau), e noções gerais de fisica e 
quimica. Os estabelecimentos provinciais que fizerem 
o ensino completo do plano aqui marcado poderão, 
depois do exame da secção de gramatica e do geral 
das materias, em cujo julgamento tomará parte uma 
comissão nomeada pelo governo imperial, conferir 
o grau de bacharel em letras, o qual será recebido 
em todo o Imperio. As cartas serão assinadas pelos 
presidentes da provincia, chefe da instrução publica 
e examinadores. A creação de estabelecimentos desta 
ordem será comunicada ao ministerio do Imperio, 
que os poderá suspender por defeito de plano, divi
são do ensino e de observância no catalogo dos livros 
adotados. A divisão das materias e das duas secções 
do bacharelado será feita pelo governo imperial em 
regulamento que poderá ser alterado conforme as 
exigendas da experiencia. 0  catalogo de livros e es
colha de edições classicas será também feita pelo 
governo e alteravel” (Projéto de lei de 31 de agosto. 
Silveira da Motta).

1862. “Inscreveram-se em novembro 429 estu
dantes: aprovados 224, reprovados 129 e retirados 
16. Nos exames de fevereiro os resultados foram ain
da menos favoráveis: 250 inscritos, apenas obtiveram 
aprovação 82. Este fato não devendo ser atribuido a 
excessiva severidade dos examinadores, segundo a 
informação do comissário, não se pode deixar de 
concluir que ha facilidade da parte dos professores 
em atestarem habilitação a alunos sem o devido pre
paro, ou que é máo o método e insuficiente o zelo
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s a ^ c o m o ^ * 0 °  enSÍn0' °  governo Procura investi-
essès Z  j Z n Umpre’asr causa? Oue concorrem para sses resultados pouco lisongeiros, afim de prover

Faculdade X  S>npÍeV ° bre eSte ram° do ensina NaJ ,  S’ Paul° requereram exames nos me
ses de fevereiro e março de 1861, 829 alunos dos miais
ín8 T ,ia?r0Vad°!i4" ’ reprovados 188 e retiraram-se I  108 e deixaram de ser chamados 34 . Para os de no I
vadosr37fiMCreVeraam-Se 858’ dos q«ais foram apro-'
dê : «•  81 .  dei xaram
•no n 8ffiMn5S vS,5 i,f,’ rM  ^ * *  vados Dlfnumpnt» ,/ . , ’ s quais f°ram apro-
208 deixandTdl I  ’ slmPIesmente 449, reprovados 
1  ’ deixando de comparecer ou retiraram-se antes
madosC12UNa F* H 8, e deixaram de ser cha-
mes na nrimeiraaC 6 da Bahia requereram exa-

á , sendo 3 W
á Faculdade do° Recife”.6 °S 6XameS d° CUrS° anexo

1863. “Em novembro do ano findo foram aher 
filfi °e i T T  110 MuniciPÍo da Corte. Inscreveram-se 
atos Aprovados 267 S“ te f  ? Se suÍeitaram aos
K4 D i 7Q „ i  11 dín a exame : aprovações
atesentadeoraIsaÇn.er  A “ Lancia de ha^erem-s" p esentado aos ultimos exames muitos dos uue ti
t r t ”dinanV,r ePr0Vad0S em novembro- <£
cões Í  n r l ® í CeSSO’ qUe neles se nota, das reprova- 
íarismos f  as aprovações. Comparando os al-
e^eprovàcões T T  dC nov das aprovações

— • * r, s,»T
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dos, revela que na organisação e sistema de ensino 
lia vicios e abusos. 0  governo trata de esclarecer-se 
sobre tal objéto, e influirá quanto couber na esféra que 
a sua ação abrange, para que se corrijam as causas 
desse mal de tão funestas consequências para a so
ciedade. E si fôr necessario, solicitará ao poder legis
lativo as medidas que as circumstancias reclamarem 
conciliando as exigências do interesse publico com 
o devido respeito ao principio da liberdade de en
sino.”

1864. Matriculas no curso superior. “São vali
dos para as matrículas nas Faculdades de medicina 
do Imperio os exames preparatórios feitos nas Fa
culdades de direito, e vice-versa. Fica elevado a 4 
anos o praso marcado para prescrição dos exames 
de preparatórios. Fica separado da cadeira de geo
grafia e estudo de historia que formará uma só ca
deira provida por professor especial”. (Projeto de lei 
5 de março de 1864. Souza Bandeira e Martim Fran
cisco) .

1864. “Os exames de preparatórios feitos nas 
faculdades de direito e medicina, e perante a Ins- 
petoria Geral de Instrução Publica do Municipio da 
Corte, terão vigor durante o espaço de quatro anos; 
fica revogado o respectivo dispositivo do Regulamento 
de 1855. (Decreto 1216 de 4 de julho de 1864).

“Em novembro apresentarão alunos para exa
mes preparatórios os seguintes estabelecimentos des
ta Corte: Ateneu fluminense (francês, e matemati- 
cas). Colégio Faleti (matematicas, francês, inglês, 
latim, retórica, filosofia). Instituto colegial (francês, 
inglês, historia, geografia, filosofia, matematicas). 
Colégio Marinho (francês, inglês, latim, historia, geo-

. ■
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grâfw retórica, filosofia, e matematicas). Mosteiro
fia re to c a  Ínglés’ latim> h^toria, geogra-íia, retórica, filosofia, matematicas). Colégio Normal
(francês e matematicas). Colégio Roussin8 (f ra n c ^ f
Colégio de Santa Cruz (francês infTjAQ i +•' ances)- matiVnc'k c x Vliance^ mgles, latim e matematicas). Colégio Santo Antonio (francês W lês la
im, historia, geografia, matematicas). Colemo^S. Luiz

ma"emaüLas\lmc hr t°rÍÍQgD0grafÍa’ retorica> filosofia e
cês, i n S r  atim f t °  r  Pedr° de AIcf»ntara (fran-
Sa Iva dor S( fr a n cês S " ’, J T T f  Ĉ }' ColeSio S-
cas). .Tc161",8?"tona, geografia retonV-i fím lngl s’ latim, his- 
legio Vitorio M,’t ma‘««aticas). Co-
losofia, matematicas)!’” USt°n a ’ ge0grafia’ fi'

Instnfcão P itb iic a a v t r a ^ 61” br° na secretaria da 
escolas publ cas da S  ,  ^ scri<?f° , d ° 3 alunos das

inscrever-se em tan tas lis t’ ^evenc*0 0 examinando 
terias dL  „,?í? ‘ llStas 9uantas forem as ma
mente, t c X  p o r su^'T!, eXa]1’C’ em Cada ^queri-
extenso, indicará a materia do^xame raue3*11™ P°r jeitar-se. Logo ab a ixo  ,l„ „ , aine ,a  'iue quer su-
atestará o diretor do coWin ' ^  d° exami*ando
« S id o
o exame; e mais certificará ser a lelre , ° ],)ara
do requerimento do m.nim a i 8 letra e asslnatura

•o» «  do i „ , pe,or 0 * ™ ,^ " “ ™
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guintes, tantas listas alfabéticas de examinandos 
quantas são as materias de exames de preparatórios, 
tendo cada lista sua numeração especial. Serão as 
listas publicadas no Diario Oficial anunciando na 
mesma ocasião o lugar e o dia em que os examinan
dos de cada materia devem comparecer. No dia 25 
de novembro terão principio os exames. Os que não 
acudirem ás chamadas só poderão ser admitidos de
pois de esgotada a lista dos inscritos para cada ma
teria, si houver tempo. Os trabalhos dos exames co
meçarão as 9 horas da manhã e terminarão as tres. 
Tanto as provas escritas como orais serão dadas por 
pontos tirados á sorte segundo o programa organi- 
sado pelo Conselho Diretor o qual tomará por base 
os compêndios e os autores adotados para os exa
mes do Colégio Pedro 2.° As provas orais serão pu
blicas; as escritas a portas fechadas sob a vigilância do 
Inspetor Geral e da mesa. Estabelecer-se-ão tres mesas 
de exames, compostas cada uma de um presidente, que 
por via de regra deve ser um dos membros ou su
plentes do Conselho Diretor, e de dois examinadores 
em cada materia, com assistência do comissário do 
governo. As materias de exames serão distribuidas 
pelas mesas do modo seguinte: l .a latim, francês e 
inglês; 2.a historia, geografia e retórica; 3.a filoso
fia, arimetica, algebra e geometria. E’ permitido o 
exame separado de geografia, bem assim o de alge
bra e geometria, precedidos do de arimetica. Os exa
mes começarão pela prova escrita; o ponto tirado 
pelo examinando que fôr chamado em primeiro lu
gar será o mesmo naquela materia para os mais exa
minandos da turma. A prova escrita de linguas con
sistirá na versão para português de escritos de auto
res classicos latinos, franceses e ingleses, e na orto
grafia do trecho escolhido que será lido pelo exa-
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minador que o Inspetor designar* a • 
exposição e desenvolvimpntr, a de CIencias na
ponto.‘'Chamado p e h v Z L Z ^ T 10 COBtÍdo no 
receberá do Insnetor j  ' /  aada examinando
rubricadas em uma d a í"  Jpapel por este
do ponto, assinando o nome n o r S '̂  ° enunciado 
redigirá a prova sem assinar n S o ™  6 n a °ut™ 
línguas o trecho que tiver de ser v e S  lta de 
tuguês, será transcrito de ouvido na fn itP^f °  p o r" 
destinado a prova* na fo lh a  ,^a PaPe^
tem de assinar, escreverá o examfnando^0- 6111 qUe 
o nome do autor da obra, o livro o clnibdn n" 16” *6

gma de qUe é tirado o trecho P’’,L í  V pa'
nando trazer consign °* E vedado ao exami-

da prova; d even d o  durante o trabalho
motivo da sala de exam e rfh f^r*1 S81r P°r qualquer
o qual no caso £  t Z ^ d V ^  os f f * ” *  panhar e vigiar nnr npMo n j  vonar, os tara acoin-
balho da prova escrita será t V " 3 ?onfian?a- 0  tra-
mesa, incumbido o Inspetor fiscalísa/tod*11*111013 da vas- será Ha e Ilscatisar todas as pro-
de linguasfe dT dua°srana0s dmP-° Para a prova « £ ita  
tempo o examinando entregará “nâo f>eC°m do esse
estado em que se  a c h » /7 § ? a prova no
que estiver escrito o tn ,L i ! 7  íambem a folha em
o qual depois de conferir a letr° d° p?nto ao Inspetor 
ciad o  eoo , V conlenr a letra e assinatura do enun-

marcarTTmbas4t f f i S T  Para
«iero, que será

Pelo Inspetor e Z m b ^ T a  m e t , S o  %£&%
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lerros e formulando cada um dos julgadores, sob sua 
■assinatura, e no mesmo papel as observações que en- 
f  tender convenientes. Em seguida será tomada a de- 
icisão em escrutinio secreto, e por maioria de votos, 
[como se manda nas instruções de 1855. Terão voto 

11no julgamento da prova escrita, o Inspetor, o comis* 
fi sario do governo, o presidente da mesa e os dois 
■ examinadores. Só depois de julgada a prova, resol- 
Ivido que o seu autor seja aprovado ou reprovado, 
I feita por escrito a declaração no papel da prova, ve- 
Irificará o Inspetor, perante a mesa, pela correspon- 

Wdencia dos numeros, qual o nome do-examinando a 
«que se refere o julgamento; este julgamento se fará 
[no mesmo dia, e só será demorado até o dia seguinte 
Jpor motivo de força maior, do qual o Inspetor dará 
i conta ao ministro do Imperio. Os examinandos que 
Inão satisfiserem a prova escrita não serão admitidos 
lá  oral; dos que forem habilitados se formarão nova 
I lista e que será publicada no Diario Oficial. No dia 
I  seguinte em que ficarem concluidas as provas escri- 
I tas de cada materia, será feita nesse dia a publica- I cão da dita lista e proceder-se-á a prova oral, sob 
I a vigilância do comissário do governo e fiscalisação 

do Inspetor. Os pontos da prova oral serão diversos 
dos de prova escrita e especiais para cada examinan
do do mesmo dia. Em linguas consistirão na tradu
ção, analise logica e gramatical de trechos escolhi
dos de classicos, adotados no Colégio Pedro 2.°, e 
medição de versos latinos; em ciências, na exposição 
e desenvolvimento do objéto do ponto, sobre o qual 
serão os examinandos arguidos pelos examinadores, 
e também pelo presidente e comissário quando pare- 

I cer conveniente. A prova oral durará ÍO minutos no 
exame de linguas e 15 nos de ciências, cabendo me
tade desse tempo a cada examinador; poderá ser pro-
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rogado. Cada examinando terá para refletir o nonfn 
10 minutos nas de linguas e 15 de ciências Na
assentada terá lugar % julgamento " vTs a das n X s  
que sobre a prova de cada exam i^ndo tiverem o

quanao nao tivei assistido a prova: poderá norim

ele prendido6 cuTaedeníe?der n°V° cxal"c
de voto 4 re n ro v t -1830 ^  deddÍda por ™ i«ria, VOIOS. a  reprovação na prova oral im porta  em  

obüver t HaP r0V aÇ á0  da ° Utra- 0  examtoando c
P W  L trm --stáVOt°d “ ?• dUaS Pr0vas’ terá
(Dec 4^59  de 10 ^ Cada/ *la* atas dos exames.”
1 % i i  , 10 de outubro de 1868)

“as‘f a c u f d X ° T  dSUperiores’ ^ teT m ^u alS u e?aas lacuidades, academias ou escolas do Imnerin 
iao aceitos em todas as faculdades, academias ou’ es"
sesslnPf ra produslrem todos os efeitos.” Na mesma
tado SoutoaP“FTc^tad ° Um ° U t r 0  P r 0 j é t 0  pel°  dePU-muo souto. Fica o governo autorisado a mandar
deaexames DrenarT^ ® 8 d° Inlperio> independente ae exames pi eparatorios, os estudantes que para isso
vierem oficialmente dirigidos pelos governos de aualssss»rs£sr °* <*•«*

S t t» ° « STjs^jssns rs
H— S B H S rS
minandos provas mais convincentes de suas habilita-

• -3I

V- ■■■■ ■' .
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ções, e de melhor garantir a justiça e imparcialida
de do julgamento. As provas escrita e oral sobre pon
tos diversos, tirados a sorte, de um programa com
preensivo de toda a materia do exame, e não somente 
das noções gerais, foram julgados separadamente, 
não podendo ser admitido á segunda o examinando 
que não tivesse satisfeito na primeira; do mesmo 
modo procedeu-se em relação aos exames de linguas, 
em que os examinandos escreverão de ouvido o tex
to, e o tradusirão para o português sem dicionário, 
sendo também diverso nestes exames o ponto da pro
va escrita do da oral. Tres mesas, uma de linguas, 
e outra de matematicas e filosofia, e a terceira de 
historia, geografia e retórica, compostas a primeira 
de um presidente e dois examinadores sob a vigilân
cia de um comissário do governo, colocadas todas sob 
a fiscalisação do Inspetor Geral de Instrução, julga
rão as provas escritas no mesmo dia do exame, sem 
conhecer o nome dos examinandos. Igualmente a pro
va oral foi julgada no mesmo dia em que foi dada. 
Eliminada a exigencia da certidão de idade, limitar- 
se-ão nesta parte as novas instruções a obrigar o alu
no a requerer sua admissão a exame, devendo o di
retor do colégio ou professor que o guiará em seus 
estudos, atestar na petição: l.° ser a assinatura do 
proprio requerente; 2 .° estar ele habilitado na ma
teria em que pretendesse ser examinado. Prescrevem 
as mesmas instruções que, terminados os exames, se
jam publicados não só os nomes dos examinandos 
aprovados e dos diretores de colégios ou professores 
que abonaram as suas habilitações, como também os 
nomes dos que deram atestados aos alunos reprova
dos. Foram estas as primeiras modificações feitas nas 
instruções anteriores. Resolveu o governo que vigo
rassem somente para os exames do fim de 1868 e
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principio de 1869, reservando-se completar em outras 
instruções definitivas, que em tempo serão expedi
das, o pensamento que o levou a alterar o sistema 
até então seguido. O resultado dos exames corres
pondeu ás previsões do governo. Salvas algumas al
terações para tornar efetiva a parte do plano que 
não podia ser então executada, ficou demonstrado 
que as instruções de 10  de outubro podem servir de 
base para regular o modo de fazerem-se os exames de 
preparatórios. Duas condições essenciais, que a es- 
treitesa do tempo não permitiu incluir nas referidas 
instruções, mas que hão de compreender as defini
tas são: o ex a m e  d a  lin g u a  n a c io n a l e a versão de 
trechos de português as linguas estrangeiras.

1869. Novas instruções. O português incluido 
entre os preparatórios para matricula nos cursos su
periores. As mesas de exames de linguâs iniciarão os 
seus trabalhos em 25 de novembro; e as de ciências 
em 4 de fevereiro. Cada mesa é composta do presi
dente, dois examinadores, da assistência de um co
missário especial do governo (sendo este e o presi
dente nomeados pelo governo e os examinadores pelo 
Inspetor) e mais do professor da respectiva materia 
no Colégio Pedro 2.° A prova escrita da lingua por
tuguesa consistirá em composição sobre temas for
mulados pela mesa. “O ex a m e  d a  lin g u a  p o r tu g u e sa  
só é o b r ig a to r io  p a r a  m a tr ic u la  n os cu rso s  s u p e r io 
res  d e  1871 em  d ia n te .” O estudante aprovado com 
distinção tem certidão gratuita do exame. O apro
vado em todas as materias com o mesmo gráo terá 
matricula gratuita no curso superior. (D ec. 4430 d e  
30 d e  o u tu b ro  d e  1869).

1870. “Realisaram-se nos meses de novembro e 
dezembro os exames de linguas e nos de fevereiro e
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março os de ciendas, segundo as novas instruções de 
outubro. Ao começarem os exames deram-se alguns 
distúrbios promovidos por varios grupos de alunos; 
cessaram porém logo, correndo os trabalhos na me
lhor ordem. As instruções foram expedidas com o 
mesmo fim das de 1868. As alterações feitas referem- 
se quasi exclusivamente ao método de exames que 
foram divididos em duas series, uma de linguas e ou
tra de ciências, trabalhando, com assistência do pro
fessor da materia do Colégio Pedro 2.°, no fim do 
ano as mesas de linguas, e no principio as de ciências. 
Exigido o conhecimento da lingua portuguesa como 
habilitação para a matricula nos cursos de ensino 
superior foi creada mais uma mesa para o respectivo 
exame. Nos das linguas estranhas a prova de orto
grafia é substituida pela versão de trechos escolhidos 
de autores classicos portugueses. 0  resultado foi o 
seguinte: linguas, inscritos 1475, aprovados com dis
tinção 2, plena 97, simples 630, reprovados 671; não 
compareceram ou não concluiram as provas 75 alu
nos. Em ciências: inscrições 1463, aprovações distin
tas 23, plenas, 181, simples 763, reprovações 290; não 
compareceram ou não concluiram as provas 233 es
tudantes.”

1871. “ Os titulos de aprovação nos exames das 
materias ensinadas nos cursos anexos ás faculdades 
de direito e escolas central, militar, e de marinha, 
feitos em qualquer delas, serão validos em qualquer 
outra; assim como nas faculdades de medicina.” 
(Projeto legislativo, julho de 1871.)

E’ creado nos cursos anexos ás faculdades de di
reitos cadeiras de lingua nacional. (Dec. 4670 de 11 de 
fevereiro de 1871)
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E* creado um lugar de professor especialmente 
destinado ao ensino da lingua vernacula e mais um 
repetidor além dos que existem no curso preparató
rio anexo á Escola Militar ( D e c .  4773 d e  23 d e  agosto 
de 1871).

1872. “As inscrições para exames preparatórios 
foram: em linguas, no ano anterior, de 1892; em ciên
cias 1608. Nos exames de linguas houve 28 aprova
ções distintas, 269 plenas, 745 simples e 671 reprova
ções; não compareceram ou não concluiram os exa
mes 320. Muitos examinandos deram provas de apro
veitamento e aptidão. Mostraram porém geralmente 
que o sistema de ensino, nos colégios particulares, 
tem o grave defeito de destinar-se mais a habilitar os 
alunos para satisfazerem ás simples exigências do 
exame, limitando-se a dar-lhes idéas superficiais das 
materias do que ao estudo metodico. O Inspetor Ge
ral da Instrução assinala os defeitos e inconvenien
tes práticos que observou no processo seguido nesses 
exames, sendo os principais: a falta da necessaria re
gularidade e boa ordem em alguns trabalhos; a li
mitação no tempo dos exames para os quais concor
re um avultado numero de alunos, a dois periodos no 
ano; o modo pelo qual se compõe as mesas dos exa
mes, sendo na ocasião nomeados para presidentes e 
examinadores pessoas de quem se requer este servi
ço gratuitamente. E’ com efeito obvio: l.° que os ci
dadãos convidados a prestação deste arduo e demo
rado serviço, obrigados ao mesmo tempo a atender 
as suas obrigações habituais, raras veses podem nele 
permanecer por todo tempo dos exames, sendo neces
sario substituil-o durante estes, o que agrava as di
ficuldades e perturba a marcha regular dos trabalhos;
2 .° que o examinador além de versado nas materias
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do exame, deve ter certas habilitações praticas que 
só a profissão do magisterio pode dar, e que são in
dispensáveis para bem aquilatar o grao de aptidão 
dos alunos na estreita esfera dos conhecimentos que 
devem exigir-se; 3.° que por esse modo não é possível 
manter-se a regularidade e uniformidade no sistema 
dos exames, necessarios não só para a igualdade nos 
julgamentos, como também para servirem de norma 
ao sistema de ensino nos estabelecimentos particula
res. Trato de estudar os meios mais proprios para re
mediar os defeitos e inconvenientes apresentados e 
melhorar ainda a este respeito o processo de exames.”

1873. “l.° os exames gerais de preparatórios para 
os cursos superiores do Imperio que atualmente se 
fazem na Corte e nas capitais das provincias de S. 
Paulo, Bahia, e Pernambuco se verificarão igualmen
te nas outras provincias, exceto a do Rio de Janeiro. 
Para tal fim serão nomeadas pelo ministro do Impe
rio delegados especiais do Inspetor Geral da Instrução 
primaria e secundaria da Corte, os quais terão atri
buições do mesmo Inspetor. 0 processo dos exames 
será o mesmo que está determinado para os que se fa
zem no Municipio da Corte. 0 Inspetor remeterá opor
tunamente o respectivo programa. As épocas serão 
designadas pelo governo. Aos presidentes das pro
vincias pertencerão, com relação a estes exames, as 
atribuições que competem ao governo quanto aos 
que se fazem na Corte. Os presidentes das mesas se
rão escolhidos pelo presidente entre as pessoas ha
bilitadas, que não exerçam o magisterio particular. 
Os examinadores serão escolhidos pelos delegados 
entre os professores publicos, de acordo com os pre
sidentes das provincias, e sendo necessario, entre 
pessoas habilitadas que não exerçam o magisterio

\ \
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particu lar; e terão as vantagens concedidas aos que 
compuserem as mesas de exames na Corte. Os estu
dantes aprovados gosarão dos direitos que couberem 
aos aprovados na Inspetoria Geral de Instrução Pu
blica da Corte. Nenhum estudante de um a provin
cia será adm itido a exame em outro sem apresentar 
certidão de que não fez exame, ou caso tenha feito 
algum, que não foi aprovado. Certidão será gratui
ta. O estudante reprovado em alguma m ateria, não 
será adm itido a novo exame da mesma m ateria, as
sim no lugar em que tiver sido reprovado, como em 
outro qualquer, sem que haja  decorrido pelo menos 
o praso de ires meses, contado da data da reprova
ção. O resultado dos exames será publicado na ga- 
seta oficial da provincia. Os delegados rem eterão as 
relações publicadas aos diretores de faculdades e ao 
Inspetor Geral da Instrução Publica da Corte; rem e
terão tam bém  a dos reprovados. A*s relações acom 
panharão um a exposição do estado da instrução se
cundaria  nas provincias, das ocurrencias ex traord ina
rias ocorridas nos exames e das idéas qtie p ara  m elho
ram ento destes lhes sugerir a pratica. Os delegados 
terão para  auxilial-os no desempenho de sua missão 
as pessoas que forem  necessarias.” João A lfred o  
(Dec. 5429 de 2 de outubro de 1873).

1874. “ Com o fim de desenvolver o ensino secun
dario em as provincias onde não ha faculdades de 
ensino superior, e facilitar os meios de fazerem  os exa
mes preparatórios foi expedido decreto no ano pas
sado pelo qual são perm itidos esses exames naque
las provincias, com os efeitos dos que se fazem  no 
Municipio da Corte e nas provincias onde ha facul
dades. Nesses exames deve observar-se o mesmo pro
cesso, sendo exercidas pelos presidentes de provin-
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cia as atribuições que competem ao governo imperial 
na Côrte, e por delegados especiais de sua nomeaçao. 
Recebi participação de haver-se procedido nas pro- 
vincias do Maranhão, Piauhy, Parahyba, Espirito 
Santo e Minas Gerais.

As inscrições para  estes exames no Municipio da 
Côrte foram  no ano findo e principio do corrente as 
seguintes: 1715 para  linguas e 1920 para  ciências. Nos 
exames de língua houve 101 aprovações distintas, 4,5.:» 
plenas, 180 simples e 287 reprovações; deixaram  de 
fazer exames 112. Nas ciências houve 82 aprovações 
com distinção, 415 plenas e 664 simples e 297 rep ro 
vações; deixaram  de fazer exames 462 alunos .

1875. “Tenho a satisfação ern rem em orar o mo- 
vim ento que se tem operado e continua em todo o 
Im perio a favor da instrução publica em geral. Pelo 
que toca ao ensino secundario trouxe-lhe m aior de
senvolvimento o decreto de 1873 que estabeleceu co
missões de exames gerais de preparatórios nas pro
vincias onde não ha faculdades, e nas quais, excetua
das as do Amasonas, Goyaz, Matto Grosso e Parana, 
com eçaram  a fazer-se aqueles exames, tendo sido no
m eados os delegados do Inspetor Geral da I ^ r u ç a o  
do Municipio da Côrte que os deviam dirigir. Efetuou 
se com regularidade este serviço, posto que em al
gumas mesas de exames tivessem deixado de haver 
a precisa im parcialidade e a severidade indispensá
vel- adm ira todavia que isso aconteça nas capitais 
das provincias quando aqui na Capital do Im pério, 
os exames nem  sem pre têm corrido bem, e ha anos 
empregam-se esforços para  m elhoral-os, o que se vai 
conseguindo. Confio que p ara  adiante se nao produ- 
sirão os fatos a que aludo, e providenciarei p a ra  que 
sejam  cum pridas as recomendações que fiz em  aviso
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de outubro do mesmo ano de 1873, e das quais se 
compenetram alguns presidentes de provincias. Se 
foi um pensamento bem aceito o daquele decreto, 
pelo qual se procurou dar incremento aos estudos de 
humanidades e facilitar as Carreiras cientificas, a sua 
má execução pela benevolencia mal entendida, pelo 
desejo de sustentar interesses de quaisquer estabele
cimentos existentes nas provincias, pela falta de pes
soal idoneo, finalmente por qualquer motivo parti
cular, causaria graves inconvenientes á instrução pu
blica e poderia impor a necessidade de revogar o 
decreto ou de suprimir-se os seus efeitos em relação 
ás provincias em que os resultados fossem incom
patíveis. O que fica dito a respeito dos exames feitos 
nas capitais das provincias favorecidas pelo decreto 
a que me refiro, responde a pretenção que tem apa
recido, da creação de comissões de exames em outros 
lugares. Si não" foi bem compreendido o pensamento 
das novas disposições ainda em centros populosos, 
onde os interesses são menos prementes e a fiscali- 
sação pode ser maior parece inconveniente espalhar, 
ao menos desde já, as comissões de exames por toda 
a parte. Quanto a provincia do Rio de Janeiro, a pro
ximidade da Capital do Imperio, e a facilidade de 
comunicação são motivos suficientes para afastar a 
idéa de crearem-se ali comissões especiais de exames 
de preparatórios.”

1877. “Ficam revogados o decreto de 1864 e quais
quer outras disposições que estabeleçam prescrições 
para os exames de preparatórios feitos nas faculda
des e escolas de instrução superior do Imperio, e pe
rante o Inspetor Geral de Instrução do Municipio da 
Corte e seus delegados nas Provincias” (Projeto le
gislativo, 26 de maio de 1877).
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sões examinadoras terão direito, se o requererem, á 
gratificação de 10$ de cada turma que examinarem; 
seus impedimentos serão substituídos por cidadãos 
idoneos, indicados pelo Inspetor na Corte e pelos res
pectivos delegados nas provincias. Os examinadores 
e os substitutos serão de preferencia escolhidos den
tre os professores publicos; e em falta ou impossi
bilidade destes serão designados outras pessoas na
cionais ou estrangeiras notoriamente habilitadas”. 
(Portaria 291 de 23 de julho de 1877).

“Os exames de preparatórios nas faculdades e 
escolas de instrução superior do Imperio, e perante 
o Inspetor Geral da Instrução Publica do Municipio 
da Côrte e seus delegados nas provincias que forem 
designados por decreto, terão vigor todo o tempo; 
revogadas as disposições do decreto de julho de 1864, 
e quaisquer outras em contrario.” (Dec. n. 2764 de 4 
de setembro de 1877).

“Justificando a creação de um liceu no Munici
pio da Corte, o deputado Francisco José da Rocha 
(Bahia) faz as seguintes considerações sobre os exa
mes de preparatórios. “Impressiona-me vivamente o 
modo porque são feitos os exames preparatórios e 
os resultados que apresentam. Varios são os tipos, 
principalmente na maneira de organisar as mesas pa- 
ra o julgamento. Fazem-se na Inspetoria Geral da 
Instrução, servindo para todas as faculdades, e fa
zem-se nas diversas faculdades, exceto na da Côrte; 
fazem-se ainda, por deliberação recente do governo, 
nas provincias, onde não ha faculdade, quando desi
gnados por decreto do governo imperial. Esta ulti
ma providencia foi muito suavisadora, mas ofereceu 
inconvenientes que é indispensável corrigir. Na Ins
petoria da Côrte os examinadores são nomeados ime
diatamente pelo ministro do Imperio, e percebem
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uma diaria de 10*; a nomeação recae nas pessoas que 
o ministro considera habilitadas, e arbitrio seu Nas 
cidades que têm faculdades os exames sao feitos pe 
rante uma comissão composta de um professor 
faculdade respectiva, dois do curso anexo onde os ha, 
ou externos, nomeados pelo presidente da província^ 
nomeados igualmente pela presidência da provmcia 
são os examinadores das cidades onde nao ha facuj 
dades. Qual a conveniência da nomeaçao de exam 
nadores a capricho? Não ha motivos para que sejam 
remunerados examinadores em uns lugares, e nao 
em outros; para que na Côrte sejam admitidos estu
dantes a exames durante o ano inteiro, ao passo que 
nas provincias apenas podem fazer em outubro o 
fevereiro, conforme são de linguas ou ciências com 
grave preiuiso de muitas aspirações legitimas. Por 
tal sistema não votam os examinandos o respeito 
devido aos examinadores, não ha entre eles o aç 
que impõe aos alunos a autoridade dos mestres. To
dos presenciamos as cenas que se deram aqui, na 
Côrte, na Inspetoria da Instrução por ocasiao dos exa
mes Nas provindas ainda não chegam os abusos 
tal ponto ;Pmas não ha em alguma o respeito devido 
ao lugar, ao ato, e ás pessoas que ali concorrem. Isto 
não provêm sinão de serem os examinandos estra
nhos aos examinadores... Assim não sucederia se 
o ato fosse perante os membros de unia corporaça 
regular e solitaria, investida com a atribuição de ju - 
oar sempre dos exames. Este serviço nao pode con- 

«14. O Colégio PeJro 2* não .pote  s . 
acudir aos milhares de exames que se fazem na lns 
netoria de instrução... Como remedio so a creaçao 
de um liceu. E desde que ele fôr estabelecido com 
tais privilégios por que recusal-os aos que contive
rem os mesmos elementos, a mesma orgamsaça .
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Quem refletir com calma presume que concluirá pela 
conveniência de passarem a ser feitos exclusivamente 
nos liceus, quer o que o se estabelecer na Corte, quer 
nos que se estabelecerem nas provindas, por esse mo
delados... Custa a crer que em um paiz de aspira
ções tão livres se tenha centralisado tanto a instru
ção... Vae demonstrar que se pode crear um liceu 
na Corte sem onus para o Estado, somente com as 
somas que boje despende bem pouco utilmente com 
os exames de preparatórios. Na Faculdade de direito 
do Recife apresentaram-se a exame 1524, sendo 1370 
de aulas externas e 154 do curso anexo; foram re
provados 344; o relatorio não diz quantos do curso 
anexo. Matricularam-se na Faculdade 271. Na Facul
dade de direito de S. Paulo apresentaram-se a exame 
746, sendo 669 de aulas externas e apenas 77 do curso 
anexo; foram reprovados 64; o relatorio não diz 
quantos pertenciam ao curso anexo. Apresentaram- 
se a exame em 1875 na Instrução Publica da Corte, 
3475, sendo 2.239 em linguas e 1236 em ciências; fo
ram reprovados 877. Em 1876, apresentaram-se 2106, 
sendo 1306 em linguas e 740 em ciências; foram re
provados 399. Em 1875 deixaram de completar os 
exames 579 e em 1876 apenas 131. E deixaram de 
ser examinados 572 por falta de tempo. Fazendo-se 
o calculo pela diaria com que são remunerados os 
examinadores da Corte, o serviço dos exames custou 
23:410$. Como cada aluno paga no ato da inscrição 
5$, esta verba de receita produziu 15:240$; houve pois 
um deficit de 8:120$. Distribuida esta soma pelos exa
minandos vemos que os alunos reprovados custaram 
ao paiz 5:852$ ou cerca de 6$800 cada um; isto é, 
mais do que a quantia com que concorre no ato da 
inscrição. Em 1876 custaram os exames 18:510$; des
contada a quantia produto da inscrição que foi de
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m  ono* Vimive um deficit de 8:310$, custando cada  10:200$ houve um f . . • majs do que
aluno reprovado cerca de 8$800, isto e , m a ^  & 
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sempre com pesar. E’ de crer que haja exceções hon
rosas, e estas mesmas não devem servir de bandeira 
para cobrir aquele contrabando da instrução publica. 
Depois, dos estudantes que se inscrevem para os exa
mes apenas um decimo sae daquele estabelecimento 
que custa dezenas de contos ao Tesouro, e no qual 
não são ensinadas nada menos de dez preparatórios. 
Em 1875 pediam exames 1524, dos quais apenas 154 
haviam estudado ali; os outros vieram dos colégios 
particulares onde a instrução é carissima: isto prova 
que os pais de familias já sentem ba muito o que o 
governo ignora. . .  A presidência das bancas de exa
mes é o peor de quantos serviços prestam os lentes 
da faculdade, pois é nas épocas e por ocasião deles, 
que rompe os diques e desenfreamento dos preten
dentes menos bem educados. Quanto mais conheço 
aquele estabelecimento acredito na possibilidade de 
uma boa reforma, sem redusil-o a internato.. .  O 
melhor seria extinguil-o.” Não é menos interessante 
o que diz o Inspetor Geral da instrução nesta Corte: 
“Ainda é parte do expediente desta Inspetoria, e 
muito ardua e enfadonha, a verificação em exames 
de preparatórios. Estes exames continuam a ser re
gidos pelo regulamento de 1874. Segundo tem mos
trado a experiencia, essa reforma é mais um paliativo 
que deixa intato os defeitos dos mesmos exames con
forme são entendidos e efetuados desde 1855. Esta
beleceu duas novidades: a taxa de 5$ para inscrição, 
outr’ora gratuita, e a mudança do praso, pois dantes 
era de novembro a fevereiro e março, e agora de 
abril a novembro. . . ”

1881. “Os exames de preparatórios passarão a 
ser feitos no edificio do Colégio Pedro 2.°, sob a di
reção do reitor, que neles funcionará na qualidade
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de delegado do Inspetor Geral, com as mesmas a tri
buições que a este com petem  em relaçao aos exames^ 
As mesas serão compostas como ate agora, de t e 
m em bros designados pelo reito r dentre os professo- 
res e substitutos do Colégio e da Escola norm al. O 
exames se farão  em duas épocas de 1. de fevereiro 
a 15 de marco, e de 1.» de julho a 30 de novembro 
Poderão se efetuar de m anhã ou á tarde conform e 
o num ero de mesas. As designações dos I^d esso res  
e substitutos p a ra  exam inarem  serão feitas de modo 
eme não prejudiquem  o ensino nos respectivos estabe
lecimentos. A inscrição será requerida duran te  o mez 
anterior àquele em que o candidato quizer presta  
o exame. Na l .a epoca serão preferidos os candidatos 
a quem fa lta r um ou dois preparatórios p a ra  m a
tricula no curso superior. Os ram os de m atem aticas 
serão considerados p a ra  o efeito dos exames de 1. 
epoca, como um  só preparatório . Os m em bros d 
mesa darão o seu juiso motivado sobre a prova es
crita, declarando cada um  se a consideram  otuna, 
boa ou sofrivel ou má, e rubnearao  o parecer. Sera 
considerado reprovado o estudante que se re t*ra r  d " 
pois de tirado o ponto para  a prova escrita. Do m 
mo modo o que se não apresentar a prova oral, tendo 
obtido na escrita a nota má. Os m em bros d a m »  
exam inadora receberão por dia a gratificaçao de 
101000. O Conselho D iretor orgam sara anualm ente, 
cineindo-se quanto possível, ao que estiver estabe e- 
eido no program a do Colégio Pedro 2.» o program a 
de exame dè cada m ateria, o qual sera aprovado pelo 
m inistro do Imperio. O reito r enviara m ensalm ente 
ao Inspetor Geral a relação dos exam inandos com 
a declaração das notas que obtiverem, e no 
ano um  relatorio  circum stanciado a respeito dos exa
mes. As provas escritas serão arquivadas no exter-
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nato do Colégio Pedro 2.»”. 7991 de 5 de feve-
reiro de 1881).

1882. “A comissão de instrução publica da Ca- 
mara dos deputados examinando o projeto que eon- 
fere ao Liceu de Campos o privilegio de ser®™ 
lidos perante ás faculdades do Imperio °s exames 
efetuados nesse instituto de ensino; considerando 
que se acha submetido ao Parlamento um projeto da 
comissão que reorganisa o ensino secundai m e su
perior, no qual se firmam as condiçoes em que os 
liceus provinciais podem obter as vantagens solici
tadas agora para o de Campos; considerando que, 
estando pendente essa reforma de uma deliberação 

m  geral do poder geral, não é admissível prover a ca- 
§É ' sos particulares mediante leis de exceção em favor 
*■ de certos e determinados estabelecimentos o que.de 

mais a mais, teria o serio inconveniente de agravar a 
anarquia atual e a atual frouxidão do ensino, pre
judicando consideravelmente o interesse pub ico, 
considerando emfim que ainda postas de lado esta 
rasões, a concessão requerida não seria possível sina 
dadas certas garantias, que o projeto de reforma pre 
vê, e informadas as camaras das condiçoes de orga- 
nisacão e programas desse estabelecimento, a cuj 
respeito não chegaram ao nosso conhecimento dados 
oficiais de qualidade alguma. E’ de parecer que seja 
rejeitado o projéto 7 agosto 1822. Ruy Barbosa, y 
ses Viana. Projéto. “Os exames feitos no Liceu de hu 
manidades creado na cidade de Campos, província 
do Rio de Janeiro, habilitarão aqueles que os pres
tarem e obtiverem aprovaçao a matricula em qual 
quer das academias do Império em que forein eles 
exigidos como preparatórios. 18 abril 1882 R. Pe
xoto.”
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“ Reconhecendo-se ha m uito que os exames pre- 
naratorios não podiam  continuar a ser feitos perante 
a Inspetoria Geral de Instrução, porque semelhant^ 
trabalho ureiudicava o desempenho de outra 
cões não menos im portantes da Inspetoria, e reconhe- 
cendo-se ainda a necessidade de se removerem tais 
exames para lugar mais apropriado, assnn como se 
fazerem alterações nas disposições a 018anisaçao d 
mesas examinadoras, por decreto do anc) p. fo ra
atendidas aquelas necessidades. Segundo^esse dec
to os exames passaram a ser feitos no ed ifíc io  do 
externato do Colégio Pedro 2" sob a ^ e ç a o  do res- 
nectivo re ito r, na qualidade de delegado do Inspetor 
Geràl e Òs examinadores só podem ser escolhidos 
no pessoal docente do re ferido  Colégio e da Escola 
norm al. De janeiro  de 1880 a jane iro  de 1881 mscre 
veram-se para exames de preparatórios 6^587 estn 
dantes. O resultado fo i o seguinte: 328 aprovados com 
distinção, 1843 plenamente, 2242 aprovados, 503 i  
provados; retiraram -se 670 e não compareceram 1ifíSL 
Para os exames feitos sob a direção do Inspetor ue 
ra l, de 3 a 14 de fevereiro de 1881 mscreyeram-s 
109 estudantes, dos quais foram  aprí.vados iO p 
namente 81 aprovados e nao compareceram 8. Mo 
Co“ d o  Pedro 2.0, em março do mesmo ano inscre
veram-se 687 alunos; destes foram  aprovados com 
distinção um, plenamente 49, aprovados 197, rep 
vldo?94- retiraram -se 44, e não compareceram 302.
D urante o semestre de ju lho a d®ze“ ^ °  go4
se 5.205. Destes foram  aprovados. 61 
plena e 1213 aprovados; reprovados 1042, re tira ra  
se do exame 197; não com pareceram  1888. l c l .(’.ie l ,Ç
do externato do Colégio Pedro 2.» fol'aln ^ f / ^ T a o s  
as disposições que se acham  em vigor, r  ^
exames gerais de preparatórios. Tendo a experiencia
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demonstrado a necessidade de reform ar o program a 
por que se regem os ditos exames, sobretudo na parte 
relativa á versão de autores classicos, quaa to a° s 
exames de linguas, recomendou o ministro Rodolto 
Dantas ao Inspetor Geral que, ouvida a congregação 
do Colégio Pedro 2.° e o Conselho Diretor da Instru
ção, indicasse as alterações a fazer no referido pro
grama, propondo ao mesmo tempo não so as moaili- 
cacões no processo e ordem em tais exames, mas ain
da" as disposições tendentes a regular as relações en
tre o Inspetor e seu delegados”.

1883. As disposições relativas a exames prepa
ratórios no Municipio da Corte sofrem as seguintes 
alterações: “ O Inspetor Geral de instrução publica 
terá nos exames gerais de preparatórios tantos dele
gados quantas forem as mesas de exames. A estes de
legados incumbirá a presidência das mesas. A sua 
nomeação e a dos examinadores será feita pelo Ins
petor e submetida á aprovação do ministro do Im
perio. Os delegados serão escolhidos dentre os mem
bros do Conselho Diretor, excetuado o que fôr pro
fessor particular, assim como dentre os diretores de 
estabelecimentos publicos de instrução secundaria e 
profissional, membros do magisterio superior, de
legados literários, e, na falta destes quaisquer pes
soas de reconhecida idoneidade que não exerçam o 
magisterio particular. Os examinadores serão es
colhidos dentre os professores publicos. Nenhum 
exame realisar-se-á sob pena de nulidade, sem que 
tenha sido previamente anunciado no Diario U n
cial. Os requerimentos para inscrição serão sem
pre dirigidos ao Inspetor e recebidos durante o 
mez anterior ao começo dos exames. 0  Inspetor, 
fará classificar os dos candidatos admitidos, e, finda
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a inscrição, m andara publicar a relação destes no 
Diario Oficial. Finda a inscrição ninguem mais será 
admitido, salvo caso de molestia provada dentro de 
30 dias posteriores ao encerramento da mesma ins
crição. Incumbe aos delegados, na qualidade de pre
sidentes das mesas de exam es: a) fixar o numero de 
candidatos que será examinado diariam ente contanto 
que não passe de 12, nem fique aquem de seis; b) 
fazer anunciar a cham ada; c) arguir o candidato 
sobre a prova escrita; d) m arcar a hora em que de
vem começar os exames. Findos os trabalhos do dia, 
o delegado oficiará ao Inspetor dando conta não só 
do resultado dos exames, mas também de qualquer 
ocurrencia que tenha havido; por essa ocasião re
m eterá as provas escritas para serem arquivadas na 
Secretaria da Inspetoria. Naquela repartição serão 
feitas os assentamentos sobre os referidos exames, e 
por ela passadas as respectivas cerlidões. Os exames 
continuarão a ser feitos em duas épocas como até ago
ra, devendo entretanto a segunda começar no l.° de 
agosto e term inar em outubro. Os prasos das refe
ridas épocas poderão ser prorogados”. (Dec. 8973 de 
14 de ju lho  de 1883).

1886. “ Os exames gerais de preparatórios no 
Municipio da Corte serão feitos no edificio do exter
nato do Colégio Pedro 2.°, começando no primeiro 
dia util de novembro e terminando quando se esgo
tar a lista dos candidatos. As comissões julgadoras 
as quais funcionarão diariamente, em num ero de 
duas, se comporão dos professores que lecionarem no 
Colégio Pedro 2.° a respectiva cadeira na qualidade de 
examinadores, sob a presidência dos reitores, como 
delegados do Inspetor Geral. A este cum pre fiscalisar, 
sempre que puder, o processo de exames. No dito exa-



me se observará o que se acha determinado para os 
exames finais do Colégio Pedro 2.° com as alterações 
seguintes: a) as provas escritas das linguas vivas con
sistirão em composição livre sobre assunto que a sorte 
designar dentre os pontos organisados diariamente 
pela comissão; e a de latim, na tradução prescrita para 
a prova oral dos alunos do referido Colégio; b) no jul
gamento dos exames se observarão o seguinte: os me
lhores da comissão julgadora darão juiso sobre a pro
va escrita declarando cada um deles si a considera 
otima, boa, sofrível ou má, e rubricarão o parecer; c) o 
examinando cuja prova escrita fôr considerada má, 
não será admitido á oral; d) no corpo da prova es
crita cada membro da comissão julgadora lançará, 
firmando a sua assinatura, o seu parecer acerca da 
prova oral do examinando, conforme considerar oti
ma, boa, sofrível ou m á; e) não se considerará habili
tado o estudante que não obtiver a maioria de votos 
favoráveis. Sendo o estudante julgado habilitado, pro
ceder-se-á a segunda votação para determinar o gráo 
de aprovação, que será simples, no caso de maioria 
de votos, plena, no de unanimidade; com distinção 
considerar-se-á o que, além da unanimidade, reunir 
a totalidade de notas ótimas em ambas as provas. O 
exame de português precederá qualquer outro; e na 
admissão aos das ciências se observará, quanto á or
dem das materias, o plano de estudos do Colégio 
Pedro 2.°, na conformidade do que se determinar a 
proposta do Inspetor Geral, ouvido o Conselho Dire
tor. Os exames que se procedem nas provincias come
çarão igualmente no primeiro dia util de novembro, 
e neles se adotarão em tudo que lhes fôr aplicado as 
mais disposições relativas aos exames que se fazem 
na Corte. As nomeações, tanto dos presidentes das 
comissões julgadoras, como dos examinadores, serão
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feitas pelos presidentes das provincias, de acordo com 
os delegados especiais do Inspetor Geral. Nas Provin
cias onde houver liceus provinciais, inclusive a da 
Bahia, não autorisarão exames de disciplinas que não 
sejam lecionadas nesses estabelecimentos, e providen
ciarão de modo que neles se afetuem os exames, pre
ferindo o respectivo pessoal docente para a constitui
ção das comissões julgadoras. Nas provincias de S. 
Paulo e Pernambuco os exames poderão começar de
pois de findos os dos cursos superiores, no caso de 
não ser possivel que se realisem em novembro.” (Dec. 
9647 de 2 de outubro de 1886).

Exame de madureza. “ .. .Entre nós felizmente, já 
dois relatórios de ministros, os dos snrs. Barão de 
Mamoré e conselheiro Costa Pereira, reconhecem que

I
o principio da moralisação do ensino secundario está 
na instituição do exame de madureza.

O ministro que resolvesse consagrar em regula
mento a supressão dos exames parciais, substituindo- 
os pelo exame geral de admissão, prestaria incal- 

vel serviço ao futuro da patria, possibilitando, 
a existência aos estabelecimentos que trabalham pela 

reforma do ensino, mas esbarram na estupidez do 
regime vigente, e aniquilaria a industria da prepara

ção, comercio exercido á sombra da proteção indire
ta da lei a professores mercenarios, cuja industria 
polui os discipulos, os mestres, a sociedade toda envol
vida nessa corrupção, fatal, até, ao sentimento moral 
dos adolescentes, e á estima dos filhos aos pais. An
tes disso, maior será de dia para dia a ruina dos es
tudos secundarios, passando com os mais desastro
sos efeitos no desenvolvimento da instrução superior.

Esta reforma, porém, levanta certas questões que 
buscaremos resolver. A quem deve incumbir a fisca-
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lisacão das provas do exam e de m ad u reza . Dadas 
a estreiteza do circulo da instrução entre nos e as 
tendências da adm inistração ao abuso, em tudo qua it 
se lhe deixa á escolha discricionária, difícil, se nao 
impossível, seria descobrir, fóra do ensino superior, 
ou do ensino secundario, competências p a ra  um a vi
gilância capaz neste sentido, quer a consideremos no 
tocante ao saber, quer nas circum stancias de espe
cialidade profissional, que a essa função se ligam. Mas 
com eter sim ilhante autoridade ao professorado ofi
cial, no ensino secundario, seria, decididam ente inu
tilizar a reform a, m azelal-a congenitamente, en tre
gando um a soberania inelutável aos m estres diplo
mados pelo Estado, ás suas doutrinas, aos seus m a
nuais; porque os candidatos á graduação acadêm ica 
está claro que prefeririam  sem pre o cam inho m e
nos arriscado para  o term o de suas aspirações, alem 
de que esse regim e destru iria pela raiz a liberdade 
do ensino particular.

Aos lentes dos cursos superiores, pois, é que, na
turalm ente, cabe a fiscalisação do exame de m atu
ridade. A instrução p repara tó ria  é a base, em que 
as Faculdades hão de edificar. No seu magisterio, 
pois, deve residir, especialmente, a aptidao, para  co- 
nhecer do valor das habilitações com que os candida
tos se propõem  passar dos colégios para  as academias. 
Daí por deante os arquitetos da superstra tu ra  so a 
si mesmos poderão acusar da qualidade ruinosa dos 
fundam entos. Note-se que não damos aos lentes de 
Faculdades a função de exam inar, smao so a de fis
calizar, apreciar, votar. L im itada a isso, ela nao po
deria acarre tar as inconveniências, de que se resen- 
tiu  outrora a A lem anha, a interferehcia do corpo do
cente universitário  nas provas de m adureza em que 
os m em bros desse professorado eram  exam m ado-
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res. Para esta posição falece aos catedráticos dos cur
sos superiores a competência, que ninguem lhes po
derá, todavia, desconhecer, de acompanhar a exames 
secundarios e aquilatar-lhe o valor.

A comissão dos cursos superiores, segundo os 
planos que concebemos, teria voto nas provas escritas 
e orais. Estas, porém, tocariam, respectivamente, aos 
professores dos candidatos nas varias disciplinas. O 
fim, com efeito, do exame não é intimidar o exami
nando, enturval-o, mas pelo contrario, crear-Ihe meio 
amplo e livre, onde as vantagens do merecimento se 
possam manifestar plenamente, na maior calma, na 
confiança perfeita do aluno em si mesmo. A comis
são acompanhando, pois, do alto as peripécias da 
prova, poderá bem discenir nos candidatos o aca
nhamento da incapacidade, julgando, a um tempo, 
pela direção do exame, o examinando e o exami
nador.

Acaso o Estado nos seus estabelecimentos não 
confere aos mestres a autoridade simultânea de exa
minadores e juises? Que muito é, pois, que em rela
ção aos institutos privados, entregues os exames aos 
professores particulares, desde que reserve a si mes
mo a garantia de concentrar a função do voto nos 
representantes da fiscalisação oficial? Si por algum 
lado, portanto, este sistema pudesse incorrer em re
paro, seria por menos favoravel ao magisterio par
ticular cuja competência é, desfarte, submetida, pe
riodicamente, a um processo de verificação indireta, 
mas solene, moralizadora e ineludivel; exercendo-se 
a vigilância do Estado, a um tempo, sobre a capaci
dade dos alunos e a proficiência dos mestres, que 
perderiam, não o direito de ensinar, mas o de exa- 

j minar os discipulos logo que para essa grave função 
ido seu ministerio a comissão os julgasse inaptos.



Em consequenda de tais premissas entram for-
posamente nos elementos de julgar, u .
rias do candidato, registrados na caderneta de cad 
aluno as notas de carater inteletual e moral, sem 
as quais o exame insulado do curso e abandonado a 
emoção yariaveis de temperamento adquire certa ex 
pressão e falibilidade que o desacredita.

Não procede a objeção de desigualdade que se 
cruizesse figurar com relação ás províncias, onde 
ha estabelecimento de ensino superior e a que te-, 
riam de suprimir as bancas gerais de exame, alem 
de que os inconvenientes desta instituição sobrelevam, 
incomparavelmente, ás suas vantagens, que sao o a 
àe ordeni inferior e alheias aos verdadeiros inte
resses do ensino; além de que, ainda, essas bancas se 
reduzem a focos de relaxação, contra os quais o go
verno, a respeito de algumas províncias, se tem v 
to obrigado a adotar providencias supressivas, acresce 
uue o exame de madureza, sendo uma prova unica, 
que corôa a carreira dos estudos preparatórios, nao 
cria o minimo vexame para os estudantes habilita
dos fóra das sédes das Faculdades.

Esse exame já os obrigaria a procurar as capi
tais onde tais es abelecimentos existem, precisamen- 
Íe na ocasião, em que os deveria levar a tal viagem 
o proposito de se matricularem no ensino suPe£J°^

Serão incertos os resultados desses exames. Ta 
to quanto o é o dos exames do ano nos cursos de 
qualquer academia. Incerto ha de ser sempre o re
sultado das provas de capacidade quando o carnh- 
dato não leve consigo a consciência segura cio seu 
direito de aprovação. Si inconveniente houvesse, nao 
é da reforma ora proposta que derivaria, mas d 
não ser maior o numero dos institutos superiores 
ensino e sua disseminação pelo Xmpeno. Ora, lo
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apenas somar a esse um mal incalculavelmente mais 
grave o sacrificar a semelhante consideração a se
riedade dos exames, que constitue o critério veníica- 
tivo de toda instrução regular.

Antes das mesas de exames, a idéa a que se não 
deve sinão mal, os candidatos sempre conconeram, e 
em épocas em que eram, sem comparação, mais di- 
ficeis do que hoje as comunicações maritimas ou 
terrestres, ao Rio, a Bahia, a S. Paulo, ao Recife, ao 
Rio Grande do Sul, á busca de certificados, amiudan
do longas e dispendiosas viagens. Ora, o exame de 
madureza não renovaria os onus desse regime; ape
nas levaria os candidatos a antecipar alguns dias a 
viagem, a que a matricula havia de os obrigar.

Não ousará o sr. ministro do Imperio esta facil 
e fecundissima reforma?” (.Ruy Barbosa. Artigo do 
Diário de Noticias de 10 de abril de 1889).



1853. Em agosto de 1851 foi o governo autorisa- 
do para reformar os estatutos dos cursos jundicos e 
a crear duas cadeiras, uma de direito admmistr 
tivo, e outra de direito romano; em virtude desta 
autorisacão foi publicado o decreto n. 1134 de 30 de 
marco de 1853, sendo ministro do Imperio Francisco 
Gonçalves Martins. Este decreto, porem, nao teve 

§ execução, sendo o governo (ministro Luiz Pedr« r 
do Couto ferraz) autorisado a realisar o aumento de 
despeza necessaria para execução dos novos esta
tutos, podendo fazer as alterações que julgasse con
veniente. (Dec.714 de 19 de setembro de 1853).

1854. Reforma Pedreira. “Os atuais Cursos juri- 
dicos serão constituídos em Faculdades de direito, 
desiímando-se cada uma pelo nome da cidade em que 
tem ou possa ter assento. Cada Faculdade sera re
gida por uma Junta composta de todos os lentes, a 
qual se denominará, congregação dos lentes.

O curso de estudos, em cada uma das Faculda
des será, como até agora, de cinco anos, sendo as 
materias do ensino distribuídas pelas seguintes ca
deiras: l.° ano: l.a cadeira: direito natural, direito 
publico universal e analise da Constituição do Im
perio; 2.a cadeira: institutos de direito romaim. 2. 
ano: l.a cadeira: continuação das materias da 1. ca-
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deira do l.° ano, direito das gentes e diplomacia; 2;a 
cadeira: direito eclesiástico. 3.° ano: l.a cadeira: di
reito civil patrio, com analise e comparação do di
reito romano; 2.a cadeira: direito criminal, incluido 
o militar. 4.° ano: l.a cadeira: continuação das mate
rias da l.a cadeira do 3.° ano; 2.a cadeira: direito ma
rítimo e direito comercial. 5.° ano: l.a cadeira: 
hermeneutica jurídica, processo civil e criminal, in
cluido o militar e pratica forense; 2.a cadeira: econo
mia politica; 3.a cadeira: direito administrativo. Cada 
uma destas cadeiras será regida por um lente cate
drático. Os lentes das cadeiras, cujas materias con
tinuam a ser explicadas no ano seguinte, deverão re
vezar-se entre si por anos. Haverá 6 substitutos para 
o preenchimento das cadeiras na falta ou impedi
mento dos catedráticos. Em cada uma das Faculda
des se conferirão gráos de bacharél e de doutor em 
direito. O gráo de doutor será somente necessario 
para os casos em que fôr exigido disposições espe
ciais legislativas ou regulamentares.

Os lentes catedráticos só tem a obrigação de 
reger as cadeiras para que foram nomeados. Os sub
stitutos regerão quaisquer cadeiras quando estiverem 
vagas ou no impedimento dos patedraticos. Todos eles 
deverão tomar parte nos atos acadêmicos. A anti
guidade dos lentes atuais será contada como até ago
ra, nas classes a que pertencem. Para os que de novo 
forem nomeados regulará a data da posse, e havendo 
mais um do mesmo dia, a data do diploma. O lente 
que contar 25 anos de serviço efetivo poderá ser ju
bilado com o ordenado por inteiro. 0 que ficar im
possibilitado antes desse praso poderá requerer a 
sua jubilação com o ordenado proporcional; não po
dendo porém gosar deste favor antes de haver en
sinado por 10 anos. O lente que se jubilar aos 30 anos,
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tendo servido pelo menosi 2 5 Rat i f i cação,  
além do ordenado. m e t a d e d u par a con.
O lente que obtiver P®™1SS completado 25 anos 
tinuar a lecionar d®P° s acreScimo de gratificação 
de efetivo serviço, tera u , meSmo governo con- 
de 4001000 em quanto ^  Pelo m lqguer cadeira,
servado no m agisterio. g para preenchel-a
será nom eado por decreto i Fa ‘ ül dadc. Os 
o substituto m ais a n d i g COnferidos pelo governo 
lugares de substitutos s rropiiirlqde onde se
S , «  p ro p » ... d ;
der a vaga, precedei troca de cadeiras en
do neste estatutos. P od“ a ^ nte Requerimento, in-gsrsrsiSi -é i sjsz
gens ou oficio separado, as
maçao_ o diretor ad m oportunas. Ao governo
reflexões que lhe p P& das cadeiras. Logo
COmP ,L  fruaíauer íugar de substituto, o diretor man- que vagar qualquer iug j*tai na imprensa. So
dará anunciar o concurs P ncurs0 0s cidadãos brasi- 
poderão ser adm itidos a concurso e oli.
leiros que, estando n° j faculdades de
ticos, tiverem o g™o de ?outdo concurso consistirão: 
direito do Imperio. Os atos do concu uma
na defesa de teses, em °de ’1U nume-
dissertaçao escrita. A , todas as m aterias doro certo de proposiçoes sobre todas^as ^  ante.
curso; devendo a congrc£; . , m dentre os quais

- cedencia pontos que as compreenda , ^  & ^  ter.
os candidatos fara a sua (n„ ’nreviamente dados
ceira prova versarão sobre pontos 1P̂ < X a  congre-
pela m esm a congregação e votados dentre
sacão apresentara ao governo o s m a  t 
OS'concurrentes até o numero de tres, se tam

tf
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mais se houverem apresentado. A proposta da con
gregação será acompanhada de copias das atas do 
processo do concurso; das provas escritas e de uma 
informação do diretor sobre todas as circumstandas 
que ocorreram, com especial menção da maneirja 
por que se houver os concurrentes durante as pro
vas, de sua reputação literaria, de quaisquer titu
los de habilitação que possuam e dos serviços que 
tenham prestado. Dentre os propostos escolherá o 
governo o lente para o preenchimento da vaga de 
substituto. Se entender porém, ouvido o Conselho 
de Estado, que o concurso deve ser anulado, por se 
haverem nele preterido formalidades essenciais, o 
fará por decreto contendo os motivos dessa decisão 
e mandará proceder a novo concurso. Na ausência 
de candidatos para o primeiro concurso, a congrega
ção, findo o praso para ele marcado, deverá espa- 
çal-o por outro tanto tempo. Se findo este novo pra
so, ou se no segundo concurso ninguem se inscrever, 
o governo poderá fazer directamente a nomeação den
tre as seguintes classes: l.° dos doutores em direito 
que se acharem no gozo dos direitos civis e politicos 
e tenham advogado perante as Relações ou exercido 
cargos publicos por mais de 5 anos. 2.° dos bacha
réis em direito, em iguais circumstandas, mas com 
dobrado tempo de advocacia ou serviço publico.

0 diretor será de nomeação imperial. Nos seus 
impedimentos ou em sua falta servirá quem o go
verno designar, e provisoriamente o lente mais an
tigo. 0 diretor é o presidente da congregação. Incum
be ao diretor, entre outros encargos: a) o de executar 
e fazer executar as decisões da congregação, poden
do todavia suspender sua execução, se forem ilegais 
ou injustas, dando parte imediatamente ao governo, 
a quem pertence neste caso decisão definitiva; b)

.•1
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ordenar, de conformidade com u  to> ^ m ' . i d "

s , r u S ? « , o s £ p ^

governo; d) visitar as exercícios escolares,que lhe fòr possível, aos atos e exercic^ ^  ^
de qualquer naturesa que seja, c; ^  m0 tudo
vancia destes estatutos, e P | eicoamento do en
quanto for concernen e P ^  na parte ad-
sino e ao regime da acu r êncente? como ainda 
ministrativa, que lhe P ultimo caso, ouvir
na parte cientifica, d e v e n d c das partes
previamente á congregaç • 20verno das ocurrencias 
mensais que devera dar ao f j e v n o ^  ^  um
mais importantes, reI? e ^ trabalhos do ano, comrelatorio circumstanciado dos trabamo alunos,

* “ ,ici,* - i  r r r í S *  •>»”  « r
'  Í í i í i *  '  pontualidade » '  « " ! •  do.

s . r .  d« 3 -  <— > o - x r ò f  » -A congregação compoe se cer as suas fUn-
tedraticos e substitutos. ^ a? p etade dos ditos lentes, 
ções sem que reuna mais d Faculdade. Além
que estiverem em ^ X v S f p e l o  menos uma con
das sessões or(llua adia ^ u. 0P diretor designar. As 
ferencia mensal em d qu tomadas por maio-
deliberaçoes da cong g Ç m;nal salvo quando se 
ria absoluta, e por vo a? pessoal que se vota-tratar de questões de “ teres P votara
râ sempre em escrutínio secreto. _U ^  de quaü.

l Í 3 . U , 3 o ”a c „ .g .? « « o  ,« e  n ,«e  «  ~
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gredo algumas das suas decisões, lavrar-se-á uma 
ata especial; antes porém de se fechar a ata se ex
trairá uma copia para ser imediatamente levada ao 
conhecimento do governo, que poderá ordenar a sua 
publicidade por intermedio da congregação. Com
pete á congregação além de outras funções confe
ridas por estes estatutos : a) exercer a inspeção cien
tifica da Faculdade no tocante ao sistema e meto- 
do de ensino, aos livros e compêndios seguidos nas 
aulas, propondo quaisquer reformas ou alterações que 
forem aconselhadas pela experiencia ou pelo progres
so das ciências sociais e juridicas; b) empregar a 
maior vigilanda a fim de evitar que se introduzam 
praticas abusivas na disciplina escolar e no regime 
da Faculdade; tendo o maior escrupulo na manuten
ção dos bons costumes e auxiliando o diretor no de
sempenho de suas funções; c) organisar, no praso de 
dois meses da publicação destes estatutos, e submeter 
á aprovação do governo, o regulamento complemen
tar para a boa execução deles.

Os trabalhos da Faculdade principiarão pelos exa
mes preparatórios no dia 3 de fevereiro e terminarão 
no dia que a congregação designar, depois de con- 
cluidos os atos do ano. Entre os dias feriados ha o 
dia 11 de agosto, aniversario da instalação dos Cur
sos juridicos. Ninguem será admitido a matricular-se 
em qualquer das Faculdades de direito sem que se 
mostre habilitado no conhecimento das linguas latina, 
francesa e inglesa; e nas seguintes materias: filosofia 
racional e moral; arimetica e geometria; retórica e 
poetica; historia e geografia. A prova destas habi
litações será dada apresentando o pretendente di
ploma de bacharél em letras do Colégio Pedro 2.° ou 
o titulo de aprovação obtido nos concursos anuais 
da Capital do Imperio ou certidão de aprovação em



f lo r e s  das aulas preparato- 
exame perante P ^  Nenhuma outra prova 
rias das m e s m a s ■perante os professores das 
será admitida. Os ex y no intervalo de 3
aulas preparatórias sera f ^  t  „ a 30 de novem- 
de fevereiro a 31 de març; <k, preferencia os
bro; na 1.® epoca se ® cursado as ditas aulas
pretendentes que «a t ^  das mesmas aulas,
preparatórias, e n  • • ujas preparatórias

Continuam em exercic (k)S Cursos juri-
atualm ente existentes nos e ^  as congregações,
dicos; o governo lhes d « a’ ° ™ *  dimento ou falta  -
regulamento especial. haverá até o numero dedos respectivos professores• ha^ eraJ t e ^  _  fd to
tres substitutos. O provi foncurso Os professores 
como até agora po rm eio  ‘e eoncursa Ug e
e substitutos respecivo professores do Colégio
P e d n f 2?°e NSo poderão1 l e c J a r  as m aterias exigidas 
como preparatórias. ^  Faculdades co-

Al S o  e fecharão a 15, exceto para  
meçarao em 1. de raarÇ° e . ,  até 0 fim do mez.
as do 1.» ano que poderão cont deverà pr0var-se
P ara  a m atricula do a | hab ilitação na form a
em requerim ento ao d t  ^  Je  16 anos; c)
acima mencionada > d . p a ra  a m atricula nos 
pagamento da taxa re*P®^ . certidão de apro-
anos seguintes devera apress imento de se haver
vação no ano anterior, em um a p  acuidade se-
pago a taxa. Os e*af ea ados com certidões regula-
rão validos na outra, p . mr ptnr aue oficiara
res, autenticadas í>elo respec iv reservadamentc,
ao da outra Faculdade’ P ™ c ”UconVe„iente acer-
comumcando-lhe o que P estudante, e das no- 
ca do procedimento w iten  letivo
tas que houver a seu respeito. IN o um
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haverá segunda matricula desde 15 a 24 de outubro.
- Para este fim, bastará que o estudante apresente ao 
secretario conhecimento de haver satisfeito a taxa.

As aulas das Faculdades serão abertas no dia 
15 de março e encerradas em 15 de outubro. Os len
tes são obrigados a lecionar em todos os dias uteis 
da semana, por espaço de uma hora, podendo, sem
pre que o julgarem conveniente, ouvir alguns estu
dantes sobre a lição da vespera. O ultimo dia de cada 
semana será destinado a uma sabatina ou recapitu
lação das materias que fizeram objeto das lições. Para 
essa sabatina poderão os lentes designar arguentes 
e defendentes ou arguir por si mesmo os estudantes. 
0 não comparecimento de um estudante á sabatina 
ou sua escusa em tomar parte nela sem motivo aten- 
divel, será objéto de uma nota especial que o lente 
apresentará a seus colegas nos exames do fim do ano, 
além de ser apontada uma falta. Terão direitos a 
prêmios os lentes ou quaisquer pessoas que compu
serem compêndios ou obras para o uso das aulas, e 
os que melhor traduzirem os publicados em lingua 
estrangeira, depois de terem sido ouvidas sobre elas 
as congregações e de serem aprovados pelo governo.

A congregação reunir-se-á no dia 22 de outu
bro, a fim não só de julgar as habilitações dos estu
dantes para serem admitidos a exames, como tam
bém designar os lentes que devam examinar nos di
versos anos. Para os impedimentos que ocorrerem 
no decurso dos exames, o diretor determinará a sub
stituição. Os lentes que tiverem regido as cadeiras 
durante o ano deverão ser de preferencia designa
dos examinadores dos respectivos estudantes. Os exa
mes $erão por pontos dando-se ao estudante o inter
valo de 24 horas. Nos tres ultimos anos haverá uma 
dissertação feita pelo estudante sobre um objéto dado



n oovcrno, não obstante poderá 
tambem por Pont^- °, f>„ar conveniente, ouvidas as 
determinar, quando ] 8 vafI0S 0s exames das ma-
congregações, que s J ‘ „ amelde positivas. Os estu- 
terias que nao forem mere FacuP ade nao poderao 
dantes matriculados em n£S das niaterias que
fazer, perante a outra, an0. Será permitido
naquela aprenderam dura lesmente” matricular
ão estudante aprov q estudante reprovado
se de novo no mesmo ainão poderá ser mais admi-
fTo%7 m tócuTaeS“ s Faculdades de direito.

tudante possa obter o g terias do curso, to-
proposições sobre o a(ja uma delas. No princi- 
cando pelo menos tres d ^  enviarão.ao
pio do ano letivo os lent . de suas cadei-
diretor dez questões s o b r e serao pelo secreta-
ras. Aprovadas pela cong g prios para esse
rio numeradas e escritas e á 0 doutorando
fim. Dentre as ditas questo ver as suas propo-
aquelas sobre que Pre‘e" ^ torando apresentará uma 
sicões. Além das teses , antecedencia de
dissertação sobre pont- tirado ^ ganisará anual- 
tres dias perante a congr ^  para esse fim. As
mente uma serie r » 0 que for marcado pelateses serão formuladas P ssam ^  oportunamen-
congregação, de sort q . y de lentes por ela no
te aprovadas por um rr.VoCão serão impressas a 
meada. Depois dessa ap,r distribuidas a todos
custa do mesmo ,d f ^ n d o  será arguido e julgadoos lentes. Cada doutorando ^era^arg^ ^  ^
por sete lentes, toados atedraticos, e tres sub-
fesa das teses, sendo qua á r meia hora. 0
stitutos. Cada examinador “ guna P & nQta de
bacharel que no ato do 5. ano tivei

1 * 0tP‘J rs' > ■ ■' 'j.' "
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“sim pliciter” não pode inscrever-se para defender 
teses. À aprovação simples não im pedirá a colação 
de gráo; fica, todavia, neste caso salvo ao doutoran
do a faculdade de apresentar novas teses, acerca das 
quais se observarão as form alidades já prescritas. O 
que fôr reprovado só um ano poderá ser adm itido a 
novo ato. O gráo de bacharél será conferido aos 
alunos aprovados no 5.° ano, dois dias depois de ter
minados os atos desse ano. Na vespera publicar-se-á 
na secretaria a qualidade de aprovação de todos os 
que estiverem nas circum standas de tom ar gráo, a 
fim de que o aluno aprovado simplesmente possa de
cidir-se sobre a repetição do ano.

Em caso algum os lentes perceberão as grati
ficações que lhes são ou forem concedidas, sem o 
exercicio da respectiva cadeira; terão, porém, direito 
aos ordenados, quando faltarem  por motivo justifi
cado de molestia, não lhes sendo abonada sem essa 
circum standa mais do que duas faltas em um mez. 
As licenças que pedirem  só lhes poderão ser con
cedidas com ordenado por inteiro até seis meses e 
por causa de enferm idade. Fóra destas hipóteses ces
sarão os vencimentos qualquer que seja o motivo da 
falta. As faltas dos lentes durante o tempo letivo só 
poderão ser justificadas até o terceiro dia depois da 
prim eira; a justificação será repetida ou no fim  das 
faltas ou continuando elas, quando tiverem  de rece
ber os seus vencimentos. As faltas ás sessões das con
gregações serão contadas como as que derem nas au
las. Os lentes se apresentarão de béca nas respectivas 
aulas e atos acadêmicos, á hora m arcada, e serão 
sempre os prim eiros a dar o exemplo de cortesia, e 
urbanidade, abstendo-se absolutam ente de propagar 
doutrinas subversivas ou perigosas; aqueles que se 
deslisarem destes preceitos, serão advertidos cama-

\



~ o miem o diretor éasr. siS'Tss *«%•« -  *srr r.srpi.”«5.>.. » ,
ses a um ano com p * ao l0(| 0s os dias nota- 

As faltas dos estudantes sex a fim de ca
das por um bedel em uma caderneta qg r’ubricada pelo 
da lição, será examinada o Quarenta faltas,
respectivo lente n a ^ ^ 1 ,  fazem per- 
embora abonadas, abonadas fazem preterir
der o ano. Sete faltas nome estiver co-
o estudante da ordem e ^ . ter lugar depois de

I  locado para o ato, q u e P Qd quando de
terminado todos os - al-as n 0  primeiro dia em
rem faltas, deverão ] g tardar no dia seguinte; a
que comparecerei respectivo lente, que fic
justificação sera dada^ ao fundadas as ra-
autorisado para  abona ’ esentados. Incorre em fal-
zões ou os documentos aprese eir0 quarto de
ta  o que comparecer d e p o ^ d ^ P ^ ^  p Q que decla-
hora, o que sair da au incorre em quatro fal-
ra r  que não estudou a Uça , ^  no dia de saba-
tas o estudante ^oe nao nesse dia reti-
tina  sem motivo o s  exercidos ou
rar-se da au la an es r  a ' sua vez de falar, e em
depois deles antes d 8 denois de principiados osduas o que se apresentar depois ae p ^  ^  cham a.
ditos exercícios, podendo perturbar o silencio,
do pelo lente. O estudant q qu nela proceder
causar desordem dent si não se contiver
mal, será repreendido pel aula ordenando ao
o lente fará imediatamente sa d nota do fato
r t qcaed ^ r p r a -  levado ao conhecimento do

gQ Ensino juridico
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diretor. Si o estudante recusar sair ou se usar pala
vras desrespeitosas o lente fará tomar por termo 
isso mesmo pelo bedel e dará logo parte do ocorrido 
ao diretor. Si o lente vir que a ordem não pode ser 
restabelecida, suspenderá a lição, ou sabatina, man
dando pelo bedel tomar os nomes dos autores da de
sordem para o fim acima indicado. O diretor logo que 
liver noticia do fato, nas duas hipóteses acima, fará 
vir a sua presença o culpado ou culpados, e depois 
de ler publicamente a parte dada pelo lente, e o ter
mo lavrado pelo bedel, imporá a pena de prisão cor- 
recional de 1 a 8 dias. A prisão correcional terá lu
gar, dentro do edificio da Faculdade, em lugar con
venientemente preparado, e donde nos dias letivos 
sairá o delinquente para assistir ás lições, ou para 
ir fazer ato, se este tiver lugar na ocasião em que o 
estudante ainda não tenha preenchido os dias de pri
são. Si a desordem fôr dentro do edificio, porém fóra 
da aula, qualquer lente ou empregado que presente 
se achar, procurará conter os autores em seus de
veres. No caso de não serem atendidas as admoesta
ções ou se o sucesso fôr de naturesa grave, o lente 
ou empregado que o presenciar deverá imediatamente 
comunicar o fato ao diretor. Este logo que receber a 
participação ou ex-oficio quando por outros meios 
tiver noticia do fato, tomará dele conhecimento, fa
zendo comparecer perante si o estudante ou estudan
tes que o praticaram; o comparecimento terá lugar 
na secretaria. Si depois das indagações a que proce
der o diretor, achar que o estudante merece maior 
correção do que de uma simples advertência feita 
em particular, o repreenderá publicamente. A re
preensão será neste caso dada na secretaria em pre
sença de dois lentes e dos empregados e de 4  ou 5 es
tudantes pelo menos; ou na aula a que o estudante

. ? , • Fi]
\ \
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nertencer presentes o lente e os outros estudantes da
— P CA conservarão nos respectivos lugares, mesma, que se conservar <PPrPtario e de todos A todos estes atos assistira o secretario e

m entre si p » .
nfnhum deles ir á aula a cada um dos que nao justi
fiquem a ausência, será imposta a pena de 5 fa 
e os cabecas serão punidos a perda do ano. Se prat 
parem dentro do edificio da Faculdade atos ofensi- 
r ?  “ publics .  d . Religião do Es.«d« »  ».

qualquer lug.r ou por "u’ i L  d í
i; -oironi ameaças, tentarem agressao ou via»

r íf /n m ra T d lre tò r  ou contra os lentes serão pum- fato contra o pvpriitarem as ameU"

As penas de prisão correcional por mais de « dias de 
detenção dos diplomas, de suspensão do ato, de pe 
de ano e de exclusão, serão impostas Pe^ congrega- 
cão da oual se admitirá, nos quatro últimos casos, 
recurso para o governo. A policia que deve obser
vada dentro do edificio da Faculdade tanto pelos 
lentes empregados e estudantes, como por pessoas 
: « n h . ? « o  L i »  acadêmico, fonumâ £
refíulamento especial que o governo orgamsara, ou 
vidas as Faculdades. Na sessão de encerramento a 
congregação encarregará a um dos seus m an ros 
anresentair, na primeira sessão do ano segui , 
Memoria historico-academica em que ^ ea^ ^ “  fica 
acontecimentos notáveis do ano find . g 
autorisado, quando julgar conveniente, a ^abetece^ 
prêmios que serão distribuídos, no fi

4»
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1 por certo numero de estudantes que mais se
gmrein nos diversos anos da Faculdade” ( D e c  i m  
d e  28 d e  abril d e  1854). \L > e c . 1086

1855. Regulamento complementar Este remit*
u l f h a S J 6 SObre GXameS P -P - a to r io  / m t t :

das votações; e da defesa d* L t  dos atos e
doutor e gráô de L S - r ?  parf  ° & & 0  de 
colacão dos aráos dU f  u ° formul;lrio para a

■sessões das congregações; os direitos e devehes dos lucionanos a d m i n i s t r o f i v  • ocveres dos
exercidos praTcos d a f  an as ^ P ' “ f  academica’ dos
ram revogados a decisão de deCre‘°S fica'

naico deviam recair somente sobre o merifn cio dos oDositoree ” i? +« , mento litera-
ano queTescrevia I 11,® , a decisâo do mesmo
viam residír narcfdades “ i*®*? e empregados de-
( D e c .  1568 d e  24 de f e v e r e d  d e ° \ ^ e l e c i m ^

i - ™ ? M  S c u i d S s t  t s
veniente regni c o S u a m ”  “
com assiduidade e deligenda e ^ a servir

t l a s r i j E K Ã - r

'.M

-i

I

I

I

\ \
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que como informei o ano passado ^  ^ 3
aquele para ' á f ^ a f i n d iS d a ^  pelos
cmgir-me o mais po respectivas congre-

reeulando as aulas preparatórias anexas as c reguiaiiuu conforme os estatutos de M ae

gras com que se faze fom a e modo de julgar,
tanto no que concerne admitidos. Income no que respeita aos livros neles aa & ^  de
felizmente sou obrigado a confess d nas
edifícios apropriados continuam a emb a efeito
Faculdades de n * j j ^  d gaMnetes, hortos botani- 
c o r S a / :  laboratorios
“ o f to rn T srp o rto tú  cada dia mais urgente. Basta 
cios t°™a s P dificuldade de se encontra-
?ema í o S n tr o V  ddade, Jà ^  £  - m  todas
as condições convenien , P , ara a frequência 
paço suficiente, e ^ ^ u g a r  azad P ^ na da

£,,t,"Sn,ee“ 2? i “ ímo ^
máo estado expuz em relatono anterior. As circums
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I r '™ ? ! 1'1131' ? ,  d°  paiz’'  os onus extraordinarios
Tesonrn v  d?Ias Pesaram de improviso sobre o tesouro Nacional, e outros motivos não permitiram
ciogcomr a0 n emeçar ahlda 3 fundaSâo de um edifi-
seu fim v  eSSarla caPacidade para preencher o seu tim. Posso porem, afiançar que não nerco de 
vista este objéto.” 4  per a

1857. “Correram regularmente, durante o ano nas
cina>> Os ina ,a h0a daS Faculdades de direito e medi- cuia. Os inconvenientes com que lutavam tais estabe-
doTíentos8 f? r°venientes das frequentes substituições aos lentes, fizeram-se sentir em menor escala tornan-
suT aulas8 TodmanentV - tedratÍC0S no «ercicio de , aulas* Todas as cadeiras das quatro Faculdades
cham-se atualmente providas. 0  quadro dos cmosito-

Côrte^ntdeaB0a T let0i ' 'a FacuIdade de medicina da" S n h  í  i!  acham-se vagos tres lugares. 0  pro
vimento destes lugares depende de concurso a mie
da *de falta AS bibli° tecas «ssentem-se am
para o estudo afaS " " I3* 6 de reconllecido interesse
ReHero : ,  "í3 aS que nelas se ensinam.Kenero o pedido feito no ultimo relatorio Termi
na o ministro sugerindo a creacâo na Côrte de um

ce-me nois VeZ T*® imPeriosamente. Pare-
falta do ?  Jf  i® t<ImvP<? de tra ta r-se de preencher a 
n o s s a  mn ví a31 estabeIe“ m ento o que hab ilita rá  a 
ministrativa 3 p6 Iludio;i lugares na carre ira  ad-

e cL , . P em llb  tam bem  1ue lem bre a conve-
uue mo o aÇa° d? Curso de A n c iã s  naturais de que me ocupei no relatorio  de 1854”.

nrw 1,8.62- Na Faculdade de S. Paulo m atricularam -se 
nos diversos anos, 490 estudantes dos quais foram



. .  (OO rpnrovados 39, retirados 3 e perderam aprovados 438, reP™v de 468  estudantes matri-
o ano, 10. Na do Rec , uirovados 34 reti
culados foram aprovados 416, N̂ ovf^ uldade dois
rados 13 e 6 perderam receberam o gráo debacharéis defenderam tese e receber S ém
doutor. A , b M o t é m t o  “ S J T no  decurjo
feito aqmsiçao de mais aigu de § Paul0)
do mesmo ano foram  ’ f Ramalho,
“Pratica civil e comercial p e l o 0 elo profes-

" E1T h ’,0 ,. í ,  Í X u S Í T P r e i t o  u d m in b tr .th o
p“ rF.‘- “ '«lÔ profV »or F r .n d so o  I M  F u rt.d o  do 
Mendonça.

Transcrevendo a estatística dos exames nas 1854. iranscrcveiiuv . . # T .1 }ft Barroso:
V̂é“ a \ \ °  a u m e n t o  que exprime

eSs° cifras; sabe-se —
são devidas m ais • estudos e pro
se não crim inosa relaxaçao, oo i  do
gressos reconhecidos.. Nas facuWades^cle og
Im perio form am -se o., w I- adm inistração,
cargos de representação nacion . adovacia:
da diplomacia, da mag ^  g melhoram entos
quaisquer que sejam ‘ todos esses im portantes
que se tenham  d e >  im proficuos, se nao

gfü rs ssav* • *—
sociedade pricipalm ente. faculdades

O estado °  m°4g ^ e f Ce bases mais seguras 
no decerno de 18.» a i» Faculdade
para  as observações que acabo de faze t Na r 

f c  do Recife m atricularam -se 3.9b4 estuaam es i

136 Ensino juridico
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vRclos 3 700 e reprovados 128. Na Faculdade de S. 
Paulo. 4.07« matriculados, 3721 aprovados e 193 re
provados. Estes algarismos, diz o Liberato Barroso 
(que era lente substituto na primeira) são eloquen
tes e dispensam qualquer comentário. Se eles expri- 
missem o resultado de verdadeiros exames, julgados 
com a necessaria imparcialidade e rigor de justiça, 
uos teríamos uma grande classe de eminentes juris
consultos, magistrados, advogados etc: os fatos, po
rem dizem absolutamente o contrario”. (A Instrução 
Publica no Brasil 1867).

Ref° rma Liberato Barroso. “O curso era 
dividido em duas secções de ciências juridicas e de 
ciências sociais O plano da primeira secção estava
nubüco fir í U1n°-: Y  T :.dÍreÍto na tu ra lV iv ad o  e publico (1. cadeira); direito romano (2.a cadeira) •
2- ano: analise da Constituição. (l.a cadeira) • direito 
criminal e analise do Codigô (2.* c a d e ta ^  3.» ano 
direito civil patrio com analise e comparação do di
reito romano (l.a cadeira); direito comerdal e ma- 
iitimo e analise do Codigo (2.a cadeira); 4." ano- di-

« * • * , « « *  teoria e £
cadeira); direito eclesiástico. O plano 

Je estudo da segunda secção era o seguinte- 1° ano-
S t Y n f " 1'n  ? rivf °  ei PHblÍC0 2-° - o :  anaiise da , n'stdmeao (1. cadeira); direito internacional e di-
Poniacia (2.a cadeira); 3° ano: direito a d i K w  
ivo (1. caoeira); economia politica (2a cadeira) • di- 

leito eclesiástico (3.a cadeira).
As modificações essenciais feitas ao nlano de

S 5 t á L " “  f” " " : *> í ™ “  * •  ™ “ ien-
1. Í V Y Y  5 C!?.nc,.as soclais; b) frequência livre 
cadeira' n u -  Y , dlrelto eclesiástico; c) creação da 

e direito romano; d) concurso para lente



138 E nsino  juridico

dentre os professores substitutos; e) rejeição pelo 
governo da lista tríplice dos candidatos aprovados em 
concurso para lente “por não lhe convir ; f) suspen
são do feriado de quinta-feira; g) matricula em qual
quer das aulas; h) exames vagos para os estudan
tes que quizerem prestar; i) exames vagos para os 
estudantes que tiverem frequentado cursos estranhos, 
quer publicos, quer particulares. Em seu relató
rio o ministro diz o seguinte: “0 sistema atual
mente seguido nos estudos superiores do Imperio não 
é em minha opinião, o que mais se harmonise com 
as condições e necessidades da civilisação moderna. 
E’ sobretudo na instrução superior que deve ter 
uma aplicação mais vasta o principio da liberdade 
do ensino. . .  Entretanto não me parece prudente ope
rar de chofre uma reforma radical, que poderia en
contrar dificuldades nos habitos e nos espiritos. Julgo 
mais conveniente fazer nos regulamentos algumas 
modificações no sentido do novo sistema, e tentar pela 
experienda a sua aplicação. . .

A organisação, que ás Faculdades de direito deu 
o decreto de 1.854, não foi a mais regular, nem sa
tisfazia cabalmente ás necessidades do ensino. Era 
geralmente reconhecida a necessidade de separar-se 
as ciências propriamente jurídicas das ciências so
ciais dividindo o curso em duas secções. Os indivi
duos que pretendem seguir a carreira da magistra
tura e da advocacia, não precisam dos mesmos estu
dos que são necessarios, aos que abraçam a carrei
ra administrativa ou politica. Separadas as ciências 
sociais das ciências juridicas, e constituindo cursos 
especiais, os estudos se fazem com muito mais apro
veitamento; e se vae introdusindo no paiz o gosto pe-
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Ias especialidades, que é o mais poderoso incentivo 
dos grandes e talentos e a base de todas as ilustrações 
conhecidas.

 ̂ utonsaçao, que concedestes ao gover
no pela lei n. 714 de 10 de setembro de 1853, e fir
mado nas Imperiais Resoluções, tomadas sobre con
sultas do conselho de Estado de 29 de novembro de 
1859 e 6 de março de 1860, publiquei o decreto n. 3.454 
de 26 de março que dá nova organisação ás Faculda
des de direito, e que será submetido á vossa aprova
ção.

Entendendo que é um mal a existência de muitas 
leis sobre o mesmo objetivo, conservei nos novos esta
tutos as disposições dos outros, que no meu entender
nao deviam ser revogadas.” {Dec. 3454 de 26 de mar
ço, de 1865).

Estes estatutos não tiveram execução. Na sessão 
de 5 de junho de 1865 apresentou o deputado Mar- 
tim Francisco Ribeiro de Andrada, o seguinte pro- 
jéto de lei: “Fica suspensa a execução do decreto 
n. 3454 de 26 de abril do ano de 1865. Õ governo man
dando ouvir as congregações das faculdades de direi
to, fará no referido decreto as modificações que jul
gar convenientes e sujeitará o mencionado á apro
vação do corpo legislativo.”

“Tendo sido votada no art. 2 § 22 da Lei n. 
1836 de 27 de setembro de 1870, que fixou a despesa
i ° iÇi JLo receha geral do Imperio para o exercido de 
10/1-1872 a quantia precisa para o estabelecimento 
nas Faculdades de direito de S. Paulo e Recife, de 
duas cadeiras de gramatica e lingua nacional, con- 
lorme a proposta apresentada á Assembléa Geral 
Legislativa na sessão do ano passado: hei por bem 
de acordo com a disposição da dita Lei, crear as re-
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feridas cadeiras, percebendo cada um dos resP ^ J ^ 0S 
professores anualmente o ordenado de 1 :0 0 0 |0 0 0  e 
de gratificação 600$000 réis”. Assina este decreto o 
ministro João Alfredo. (Dec. n. 4690 de 11 de feve
reiro 1871).

1879. Reforma Leoncio de Carvalho. (Vide 
vol. 2 .°).

1883. “O grau de desenvolvimento, a que foi le
vada a exposição das doutrinas do curso, é duro e 
triste dizer, mas é verdade; não esteve na altura que 
era para desejar. Não comento, limito-me  ̂ esta
belecer o fato, seja qual íor a causa deste. A idea de 
abandonar os velhos compêndios e, de acordo com 
um dispositivo de regulamento de 1855, reduzir o pro
grama de ensino das diversas cadeiras, idéa que fora 
suscitada e aceita nas ultimas congregações de 
1882, não teve o exito esperado. Pelo menòs, 
é certo que uma das razões apresentadas em 
pról dos programas, a consideração de nunca se 
ter podido chegar ao fim dos compêndios, essa 
razão deixou de ser tal, desde que também os pro
gramas não chegaram ao seu termo. O mal permanece 
o mesmo, porque o mal é talvez diverso daquele 
que se supõe; e a sua fonte não pode ser arredada 
com expediente de ocasião, O autor da presente ‘4 me
moria” (doutor Tobias Barreto) não pertence á clas
se dos que vivem constantemente a dizer orações a 
deusa liberdade, mas também não tem horror a ela. A 
chamada liberdade de ensino não lhe mete medo. Ele 
se sente com bastante força para aguentar todo o seu 
liberalismo; se lhe falta a do talento, sobra-lhe a for
ça da generosidade para perdoar até aos estudantes 
que o ofendem, como o ofenderam mais de uma vez,
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quando se achava no exercício da cadeira de economia 
politica, sem que isto aliás importasse uma quebra 
da disciplina, tão zelosamente mantida em relação a 
outros. Não hesito, portanto, em repetir: o mal é di
verso; o mal não está na liberdade, nem mesmo no 
abuso dela, que é semelhante àquele fato maravi
lhoso da mitologia grega o qual curava, somente ele, 
as feridas que fazia; o mal está na hibrida junção, que 
parece ás veses nesta Faculdade (do Recife) querer es
tabelecer-se, da liberdade extrema com o extremo obs
curantismo. Que os lentes tenham a coragem de ensi
nar desassombradamente o que lhe parecer mais con
forme aos progressos da ciência, para usar da pro
pria expressão do regulamento, que os estudantes te
nham o direito de aceitar ou rejeitar o que lhes pa
recer mau, sem causar escandalo, sem provocar as 
iras de quem quer que pretenda fazer desta Facul
dade um instituto religioso, um apendice da Santa 
Madre Igreja, e ao certo as cousas andarão melhor. 
Fora disto, e do mais que se prende, a Faculdade 
corre o risco de tornar-se simplesmente um apen
dice da Tesouraria, um pequeno repartimento do 
fisco nacional. Quanto aos cursos livres nada ocor
reu que deva ser mencionado”.

1884. “E* dispensada a condição de idade para 
a matricula nos estabelecimentos de ensino superior, 
dependentes do ministerio do Imperio”. (Dec. 3232 
setembro de 1884).

1885. Estatutos. “Cada uma das faculdades de
diieito se designara pelo nome da cidade em que tiver 
assento, será regida por um diretor e pela congre
gação dos lentes. Haverá em cada faculdade dois 
cursos. 0  curso de ciências juridicas constará das se
guintes materias: direito natural; constitucional;
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eclesiástico; direito romano, direito criminal incluin
do o militar; direito comercial inclusive o maritimo; 
direito civil; medicina legal; processo criminal, pra
tica de processo, hermeneutica juridica; processo 
civil; processo comercial, pratica dos mesmos proces
so; historia do direito nacional. 0  curso de ciências 
sociais: direito natural; direito publico universal; di
reito eclesiástico; direito constitucional; direito das 
gentes; diplomacia e historia dos tratados; ciência de 
administração e direito administrativo; economia po
litica; ciências das finanças e contabilidade do Esta
do; higiene; legislação comparada sobre direito pri
vado (noções). O estudo do direito constitucional, do 
direito criminal, do direito civil, do direito comercial, 
do direito administrativo, no curso de ciências juri
dicas, será sempre comparado com os das nações es
trangeiras . . .  Poderá o governo dispensar o concurso, 
quer para o lugar de lente, quer para o de substituto, 
si a congregação onde se der a vaga propuzer unani
memente algum doutor ou bacharel que se tenha dis
tinguido por mais de cinco anos no exercicio do ma
gisterio particular e seja autor de algum compendio 
ou tratado pelo governo. . .  Haverá uma revis
ta, impressa em oitavo francês para formar 
um volume de 600 paginas. Nenhum lente po
derá recusar, sem justo motivo, o encargo de 
redator. Será a revista redigida por uma comissão 
de 3 lentes e de 2 substitutos, nomeada pela congre
gação. A sua publicação será trimensal. Terão pre
ferencia as memorias originais sobre assuntos con
cernentes ás materias ensinadas na faculdade. Será 
a revista enviada ás redações dos periodicos da mes
ma naturesa nacionais e estrangeiros e ás instituições 
cientificas mais importantes, em troca. O preço" de 
assinatura para os alunos da faculdade terá um
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abatimento de 50% ... De cinco em cinco anos cada 
íaculdade indicará ao governo um lente ou substituto 
para ser encarregado de estudar nos países estran
geiros mais adiantados da Europa e da America os 
progressos da ciência, os melhores métodos de ensino, 
e a organisação das faculdades; a congregação dará 
instruções marcando a epoca, duração e ibenerario, 
e obngaçoes de informar á faculdade; o diretor ve
lara pelo cumprimento dessas obrigações. O gover
no, ouvida a congregação, cassará a "nomeação de 
comissionado que não cumpril-as. . .  Os doutores e 
bacharéis em ciências juridicas poderão abrir cur- 
s°sJ wres . mesmas ciências no recinto da facul
dade; para isso deverão dirigir um requerimento 
acompanhado de seus diplomas científicos e de folha 
corrida, no qual designarão a materia que pretendem 
lecionar e o programa que se propõem seguir. A con
gregação votará nominalmente sobre a petição No 
caso de deferimento o diretor designará o local; se não 
houver local para dois pretendentes será isto especifi
cado na licença; e si o candidato persistir em abrir 
curso devera avisar ao diretor, indicando a localidade
sob / er r de S~er ^  Todos 08 cursos livres ficarão rm a u lsca*lsaçao do diretor que os visitará sempre
que lhe parecer conveniente. Quando os cursos não
preencherem os fins ou neles forem despresados os
l^gram as e professadas doutrinas subversivas e com
tranas a moral ou se derem distúrbios, o diretor dará
sar aeíipm e n t0  n' fat° /  con§rega?a° que deverá cas- 

f  llcen9a— Os professores particulares que se não 
conformarem com a resolução da congregação! po- So
So ZCOrrer Fara Ag0a-ern0 que ex*Sirá a

n!a!! v m  - decidlrá como fôr acertado. O
i ser roiu.viw eiHa ,"a° excedera de um ano, podendo I renovado, neste caso, o programa. Poderão abrir
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curso os professores estrangeiros que se tiverem ha
bilitado com defesa de téses perante a congregação, 
e os que tiverem sido professores oficiais ou parti- 
culares de faculdade estrangeira reconhecida pelo 
respectivo governo. Para os atos solenes da faculda
de serão convidados os professores particulares. No 
relatorio anual o diretor fará menção dos professo
res particulares que mais tiverem contrihuido para 
o adiantamento do ensino. Os professores particulares 
serão obrigados a publicar em cartazes os programas 
de seus cursos com o horario respectivo, a localidade 
e outras informações que julgarem convenientes. 
Estes cartazes serão afixados, depois do visto do dire
tor da faculdade, nos lugares mais frequentados do 
edifício da faculdade. Os cursos poderão ser diurnos 
ou noturnos, estes até 9 horas da noite. Os professores 
particulares serão responsáveis pelas despesas feitas, 
assim como os danos que eles e seus discipulos cau
sarem a objétos da faculdade, e nos que forem pos
tos á sua disposição para o ensino. Os empregados 
subalternos da faculdade serão obrigados a prestar 
os seus serviços nos cursos particulares, mediante re
muneração previamente ajustada, e aprovada pelo di
retor. Os lentes e substitutos não poderão abrir cur
sos retribuidos das materias professadas na faculda
d e . . .” {Dec. 9360 de 17 de janeiro de 1885).

Em 29 de novembro do mesmo ano, o decreto 
n. 9360, manda suspender a execução des estatutos 
acima referidos.
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1851. Em agosto foi o governo autorisado para 
dar novos estatutos ás Escolas de medicina podendo 
alterar as disposições da Lei de 3 de outubro de 1832 
pelo modo mais conveniente ao ensino, regularidade 
e disciplina das escolas e exercícios da medicina e 
armacia. Era também autorisado a por em execucão 

os referidos estatutos logo que fossem publicados, sal
vo qualquer aumento de despesa que não se realisaria 
sem que fosse decretada pelo poder legislativo, ao 
qual também ficava reservada a aprovação definiti-
1851)OS meSm°S estatlltos* (£« 608 de 16 de agosto de

1853. Em virtude desta resolução foram decreta
dos novos estatutos, em 7 de maio, referendados pelo 
ministro Francisco Gonçalves Martins. Em setembro 
oeste mesmo ano é decretada uma resolução legislati
va que autonsava aumento de despesa necessaria 
a execução provisória dos novos estatutos, podendo 
mzer as alterações julgadas convenientes, sem mais 
aumento de despesa. Os estatutos do ministro de 1853

SeT  execu<?a a  (Decreto n.° 1169 de 7 de maio
(te 1853 e decreto 714 de 19 de setembro de 1853).
T«7EstaVa rev?§ada a resolução de 27 de janeiro de 

00 que mandava observar, com varias e numero-
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sas alterações, o projeto de estatutos elaborados pela 
Faculdade de medicina da Corte, e nunca aprovado 
pela Assembléa Geral Legislativa.

1854. Reforma Pedreira. As atuais Escolas ou Fa
culdades de medicina continuarão a denominar-se 
“Faculdade de medicina” designando pelo nome da 
cidade em que tem assento. Cada Faculdade será re
gida por um diretor e por uma junta composta de 
todos os lentes, a qual se intitulará: congregação de 
lentes.

0  curso será de 6 anos, sendo as materias do en
sino distribuidas pelas seguintes cadeiras: l.° ano —
1. a cadeira: fisica geral e particularmente em suas 
aplicações á medicina; 2 .a cadeira: quimica e mine
ralogia; 3.a cadeira: anatomia descritiva (demonstra
ções anatomicas). 2 .° ano: l.a cadeira: botanica e 
zoologia; 2 .a cadeira: quimica organica; 3 .a cadeira: 
fisiologia; 4.a cadeira: repetição de anatomia descri
tiva (sendo os alunos obrigados á dissecções anato
micas). 3.° ano: l.a cadeira: continuação de fisiologia;
2 . a cadeira: anatomia geral e patologia; 3 .a cadeira: 
patologia geral; 4.a cadeira: clinica externa. 4.° ano: 
l.a cadeira: patologia externa; 2 .a cadeira: patologia 
interna; 3.a cadeira: partos, molestias de mulheres 
pejadas e de creanças recem-nascidas; 4.a cadeira: 
clinica externa. 5.° ano: l.a cadeira: patologia interna 
(continuação); 2 .a anatomia topográfica, medicina 
operatoria e aparelhos; 3.a cadeira: materia medica e 
terapêutica; 4.a cadeira: clinica interna. 6 .° ano: l.a 
cadeira: higiene e historia da medicina; 2 .a cadeira: 
medicina legal; 3.a cadeira: farmacia (com frequência 
da oficina farmacêutica duas vezes por semana, com 
os alunos deste curso); 4.a cadeira: clinica interna.



Cada uma destas cadeiras, cujas materias não 
torem repetidas ou continuadas, será regida por um 
lente A de anatomia será comum aos alunos do l.° 
e do 2 .° ano: a de fisiologia aos do 2 .° e do 3 .° ano: 
a de patologia interna aos do 4 .° e do 5 .° ano: a de 
clinica externa aos do 3.° e do 4.° ano; a de clinica 
interna aos do 5.° e do 6 .° ano.

! As/ aculdades poderão propor ao governo as mo
dificações que na presente distribuição das cadeiras 
parecerem mais convenientes ao ensino; e o governo 
resolvera como entender mais acertado.

As materias do curso medico serão divididas em 
tres secções: a saber: das ciências acessórias: fisica, 
química e mineralogia, medicina legal, farmacia; das 
ciências cirúrgicas: anatomia descritiva e geral, pa
tologia externa anatomia topográfica, medicina ope
ratoria e aparelhos, partos e molestias de mulheres 
peja as e de recem-nascidos, clinica externa; das 
ciências medicas: fisiologia, patologia geral, patolo
gia interna, materia medica e terapêutica, higiene e 
historia da medicina, clinica interna. Além dos res
pectivos lentes cada secção conservará o numero de 
( ois substitutos. Terá mais o numero de opositores que 
o governo defimtivamente determinar sobre propos
ta das congregações. Fica o governo autorisado para 
suprimir os lugares de substitutos, a proporção que 
torem vagando, e quando houver opositores habilita- 

os e em numero suficiente, procedendo sempre au
diência ou proposta da congregação.

O curso farmacêutico será de tres anos, distri- 
nuindo as materias pelas cadeiras do curso medico da 
lorma seguinte: l.° ano: 1 .» cadeira: fisica; 2 a cadei-
n t'Qq oT 1Cj e.mmeralogia- 2-° ano: 1-“ cadeira: bota- 
lca; Â- cadeira: quimica e mineralogia; 3 .a cadeira:
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quimica organica. 3.° ano: l.a cadeira: botanica: 2.a 
cadeira: materia medica: 3.a cadeira: farmacia. 
Além da frequência das aulas referidas, os alunos 
deste curso praticarão diariamente desde o l.° ano 
em uma oficina farmacêutica, que o governo, logo 
que fôr possivel, estabelecerá no edificio de cada Fa
culdade. Emquanto se não crear esta oficina, a pra
tica terá lugar na que fôr designada pela congregação.

O curso obstetricio constará de dois anos e con
sistirá na frequência, em ambos anos, da cadeira de 
partos do 4.° ano medico; e mais na da respectiva cli
nica da Santa Casa de Misericordia, fazendo os exer- 
cicios em enfermaria especial; ou, sempre debaixo 
da direção do respectivo lente, em uma casa de ma
ternidade, que o governo creará, quando fôr possivel 
sobre proposta da congregação.

Além das enfermarias proprias para o ensino de 
clinica, serão fundados em cada Faculdade: um la- 
boratorio quimico; um horto botanico; um gabinete 
de fisica; um de historia natural; um de anatomia; 
um de materia medica; um arsenal cirúrgico; uma 
oficina farmacêutica; e os anfiteatros precisos parai 
as lições e demonstrações das materias, que os exi
girem. O governo instituirá Escolas praticas, e quando 
julgar conveniente sobre proposta das congregações, 
precedendo, porém, sempre autorisação do poder le
gislativo.

Na falta de hospitais por conta do Estado, os di
retores das Faculdades se entenderão com os prove
dores das Santas Casas de Misericordia, a fim de 
que estes ponham á disposição das mesmas Facul
dades as enfermarias necessarias e salas próprias, 
tanto para as dissecções e autopsia, como para os 
atos acadêmicos, que tenham de ser praticados em 
tais estabelecimentos. As congregações formarão e
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submeterão á aprovação do governo instruções espe
ciais para o regime e administração dos hospitais, ga
binetes e mais estabelecimentos acima declarados.

De tres em tres anos, cada uma das congregações 
deverá propor ao governo um lente ou opositor para 
ser encarregado de fazer investigações cientificas e 
observações medico-topograficas no Brasil ou para es
tudarmos nos paises estrangeiros os melhores métodos 
do ensino e examinar os estabelecimentos e instituições 
das nações mais adiantadas a este respeito. A respe
ctiva congregação dará por escrito ao nomeado ins
truções adequadas para o bom desempenho da in
cumbência designando a epoca e duração das via
gens, e os lugares que deverá visitar, e impondo-lhe 
a obrigação de remeter para os gabinetes da Facul
dade tudo quanto fôr de préstimo notável. As Facul
dades transmitirão, uma a outra, as instruções que 
expedirem, na forma acima prescrita, e as copias dos 
relatórios que receberem dos medicos em comissão, 
dividindo entre si os objétos uteis que adquirirem sem
pre que nos mesmos houver duplicata. Os diretores 
das Faculdades velarão no cumprimento das instru
ções que forem dadas aos encarregados das investi
gações ou observações, levando ao conhecimento da 
congregação e do governo, tanto do que ocorrer du
rante a comissão como o resultado final desta.

As cadeiras da Faculdade serão regidas pelos 
lentes catedráticos para elas nomeados, os quais to
marão, além disto, parte nos atos para que forem de
signados. Enquanto existir a classe de substitutos, 
serão estes preferidos para substituirem os lentes das 
secções a que pertencerem. Os opositores servirão 
corno preparadores, debaixo da direção dos lentes 
ou substitutos em exercicio. Na falta de substituto o 
diretor designará os opositores que devam exercer
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suas funções, podendo em caso de necessidade deter
minar que os de uma secção sirvam provisoriamente 
em outra. Todos eles concorrem e tomam parte nos 
atos da Faculdade na conformidade dos estatutos. O 
lente que contar 25 anos de serviço efetivo poderá 
ser jubilado com o ordenado por inteiro. O que se ju
bilar aos 30 anos, tendo servido pelo menos 25 efeti
vamente, terá, além do ordenado, metade da respe
ctiva gratificação. O lente que obtiver permissão do 
governo para continuar a lecionar depois de haver 
completado 25 anos de efetivo exercicio, terá um 
acréscimo de gratificação de 400$000 enquanto for 
pelo mesmo governo conservado. Aproveitará ao len
te para a sua jubilação o tempo do exercicio na re
gência de qualquer cadeira como opositor. Aos len
tes catedráticos e substitutos atuais se respeitará o 
direito adquirido pelas leis anteriores de jubilação 
aos 20 anos; mas neste caso terão somente direito ao 
ordenado que ora percebem. O tempo de exercicio até 
o fim da presente Legislatura lhes será contado como 
até agora, tanto para os que se jubilarem neste inter
valo, como para os que se quizerem depois jubilar. Do 
dito praso em diante, ficam sujeitos ás regras estabe
lecidas.

Vagando qualquer lugar de lente catedrático, será 
nomeado por decreto para preenchel-o o substitu
to mais antigo da secção da Faculdade, em que a vaga 
se der. E’ permitido a troca de cadeiras entre os len
tes catedráticos, mediante requerimento, informado 
pela congregação, que indicará as vantagens e incon
venientes da permuta. Os lugares de substitutos, en
quanto esta classe exigir, serão conferidos também 
por decreto, devendo sempre recair a nomeação em 
um dos opositores, propostos pela congregação. A 
proposta compreenderá tres nomes dos opositores de
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qualquer das secções, que mais se tiverem distinguido. 
O concurso terá lugar somente entre os opositores que 
para ele se inscreverem no praso de 30 dias, que será 
anunciado pelo diretor, quando o numero destes ex
ceder de cinco. Enquanto não houver pelo menos seis 
poderão concorrer com eles os doutores em medicina. 
D’entre os propostos escolherá o governo o lente para 
o preenchimento da vaga de substituto, atendendo não 
só aptidão dos mesmos para o magisterio, como tam
bém o seu procedimento, moral e civil. O numero dos 
opositores será provisoriamente de cinco para cada 
seccão.a

A nomeação dos opositores será feita em virtude 
de concurso. Os candidatos deverão ser cidadãos bra
sileiros, estar no goso dos direitos civis e politicos e 
ter o gráo de doutor em medicina por qualquer das 
Faculdades do Imperio. Os atos consistirão: a) em 
defesa de teses; h) em preleção oral; c) em composi
ção escrita; d) em prova pratica. As teses constarão 
de um certo numero de proposições; devendo a con
gregação designar com antecedenda pontos que com
preendam todas as materias do curso medico, d’entre 
os quais o candidato fará a sua escolha. Sobre uma 
destas proposições o candidato comporá uma disser
tação, devendo esta versar sobre objéto da secção em 
que se deu a vaga. As provas orais e escritas recairão 
soBre pontos previamente dados pela mesma congre
gação e tirados a sorte. A congregação apresentará ao 
governo o mais votado d’entre os concurrentes até 
o numero de tres, se tantos ou mais se houverem apre
sentados. A proposta da congregação será acompa
nhada de copia das atas do processo do concurso, das 
provas escritas, de uma informação particular do 
diretor sobre todas as circumstancias que ocorreram, 
com especial menção da maneira porque se houveram
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os concurrentes durante as provas, de sua reputação 
literaria, de quaisquer titulos de habilitações cienti
ficas que possuam, e dos serviços que tenham pres
tado. Na ausência de candidatos em qualquer concur
so, a congregação deverá, findo o praso por ela mar
cado, espaçal-o por outro tanto, e se, terminado este, 
ninguem se apresentar, o governo poderá fazer dire
tamente a nomeação dentre os doutores em medicina 
que tiverem pelo menos 6 anos de clinica.

0 diretor da Faculdade será pessoa graduada em 
medicina e nomeado por decreto. O diretor é o pre
sidente da congregação: regula e determina, de con
formidade com os estatutos e ordens do governo, tudo 
que pertence á Faculdade, e não estiver encarregada 
essencialmente a congregação. Incumbe-lhe: a) con
vocar a congregação; b) transferir, em circumstandas 
graves, para outra ocasião a reunião, e suspender a 
sessão quando se torne indispensável esta medida, dan
do conhecimento ao governo; c) nomear comissões, 
quando o objéto delas fôr de simples solenidade; d) 
executar e fazer executar as decisões da congregação, 
assinar a correspondência oficial; e) organisar o orça
mento anual e rubricar os pedidos de despesas men
sais, consultando a congregação quanto ás extraordi
narias; f) ordenar, de conformidade com as leis e or
dens do governo, a realisação de despesas que tenham 
sido autorisadas; inspecionando o emprego das quan
tias para elas decretadas; g) nomear, em caso urgente, 
os empregados subalternos que o serviço reclamar e 
arbitrar-lhes gratificações; h) visitar as aulas e assis
tir, todas as veses que lhe fôr possivel, aos atos e 
exercicios escolares, de qualquer naturesa que sejam; 
i) velar na observância destes estatutos: propor ao 
governo tudo quanto fôr conducente ao aperfeiçoa
mento do ensino e ao regimem da Faculdade não só
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na parte administrativa, como ainda na parte cien
tifica, devendo neste ultimo caso ouvir previamente 
a congregação; j) exercer a policia no recinto do edi
fício da Faculdade, procedendo, do modo prescrito 
nos estatutos, contra os que perturbarem a ordem; 
k) suspender por um a oito dias com privação de ven
cimentos, os empregados subalternos. 0  diretor, além 
das partes mensais e informações que deverá dar ao 
governo das ocurrencias mais importantes, remeterá 
no fim de cada ano letivo, um relatorio circumstan- 
ciado sobre os trabalhos do ano, com a noticia do 
aproveitamento de cada um dos alunos, e da regu
laridade do seu procedimento; assim como o desem
penho e pontualidade do serviço dos lentes e de todos 
os funcionários da Faculdade.

A congregação compõe-se de todos os lentes, ca
tedráticos ou substitutos, e dos opositores em exer
cido de alguma cadeira. Estes ultimos porém não 
tomam parte em suas deliberações relativas a pro
vimento das cadeiras e das substituições. A congre
gação não pode exercer as suas funções sem que se 
reuna mais de metade dos lentes, que estiverem em 
exercício efetivo do magisterio. As deliberações serão 
tomadas por maioria absoluta dos membros presen
tes, em votação nominal, salvo quando se tratar de 
questões de interesse pessoal, em que se votará sem
pre por escrutínio secreto. 0  diretor votará também, 
ainda que não seja lente, e em cáso de empate terá 
o voto de qualidade. Compete á congregação: a) exer
cer a inspeção cientifica da Faculdade* no tocante 
ao sistema e método de ensino, aos livros e compên
dios seguidos nas aulas, propondo quaisquer refor
mas ou alterações que forem aconselhadas pela ex
periência ou pelo progresso dos estudos; b) empregar 
a maior vigilância a fim de evitar que se introdusa
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praticas abusivas na disciplina escolar e no regi
men da Faculdade; tendo o maior empenho na manu
tenção dos bons costumes, e dando ao diretor todo 
auxilio no desempenho de suas funções; c) oferecer 
á consideração do governo os regulamentos especiais 
que entender convenientes para os diferentes ramos 
do serviço da Faculdade; e bem assim as medidas 
policiais que julgar vantajosas á saude publica e ao 
exercicio regular e legal da medicina, representando 
contra qualquer abuso.

Os trabalhos das Faculdades, principiarão pelos 
exames preparatórios no dia 3 de fevereiro e termina
rão no dia que a congregação designar, depois de 
concluidos os atos do ano. Os alunos que se quizerem 
matricular em qualquer das Faculdades deverão ha
bilitar-se com os seguintes exames: curso medico: 
latim, francês, inglês, historia e geografia, filosofia 
racional e moral, arimetica, geometria e algebra até 
equações do l.° grão; curso farmacêutico: francês, 
arimetica e geometria; curso obstetrício: leitura, es
crita, as quatro operações da arimetica e francês. As 
pessoas do sexo feminino que frequentarem este cur
so deverão ter pelo menos 21 anos de idade, e apre
sentar, sendo solteiras, licença de seus pais ou de 
quem suas veses fizer, e, sendo casadas, o consenti
mento de seus maridos. Os exames de preparatórios 
serão feitos perante professores designados pelo go
verno na Côrte e pelo presidente da provincia na capi
tal da Bahia. Terão lugar sob a presidência do diretor 
ou de um lente por ele nomeado.

As matrículas para as aulas começarão em l.° de 
março e se fecharão a 15, exceto para o l.° ano que 
poderão continuar até o fim do mez. Para matricula 
no l.° ano deverá provar-se em requerimento ao di
retor: certidão de exames preparatórios, idade maior

\\
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de 16 anos, pagamento de taxa respectiva. Para ma
tricula nos anos seguintes: certidão de aprovação no 
ano anterior e conhecimento de se haver pago a taxa. 
A matricula se poderá fazer por procurador, em caso 
de grave molestia.

Os lentes de cada ano lecionarão nas respectivas 
cadeiras em dias alternados, por espaço de uma hora, 
podendo sempre que julgar conveniente ouvir os es
tudantes sobre a lição da vespera. Haverá sabatina 
em cada aula pelo menos uma por mez. 0  não compa
reci men to á sabatina ou escusa de tomar parte nela 
sem motivo legitimo, será objeto de uma nota especial 
que o lente apresentará aos seus colegas nos exames 
do fim do ano, além de incorrer em falta. 0  lente de 
anatomia fará preparar esqueletos precisos para o 
gabinete, assim como as peças anatomicas de dificil 
dissecção, e as patológicas mais importantes; a esta 
ultima obrigação ficam igualmente sujeitos os lentes 
de clinica. Estes lentes organisarão em quadros men
sais taboas meteorológicas, preparadas por pessoas 
para este fim designadas; farão também a estatis- 
tica de sua clinica anual, com especial menção dos 
métodos e agentes terapêuticos empregados. Estes tra
balhos serão publicados na imprensa, sempre que fôr 
possivel, e depositados na biblioteca da Faculdade. O 
lente de botanica fará herborisações em dias designa
dos, acompanhado dos estudantes de sua aula; fazen
do recolher ao herbario da Faculdade todas as plan
tas importantes á materia medica brasileira. Todos 
os lentes e particularmente os de medicina legal, ma
téria medica e higiene farão, em suas lições, aplica
ção especial ao Brasil das doutrinas que ensinarem; 
o de materia medica deverá, além disto, apresentar 
os medicamentos indigenas que possam suprir os exo
ticos ou ser-lhes com razão preferidos. Os opositores
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das secções medica e cirúrgica serão obrigados, a 
assistir ás visitas dos respectivos lentes de clinica; e á 
noite serão encarregados, nos casos mais importan
tes, de repetir as mesmas visitas em companhia dos 
alunos, a quem para este fim prevenirão os ditos len
tes. Prepararão e demonstrarão igualmente as peças 
patológicas em ambas as clinicas. 0 opositor de cli
nica cirúrgica exercitará um dia na semana os alu
nos na aplicação de aparelhos em um manequim ou 
em um cadaver. Terão direito a prêmios os lentes 
ou quaisquer pessoas que compuzerem compêndios 
ou obras para uso das aulas, e os que melhor tradu
zirem os publicados em lingua estrangeira, depois 
de terem sido ouvidas sobre eles as congregações e 
de serem aprovados pelo governo.

Os exames serão vagos ou por pontos. Os estu
dantes matriculados em uma Faculdade não pode
rão fazer perante a outra os exames das materias que 
naquela aprenderam durante o ano. Será permitido 
aos estudantes aprovados simplesmente matricular- 
se de novo no mesmo ano. 0 estudante reprovado 
duas veses no mesmo ano não poderá ser mais admi
tido á matricula nas Faculdades de medicina. As teses, 
cuja defesa é necessaria para que o estudante possa 
obter o gráo de doutor, consistirão em proposições 
concernentes a tres questões, sendo cada uma relati
va a cada secção do curso medico. No principio do 
ano letivo os lentes enviarão ao diretor dez questões 
sobre as materias de suas cadeiras. Estas questões, 
depois de aprovadas pela congregação, na ata da 
sessão em que forem adotadas, serão pelo secretario 
numeradas e escritas em livro proprio para secção. 
Dentre as ditas questões escolherá o doutorando as 
de que trata o dispositivo anterior. Além disto o dou
torando apresentará sempre em sua tese seis aforis-
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mos de Hypocrates, e se ocupará em uma disserta
ção de qualquer questão medica ou cirúrgica, que 
lhe aprouver, com tanto que verse sobre um ponto 
por ele escolhido dentre os que tiverem sido aprova
dos pela congregação, como acima ficou dito. A apro
vação simples não impedirá a colação do gráo; fi
cando, entretanto ao doutorando a faculdade de apre
sentar novas teses. Defendidas as teses o diretor mar
cará dia para o recebimento do gráo de doutor. Este 
dia será publicado por editais, convidando-se para 
o ato todos os lentes, opositores e doutores que constar 
existir no lugar. A solenidade obedecerá a um for
mulario especial expedido pelo governo, ouvida a 
congregação.

Em caso algum os lentes perceberão as gratifi
cações que lhes são ou forem concedidas, sem o exer
cido da respectiva cadeira. Terão, porém direito aos 
ordenados, quando faltarem por motivo justificado 
de molestia, não lhes sendo abonados sem essa cir
cumstanda mais do que duas faltas em um mez. As 
licenças que pedirem só lhes poderão ser concedidas 
com ordenado por inteiro até 6 meses e por causa 
de enfermidade. Fóra desta hipótese cessarão os ven
cimentos, qualquer que seja o motivo da falta. Aos 
que não forem justificadas além das duas em um mez, 
importa a perda dos vencimentos correspondentes. 
As faltas dos lentes ás sessões das congregações e 
quaisquer atos e funções da Faculdade que são obri
gados serão contadas como as que derem nas aulas. 
Os lentes se apresentarão nas respectivas aulas e atos 
académico, logo que der a hora marcada e serão sem
pre os primeiros em dar o exemplo de pontualidade, 
cortesia e urbanidade, abstendo-se absolutamente de 
propagar doutrinas subversivas ou perigosas. Aqueles 
que se deslisarem destes preceitos, serão advertidos
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camarariamente pela congregação, a quem o diretor é 
obrigado a comunicar o fato repreensivel. Se não fôr 
bastante esta advertência, o diretor, ouvida a congre
gação, o comunicará ao governo, propondo que sejam 
aplicadas as penas de suspensões por tres meses a um 
ano, com privação dos vencimentos.

As faltas dos estudantes serão todos os dias nota
das por um bedel em uma caderneta, que no fim de 
cada lição, será examinada, corrigida e rubricada pelo 
respectivo lente. Quarenta faltas, embora abonadas, e 
dez não justificadas fazem perder o ano. Sete faltas 
não abonadas fazem preterir o estudante da ordem 
em que o seu nome estiver colocado para o ato que 
só poderá ter lugar depois de terminados todos os 
do curso. Incorre em falta, como se não tivesse vindo á 
aula, o estudante que comparecer depois do l.° quarto 
de hora, ou que sair da aula sem licença do lente, e o 
que declarar que não preparou ou estudou a lição. 
Incorre em quatro faltas o que faltar em dia de sa
batina sem motivo justificado e o que nesse dia reti
rar-se da aula antes de começado os exercidos ou 
depois deles, antes de chegar a sua vez de falar, e 
em duas o que se apresentar depois de principiados 
os ditos exercicios podendo ainda ser para eles cha
mados pelo lente. Si os estudantes combinarem entre 
si para não irem á aula, fazendo parede, a cada um 
dos que não justificarem a ausência será a pena de 5 
faltas, e os cabeças serão punidos com a perda do ano. 
Os que praticarem ato de injuria por qualquer modo 
contra o diretor ou contra os lentes, serão punidos 
com a pena de prisão de um a tres meses ou com a 
perda de um até dois anos conforme a gravidade do 
caso. Se praticarem dentro do edificio da Faculdade 
atos ofensivos da moral publica e da Religião do Esta
do, ou se em qualquer lugar ou por qualquer modo
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Ique seja, dirigirem ameaças, tentarem agressão ou 
vias de fato contra o diretor ou lentes, serão punidos 
com o dobro da pena. Se efetuarem as ameaças ou 
realisarem as tentativas serão punidos com a exclusão 
dos estudos em qualquer das Faculdades.

Os doutores ou bacharéis em medicina ou cirur
giões, que se acharem autorisados para curar em 
virtude de diplomas de Academia ou Universidades 
estrangeiras deverão se quizerem exercer a sua arte 
no Imperio, habilitar-se previamente por meio de 
exame de suficiência perante qualquer das Faculda
des. Os cirurgiões, boticários e parteiras passarão 
igu aim ente por exame. As materias e o processo des
ses exames estão prescritos nos estatutos.

Os opositores, além dos cursos escolares para 
os quais podem ser chamados, são os unicos que po
derão ensinar em cursos particulares no edificio da 
Faculdade uma vez que tenham estes lugar em ho
ras diferentes das designadas para as aulas dos cur
sos, precedendo em todo caso autorisação do dire
tor. Este ensino, quando bem desempenhado, habi
litará o opositor para os melhoramentos e acessos 
na Faculdade.

Na sessão de encerramento a congregação en
carregará a um dos seus membros de apresentar, na 
primeira sessão do ano seguinte, uma memoria his
torica, em que se relatem os acontecimentos notá
veis do ano findo. Nessa memoria será especificado 
o gráo de desenvolvimento a que fôr levada, nesse 
lesmo periodo, a exposição de doutrinas, tanto nos 

cursos publicos, como nos particulares. Publicar-se-á 
um almanaque contendo os estatutos, regulamentos e 
instruções das Faculdades, o seu estado pessoal e 
disciplinar e os nomes por extenso das pessoas exis- 

I Sentes que obtiveram diplomas pelas Academias me-
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dico-cirurgicas desde a promulgação da lei de 9 de 
setembro de 1826; dos que os obtiveram da Escola 
desde a sua instalação; e finalmente de todos aqueles 
que, tendo diplomas das escolas estrangeiras tiverem 
sido aprovados pela Faculdade para exercer a sua 
profissão no Brasil. Estes almanaques serão distribuí
dos pelas camaras municipais, alunos das escolas de 
medicina, e pelas autoridades encarregadas de velar 
pelo exercicio da medicina. (Dec. 1387 de 28 de abril 
de 1854).

Em dezembro é declarado ao diretor da Faculda
de da Corte que “devendo proceder-se pela Inspe- 
toria Geral da Instrução Publica da Corte, exames 
publicos das materias que constituem os preparató
rios da mesma Faculdade e sendo pelo Reg. de 17 de 
fevereiro de 1854, e pelos estatutos, validos os exames 
nas faculdades do Imperio, nenhuma necessidade ha 
de que eles se façam também nessa Faculdade deven
do por conseguinte os estudantes que se quizerem 
matricular apresentar em tempo seus requerimentos 
ao Inspetor Geral a fim de serem por ele admitidos 
aos referidos exames, e obterem no caso de aprova
ção, as respectivas certidões exigidas para matricula”. 
(Aviso de 29 de dezembro de 1854).

E’ permitido o livre ensino da homeopatia e á 
Escola homeopática da Corte o passar atestado a seus 
alunos. O parecer da secção dos negocios do Imperio 
do Conselho do Estado, exarado em consulta do mi
nistro foi o seguinte: “l.° que sendo permitido pela 
Lei a todos os habitantes do Imperio, não só nacio
nais, como estrangeiros, o livre ensino de qualquer 
ramo de conhecimentos humanos, não cabe na es
fera das atribuições do governo proibir o ensino da 
homeopatia, bem como de qualquer outro sistema de
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medicina, e nem vedar que se passem certificados
que não sejam mais que simples atestações de estudos, 
pois que tal faculdade é um consetario natural e ne
cessario deste direito. 2 .° — que não sendo, porém 
licito exercer a medicina, em todos os seus ramos, e 
segundo qualquer sistema, sinão ás pessoas que ex- 
hibirem provas de suficientes habilitações nos termos, 
e pelo modo, que têm as leis estabelecido, é evidente 
que os certificados, que aos alunos confere a Escola 
Homeopática, não podendo ser admitidos a registro 
nas Repartições de Higiene publica, os não habilitados 
para praticarem a arte de curar; e se assim estes pro
cederem, incumbe á Higiene publica usar dos meios, 
que lhe faculta o regulamento respectivo para fazel-os 
punir competentemente, como infratores das leis, que 
regulam o exercicio da medicina. 3 .° — que não po
dendo ser tolerado, nem que os certificados conferi
dos pela Escola Homeopática á seus discipulos se
jam revertidos de formas, que os tornem semelhan
tes ás Cartas, que as Escolas e Academias legalmen
te autorisadas dão aos seus alunos, nem que conte
nham declaração alguma, donde se possa inferir que 
sejam dados como titulos de habilitação, não só para 
o ensino mas também para a pratica da doutrina ho
meopática: ordena nesta data o governo imperial, 
á dita Escola, que se cinja nos mesmos certificados 
á forma adotada e seguida nos atestados de estudos, 
que são passados pelos Colégios, Liceus e professores 
particulares, abstendo-se absolutamente de dar-lhe 
semelhança com as cartas conferidas pelas academias 
a escolas autorisadas, bem assim inserir neles qual
quer declaração relativa á habilitação para o 
exercicio da medicina”. (Aviso de 22 de fevereiro de 
1854).
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Em setembro se determina: l.° os substitutos das 
escolas de medicina e direito quando se achem em 
efetivo exercício do magisterio de qualquer cadei
ra não vencerão outra gratificação além daquela que 
lhes foi fixada nas tabelas do decreto de 1854; 2 .° os 
secretários das referidas escolas terão um conto de 
réis de ordenado e um conto de gratificação, ocupa
do o cargo por um lente a gratificação é de 600$000;
3.° os lentes terão uma gratificação adicional de 
600$000; 4.° os professores dos cursos de preparató
rios anexos ás escolas de direito, terão os mesmos 
vencimentos dos professores do Colégio Pedro 2 .° 
(Dec. 789 de 12 de setembro 1854).

Em dezembro é estabelecida a tabela de emolu
mentos das secretarias das Faculdades de medicina. 
(Dec. 1497 de 23 de dezembro de 1854).

1855. “Declara que os exames preparatórios á ma
tricula não se podem fazer somente durante o ano 
letivo. (Aviso de 10 de março). Um outro declara 
que os estudantes matriculados no primeiro ano da 
Faculdade que foram reprovados, antes da execução 
dos novos estatutos, ou que por qualquer motivo tem 
de repetir o mesmo ano depois de vigorarem os ditos 
estatutos, são obrigados a fazer exame de novos pre
paratórios exigidos nos novos estatutos”. (Aviso de 
15 de março).

Em junho foram concedidos aos lentes das Fa
culdades de medicina as honras de desembargadores. 
(Dec. de 30 de junho de 1855).

1856. Os estudantes que antes de se publicarem 
os estatutos se haviam matriculados nos cursos de 
farinada, estão habilitados para, no caso de aprova
ção,̂  matricular-se no 2 .° ano medico, não podendo 
porém matricular-se no 3.° ano sem exames de pre-
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mratorios que lhes faltarem, de acordo com os refe
ridos estatutos.” {Dec. 849 de 31 de março de 1856).

Regulamento complementar. As matriculas serão 
janiniciadas por editais. Finda a primeira matricula, 
|o secretario fará uma lista geral dos matriculados 
Jem todos os anos, com a declaração de sua filiação e 
iiicituralidade, e a fara imprimir sem demora para 
ser distribuída aos lentes. Xambem mandará impri- 
nir com antecedencia cadernetas parciais, contendo 
) numero de paginas que parecer suficiente, no alto 

p s  quais escreverá o nome dos matriculados, pre
cedidos dos numeros que lhes corresponderem se
gundo a matricula, ficando em branco o resto de cada 
pagina para que dividido em dias de cada mez do 
ano letivo possa servir de assentamento das faltas 

notas relativas ás lições, sabatinas e moralidade, 
is cadernetas serão distribuídas pelos lentes, bedeis 
contínuos. No mez de outubro se procederá a se

gunda matricula. Os atos se farão por ordem da ma
tricula. Designados os examinadores, cada lente ca
tedrático ou substituto que estiver regendo cadeira, 
t | i^sentará e sujeitará á aprovação da congregação, 
liara os exames que não forem vagos, um numero de 
pontos nunca menos de vinte; os pontos deverão re
pair sobre as materias explicadas durante o ano. Os
iiXâ ? Si e ^ s*ca’ de anatomia descritiva no 2 .° ano 
lie fisiologia, de patologia geral, de patologia interna 
I . erna’ de partos e higiene serão vagos; o de ana- 
lomia no l.° ano será por ponto, menos na parte con- 
, inente á osteologia, cujo exame será vago. Os demais 

pxames serão por pontos, reservando-se contudo uma 
n.Lic que, proposta pelo lente respectivo, e aprovada 
eia congregação, possa ser objéto do ato para todos 
s alunos. Os pontos serão tirados á sorte em cada um 

[üs anos* alunos do 2 .° ano de anatomia descriti-
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va, além do exame a que são obrigados das m atérias 
do ano, deverão preparar perante o opositor prepa
rador da aula um ponto pratico, tirado á sorte tres 
horas antes do seu ato. Os de medicina operatoria 
prepararão também um ponto de anatom ia topográ
fica. Os alunos de farm acia aprovados nos exames 
anuais que tiverem concluido o tempo de pratica, pas
sarão por um exame no qual devem fazer as prepa
rações farmacêuticas, designadas pela sorte. As m ate
rias estudadas em dois anos serão objéto de ato em ca
da um deles, porém somente na parte que tiver sido le
cionada; o de clinica só terá lugar no fim  do 6.° ano. 
Os estudantes que tiverem de ser examinados em 
clinica enviarão até o ultimo dia de outubro ao se
cretario afim de serem distribuídos pelos examina
dores, na vespera do ato, tres observações medicas e 
tres cirúrgicas, colhidas nos cursos da respectiva aula. 
Os exames de clinica versarão sobre tres casos práti
cos, indicados pelos examinadores, no dia do ato, nas 
enferm arias da Faculdade, sendo um de cirurgia, ou
tro de medicina, é o terceiro de partos quando houver 
a respectiva clinica, ou na falta desta, de um a enfer
midade de mulher. No principio do ano letivo a con- 
gregação nom eará a comissão de opositores que tem 
de rever as teses dos doutorandos. As proposições 
concernentes a cada questão escolhida pelo douto
rando serão pelo menos doze; além destas proposi
ções farão os que pretenderem  o gráo a dissertação 
constante dos estatutos; os originais contendo" as 
proposições e as dissertações devem ser apresentados 
á secretaria até o ultimo dia de agosto. A comissão 
revisora não adm itirá teses, cujas proposições ou dis
sertações contiverem principios ofensivos da m oral e 
da religião ou se desviarem das regras prescritas nos 
estatutos.
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Os facultativos autorisados por diplomas de aca
demias estrangeiras que quizerem exercer a profissão 
no Imperio ou tom ar gráo de doutor, apresentarão ao 
diretor requerim ento instruido com documentos. O que 
pretender exame de dentista ou sangrador jun tará  a 
seu requerim ento documentos que provem  a sua mo
ralidade. O exam e dos den tista  versará sobre: l.° ana
tomia, fisiologia, patologia e anom alias dos dentes, 
gengivas e arcadas alveolares; 2.° higiene e terapêu
tica dos dentes; 3.° descrição dos instrum entos que 
compõem o arsenal cirúrgico do dentista; 4.° teoria 
e pratica da sua aplicação; 5.° meios de confecionar 
as peças de prótese e ortopedia dentaria. O que se 
habilitar perante a Faculdade terá o titulo de den
tista aprovado. O exame de sangrador versará: l.° 
sobre relações proxim as das veias dos mem bros;
2.° sobre teoria e pratica flebotomia e ventosas; 3.° 
sobre acidentes da flebotom ia e recursos imediatos 
a opor-lhes. Aos sangradores somente será perm itida 
a pratica da flebotomia dos membros e das vento
sas. O que, depois de exames das m aterias for habili
tado pela Faculdade terá o titulo de sangrador apro
vado. Haverá na secretaria um livro especial para 
inscrição dos concurrentes aos lugares vagos de opo
sitores; o concurso constará de provas escritas, oral, 
pratica e defesa de teses. Haverá para  aulas de quimi- 
ca m ineral e de medicina legal um praparador, e tam 
bém para as de quimica organica e fa rinada . O ga
binete de fisica terá um conservador e um servente, 
assim como de anatom ia. Horto botanico. Oficina 
farmacêutica. Um opositor da secção cirúrgica e ou
tro da seccão medica, debaixo da direccão dos len- 
tes de clinica, serão os chefes dos trabalhos das respe
ctivas clinicas; haverá em cada clinica dois internos 
escolhidos anualm ente por concurso; os alunos do 4.°
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e 5.° ano para clinica cirúrgica e do 6 .° para a medi
ca serão os unicos habilitados para o concurso do in
ternato uma vez que tenham pelo menos aprovação 
plena no exame do ano antecedente; as provas do 
concurso constarão: da observação de um doente 
que será o mesmo para dois candidatos, e de uma 
questão pratica que sendo comum a todos, será ti
rada a sorte pelo primeiro inscrito; cada interno ven
cerá 25$000 mensais e servirá somente durante o tem
po do ano escolar e residirá no hospital da Santa 
Casa de Misericordia que lhes dará aposento e co
mida. Um dos internos de cada clinica terá a seu 
cargo resumir as circumstandas mais importantes de 
todos os casos tratados na respectiva enfermaria, e 
formar quadros estatísticos mensais; o outro se en
carregará da inspeção e asseio do anfiteatro para as 
antopsias, da arrecadação e conservação dos instru
mentos e de tudo que for necessario para elas. As 
preleções dos lentes serão dadas sobre compêndios 
certos e determinados compostos pelos mesmos len
tes ou adotados; a escolha do compendio será com
munica da ao governo e dependerá de sua aprovação. 
(Dec. 1761 de 14 de maio de 1856).

E’ o governo autorisado a mandar matricular-se 
nas escolas maiores do Imperio os alunos que, por 
motivos justificados, não tiverem comparecido no 
praso fixado para as matriculas no presente ano le
tivo (1856), contanto que, tendo frequentado as 
aulas como ouvintes, não tenham faltas que, ainda 
abonadas, façam perder o ano. Outrosim, fica auto
risado para mandar admitir a atos, naquelas esco
las, no referido ano letivo, os alunos que não pude- 
ieni fazel-os em tempo competente também por moti
vo justificado. (Dec. 871 de 21 de agosto de 1856).

■jnfni»
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1857. Da habilitação dos alunos do 4.° 5.° 6.° ano 
das faculdades medicas para  o concurso de que tra 
ta o Regulamento com plem entar de maio de 1856, 
assim como acerca das funções que incumbem aos 
mesmos alunos que servirão de internos na Santa Ca
sa de M isericordia: l.° os alunos do 4.° e 5.° ano para  
clinica cirúrgica, e do 6.° ano para a medica, além 
da aprovação plena do exame do ano anterior serão 
obrigados a apresentar aos diretores das faculdades 
a declaração dos provedores da Santa Casa de que 
não tem  motivos para  se oporem á sua admissão no 
serviço interno dos hospitais; 2.° escrever o receituá
rio durante a visita do lente pela m anhã e do oposi
tor pela tarde e tom ar nota de suas prescrições na 
parte que lhes disser respeito, para executal-as; 3.° 
observar com toda a atenção os doentes que em razão 
da gravidade da molestia, da m anifestação dos feno- 
menos periodicos ou acidentais quaisquer que pos
sam ocorrer e exijam  a sua pronta e im ediata assis
tência a qualquer hora do dia ou da noite, inform an
do de tudo o que ocorrer ao lente e ao opositor na  
prim eira visita que fizerem; é se por acaso, for 
urgente, aos facultativos dos hospitais sem prejui- 
so das atribuições das irm ãs de caridade, m arcadas 
nos respectivos regimentos; 4.° depois de receber as 
papeletas que devem acom panhar cada doente, lan
çar em um caderno a historia de suas molestias an
teriores, e da molestia atual, bem como as causas 
e sintomas, precisando bem a epoca da invasão, m ar
cha do desenvolvimento, referindo circumstanciada- 
mente depois todos os sintomas e o estado dos. orgãos 
na ocasião de tra ta r; e fazendo menção também dos 
socorros aplicados na  ocasião da entrada, para  de 
tudo dar conta ao lente e ao opositor. (Dec. 1943 de  
8 de ju lh o  de 1857).
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1860. Fica elevado a dois anos o praso de um ano 
estabelecido nas instruções para exames de março 
de 1855, para a validade dos exames das materias 
preparatórias feitas perante á Faculdade de medi
cina da Bahia. O praso será contado de uma a outra 
epoca dos exames e não dia a dia. O decreto deter
mina a mesma disposição para os exames de prepa
ratórios feitos na Inspetoria Geral de Instrução da 
Côrte, onde se habilitavam os candidatos á matricula 
a Faculdade da Côrte. (Dec. 2590 de 9 de março de 
1860).

“Enquanto não fôr aprovado definitivamente os 
estatutos das faculdades de direito e medicina, ouvi
das as congregações, poderá o governo mandar ma
tricular os alunos que, por motivos justificados pe
rante as mesmas congregações não tiverem compa
recido no praso fixado para as matrículas; contanto 
que não tenham decorrido o tempo necessario para 
constituir faltas, que façam perder o ano”. (Dec. 1073 
de 8 de agosto 1860).

1862. Um decreto estabelece regras de suspeição 
dos lentes das faculdades de medicina e direito nos 
casos em que se verificar, entre os lentes e os indivi
duos sobre os quais tiverem de votar o impedimento 
de parentesco previsto no regulamento de 1855. Nas 
(questões de interesse particular não podem votar 
conjuntamente os lentes entre os quais se dê impedi
mento de parentesco até o 2 .° gráo, contado de acor
do com o direito canonico. (Dec. 2879 de 23 de janei
ro de 1862).

Em fevereiro um decreto estabeleceu novas re
gras de concurso para provimento dos lugares de len
te, revogando as dos estatutos e regulamento comple
mentar de 1856. (Dec. 2885 de 10 de fevereiro 1862).
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1862. “Na faculdade da Corte matricularam-se 100 
alunos no curso medico, dos quais foram aprovados 
80 plenamente, 11 simplesmente, 4 reprovados, 2 per
deram o ano; no curso farmacêutico 31 dos quais 16 
aprovados plena, 18 simples e 2 reprovados, 4 perde
ram o ano. E’ de urgente necessidade tratar-se da 
construção de um edificio para a faculdade, que 
continua a funcionar em prédio particular, pelo qual 
se paga excessivo aluguel, sem as indispensáveis aco
modações, acrescendo que o proprietário recusa-se a 
renovar o contrato, cujo praso está a findar-se. O 
governo nomeou uma comissão de lentes para cuidar 
da escolha do local mais apropriado para a projeta
da construção e que confiando que o poder legislativo 
o habilite com os meios para a obra, está resolvido 
a dar-lhe principio, logo que esteja assentada essa 
escolha, ainda dependente do parecer da comissão. 
Na Faculdade da Bahia matricularam-se, no curso 
medico 116 alunos, dos quais foram aprovados plena- 
mente 68 e simples 29 e reprovados 12, retirados 6 ; 
14 receberam o gráo de doutor; no curso far
macêutico inscreveram-se 30; foram aprovados 
26. O diretor da faculdade reclama pela funda
ção de uma maternidade, de um horto botanico, 
de um gabinete de historia natural, e de uma casa 
propria para observações meteorológicas. A bi
blioteca foi enriquecida com 271 volumes de obras 
modernas, e os laboratories de quimica e farmacia 
acham-se providos de quasi todo o necessario. No de
curso do ano concluiram-se as obras do anfiteatro 
anatomico; mas o edificio, apesar de reparações feitas, 
precisa de algumas outras. O ministro sugere, apoian
do-se na opinião de Guisot, a creação de um internato 
ao lado do edificio da Faculdade para amparo moral 
dos jovens estudantes “que deixando a casa paterna

3
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ou os colégios vão frequentar os estabelecimentos de 
ensino superior, privados de toda direção e vicilan- 
cia, em uma idade ainda tenra, em que tanto neces- 
s am do apoio moral e dos conselhos de uma auto
ridade paternal, que vigie sobre os seus costumes e
n e r ip n ^ 'l r  6 penS,os a flue °s expõe a sua inex- per encia. Nmguem pode desconhecer a perniciosa
influencia que devo exercer sobre as suas idéas e ca-
ater, e portanto sobre o seu futuro, esse estado de

facuSIdadtnd0n° d°S j0VenS que frequentam as nossas acuidades, a quem mais tarde tem de ser confiado
urna importante participação na vida social e o exer
cício das mais graves e variadas funções... O escri-
obriaatorbi f ' " - !  n®° íuIS? Preciso que se torne briga tona a residência nos internatos, mas as suas
rtem^ara 7l° U'° “ anifestas que Por si só elas atrai- 
O assmdo iífP  m a i7  P-arte S Ínã0  a totalidade deles.
Inglaterra f Í  T dlversas faculdades da rln! . necessidade de prover-se a educacão
dos nossos jovens durante o tempo, em que freemen- 
tam os institutos de ensino superior, e protegel-os e 
garantd-os contra os perigos a que ficam expostos, 
nao escapou ao espirito observador e refletido do
memorias*?” CrUZ’ arcebisp° da Bahia, m
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des medÍfd Ut°rÍSa;m &S c das faculdades medicas e jurídicas a mandar admitir á m a t r i 
cula os estudantes que se não houverem matriculados
de í m ü Z T v T f  PeI°S estatutos em consequência 
dfn “ P0 ádade ,pr0VcnÍente de motivos extraor-nanos e independentes de sua vontade, competen-
r a n r  e / r0Vad0S d e v e n d 0  ser-lhes contadas como 
de abrüdl864) preleçoes anteriores. (Dec. 1195 de 13

fmm
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1865. Reforma Liberato Barroso. “Antes de ter 
a honra de dirigir a repartição dos Negocios do Im
perio, eu já tinha conhecimento das censuras que se 
faziam á organisação das faculdades de medicina, 
cuja reforma era urgentemente reclamada. “Dar ao 
ensino pratico um desenvolvimento mais amplo sem 
prejuiso do ensino teorico, que habilita a escola á 
acompanhar os progressos da ciência, melhorar a 
condição dos opositores e crear preparadores espe
ciais e habilitados para os diferentes gabinetes e la
boratories anexos á escola eram necessidades reco
nhecidas pelas inteligências mais cultivadas no estudo 
da medicina.

Sem o precisos conhecimentos pessoais para rea
t a r  um projéto de tão alta importância, procurei ins
pirar-me nas opiniões mais ilustradas, examinei com 
a mais escrupulosa atenção os trabalhos coligidos na 
Secretaria e empreguei todos os meus esforços para 
acertar na reforma que fiz. Como na reforma das 
escolas de direito, conservei todas as disposições dos 
antigos estatutos que me pareceram convenientes.” 
Estas linhas são do relatorio do ministro Liberato 
Barroso. Este decreto não teve execução.

0  plano de estudos da reforma mantinha os seis 
anos, de curso. As disciplinas eram assim distribuí
das: l.° ano: fisica geral aplicada á medicina na (l.a 
cadeira); botanica e zoologia (2 .a) ; anatomia descri
tiva (3.a). 2.° ano: quimica e mineralogia (l.a cadei
ra) ; anatomia descritiva (2 .a) ; fisiologia (3 .a). 3 .° ano: 
quimica organica (l.a cadeira); patoÍogiá~geral (2 .a) ; 
patologia externa (3.a) ; clinica externa (4a). 4° ano: 
anatomia e patologia (l.a cadeira); patologia inter
na (2 .a) ; anatomia topográfica, operações e apare
lhos (3.a) ; clinica externa (4a). 5.° ano: farmacia 
teórica e pratica (l.a cadeira); anatomia medica e
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terapêutica (2 .a) ; partos, molestias de mulheres pe
jada e de recem-naseidos e clinica respectiva (3.a) ; 
clinica interna (4.a). 6 .° ano: higiene da medicina 
(l.a cadeira); medicina legal e toxicologia (2 .a) ; cli
nica interna (3.a).

O curso farmacêutico. l.° ano: fisica (l.a cadeira); 
quimica e mineralogia (2 .a). 2 .° ano: botanica (l.a 
cadeira); quimica e mineralogia (2 .a) ; quimica orga
nica (3.a). 3.° ano: botanica (l.a cadeira); materia 
medica (2.a) ; farmacia (3.a). Pratica diaria nas ofi
cinas de farmacia.

O curso obstetrico consistia na frequência, por 
dois anos, na cadeira de partos do 5.° ano medico e 
na respectiva clinica da Santa Casa de Misericordia.

Cada uma das cadeiras do curso medico, cujas 
materias não forem repetidas, seria regida por um 
lente. A de anatomia seria comum aos alunos do l.° e 
2.° ano; a de clinica externa aos de 3.° e 4.° ano; a 
de clinica interna aos do 5.° e 6 .° ano. Haveria dez 
opositores para substituir os lentes nas seguintes ca
deiras: para anatomia e fisiologia; para as de quimi
ca mineral e quimica organica; para as de botanica 
e materia medica; para as de higiene e fisica; para as 
de patologia interna e clinica interna; para as de pa
tologia externa e clinica externa; para as de opera
ções e clinica externa; para a de partos e clinica de 
partos; para as de medicina legal e farmacia; para 
as de anatomia patológica.

O governo crearia logo que fosse possivel, além 
das enfermarias proprias para o ensino das clínicas: 
um laboratorio quimico, um horto botanico, um ga
binete de fisica, um de historia natural, um de ana
tomia, um de materia medica, um arsenal cirúrgico, 
uma oficina de farmacia. Os anfiteatros necessarios. 
0  governo instituiria escolas praticas como e quando

1
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julgasse conveniente, sobre proposta das congregações. 
O governo, sobre proposta dos lentes e informações do 
diretor, nomearia os preparadores para os gabinetes e 
laboratorios. Os opositores deveriam fazer concursos 
práticos que as congregações designassem. Era estabe
lecido o concurso para lentes entre os opositores e 
os doutores em medicina, solicitada a licença ao go
verno em tempo oportuno. Os exames seriam vagos 
ou por pontos. {Dec. 3456 de 27 de abril de 1865).

1866. E’ autorisado o governo a dispensar aos es
tudantes das faculdades do Imperio que foram ou 
forem para a guerra do Paraguay as faltas por esse 
motivo dadas. A admitil-os a exames das materias que 
freqüentaram o ano passado. A conceder-lhes ma
tricula do presente ano dispensadas as faltas que no 
mesmo houverem dado. A dar preferencia para cate
dráticos ou opositor nas vagas que se derem nas res
pectivas faculdades, com igualdade de aprovação em 
concurso, dentre os candidatos, o que apresentar do
cumentos de serviço na guerra actual, e dentre estes os 
que oferecerem documentos mais valiosos do serviço 
de campanha. Ficam desde já suspensos os concursos 
até que termine a guerra. Ficam com direito a jubila- 
ção com os seus ordenados e gratificação. Logo que 
contem 20 anos de serviço de magisterio, os lentes 
e opositores que estiverem prestando, e os que forem 
prestar serviços medicos no exercito em operações 
contra o Paraguay. (Dec. 1341 de 24 de agosto de 
1866).

1871. “Os alunos aprovados na Escola de farma
da de Ouro-Preto, poderão exercer a sua profissão 
em todo o Imperio.” A comissão de instrução publi
ca da Gamara dos deputados, opinando sobre o pro- 
jéto acima, ofereceu um substitutivo: “A Escola de
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farmacia de Minas-Gerais terá o mesmo numero de 
cadeiras que a Escola de farmacia da Corte, a qual 
ficará anexa, e da qual receberá o pessoal docente, 
sem prejuiso do atual. Os alunos não poderão ser 
adnntidõs^á matricula sem se mostrarem habilitados 
no mesmo numero de preparatórios que os alunos 
da Corte. Os diplomas serão expedidos pela Faculda
de de medicina da Corte, e validos, como tais, em 
todo o Imperio”. (Projéto legislativo, 28 de julho 
1871).

“Os alunos do 5.° ano das faculdades de medici
na são obrigados a frequentar os Institutos de vacina 
da Corte e da Bahia durante o ano letivo. Esta fre
quência terá lugar uma vez por semana e á hora que 
fôr marcada pelos diretores das faculdades, de acordo 
com os chefes dos Institutos. Se o serviço de vacina
ção ou qualquer outro motivo não permitir que to
dos os alunos tenham frequência simultânea, serão 
estes divididos por turmas. Haverá um livro em cada 
Instituto nos quais os alunos presentes assinarão seu 
nome por extenso. 0  estudante que der 6 faltas abo
nadas ou 3 não justificadas será obrigado a frequen
tar o Instituto no ano seguinte; e se ainda nesse der 
o mesmo de faltas, ficará suspenso o seu exame de 
6 .° ano até que satisfaça a obrigação que lhe é im
posta. Os chefes dos Institutos farão os alunos, de
baixo de sua inspeção praticar a vacinação, ex
trair linfa vacinica e colocal-as em tubos e laminas.” 
(Decreto n. 4744 de 23 de junho de 1871).

Exames. “Os exames constarão de duas provas, 
escrita e oral. Esta publica e aquela secreta. Começa
rão por prova escrita a qual serão admitidos os exa
minandos por turma, segundo a capacidade da sala, 
e sob severa fiscalisação. Cada turma será composta 
de 30 estudantes e no municipio da Corte dez. Have-

174
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rá prova sobre cada matéria que faz parte do ensino 
em cada ano; e na mesma ocasião poderá cada tur
ma tirar o ponto de duas das ditas materias. Cha
mado pelo presidente da mesa cada examinando, se 
tiver de fazer prova escrita de duas materias, rece
berá tres folhas de papel, rubricadas pelo diretor, 
numa das quais escreverá os pontos, assinando o 
nome por extenso, e nas outras redigirá as provas sem 
assinar. E’ vedado ao examinando levar consigo cader
nos, papeis, escritos ou livros, e comunicar-se entre si 
durante os trabalhos das provas; se precisarem de sair 
da sala antes de concluido o mesmo trabalho, só o 
poderão fazer com licença do presidente, o qual os 
mandará acompanhar e vigiar por pessoa de sua con
fiança. 0  trabalho das provas escritas será feito sob 
a vigilância da mesa, incumbindo ao diretor fisca- 
lisar todas as provas, para o que passará de uma a 
outras salas, como julgar conveniente, se no mesmo 
dia forem sujeitos a tais provas estudantes de ano di
versos. Será de uma hora o tempo da prova escrita 
de cada materia do ano; esgotado esse tempo, as pro
vas no estado em que se acharem, e as folhas em que 
estiverem escritos os pontos, serão pelos examinandos 
entregues ao diretor, o qual marcará as que receber 
com o mesmo numero, que será diverso do que cor
responder ao nome do respectivo examinando na lis
ta da chamada. 0  diretor conservará em seu poder as 
folhas de papel assinadas pelo examinando, onde 
estiverem escritos os pontos, e apresentará ás mesas 
de julgamento as que contiverem as provas. As pro
vas serão sucessivamente examinadas pela mesa para 
notar-lhes cada um dos seus membros os erros e de
feitos e formular sob a sua assinatura no papel das 
mesmas provas as observações que entender conve-
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niente; no fim do trabalho far-se-á a revisão em 
comum, e se procederá em seguida o julgamento de 
cada prova por escrutínio secreto; só por motivo de 
força maior, reconhecido pelo diretor, se poderá adiar 
o julgamento para o dia seguinte, mas antes do come
ço dos trabalhos desse dia. Depois do julgamento da 
prova escrita, verificará o diretor perante a mesa 
julgadora, pela correspondência dos numeros, qual 
o nome do examinando a que se refere cada um dos 
julgamentos proferidos. Os examinandos que não sa
tisfizerem nas provas escritas, não serão admitidos á 
oral, e perderão o ano, devendo repetil-o. Serão 
também considerados inhabilitados os que forem sur
preendidos a copiar a prova de papel que levem ou 
recebam de outrem ou que tenham a vista qualquer 
escrito de que possam socorrer. Se o julgamento da 
prova escrita for favoravel dir-se-á: “habilitado para 
prova oral por unanimidade ou maioria de votos.” 
Dos que forem julgados habilitados formar-se-á uma 
lista, que será afixada na porta da secretaria da Fa
culdade. A prova oral será dada de conformidade com 
as disposições em vigor ficando abolida nas Faculda
des de direito o ponto de dissertação a que atualmen
te estão obrigados os examinandos; neste caso o pre
sidente do ato arguirá em qualquer das materias dos 
pontos. Não voltarão ás urnas para a prova oral os 
pontos, que tiverem servido para a escrita. A qua
lificação do julgamento se fará do seguinte modo: 
l.° será considerado reprovado o examinando que no 
escrutínio tiver contra si todos os votos ou a maioria 
deles; 2 .° será aprovado plenamente aqueles que, ten
do obtido unanimidade de votos na prova oral, mere
cer igual votação em segundo escrutínio, a que se pro
cederá imediatamente; 3.° será aprovado com distin
ção o que, além de aprovação plena, e habilitado para

Ensino medico
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prova oral por unanimidade, alcançar todos os votos 
em novo escrutinio. Nos demais casos de julgamento 
favoravel a nota será simplesmente. Neste julgamen
to a mesa terá presente a prova escrita de examinan
do. A reprovação na prova oral importa a perda 
da prova escrita, assim como a do ano. Os exames de 
clinica e os atos de defesa de téses continuarão a 
ser feitos pelas disposições em vigor.” {Dec. 4675 de 
14 de janeiro de 1871).

“Fica revogado o decreto n. 4675 de 14 de janei
ro deste ano, que estabelece o processo que devia 
seguir nos exames dos estudantes das faculdades de 
direito e de medicina do Imperio”. (Projéto legisla
tivo, 8 de julho de 1871).

Em outubro do mesmo ano é expedido novo de
creto modificando e alterando algumas das dispo
sições do anterior.

“Nas Faculdades medicas, além das duas provas 
de que trata o artigo l.° do decreto de janeiro e depois 
delas, continuará a haver a prova pratica feita, como 
d’antes, nas matérias em que era exigida. A prova 
oral será também feita por turmas de nunca de mais 
de 6, nem menos de 3 estudantes, salvo se fôr menor 
o numero de habilitados para o exame. Os pon
tos para prova escrita e oral serão dados, no 
fim do ano letivo, pelos lentes e substitutos que 
regerem cadeiras, e divididos em duas series, 
compreendendo cada uma as materias explica
das durante o ano: uma das series para a prova 
escrita e a outra para a prova oral. Nas Faculdades 
medicas haverá uma terceira serie de pontos para a 
prova pratica para as disciplinas para as quais é 
estabelecida. Cada uma das series acima será dividida 
com igualdade de cadeiras do ano. e em cada cadei-
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ra pelas materias que forem explicadas, de sorte que 
haja, tanto quanto possivel, igual numero de pontos 
de todas as cadeiras e de todas as materias explicadas. 
Os pontos para a prova pratica nas Faculdades me
dicas serão também distribuídos com igualdade, mas 
somente pelas cadeiras e materias em que tal prova 
é exigida. No prova escrita o ponto que fôr tirado a 
sorte, de uma das materias do ano, alternadamente, 
pelo primeiro estudante da turma, servirá os da mes
ma turma. Na oral e pratica, quando exigida, cada 
estudante tirará a sorte um ponto sobre cada uma das 
materias do ano. Os pontos tirados a sorte não volta
rão á urna, sinão depois de esgotada toda a serie. E’ 
permitido aos estudantes das Faculdades de direito 
a consulta da legislação civil e canonica e da Escri
tura Sagrada, com exclusão somente dos livros desta 
especie, que contiverem notas e observações polemi
cas. O estudante examinando que fôr encontrado a 
conversar com outrem sobre o ponto ou a consultar 
ou copiar livros ou papeis, perderá o exame naquela 
ocasião. Perdera o ano o que por duas veses der par
te de molestia na ocasião de ser examinado, se não 
provar a alegação a juiso da congregação; e na mes
ma pena incorrerá o que não escrever sobre o ponto 
ou deixar de responder ás perguntas sobre as ma
terias do exame. No processo da prova escrita ob
servar-se-á o seguinte: chamado cada estudan
te recebera duas folhas de papel da mesma 
qualidade, cor e formato para toda turma, rubricadas 
ambas pelo diretor. Numa delas escreverá logo o pon
to sobre que tem de dissertar e assinará o seu nome. 
Concluida a prova, em duas horas, no fim desse praso 
entregará. Para refletir sobre os pontos da prova oral 
terá o examinando meia hora antes da arguição, po
dendo nesse tempo, consultar (o examinando de di-
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reito) a legislação civil e canonica a Escritura Sa
grada, e quer os de direito e quer os de medicina o 
compendio ou tratado que tiver servido de texto ás 
explicações da cadeira. Nas Faculdades medicas, e 
nas materias em que a prova oral era feita até o pre
sente em exame vago, não terá o examinando tempo 
para refletir sobre o ponto nem o auxilio de livros. 
Na prova oral, cada um dos examinadores poderá 
arguir o examinando pelo tempo que lhe parecer, 
não excedendo de 20 minutos, A prova oral continua 
a ser feita do modo estabelecido. Nas Faculdades de 
direito e nas de medicina, nos apos em que não hou
ver prova pratica, findo a oral, os membros da mesa 
farão vir as provas escritas dos estudantes que aca
baram de fazer oral, para procederem o julgamento, 
devendo ter presentes as cadernetas dos lentes res
pectivos para serem tomadas em consideração as no
tas relativas á assiduidade e aproveitamento dos estu
dantes. Feita a conferencia e confrontação das pro
vas e notas das cadernetas, correrá a votação”. Dec. 
4806 de 22 de outubro de 1871).

1875. “Nas faculdades de medicina só haverá con
curso para os lugares de opositores, que passarão a 
denominar-se substitutos d’ora em diante. As vagas de 
lentes catedráticos serão preenchidas pelos respectivos 
substitutos mais antigos, e por decreto do governo, 
precedendo informação da congregação sobre o com
portamento moral e aptidão cientifica dos mesmos 
substitutos. Si o seu comportamento fôr repreensivel 
ou a sua aptidão negativa, o substituto poderá ser 
jubilado, na conformidade dos estatutos sob proposta 
da congregação ou com audiência dela. A antiguidade 
dos substitutos será contada para a jubilação da data 
de posse. (Projeto legislativo de 1875). O projeto teve
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agitado debate. Um deputado mineiro: Campos Car
valho afirmou: “Os lentes da faculdade de medicina 
andam sempre em passeio, á custa do Estado, em Vie
na d’Austria e outros paizes; além disto o patronato  
em  m ateria  de concurso tem  estado de um a m aneira  
que causa rep u g n a n d a  fa la r  n e la : os filhos suce
dem  aos pais, os cunhados aos cunhados, os prim os  
aos prim os, os sobrinhos aos tio s; é princip io  da h e
reditariedade m onárquica, unica que o pa iz reconhe
ce, adm itido  neste nucleo cientifico. Os homens de 
verdadeiro talento fogem dos concursos para não 
serem obliterados pelo patronato... Nas faculdades 
de direito ensina-se por apostilas por onde se apren
de ha 20 an o s ...” O sr. Martinho de Campos: “Re
conheço que entre os professores ha muitos de ca
pacidade incontestável, m as digo é que o estado do  
ensino é péssim o: um a grande relaxação tem -se in- 
trodusido em  todas as escolas, cujos cursos estão re - 
dusidos a algum as dezenas de lições anua is.”

Lentes substitutos. Nas Faculdades de medicina 
só haverá concurso para os lugares de opositores que 
passarão a denominar-se substitutos. As vagas de 
catedráticos serão preenchidas em cada secção pelos 
respectivos substitutos mais antigos e por decreto. A 
antiguidade do substituto será contada para a jubi- 
lação da data da posse do exercicio. Também será 
contada para os catedráticos que tiverem sido opo
sitores. (Dec. 2649 de 22 de setem bro de 1875).

1876. Ainda os lentes substitutos. Os atuais opo
sitores das faculdades se denominarão substitutos, 
e os que d’ora em diante forem nomeados gosarão 
dos mesmos direitos, honras, previlegios e isenções 
de que trata o dispositivo dos estatutos de 1854. A 
estes novos substitutos incumbe as mesmas funçõesò
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Í dos antigos, e as que eram da competenda dos oposi
tores na conformidade do Reg. complementar de 1856. 
Em cada secção de ciências da faculdade haverá tres 
substitutos, sendo entretanto, conservados todos os 
que atualmente existem até que por morte, jubilação, 
acesso legal ou exoneração, fiquem redusidos a esse 

 ̂ numero. Logo que vagar alguma cadeira o diretor 
apresentará ao governo o nome do substituto mais 
antigo para ser promovido nos termos do decreto 
de 1875. (Dec. 6293 de 17 de maio de 1876) .

1879. Reforma Leoncio de Carvalho (Vide 
Vol. 2.°).

1881. Exames. “ . . .  Cada lente da faculdade apre
sentará á congregação, na primeira sessão do ano le
tivo, o programa especificado de toda a materia que 
ha de ser lecionada em todo o ano; este programa ser
virá de base exclusiva para os exames escolares. Apre
sentados os programas a congregação nomeará uma 
comissão de oito membros para uniformisal-os de 
modo que exprimam o ensino completo das ciências 
professadas na faculdade. A comissão dará' um pa
recer motivado até 8 de março, que será discutido e 
aprovado na mesma sessão da congregação. Aprova
dos e impressos os programas não poderão mais ser 
alterados, sinão por deliberação da congregação. Os 
programas de um ano poderão servir para os anos 
seguintes, se a congregação não julgar necessario al- 
teral-os. Haverá uma inscricão de matricula; e uma 
de exames: 15 a 28 de fevereiro, e 15 a 30 de outu
bro. Fóra dessas épocas não será admitido a exame 
pessoa alguma, nem dos cursos nem de habilitação 
de diploma. Na inscrição de exames será guardada a 
maior independencia das series entre si, de modo que 
o estudante não poderá passar pelo exame de uma
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serie superior, sem ter sido aprovado nas materias 
de toda serie inferior. O candidato aprovado em 
uma serie poderá imediatamente requerer inscrição 
de exame da serie seguinte e passar pelas provas 
respectivas. Nenhum aluno será admitido á inscrição 
de matricula ou exame das materias da 3.a e 4 a serie 
sem apresentar uma nota dos diretores dos labora
tórios anatomo-patologicos que se declare que foram 
preparados e recolhidos aos museus pelos alunos da
3.a serie uma peça anatomica ou esqueleto de qual
quer animal, e pelos da outra serie duas peças de ana
tomia patológica ou 12 preparações histologicas nor
mais e patológicas. Os exames começarão, primeira 
epoca, no dia 3 de março e durarão 45 dias; para a se
gunda começarão a 3 de novembro e terminarão a 15. 
O individuo julgado não habilitado em qualquer mate
ria, aluno ou não, poderá prestar novo exame em epo
ca propria seguinte e repetil-o quantas veses quizer, 
guardando sempre o intervalo de uma a outra epoca. 
Nos dias l.° de março e 3 de novembro reunir-se-á a 
congregação para designar os lentes, substitutos e 
mais pessoas que devejão servir de examinadores. O 
diretor da faculdade determinará a substituição para 
os impedimentos ocorridos no decurso dos exames. 
Os lentes que tiverem regido as cadeiras durante o 
ano, deverão de preferencia ser designados para exa
minadores. Em falta de lentes e substitutos deverá a 
congregação nomear os professores livres. 0 exame 
constará de tres provas: pratica, escrita e oral, sal
vo os de clinica e cadeiras que não tiverem cur
so pratico. Designados os examinadores estes apre
sentarão á congregação duas listas de 30 pontos pelo 
menos, organisados de modo a abranger toda a ma
teria do programa, sendo uma destinada á prova es
crita e outra á oral. Estas listas não poderão ser
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conhecidas antes da aprovação da congregação, e na 
sua organisação, deverá atender-se a que os pontos 
para a prova escrita versem sobre os princípios e 
regras gerais das materias das cadeiras. As provas 
praticas não poderão constar sinão das materias que 
tiverem sido tratadas praticamente pelo professor ou 
seus preparadores. A turma de exame escrito deve 
constar de 10 alunos, o tempo não excederá de tres 
horas. Cada ponto será privativo do exame do aluno; e 
todos os pontos voltarão diariamente ás urnas. Todas 
as provas praticas deverão ser inspecionadas com o 
maior zelo. Os preparadores estarão presentes uni
camente para fornecer o material preciso. A votação 
será nominal e se fará por materia, isolada da serie, 
não importando a reprovação em uma cadeira a per
da do exame nas materias das outras cadeiras. O 
aluno reprovado na prova pratica perde o direito de 
prestar o exame escrito e oral da respectiva cadeira.
Na prova escrita as turmas não excederão de 30 
estudantes e não terão menos de dez. Todos os pon
tos entrarão diariamente para as urnas. Cabe ao di
retor fiscalisar todas as provas regulando o serviço, 
como julgar conveniente; o tempo da prova é de 
2 a 3 horas. A prova oral versará sobre qualquer das 
materias do programa; a arguição durará 15 minutos.
A presidência da mesa será sempre revesada entre 
os lentes, e os alunos serão sempre arguidos segundo 
a ordem da inscrição. A argumentação começará 
pelo lente mais moderno, examinando o presidente 
depois de todos os outros. A votação se fará por ma
teria, não importando a reprovação em uma cadeira 
a perda do exame nas materias das outras cadeiras.
Si o aluno fôr reprovado na cadeira que fez prova 
escrita será repetida com o novo exame a que ele se 
houver de sujeitar. O exame de clinica constara de

\
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provas, escrita e oral, feitas em dias diversos; cada 
turma de prova de escrita constará de 8 alunos- a 
cada aluno será dado um doente diferente á escoíha 
da comissão. O candidato terá 20 minutos para exami- 
nal-o, e uma hora para escrever as respectivas obser
vações; a turma de prova pratica será de 4 estudantes 
e os exames versarão sobre os doentes indicados pelos 
exammadores no dia do ato, nas enfermarias do hos
pital, e relativos ás clinicas sobre as quais os alunos 
tem de ser examinados; tem 20 minutos para exame

doel?te e depois da exposição que tiver de 
xazer o examinador poderá arguil-o por esnaco de 20 
minutos.” (Dec. 8024 de 12 de março d e 1881)

n(i,J ; 8̂ 2- “,0s diplomas de farmacêuticos conferidos
n rn tw ff?  f  ■ '! ^ rmacia’ creadas pelas Assembléas p mnciais legislativas, aos alunos aprovados nas ma
terias do curso farmacêutico, serão validos em todo o 
tmperics contanto que observem as seguintes condi- 
çoes. 1. os alunos admitidos á matricula deverão
eidosTarn habllltados nos mesmos preparatórios exi- 

E i S  í a j  os al,unos dos cursos de farmacia das fa- 
uldades de medicina; 2.° as sobreditas Escolas deve-

t?° 0 ,mcan'°  numero de cadeiras que atualmente
l  rS“ lrC | IS ?UrS0S- 0 8oveni° «ca autorisado a 

K n  n por decreto, a expedição de diplomas (veri-
dasW  r»t“mP” m<;nt0 das condições acima menciona- das) e retirara esta autorisação, logo que deixem de
m a i S r r S ) 8 6SSaS COndi?0es” (Dec 3072 de 27 de

cina m-fformados os estatutos da Faculdade de me 
fi"3 do Rio necessario se tornava organisar os 1 
boratorios a fim de se estabelecer convenientemen 
o ensino pratico e promover pesquisas cientificí 
Para isto cumpria melhorar e aumentar o velho edi:
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cio da Faculdade. O diretor com o auxilio do conse
lheiro Andrade Pertence, que tantos serviços tem pres
tado á causa do ensino, entendendo-se autorisado pe
lo governo com a digna administração da Santa Casa 
de Misericordia conseguiu que para o serviço da Fa
culdade fosse cedida a parte do antigo Recolhimento 
dos orfãos que se achava ainda ocupada com enfer
marias do hospital geral, e também uma porção do 
terreno contiguo. Foram feitas as obras necessarias 
e atualmente as aulas e laboratories funcionam em 
salas espaçosas e apropriadas. Levantaram-se ainda 
dois pavilhões, cada um dos quais possue um anfi
teatro com capacidade para 400 alunos. Tendo sido 
recebidos os aparelhos, instrumentos e utensílios que 
o governo mandara vir da Europa, acham-se em es
tado de bem prestar-se ao ensino pratico todos os la
boratórios, os quais são: de fisica, botanica, anatomia, 
histologia, quimica mineral, fisiologia, materia medica 
e terapêutica, e ainda medicina operatoria, medicina 
legal e farmacia. A Faculdade possue também um 
museu anatomico e outro de historia natural. Pelo 
diretor foi proposta a creação de um laboratorio de 
higiene pratica/’ Relatorio do ministro do Imperio.

“Ficam creadas nas Faculdades de medicina as) 
seguintes cadeiras: a de anatomia e fisiologia pa
tológicas; de clinica oftalmologica; de clinica medica 
de adultos; de clinica cirúrgica de adultos; de clini
ca de molestias medicas e cirúrgicas de crean- 
ças; de molestias cutaneas; de molestias men
tais. Ficam igualmente creadas nas mesmas fa
culdades os seguintes laboratorios: de fisica;
de botanica; de terapêutica; de quimica mine
ral; de quimica organica; de toxicologia; de higie
ne; de farmacia; de anatomia descritiva; de histo
logia normal e patologia; de operações; de fisiologia;
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de cirurgia e prótese dentaria; e um museu anato- 
mo patologico. Cada laboratorio terá um preparador, 
dois ajudantes que serão alunos da faculdade, e um 
conservador. O provimento das novas cadeiras, assim
^ 0l 4 e7 Ĉm o» a 6 Par.‘°se  ginecológica (creada pelo dce. 1387 de 28 de abril de 1854), bem como os lima-
res de preparadores e internos, será por concurso; 
e so depois dele haverá direito á percepcão dos ven
cimentos correspondentes. Fica o governo autorisa-
I 1 i para as referidas faculda- des. (Lei 3141 de 30 de outubro de 1882).
. 1883j  Docência. “Cada uma das cadeiras do curso

a° auatro°caíia* Fat,uldíJfle.s <le medicina, excetuadas as quati o cadeiras de clinica medica e cirúrgica ge-
ral e as de patologia geral, patologia m edicai pato
logia cirúrgica e obstetricia, terá um adjunto que
dimentosra r ° J eSPeCÜVã lente em suas faltaí* e impedimentos. Cada uma das cadeiras de clinica medi
ca e cirúrgica geral terá dois. Os lentes das cadeiras
c^aPet0í0f i  —raI’ PatoIoSia medica, patologia cirur-
por ad un to f I® T ?  Subf Ítu,idos> dois primeirospor adjuntos as cadeiras de clinica medica geral- o
terceiro por um dos adjuntos ás cadeiras d® clini
ca cirúrgica geral; o quarto pelo da de clinica obs-
renfcad Slnec°log,lca- 0s adjuntos, quando não rege- 

cadeiias, faraó cursos complementares, em que
deverão expôr, de acordo com os lentes, a parte da

ateria que por estes nao possa ser lecionada, bem
venientes S°A aa* cadeiras em que forem convenientes. Alem disto, executarão os trabalhos nra-
ticos que lhes forem designados pelos lentes. Nas
deSsua/n  qUe iouver <loi? adjuntos cabe ao diretor designar o que deve substituir o lente. Os adjuntos
nao exammarao, nem tomarão parte na congregação!
Os atuais lentes substitutos ficarão considerados ad-
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juntos a uma das cadeiras da secção a que pertence
rem, designados pelo ministro do Imperio, ouvido o 
diretor da faculdade. Aos mesmos substitutos é man
tido o direito de passarem, por antiguidade, a lentes. 
Continuam a terem as vantagens e obrigações da lei 
anterior. Cada lugar de substituto que vagar será sub
stituído pelo adjunto. Quando vagar o ultimo lugar 
de substituto haverá mais um adjunto para cada uma 
das cadeiras de clinica. Fica convertido na de adjun
to a denominação de assistentes de clinica. Aos pre
paradores das cadeiras incumbe: a) dispor, segundo 
determinação do lente, tudo quanto fôr necessario 
para as lições, as quais deverão assistir; b) dirigir 
de acordo com o lente, os alunos na repetição das 
demonstrações, e em todos os trabalhos práticos; c) 
dar duas explicações por semana sobre a técnica dos 
trabalhos de laboratorios. Os adjuntos e preparado
res serão nomeados por decreto; servirão por dez 
anos. No caso de não recondução, ficarão conside
rados professores livres, com direito de abrirem em 
qualquer das faculdades, curso das materias das ca
deiras de que eram adjuntos e preparadores. Os ad
juntos e preparadores nomeados lentes contarão o 
tempo dos cargos, para o efeito da jubilação. Os que 
deixarem de bem servir serão exonerados, antes do 
praso de dez anos; á exoneração precederá infor
mações da congregação que deverá ouvir previamen
te o funcionário.” (Dec. 8850 de 15 de janeiro de 1883).

Instruções. “Aos concursos para o provimento das 
cadeiras que se refere a lei de 30 de outubro do ano 
p. e para os lugares de adjuntos e preparadores de 
que trata o decreto de janeiro deste ano serão admi
tidos além dos lentes substitutos os candidatos inscri
tos segundo as disposições vigentes, e também os for
mados por escola ou universidade estrangeira, que se
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tenham habilitado perante algumas das faculdades 
do Imperio para exercer a sua profissão de medico, 
lambem poderão se inscrever os estrangeiros que 
talarem corretamente o português ou francês, mas não 
serão nomeados sem que haja previamente obtido car
ta de naturahsação. Cada candidato só poderá ins- 
crever-se para o concurso de um unico lugar de cate
drático, sendo-lhe porém facultado inscrever-se si
multaneamente para o de lente e de adjunto da mes
ma cadeira. A inscrição para os concursos de adjunto
osnd o 7 w e' a nberta até ° dia em terminarem os uos lentes. Os concursos para o provimento dos
ugares de lentes precederão aos de adjuntos e os des-

íenfp?,ne pr?Parad°res- As provas para o concurso de 
entes consistirão: a) em uma dissertação escrita so-

oral “m m T  hra<'° ,a SOrte; b) em uma preleção
sortè enm o T f '3 “T  hora’ S°bre Um Ponto tirado á sorte com 24 horas de antecedencia; c) em uma nro-

í I f  Pratlea sobre objeto concernente á respectiva cadei-
doente8 u aS/ adeÍraS de clÍ™ a> «  de um doente, segmdo de exposição oral pelos candidatos-
uma preparação de histologia patológica espedal á
cada cadeira; e analises químicas, realmente uteis
l „ , mS  de liquidos organicos normais ou patolo-
£ «  ãm c.adelra de anatomia e fisiologia patologi-
f A k M Pr  a S ?e,°S candidat°s e preparações de histologia e de química patológica; em uma nre-
leçao de uma hora após igual tempo de reflexãoPAs 
provas escritas dos diferentes concursos serão feitas 
simultaneamente no mesmo dia. As outras provas, 
porem, serão exlnbidas sucessivamente pelos candi
datos inscritos para cada um dos concursos. No dia 
seguinte ao encerramento das inscrições, reunida a 
congregação, nomeará uma comissão de 5 memhfõs 
para formular uma lista de 30 pontos concernentes á
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materia de cada cadeira em concurso; apresentados 
os pontos, serão isoladamente submetidos á apro
vação da congregação. No segundo dia após á prova 
escrita, reunida a congregação, nomeará uma comis
são de 5 membros para formular os 30 pontos con
cernentes á materia da cadeira em concurso, que se
rão submetidos a sua aprovação; o tempo da dura
ção da prova oral, cujo ponto será tirado com 24 ho
ras de antecedencia, será de uma hora; si forem qua
tro ou mais os concurrentes, no dia marcado para 
tirarem o ponto, o diretor da faculdade os dividirá 
em turmas de dois ou tres. No dia em que os candida
tos tirarem o ponto da prova oral, a mesma comis
são que houver formulado a lista dos pontos para essa 
prova, organisará outra de 24 pontos que serão lidos 
e aprovados ou substituidos pela congregação; esses 
pontos deverão versar: a) nos concursos para os lu
gares de lentes de clinica, sobre assuntos de histolo
gia normal ou patológica, especial a cada cadeira, e 
sobre analises quimicas de liquidos organicos nor
mais ou patologicos, cujo estudo seja de interesse real 
para a cadeira; b) no do lugar de lente de anatomia 
e fisiologia patológicas, sobre assuntos de histologia 
especial, normal e patológica, e quimica patológica... 
Além da prova acima será apresentado aos 
candidatos das cadeiras de clinica um doente de 
molestia concernente ao objéto da cadeira, e, cada 
um deles, examinando-o separadamente, para o que 
terá meia hora, no maximo, fará logo sobre a dita 
molestia, observada a ordem da inscrição c sem assis
tência dos que se lhe seguirem, uma preleção por es
paço de 20 minutos; si houver mais de tres concur
rentes, serão divididos em duas ou mais turmas, de 
forma que aos que constituir em cada turma seja apre
sentado diferente doente. Aos concurrentes á cadeira
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de anatomia e fisiologia patológicas, em vez de doen
tes, se ministrarão os cadaveres necessarios para pro
cederem á autopsia, fazendo os ditos candidatos, por 
espaço de 20 minutos, a exposição das lesões encon
tradas. No dia em que o candidato tirar o ponto para 
prova pratica a congregação nomeará duas comis
sões, uma para escolher os doentes nas enfermarias, 
e outra para acompanhar os candidatos na técnica 
das preparações histologicas, quimicas e de autopsia, 
rubricando a ultima o papel em que os concurren
tes tenham de explicar e justificar as preparações, 
analises e processos empregados para a resolução 
das questões propostas e dando o parecer por escri
to sobre o valor da prova de cada candidato e seu me
rito relativo; o praso para a prova técnica será mar
cado pela comissão respectiva, logo depois de tirado 
o ponto, tendo em vista a sua importância e as difi
culdades de execução. No dia seguinte ao que se con
cluir a prova pratica, reunir-se-á a congregação, e 
a comissão que ela nomear submeterá á sua "apro
vação uma lista de 30 pontos sobre os assuntos mais 
importantes da cadeira para a prova oral de improvi
so que durará uma hora; durante o praso de uma 
hora que o candidato terá para a coordenação de suas 
idéas, não poderá recorrer a nenhum livro ou a qual
quer outro auxilio. No processo dos concursos para 
os lugares de adjuntos observar-se-á o que foi deter
minado quanto aos de lentes, com as seguintes alte
rações: a) no dia do encerramento da inscrição, reu
nida a congregação, nomeará duas comissões de nove 
membros cada uma, para organisarem as listas dos 
pontos, fiscalisar o concurso e julgar do merecimento 
dos candidatos, de acordo com o estatuido para os con
cursos de lentes; b) a prova oral, sobre o ponto tirado 
com 24 horas de antecedencia, durará meia hora; c)
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fica suprimida a prova de improviso; d) quanto aos 
adjuntos das cadeiras que não sejam de clinica, a pro
va pratica versará exclusivamente sobre a parte expe
rimental ou técnica da materia da cadeira; e) os pon
tos dados nos concursos para os lugares das duas 
clinicas cirúrgicas gerais serão comuns a todos os 
candidatos aos quatro lugares, e assim se entenderá 
em relação ás clinicas medicas gerais; f) as provas 
oral e pratica serão exhibidas sucessivamente pelos 
candidatos inscritos para cada um dos concursos que 
se seguirem a dois; g) terminado o julgamento, cada 
uma das comissões apresentará á congregação a lista 
dos candidatos habilitados e classificados na ordem 
do merecimento. A mesma congregação apresentará 
ao governo o candidato julgado mais idoneo. A ins
crição para os concursos de preparadores conservar- 
se-á aberto até o dia em que terminarem os de adjun
tos. Poderão concorrer os individuos que estiverem 
nas condições previstas acima. Para os concursos aos 
lugares de preparador de laboratories de fisica, qui- 
mica mineral, quimica organica, botanica, farmacia, 
toxicologia também poderão inscrever-se os farma
cêuticos pelas faculdades do Imperio; para o do la- 
boratorio de cirurgia e prótese dentaria poderão ins
crever-se, além dos doutores em medicina, os dentis- 
tãs"fitüIãdos pêlãíTfacuidades oficiais ou nestas se te
nham habilitado para o exercicio de sua profissão. 
As provas de concurso para os lugares de preparador 
constarão: a) de uma composição escrita; b) de uma 
preparação relativa á materia do laboratorio que será 
feita no mesmo dia unicamente pelos concurrentes 
a cada um dos dois lugares de preparador, que si
multaneamente serão postas em concurso; c) de 
uma exposição oral sobre um ponto tirado á sorte. 
As inscrições para os concursos dos lugares de inter-
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no das clinicas e de ajudantes de preparador se abri
rão logo que começarem os concursos para lentes das 
novas cadeiras e serão encerradas oito dias antes de 
encerrados os dos preparadores. Consideram-se ha
bilitados para os concursos de internos os alunos que, 
tendo sido aprovados no exame da 3.a serie do curso 
medico, apresentarem com as respectivas certidões, 
atestado de que freqüentaram, pelo menos, um ano 
de serviço clinico, medico ou cirúrgico, de qualquer 
hospital, e a declaração do provedor da Santa Casa 
de Misericordia de que não se opõe á sua administra
ção no serviço interno de suas enfermarias. Para o 
concurso de ajudante de preparador deve o candi
dato extrair certidão de aprovação plena na materia 
que se achar ligada ao laboratorio; são para habilita
dos os lugares nos laboratorios de farmacia, toxicolo- 
gia e higiene para os quais basta o mesmo grau de 
aprovação nos exames de quimica mineral e quimica 
organica. As provas para os lugares de interno de cli
nica constarão da observação escrita sobre um doen
te que será o mesmo para. os dois candidatos, e de 
uma questão comum a todos, e tirado á sorte. Esta 
questão poderá ser substiíuida quanto aos internos 
de clinicas cirúrgicas, por uma preparação de ana
tomia topográfica ou pela aplicação de um ou mais 
aparelhos. Para julgamento do concurso nomeará 
o diretor da faculdade uma comissão de cinco lentes: 
cada candidato terá uma hora para observar o doen
te e uma para escrever a observação, marcando-se- 
lhe tempo para o desenvolvimento da questão da se
gunda prova. As provas para o concurso de ajudante 
de preparador consistirão: a) em uma analise, ex
perienda ou preparação do respectivo laboratorio; 
b) em uma dissertação escrita feita sobre ponto tira
do á sorte... ” (Dec. 8351 de 13 de janeiro de 1883).
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Estudos práticos nos laboratories. “ Os laborató
rios das faculdades de m edicina terão por diretores 
os lentes das respectivas cadeiras, aos quais ficará 
im ediatam ente subordinado o pessoal do mesmo la- 
boratorio. O pessoal se com porá: de um  preparador, 
dois ajudantes e um  conservador. Aos preparadores 
com pete: a) dispor e realisar, segundo as determ ina
ções dos respectivos lentes, tudo quanto fôr necessario 
para  as lições, as quais serão obrigados a assistir; 
b) dividir os alunos em turm as e guial-os em todos 
os exercidos práticos; c) zelar com todo o escrupulo 
na conservação e utilisação de todos os instrum entos 
e aparelhos que fizerem  parte  do laboratorio , sendo 
obrigados a substituir os que se inutilisarem  por ne
gligencia, duran te  os trabalhos; d) colecionar todas 
as preparações e m ais objétos dignos de figurar nos 
museus da faculdade; e) dar duas explicações por 
sem ana sobre a parte  técnica dos trabalhos dos la
boratórios, indicando os acidentes m ais comuns, as
sim como os meios que convenha em pregar p ara  evi- 
tal-os nas m anipulações; f) executar os trabalhos 
práticos que lhes forem  determ inados pelos respe
ctivos lentes. E’ obrigatória p ara  os alunos a frequên
cia, onde terão ingresso os m atriculados na  serie das 
m atérias a que se acharem  ligados os mesmos labo
ratórios. Os que derem  em cada laboratorio  12 faltas 
não justificadas ou 18 justificadas, só poderão ser 
adm itidos a exame da respectiva m ateria  como estu
dantes não m atriculados; aos que se re tirarem  do la 
boratorio antes do tempo determ inado para  os seus 
trabalhos, será m arcada um a falta. Os alunos serão 
divididos em turm as, de modo que cada turm a possa 
trabalhar um  ou m ais dias na sem ana, segundo a or
dem estabelecida. Os alunos de anatom ia descritiva e 
topografia e de operações, serão divididos em turm as
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de 6 e 8, e cada uma terá para as respectivas prepa
rações e operações um cadaver convenientemente con
servado pelo processo que fôr melhor. As operações 
serão feitas segundo as regras determinadas pelo len
te, sendo proibido os alunos mutilarem o cadaver para 
qualquer trabalho isolado, salvo permissão do pre
parador. Os exercicios práticos nos laboratorios du
rarão diariamente de 2 a 4 horas. Para serem admi
tidos a exames os alunos provarão com atestado dos 
lentes respectivos que fizeram e entregaram as seguin
tes preparações: a) os da l.a serie do curso medico, 
a preparação de um corpo quimicamente puro e oito 
preparações de botanica e zoologia convenientemen
te classificadas e acompanhadas da competente des
crição; b) os da l.a serie do curso farmacêutico, a 
preparação de dois corpos quimicamente puros; c) 
os da 2.a serie medica, um trabalho anatomico desig
nado pelo preparador e que possa figurar no museu 
anatomo-patologico; dez preparações de histologia 
normal e duas de quimica biologica ou organica con
sideradas boas pelo mesmo preparador; d) os da 2.a 
serie farmacêutica, oito preparações de botanica e 
zoologia, e um produto de quimica organica; e) os 
da 3.a serie medica, doze preparações de histologia 
patológica e uma comunicação escrita completa e 
minuciosa de experienda fisiológica por ele feita no 
laboratorio durante o ano letivo e sob as vistas do 
preparador; f) os da 3.a serie farmacêutica, oito pre
parações quimica-farmaceuticas; g) os da 4.a serie 
medica, uma comunicação ou relatorio por ele feito 
no laboratorio relativo á cadeira de terapêutica; h) 
os da 5.a serie, a preparação de uma peça anatômica 
digna de figurar no museu ou um produto patologico 
proveniente das clinicas cirúrgicas perfeitamente con
servado com o seu historico autenticado por um dos
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adjuntos; i) os da 6.a serie, um relatorio minucioso 
sobre um exame medico-legal feito no necrotério ou 
sobre um caso de envenenamento feito em animal do 
bioterio da faculdade pelo preparador, adjunto ou 
lente de medicina legal, e quatro preparações quimi- 
co-farmaceuticas julgadas boas pelo lente ou pelo pre
parador. Para serem admitidos a exames os estudan
tes não matriculados devem apresentar: l.° da l.a e 
2.a series medicas e farmacêuticas, dois atestados: 
um que provem ter frequentado, por espaço de seis 
meses, laboratories de naturesa idêntica aos da fa
culdade, e outro dos lentes, em que provem ter feito 
nos laboratorios da faculdade e ali depositado o du
plo de preparações exigidas dos alunos matriculados; 
2.° da 3.a e 4 a series, o duplo de preparações e rela
tórios de experiendas feitas nos laboratorios e exi
gidas dos alunos das mesmas series; 3.° da 3.a serie 
farmacêutica, 16 preparações quimico-farmaceuticas, 
feitas nos laboratorios da faculdade; 4.° da 5.a serie, 
duas preparações designadas pelo lente, feitas no la
bor atorio sob as visitas do preparador e dignas de 
figurar no museu; 5.° da 6.a serie, o mesmo trabalho 
exigido dos alunos matriculados e 8 preparações qui
mico-farmaceuticas. Todas as preparações, relatórios 
e comunicações serão presentes á mesa examinadora 
por ocasião do julgamento. Os estudantes não matri
culados poderão ser arguidos sobre a técnica de suas 
preparações e farão provas escritas e praticas sobre 
os pontos formulados na ocasião pela mesa examina
dora. Os preparadores farão no fim do ano letivo e 
antes dos exames, um relatorio sobre a marcha dos 
estudos práticos no laboratorio a seu cargo, e acom
panhado de notas relativas ao trabalho, progresso e 
procedimento de cada aluno, mencionado especial
mente os que mais se tiverem distinguido. De dois em
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dois anos, no dia do encerramento dos trabalhos es
colares, far-se-á uma exposição dos produtos dos la
boratórios, e uma comissão nomeada pela congrega
ção julgará da importância dos objétos expostos, e 
por ocasião da rearbertura da faculdade no ano se
guinte, apresentará um relatorio em que serão indi
cados os autores dos produtos que devem ser premia
dos.” {Dec. 8918 de 31 de março de 1883).

1884. “Sobre os cursos complementares, diz o di
retor da Faculdade de medicina do Rio de Janeiro, 
no seu relatorio, o seguinte: “Será raro o lente que 
não esteja hoje arrependidissimo de haver dado o 
seu voto para que fosse creada a classe de adjuntos 
de professores, encarregados de cursos teoricos com
plementares, creação essa que tanto combati, já em 
sessão da congregação já na imprensa, já em infor
mações e em oficios dirigidos ao ministro anteces
sor; e ainda no meu relatorio do ano passado dizia 
que tendo proposto a denominação de adjuntos para 
a classe de funcionários que deviam substituir os 
lentes em seu impedimento, ser encarregados das de
monstrações praticas, não nutria pela creação deles 
grande entusiamo, porque, como aconteceu com os 
antigos opositores, não haviam de fazer trabalhos 
práticos de valor. Tudo o que esperava de máo ex
cedeu a minha expectativa; com exceção do adjunto 
de botanica doutor Ribeiro de Mendonça, do de fisica 
doutor José Maria Teixeira, e do de anatomia e fi
siologia doutor Souza Fontes, o primeiro dos quais se 
encarregou de um curso completo de organografia 
botanica que contou de 43 lições, e foi muito seguido 
ou frequentado pelos alunos; o segundo de um curso 
pratico de fisica medica em 62 lições; e o terceiro de 
um curso pratico de anatomia fisiológica em 60 li-
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cões; todos os outros, só com muita dificuldade e 
depois de mandar fazer descontos em seus ordenados, 
é que deram algumas lições, que no fim de pouco 
tempo, foram abandonadas pelos alunos, de modo 
que deixaram de trabalhar por falta de ouvintes. 0 
doutor Oscar Bulhões, substituto servindo de adjun
to á cadeira de anatomia descritiva, fez também um 
curso complementar teorico e pratico arterologia, 
que foi frequentado por muitos alunos da segunda 
serie, apesar da hora adiantada em que lhe coube. 
Não obstante estar ele dispensado desse curso por 
achar-se na regencia da cadeira de patologia cirúr
gica, não quiz todavia deixar de fazel-o, e começan
do no dia 19 de junho, deu-o por concluido no dia 20 
de agosto, tendo completado 12 lições. Si não pre
dominasse em mim o sentimento de ver elevado a 
um alto grau de prosperidade o ensino nesta Facul
dade, eu devia regosijar-me com a vitoria que alcan
cei praticamente, quando em oposição a quasi todos 
e apenas acompanhado por tres ou quatro colegas, 
assegurava baseado no estudo, que a classe de adjun
tos, que queriam crear, seria uma desgraça para o 
desenvolvimento desta instituição cientifica, e que 
os adjuntos sofismariam os intuitos de sua creação, 
e não fariam nem curso pratico nem suplementar, e 
somente serviriam para, nos concursos em que en
trassem ter preferencia sobre outros candidatos, 
por virtude das relações em que estariam com os 
lentes da faculdade. Mais uma vez tenho proposto ao 
governo, como uma medida utilissima para os cofres 
publicos e de vantagem para o ensino, que a classe 
dos adjuntos das cadeiras teóricas ou ordinarias, seja 
extinta, passando os adjuntos de botanica e zoolo
gia, de química organica ou biologica, e de anatomia 
e fisiologia patológica para os respectivos lugares



de preparador, que estão vagos, e bem assim o de me
dicina legal para o de preparador de quimica mine
ral. Resta somente o adjunto de fisica que passará 
para o lugar de preparador do laboratorio de higie
ne, mandando-se contratar na Europa um prepara
dor para a cadeira de fisiologia. Na secção acessória 
ou de ciências fisico-quimícas em suas faltas, pode
riam ser substituídos pelos preparadores, quando es
tes fossem doutores em medicina, e na secção de ciên
cias medicas e cirúrgicas, bem como nas clinicas, sel- 
o-iam pelos adjuntos ou assistentes de todas as clini
cas em relação com naturesa congenere das materias. 
Os adjuntos das clinicas poderão formar parte das 
mesas de exames sendo os lentes da secção das ciências 
acessórias substituídos pelos outros, quando se der 
qualquer impedimento temporario. Não se ofenderá 
com isso direito algum, tanto mais quanto o cargo 
de adjunto não é vitalício e poderão ser dispensados 
aqueles que não aceitarem o cargo de preparador 
para o qual forem designados.

Estudos práticos. Alguns laboratorios desta fa
culdade, como os de botanica, fisica, quimica tanto 
organica como inorganica, de histologia, de terapêu
tica, de farinada, de higiene, de fisiologia, de cirur
gia e de prótese dentarias, podem rivalisar com mui
tos das melhores faculdades da Europa. Muitos es
trangeiros os têm visitado e não deixam de se mostrar 
satisfeitos e agradavelmente impressionados com os 
progressos que temos realisado neste ponto. O labo
ratorio de higiene ficou pronto em agosto, já no cor
rente ano poderá funcionar, de acordo com o regula
mento de 22 de janeiro deste ano. O instituto de ana
tomia quer descritiva, quer cirúrgica dispõe de tudo 
o que é necessario para o estudo dessa ciência, que 
forma com a fisiologia a base de toda a medicina.

198 Ensino medico
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Ainda ha o grande problema a resolver para se tirar 
do instituto anatomico todo o proveito possiyel, é 
o da conservação dos cadaveres.” (Do relatorio do 
Visconde de Saboia, diretor da Faculdade do Rio de 
Janeiro).

“E’ incontestável (diz o doutor José Olimpio de 
Azevedo, professor da Faculdade de Medicina da 
Bahia, na sua Memoria de 1883) o desenvolvimento 
do ensino medico no Brasil depois da publicação do 
decreto de 19 de abril de 1879. O ensino livre pro
clamado pela reforma, afagado por todos os espiritos 
adiantados, é inegavelmente o supremo ideal da ins
trução ideal, da instrução superior. . .  Executassem 
integralmente a reforma de 1879, não redusissem ao 
limitadissimo numero de artigos mandados executar, 
que ela daria uma larga messe de frutos no tocante 
ao ensino medico. Não viesse depois deturpal-a esta 
babel de regulamentos, avisos e instruções, contendo 
disposições incongruentes até o pouco de absurdo, 
chocando-se, destruindo-se reciprocamente, plantando 
a confusão e a anarquia no ensino, tornando-o um 
verdadeiro labirinto. . .  0 impulso está dado, a semen
te está preparada, falta o amanho e a regularisação 
do plantio. . . ”

1884. Novos estatutos. “Cada uma das faculdades
de medicina do Imperio se designará pelo nome da 
cidade em que tiver assento; será regida por um 
diretor e pela congregação dos lentes, e se comporá 
de um curso de ciências medicas e cirúrgicas, e de 
tres cursos anexos: o de farmacia, o de obstetricia e gi
necologia e o de odontologia.

O curso de ciências medicas e cirúrgicas consta
rá das seguintes materias: fisica medica; quimica mi
neral e mineralogia medicas; botanica e zoologia me-
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dicas; anatomia descritiva; histologia teórica e pra- 1 
tica; quimica organica e biologica; fisiologia teórica e 
experimental; anatomia e fisiologia patológicas, pa- ■ 
tologia medica; patologia cirúrgica; materia medica J  
e terapêutica, especialmente brasileira; obstetrícia, 
anatomia cirúrgica, medicina operatoria, e aparelhos, | |  
farmacologia e arte de formular; higiene publica e 
privada e historia da medicina; medica legal e toxi- 
cologia; clinica medica de adultos (2 cadeiras); cli
nica cirúrgica de adubos (2 cadeiras); clinica obste
trica e ginecológica; clinica e poiiclinica medica e ci
rúrgica de creanças; clinica o fta lm ologica; clinica  
de m olestias cutaneas e s ifilitica s; clinica p siqu iá tri
ca. Estas materias serão distribuidas em oito series
de exames. . §

O curso de farmacia constará das seguintes ca
deiras: fisica; quimica mineral e mineralogia; qui- |  
mica organica; botanica e zoologia; materia medi
ca; toxicologia; farmacologia e farmacia pratica. Es
tas materias serão distribuidas em tres series de
exames. I

O curso de obstetricia e ginecologia constará das J  
seguintes materias: anatomia descritiva em geral e 
dos orgãos genito-urinarios da mulher; fisiologia em 
geral e dos orgãos genito-urinarios da mulher; far
macologia c higiene das parturientes; obstetricia; cli
nica obstetrica e ginecológica. Das materias deste 
curso haverá duas series íie exames. :||

O curso de odontologia constara das seguintes ma- I 
terias: fisica elementar; quimica mineral elementar; 
anatomia descritiva e topografia da cabeça; histolo
gia dentaria; fisiologia dentaria; patologia dentaria 
e higiene da boca; terapêutica dentaria; cirurgia e 
prótese dentaria. Das materias deste curso haverá tres 
series de exames. As cadeiras do curso de ciências me
dicas e cirúrgicas são comuns aos cursos anexos.
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Cada uma das faculdades terá os seguintes labo
ratórios de fisica; de quimica mineral com gabine
te de mineralogia; de botanica com um gabinete de 
zoologia; de quimica organica e biologica; de anato
mia com salas para as dissecções; de histologia nor
mal; de fisiologia experimental; de anatomia e fi
siologia patológicas; de terapêutica experimental; de 
farmacia; de higiene; de medicina legal e toxicologia; 
de prótese dentaria. Todos os laboratories sâo des
tinados á instrução pratica dos alunos e ás pesquizas 
cientificas dos lentes, adjuntos e preparadores. Cada 
laboratorio terá por diretor o lente da respectiva ca
deira.

Para o ensino clinico haverá as enfermarias ne
cessarias e salas, com um gabinete anexo para a qui- 
mica e a histologia patológica. Na falta de hospitais 
por conta do Estado os diretores das faculdades se 
entenderão com os provedores das Santas Casas de 
Misericordia, afim de serem postas á sua disposição 
as enfermarias precisas. Os lentes de clinica também 
poderão requisitar dos diretores de serviço sanitario 
que mandem transferir, de outras para as suas en
fermarias, os doentes cujas molestias julgarem mais 
importantes para o ensino.

O diretor da faculdade será nomeado pelo go- 
m  verno dentre as pessoas distintas que tiverem o grau 

de d o u to r. . .  A congregação compõe-se do diretor e 
de todos os lentes, e não podem exercer as suas fun
ções sem que reúnam  mais de metade daqueles que 
estiverem em serviço efetivo do magisterio. Os adjun
tos e professores particulares, quando encarregados 
no ensino de qualquer cadeira, tomarão assento na 
congregação; mas não terão voto nas deliberações
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concernentes ao provimento das cadeiras e suas substi
tuições. O diretor votará também e terá voto de qua
lidade em caso de empate.

Os lentes serão nomeados por decreto, mediante 
concurso. Nenhum lente será obrigado a reger outra 
cadeira além da sua. Aquele que na regencia da sua ca
deira ocupar a de outra, terá direito a uma gratifica
ção á da cadeira acumulada. Igual gratificação perce
berão os adjuntos e professores particulares ou das 
faculdades livres quando substituírem os lentes. A an
tiguidade dos lentes será contada da data da posse... 
Os lentes que forem reconhecidos senadores serão ju
bilados com os vencimentos correspondentes ao tempo 
de serviço, si esse tempo não fôr inferior a dez anos; 
si o fôr, entender-se-á que renunciaram o cargo. Os 
que forem reconhecidos deputados á Assembléa Geral 
ou membros de Assembléas provinciais não poderão, 
durante a legislativa, reger as respectivas cadeiras, 
nem perceber vantagem alguma do magisterio. O len
te que obtiver permissão do governo para continuar 
a servir depois de completarem 25 anos de exercicio, 
perceberá mais uma gratificação correspondente ao 
terço de seus vencimentos, emquanto fôr pelo governo 
conservado no magisterio. Os lentes terão as honras e 
tratamento dos desembargadores. Os que completa
rem 25 anos de serviço efetivo e tiverem no magiste
rio bem desempenhado os seus deveres terão direito 
ao titulo de conselho e os que completarem 30 anos te
rão as honras e o tratamento dos ministros do Supre
mo Tribunal de Justiça. Os lentes que deixarem de 
exercer as respectivas funções por espaço de tres me
ses, sem que justifiquem perante o diretor as suas 
faltas, incorrerão nas penas do art. 157 do Godigo 
Criminal. Si a ausência exceder de seis meses, 
reputar-se-á ter renunciado o magisterio... Qualquer



A Instrução e o Imperio 203

membro do magisterio que escrever tratado, compen
dio ou memoria sobre as doutrinas ensinadas na fa
culdade, terá direito a um prêmio pecuniario até a 
quantia de dois contos de réis, si pela congregação 
ou por uma comissão de homens competentes nomea
da pelo governo, quando a congregação deixe de 
dar no fim de tres meses o seu parecer, fôr a obra 
considerada de utilidade ao ensino e aprovada pelo 
governo. Neste caso será paga pelo Estado a despe
sa da l.a adição. Os lentes farão as preleções sobre 
compêndios de sua livre escolha e poderão ensinar 
quaisquer doutrinas, uma vez que não ofendam as 
leis e bons costumes. Quando os alunos não compre
enderem algum ponto, poderão propor ao lente, ver
balmente, ou por escrito, as duvidas que lhe ocorre
rem no mesmo dia, ou na seguinte lição. . .  O lente 
de botanica fará que o respectivo adjunto e o prepa
rador, além das lições praticas, procedam a herbori- 
sações, acompanhadas de estudantes de sua aula, e 
recolham ao herbario todas as plantas importantes 
á materia medica brasileira com os esclarecimentos 
mais necessarios. Deverá sempre que lhe fôr possivel 
assistir a tais exercícios. Os lentes de medicina legal, 
materia medica e higiene farão em suas lições apli
cação especial ao Brasil das doutrinas que ensinarem. 
O de materia medica deverá apresentar os medica
mentos indigenas que possam suprir os exoticos ou 
ser-lhes preferidos. O de medicina legal fará lições 
praticas nos hospitais, nas casas de detenção e nos 
necrotérios. O de higiene fará lições praticas sobre as 
substancias alimentares, agua potável, e minerais, so
bre as condições indispensáveis á higiene dos colégios, 
asilos, casas proprias para os pobres, quartéis e hos
pitais, bem como providenciará para que o inspetor 
do laboratorio seja acompanhado, nos exames e ana-



204 Ensino medicõ

lises que tiver de fazer com o preparador em qual
quer objéto que interesse á saude publica, pelo nu
mero de estudantes que ele indicar. Os lentes de clini
ca, no que competir ás respectivas cadeiras, dirigirão 
os alunos na observação e estudo pratico das moles
tias. Haverá, pelo menos, tres lições por semana em 
cada uma das cadeiras de clinica. Os mesmos lentes, 
todas as vezes que julgarem conveniente, poderão per
guntar aos alunos si querem dar sua opinião, quer 
sobre a historia dos doentes que forem examinados, 
quer sobre algum caso de clinica, bem como si de
sejam conferenciar entre si, recomendando aos in
ternos e aos conferentes designados que observem 
atentamente o doente que fôr objéto da conferencia; 
os internos farão a sua exposição e o lente proporá 
as questões praticas mais importantes. No serviço da 
policlinica, os lentes poderão encarregar os adjuntos, 
os internos e os alunos mais adiantados do tratamen
to dos doentes consultantes que não queiram reco
lher-se ao hospital ou não o devam fazer.

Os adjuntos serão nomeados por decreto, median
te concurso. Cada uma das cadeiras, salvo as de clinica 
geral, medica e cirúrgica, e as de patologia geral, pato
logia medica, patologia cirúrgica e obstetricia, terá um 
adjunto, que substituirá o respectivo lente em suas 
faltas e impedimentos. Cada uma das cadeiras de cli
nica geral, medica ou cirúrgica, terá dois adjuntos. 
Incumbe ao adjunto: a) fazer cursos práticos ou com
plementares do da cadeira a que estiver anexo, sobre 
materia indicada pelo lente e assistir as lições deste, 
devendo, em tudo quanto se referir aos mesmos cur
sos, executar o que pelo lente for designado; b) guiar 
os alunos nos trabalhos práticos do laboratorio per
tencente á cadeira de que é adjunto; c) instruir os 
alunos mais aptos e adiantados nas pesquisas que
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norventura queiram empreender no laboratorio; d) 
preparar a parte pratica das lições que fizer no curso 
complementar, chamando para isso um dos ajudan
tes do preparador. O adjunto que reger a cadeira no 
impedimento do lente, gosará, em relaçao ao ensino, 
da autoridade do lente e dirigirá os trabalhos do la
boratorio. Os cursos práticos ou complementares se 
farão tres veses por semana. O adjunto que nao der 
lições praticas no laboratorio ou não fizer curso com- 
píementar ou pratico de que fôr encarregado, perdei a 
os respectivos vencimentos. O adjunto servira na facul
dade durante dez anos; findo esse tempo sera o lugar 
novamente posto a concurso, no qual poderá entrar j 
o que tiver completado o seu tempo. O adjunto que 
tiver completado o seu tempo de dez anos e tiver pu
blicado obras cientificas de merecimento atestado 
pela congregação, se dará o titulo, por decreto, de pro
fessor honorario da faculdade. . .

Haverá em cada laboratorio um preparador, dois 
ajudantes e um conservador; o de higiene terá mais 
um inspetor encarregado particularmente das anali
ses relativas aos assuntos que entendam com a saude 
publica, ordenadas pelo governo», ou solicitadas por 
particulares. Os preparadores serão nomeados por de
creto, mediante concurso; o inspetor, por decreto, 
mediante proposta do diretor feita de acôrdo com o 
lente... As explicações dadas pelo preparador versa
rão somente sobre as manipulações ou a parte técni
ca dos trabalhos dos laboratorios, e sobre os aciden
tes mais comuns, e os meios de evital-os. . .  Os pre
paradores poderão abrir cursos livres remunerados... 
Os ajudantes serão nomeados pelo diretor, mediante
concurso.. .

Os internos de clinica serão nomeados pelo di
retor, mediante concurso e estão sob as ordens dos ad-
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juntos. Haverá de dois em dois anos, concurso entre 
os internos, o qual deverá versar sobre questões im
portantes de patologia medica ou cirúrgica, que se 
refiram á condições especiais do Brasil; para isso a 
faculdade nomeará uma comissão, que formulará os 
pontos para o concurso e os submeterá á aprovação 
da congregação; os que mais se distinguirem nesses 
concursos os prêmios que forem creados pelo gover
no ou instituido por particulares.

Em varios dispositivos estão prescritas as regras 
para os concursos de lentes, adjuntos, preparadores, 
internos e ajudantes de preparadores.

Será publicada em cada das faculdades uma Re
vista das materias ensinadas nos cursos teoricos e 
práticos. Essa revista será redigida por uma comissão 
de tres lentes, um adjunto, e um preparador, nomeada 
pela congregação. Publicação bimensal. Terão pre
ferencia para serem publicadas as memorias originais 
sobre assuntos concernentes aos estudos praficos e 
ás pesquisas e investigações de utilidade evidente fei
tas nos laboratories, bem como as observações e li
ções sobre casos importantes das clinicas.

De dois em dois anos cada faculdade indicará ao 
governo um lente ou adjunto para ser encarregado 
de fazer investigações cientificas e observações rne- 
dico-topograficas no Brasil ou para estudar nos paizes 
estrangeiros os melhores métodos de ensino, fazen
do estudo sobre as materias das respectivas cadeiras 
e examinar os estabelecimentos e instituições me-o»
dicas das nações mais adiantadas da Europa e da 
America. A congregação dará por escrito instruções 
adequadas para o bom desempenho da comissão de
signando a epoca e a duração das viagens e lugares 
que deverão visitar impondo-lhe a obrigação de in
formar a faculdade de tudo que possa interessar ao
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ensino. O estudante que tiver completado os estudos 
medicos ou farmacêuticos e fôr classificado pela con
gregação como o primeiro aluno entre os que com 
ele concluiram o curso; terá direito ao prêmio de via
gem á Europa, afim de aplicar aos estudos práticos 
por que tiver predileção ou aqueles que forem desig
nados pela faculdade. Os alunos que fizerem a via
gem de instrução continuarão a ser considerados como 
pertencendo á faculdade e serão obrigados a remeter 
semestralmente um relatorio do que tiverem estuda
do, o qual será julgado por uma comissão da mesma 
faculdade.

Os doutores em medicina, os farmacêuticos e os 
dentistas poderão abrir cursos livres sobre as diver
sas materias que compõem o ensino oficial da medi
cina, de farmacia e de odontologia; e para isso deve
rão dirigir á congregação um requerimento acom
panhado dos seus diplomas cientificos e de folha 
corrida, no qual designarão a materia que pretendem 
lecionar e o programa que se propõem seguir. A con
gregação votará nominalmente sobre a petição do 
candidato. Todos os cursos livres ficarão sob a ime
diata fiscalisação do diretor, que os visitará sempre 
que lhes parecer conveniente. Quando os cursos não 
preencherem os seus fins ou neles forem despresados 
os programas e professadas doutrinas subversivas e 
contrarias á moral ou se derem distúrbios, o diretor 
dará conhecimento do fato á congregação que deverá 
cassar a licença concedida; o professor poderá re
correr ao governo do ato da congregação. O praso 
para os cursos não excederá de um ano; podendo, to- 
tavia, a concessão ser renovada si convier ao ensino. 
Os medicos estrangeiros poderão ser admitidos a 
abrir cursos para o exercicio de sua profissão, quan
do habilitados com diploma de doutor em medicina
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por um a faculdade do Imperio ou os que tiverem  
sido professores oficiais ou particulares de um a fa 
culdade estrangeira reconhecida peto respectivo go
verno. Para  os atos solenes da faculdade todos os 
professores particulares serão convidados, havendo 
para  eles lugar especial. No relatorio anual do d ire
tor se fará menção dos professores que mais se ti
verem  distinguido p ara  o adiantam ento do ensino. Us 
professores serão obrigados a publicar em cartazes 
os program as de seus cursos, com o horario, locali
dade; estes cartazes serão afixados, depois do visto 
do diretor, nos lugares mais frequentados do editi
cio da facu ld ad e ... Os cursos poderão ser diurnos 
ou noturnos; estes últimos não poderão prolongar-se 
além das 9 horas da noite. Os professores sao res
ponsáveis pelas despesas que ocasionarem, e pelos 
danos que eles ou os seus discipulos causarem  nos 
obiétos da Faculdade. A congregação, quando julgar 
conveniente, poderá solicitar das adm inistrações dos 
hospitais de caridade a concessão de enferm arias 
para  as clinicas e de cadaveres para  o ensino de ana
tom ia nos cursos particulares. Os empregados subal
ternos são obrigados a prestar os seus serviços em 
tais cursos, m ediante rem uneração previam ente a ju s
tada com os professores e aprovada pelo diretor Us 
lentes e adjuntos não poderão abrir cursos re tribu í
dos das m aterias professadas na faculdade.

Ninguem será admitido a m atricular-se em qual- 
quer das faculdades sem que apresente certidões de
aprovação nas seguintes m aterias: português, latim , 
francês, inglês, alemão, filosofia, historia, geogra ia, 
arimetica, algebra (até equações do 2.° grau), geo
m etria, trigonom etria retilinea, elementos de nsica, 
quimica e historia natural. P ara  o curso de farina
d a , as mesmas m aterias exceto a lingua inglesa e a
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alemã e trigonometria. Para o curso de obstetricia: 
português, francês, arimetica e elementos de fisica, 
quimica e historia natural. Para o curso de odonto
logia: português, francês, inglês, arimetica e geome
tria.

Para admissão a exame de qualquer das series 
o aluno deverá provar, com atestado dos respectivos 
lentes, adjuntos e preparadores, que fez nos labora
tórios, dentro do ano letivo correspondente, sobre as 
materias da serie os seguintes trabalhos, que serão 
presentes á mesa examinadora com as notas dos di
tos lentes e preparadores, afim de serem apreciados 
por ocasião do exame pratico: l.° para a primeira 
serie do curso medico, a preparação de botanica e 
zoologia, convenientemente classificada e acompa
nhada da respectiva descrição; 2.° para o primeiro ano 
do curso farmacêutico, a preparação, de dois corpos 
quimicamente puros; 3.° a segunda serie do curso 
medico, um trabalho anatomico, digno de ser guar
dado no museu, e concernente a miologia, angeologia 
ou nevrologia, oito preparações de histologia normal 
e duas de quimica biologica ou organica; 4.° para a 
segunda serie de farmacêutico, quatro preparações 
de botanica e zoologia nas condições do n. 1 e um 
produto de quimica organica; 5.° para a terceira serie 
medica, dez preparações de histologia patológica e 
uma comunicação minuciosa, de experiencia fisioló
gica; 6.° para a terceira serie farmacêutica, seis pre
parações quimico-farmaceutieas; 7.° para a quarta 
serie "medica, uma comunicação igual á de n. 5, relativa 
á cadeira de terapêutica; 8.° para a quinta serie, uma 
peça anatómica, digna de ser guardada no museu, 
ou um produto nas mesmas condições, proveniente 
das clinicas cirúrgicas, com sua noticia historica au
tenticada por um dos adjuntos; 9.° para a sexta serie,
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um relatorio sobre um exame medico-legal feito no 
necrotério e sobre um caso de envenenamento pra
ticado em animal do bioterio da faculdade pelo Pie“ 
parador, adjunto ou lente de medicina-legal, e duas 
preparações quimico-farmaceuticas. Estes trabalhos 
deverão ser executados pelos menos um mez antes 
de terminar o ano letivo. E’ permitido ao examinan
do escolher dentre os trabalhos acima mencionados, 
os que tiver de apresentar para ser admitido a exame. 
Os mesmos trabalhos poderão ser feitos, ou nas horas 
destinadas aos exercicios práticos regulares, ou em 
dias e horas especialmente designados pelo diretor 
da faculdade. O aluno poderá requerer a inscrição 
de exame para uma ou mais series ou para qualquer 
materia da mesma serie, mas não será admitido a 
prestar exame de qualquer matéria de uma serie sem 
ter sido aprovado em todas as matérias do ano an
terior. Os reprovados não poderão prestar novo exa
me das mesmas materias, sinão quatro meses depois 
e pagando a taxa respectiva. Guardado, porém, esse 
intervalo, poderão repetil-o uma ou mais vezes.

Prescrevem ainda os estatutos as normas sobre 
os exames, colação de grau, habilitação dos que tive
rem diplomas por instituições estrangeiras, policia 
acadêmica; e nas suas disposições transitórias dizem 
que “os atuais substitutos continuam a servir como 
adjuntos das cadeiras das secções a que pertenciam, 
segundo a designação feita pelo ministerio do Im
pério”. E ainda que aos mesmos substitutos é man
tido o direito de passarem por antiguidade a lentes 
das cadeiras que vagarem nas referidas secções, ex-, 
cluidas as creadas pela lei de 1882.” (Dec. 9311 de 25 
de outubro de 1884).

“E* dispensada a condição de idade para a ma-
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tricula nos estabelecimentos de ensino superior de
pendentes do ministerio do Imperio”. {Dec. 3232 de 
3 de setembro de 1884).

1885. Resolve as duvidas relativas á acumulação 
nas faculdades de medicina, de lugares de lentes e 
adjuntos ou de dois lugares de adjunto. {Decisão de 
30 de junho de 1885).

Escola Superior de Farinada da Côrte. “A comis
são de instrução a qual foi presente a petição do Ins
tituto Farmacêutico do Rio de Janeiro, assim como 
o projéto 55 de 1880, afim de que o estudo de far- 
inacia seja desligado da Faculdade de medicina da 
Côrte para constituir-se á parte, tendo cuidadosamen
te examinado os ditos papeis; considerando que das 
informações prestadas pela congregação da Faculda
de de medicina, resulta a incontestada vantagem e 
necessidade para o ensino, para o desenvolvimento 
da ciência e proveito publico da creação de uma Es
cola de farmacia; considerando que só com esta me
dida se dará o preciso incremento aos diversos ramos 
(ias ciências naturais e fisico-quimicas com aprovei
tamento das respectivas riquesas em produtos nacio
nais; considerando que é urgente dar toda a autono
mia e responsabilidade ao exercicio da farmacia de
sembaraçando-o do estreito circulo em que se opera, 
e abrindo-lhe o vasto campo das especialidades tão 
reclamadas pelos altos interesses da justiça e pelas 
exigências constantes do comercio, da industria e das 
artes, considerando que, a crear-se uma Escola de* 
ai macia se torna desnecessário e inconveniente 

a conservação do curso anexo á Faculdade de 
medicina da Côrte; considerando finalmente que 
toda a receita proveniente do curso farmacêutico 
anexo a Faculdade será suficiente para a instalação 
na escola especial, cuja renda desde logo aumentará
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t í r t o ^ o  material das aulas e 
so farmacêutico que mantem nesta Capital, e de P 
rccer aue seja adotado o seguinte projeto. ríca o 
Averno auTorisado a crear uma Escola superior de 
fnrmacia independente do curso farmacêutico anexo 
â ™coía de medicina da Côrte, aceitando para esse 
fim a oferta feita pelo Instituto farmacêutico da Cor- 
í f d e  material da Escola de farmacia do mesmo 
Instituto O plano dos estudos sera o que ao govern 
parecer mais conveniente. Nas primeiras nomeações 
de Drofessores o governo procedera como ate J 
se tem feito na fundação de escolas *uP®r*°res , 
Imperio. Creada a Escola sera suprimido ° curso de 
farmacia da Escola de medicina da Corte. Para ocor 
rerT despesas da Escola não poderá o governo des
pender quantia maior daquela que se arrecada po 
emolumentos e matricula do mesmo curso (Projéto 
da Camara dos Deputados, 22 agosto 1855).



ENSINO POLITÉCNICO

1874 — “A atual Escola Central passará a de
nominar-se Escola Politécnica e se comporá de um 
Curso geral e dos seguintes Cursos especiais: a) cur
so de ciências fisicas e matematicas; b) curso de 
ciências fisicas e naturais; c) curso de engenheiros 
geografos; d) curso de engenheiros civis; e) curso 
de minas; f) curso de artes e manufaturas.

0 Curso geral, em dois anos, constará das seguin
tes materias: l.° ano: l.a cadeira: algebra compre
endendo a teoria geral das equações e a teoria e uso 
dos logaritimos; geometria no espaço; trigonometria 
retilinea; geometria analítica. 2.a cadeira: fisica ex
perimental e meteorologia. Aula de desenho geome
trico e topográfico. 2.° ano: l.a cadeira: calculo di
ferencial e calculo integral; mecanica racional e apli
cação ás maquinas elementares. 2.a cadeira: geome
tria descritiva (l.a parte), trabalhos gráficos e respei
to da solução dos principais problemas de geometria 
descritiva; 3.a cadeira: quimica inorganica; noções 
gerais de mineralogia; botanica e zoologia.

Os estatutos deste Curso serão dirigidos por 5 
lentes, dois substitutos para recordações e experiên
cias, e um professor para desenho do l.° ano. Este 
curso preliminar é necessario a todos os cursos es
peciais.
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Curso de ciendas fisicas e naturais: 1,° ano: I a 
cadeira: botanica (anatomia, organografia, fisiologia 
e taxanomia vegetal); botanica descritiva e geogra
fia botanica. 2.a cadeira: zoologia (descrição e clas
sificação dos animais, sua fisiologia e anatomia ge
ral e comparada). Aula: desenho organografico dos 
vegetais e animais, paizagem. 2.° ano: l.a cadeira: 
quimica organica; 2.a cadeira: mineralogia e geologia.
3.° ano: I a cadeira: quimica analitica, mineral e or
ganica; 2.a cadeira: biologia industrial, agricultura 
em geral e sua aplicação no Brasil; conservação das 
matas e cortes de madeiras; criação e conservação 
dos animais uteis á nutrição do homem e á industria. 
Aula: desenho geologico e de maquinas agricolas.

Os estudos deste Curso serão dirigidos por 6 len
tes e 2 substitutos para as recordações, experiencias 
e analises, e por 2 professores para os trabalhos 
gráficos.

Curso de ciências fisicas e male muticas: l.° ano: 
l.a cadeira: series, funções elipticas; continuação do 
calculo diferencial e integral; calculo das variações; 
calculo das probabilidades; aplicações ás taboas de 
mortalidade; aos problemas mais complicados de ju
ros compostos; ás amortisações pelo sistema Price; 
aos calculos das sociedades denominadas Tontinas e 
aos seguros de vida. 2.a cadeira: mineralogia e geo
logia; 3.a cadeira: geometria descritiva aplicada á 
perspectiva, sombras e estereotomia. 2.° ano l.a cadei
ra: trigonometria esférica; astronomia compreenden
do as observações astronômicas e calculos de astro
nomia pratica. 2.a cadeira: topografia; geodesia; hi
drografia. Aula: construção e desenho de cartas geo
gráficas. 3.° ano: l.a cadeira: mecanica celeste; físi
ca matematica. 2.a cadeira: mecanica aplicada ás ma-
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quinas em geral e calculos dos seus efeitos; maquinas 
á vapor. Aula: trabalhos gráficos e concursos.

Os estudos deste Curso serão dirigidos por 6 len
tes (além do da 2.a cadeira do Curso de ciências fi- 
sicas e naturais), por 2 substitutos para recordações 
e um professor para os trabalhos gráficos.

Curso de engenheiros geografos: as materias 
do 2.° ano do Curso de ciências fisicas e matematicas. 
Os estudos deste curso serão dirigidos pelos lentes 
e professores que ensinarem as mesmas materias no 
curso de ciências fisicas e matematicas.

Curso de engenharia civil: l.° ano l.a cadeira: 
estudos dos materiais de construção e de sua resis- 
tencia; tecnologia das profissões elementares arqui
tetura civil; 2.a cadeira: geometria descritiva apli
cada á perspectiva, sombras e estereotomia. Aula de 
trabalhos gráficos e concursos. 2.° ano: l.a cadeira: 
estradas ordinarias, estradas de ferro; pontes e via
dutos. 2.a cadeira: mecanica aplicada. Aula de tra
balhos gráficos e concursos. 3.° ano: l.a cadeira: es
tudo complementar de hidrodinâmica aplicada; ca
nais e navegação de rios; portos de mar; hidráulica 
agricola e motores hidráulicos. 2.a cadeira: economia 
politica; direito administrativo; estatistiea. Aula: 
trabalhos gráficos e concursos.

Os estudos deste Curso serão dirigidos por 4 len
tes (além dos que pertencerem ao Curso de ciências 
fisicas e matematicas), 2 substitutos para recordação 
e exercicios e 2 professores para trabalhos gráficos 
e concursos.

Curso de minas: l.° ano: l.a cadeira: estudo dos 
materiais de construção e de sua resistência; tecno
logia das profissões elementares; arquitetura civil 
com aplicação ás minas; 2.a cadeira: geometria des-



critiva aplicada á perspectiva, sombras e estereoto- 
mia. 3.a cadeira: mineralogia e geologia. 2.° ano: l.a 
cadeira: química analitica. 2.a cadeira: metalurgia. 
Aula de trabalhos gráficos. 3.° ano: l.a cadeira: ex
ploração de minas, maquinas aplicadas ás minas. 2.a 
cadeira: enonomia politica; direito administrativo; 
estatística. Aula: trabalhos gráficos e concursos.

Os estudos deste Curso serão dirigidos por 3 len
tes (além dos 4 dos cursos anteriores), um substitu
to e um professor, além dos pertencentes aos outros 
cursos.

Curso de artes e manufaturas: l.° ano: l.a cadei
ra: estudos dos materiais de construção e de sua re- 
sistenda; tecnologia das profissões elementares, ar
quitetura civil. 2.a cadeira: mecanica aplicada. 3.a 
cadeira: fisica industrial. 2.° ano: l.a cadeira: qui- 
mica organica; 2.a cadeira: quimica industrial. Aula: 
trabalhos gráficos e concursos.

Os estudos deste Curso serão dirigidos por 2 
lentes além dos 5 de cursos anteriores, por um 
substituto e um professor, além dos outros perten
centes aos cursos anteriores.

0 diretor da Escola é de livre nomeação do go
verno; concurso para os lugares de substitutos e pro
fessores. As vagas de lentes serão preenchidas, em 
cada curso, pelos substitutos mais antigos, e por de
creto do governo, precedendo informação da congre
gação sobre o comportamento moral e aptidão cien
tifica dos mesmos. Para matricula no l.° ano da 
Escola são exigidas certificados de aprovação nos 
seguintes preparatórios: português, francês, inglês, 
historia e geografia, algebra (equação do l.° grau) 
e geometria plana. Exames com prova oral e escrita, 
em duas épocas. Frequência obrigatória. Gabinetes,
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llab oratorios, hortos botanico, biblioteca e observato- 
I riò. A Escola concede graus de bacharel em ciências 
I fisicàs e naturais, em ciências fisicas e matematicas; 
I diploma de engenheiro civil, de minas, geografo 
I e de engenheiro industrial, segundo a sua especiali- 
I  dade. Honras de desembargador são concedidas aos 
Ilentes e substitutos. A instrução pratica consta de:
I a) exercidos de nivelamento, levantamento de plan- 
I tas e reconhecimentos geodésicos; b) visitas ás fabri- 
I cas; ás obras importantes de engenharia e estabeleci- 
I mentos industriais, bem como aos museus de histo
ria natural; c) herborisações e explorações minera- 

[ logicas e geológicas; d) analises quimicas. {Dec. 5.600 
j de 25 de abril de 1874).

“Os alunos da Escola Central denominada Es- 
j  cola Politécnica, a quem não tiver sido conferido o 
grau de bacharel, poderão recebel-o, ainda que não 
tenham obtido ou não possam obter aprovação plena 

i em todas as materias do curso da dita Escola” (Pro- I jeto de lei na sessão de 31 de julho de 1874 na Ca
lmara dos Deputados).

“Para execução do decreto de abril, diz o minis- 
§ tro João Alfredo no seu relatorio, reorganisei a Escola 
I Central, dando-lhe a denominação de Escola Poli- 
I técnica. Compõe-se de um curso geral e de varios 
j cursos especiais. Nas diversas aulas da Escola Cen- 
I trai matricularam-se, no ano findo, 302 alunos. O re- 
jsultado dos exames anuais pelas diversas materias 
jfoi o seguinte: 16 aprovações com distinção, 558 ple- 
jnas e 307 simples e 66 reprovações. Foram também 
I admitidos a exame 21 alunos que deixaram de fazel- 
|os no ano anterior. Completaram o curso de enge- 
jnheiro civil 23 alunos e conferiram grau de bacha- 
frél em ciências matematicas a 21. Em virtude de con- 
[curso foram nomeados repetidores: na secção de ma-



tematicas o doutor Antonio de Paula Freitas, e na 
de ciências fisicas e naturais o doutor Joaquim Duar
te Murtinho. Para a bibliotéca autorisei, na Europa, 
a compra de livros de indispensável necessidade.”

1875. “Por aviso de maio foram postos em exe
cução os estatutos da Escola politécnica, mas o ensino 
continuou a ser conforme o plano da extinta Escola 
Central até o fim do ano. Estiveram portanto em 
exercicio as aulas dos seis anos do antigo curso, nos 
quais se matricularam 583 alunos. O resultado dos 
exames finais, por cadeiras e aulas, foi o seguinte: 28 
aprovações distintas, 530 plenas, 269 simples e 93 re
provações. Completaram o curso de engenheiros civis 
20 estudantes, dos quais 17 frequentaram regularmente 
as aulas e 3 se habilitaram por meio de exames de ge
neralidades na conformidade dos novos estatutos. To
maram o grau de bacharel em ciências matematicas 
e fisicas 9 alunos. A fim de facilitar aos alunos a 
passagem do antigo para o novo curso, propoz a 
congregação, e o governo aprovou, a providencia de 
estabelecerem-se durante as ferias aulas de geome
tria analitica, de fisica, de noções de mineralogia, 
de botanica e zoologia. Estas aulas foram frequenta
das por avultado numero de alunos; o que trouxe 
como consequência grande numero de novos exames, 
além dos muitos de alunos que se aproveitaram da 
permissão dos estatutos para serem admitidos a exa
mes de generalidades, a fim de lhes ser rele
vada a falta de frequência. Tais exames co
meçaram em fevereiro; por este motivo, e pe
los demais trabalhos necessarios á reorganisação 
do ensino determinou-se que se não fizessem exa
mes de preparatórios na Escola e que os candidatos 
á matricula, assim como todos aqueles a quem falta-
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vam alguns preparatórios para poderem concluir os 
cursos que frequentaram ou passar para outros, o fos
sem prestar perante a Inspetoria Geral de Instrução. 
Determinei também que se adiasse a abertura das au
las até 15 de abril. Feita a distribuição do pessoal do 
magisterio da Escola e reconhecendo-se que para re
gerem todas as cadeiras não era suficiente aquele 
pessoal, foram chamados alguns profissionais para 
encarregarem-se interinamente do ensino das cadei
ras vagas, ate serem providas definitivamente.”

1876. “Fica crcada na Escola politécnica uma 
aula preparatória em que serão ensinadas as seguin
tes materias: teoria geral dos numeros, operações 
algébricas, binomio de Newton, proporções, progres
sões, logaritimos e suas aplicações, geometria plana 
e no espaço, trigonometria retilínea. As materias das 
primeiras cadeiras do Curso Geral que não pertencem 
ao ensino da aula preparatória ficam assim distri
buídas: l.a cadeira do l.° ano: teoria geral das equa
ções, geometria analítica, calculo diferencial e inte
gral necessario ao estudo da mecanica racional; l.a 
cadeira do 2.° ano: mecanica racional e sua aplicação 
ás maquinas elementares. Fica suprimida nos prepa
ratórios, o de algebra e limitado o de geometria so
mente á parte linear”. {Dec. n. 6438 de 22 de dezem
bro de 1876).

1877. “Na Escola politécnica matricularam-se 
395 alunos em 1875, dos quais 68 perderam o ano 
por faltas; o resultado dos exames por aulas e ca
deiras na primeira epoca: 26 aprovações distintas, 
463 plenas e 148 simples; 73 reprovações. Na segunda 
epoca: 9 distintas, 25 plenas, 26 simples e 17 repro
vações. Habilitaram-se 339 alunos nos exercícios prá
ticos dos diferentes cursos. Completaram o curso de
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engenharia civil 25 alunos, 32 de engenheiro geógra
fos. Receberam o grau de bacharel em ciências ma- 
tematicas e fisicas 99 alunos, sendo 80 que se apro
veitaram dos benefícios da lei de 1863. Em 1876 fize
ram-se na Escola 864 exames de preparatórios, cujo 
resultado foi o seguinte: 4 aprovações distintas, 265 

I  plenas, 564 simples e 31 reprovações. O pequeno nu~ 
K mero de reprovações em relação ao avultado numero 

de exames denuncia extrema benevolencia no jul
gamento ou a necessidade de reformar o processo 
desses exames de modo a se poder apurar melhor as 
habilitações dos candidatos. Em 1875 foi nomeado 
diretor da Escola o conselheiro Visconde do Rio 
Rranco. Ha vagas varias cadeiras pelas dificuldades 
que tem a congregação para organisar os programas 
necessarios; do preenchimento delas depende a aber
tura de todos os cursos da Escola. Os laboratorios e 
gabinetes, si bem que se achem atualmente em con
dições mais favoráveis por terem sido consideravel
mente melhorado, ainda carecem de muitos elemen
tos indispensáveis ás observações e aos estudos prá
ticos a que se destinam; o de quimica e fisica indus
trial confiado ao professor Guignet é o mais comple
to : já se tem colhido bons resultados científicos entre 
os quais são dignos de menção: analise das aguas 
da baía de Guanabara que apresentou fátos novos 
no ponto de vista químico : analise de ferro meteó
rico (achado em Santa Catarina) mui rico em ní
quel. Estes dois trabalhos deram assunto para uma 
sucinta memoria que o professor Guignet ofereceu ao 
Imperador, na esperança de que ele se dignará a 
apresental-a á Academia de Ciências de Paris, da qual 
é membro correspondente. Varias outras analises fo
ram feitas: de herva-mate (com o fim de determinar 
com precisão a dóse de cafeina); a de quina, de ro-
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chas calcareas e as correntes de indução desenvol- 
vidas sobre a influencia da terra. O gabinete de fisica 
tem sido consideravelmente aumentado e acha-se em 
condições que permitem um curso regular: possue os 
principais aparelhos das secções de barologia, de 
acustica, de calor, de luz, de magnetismo e da ele
tricidade. 0 gabinete de química inorganica tem me
lhorado; o de botanica dispõe de instrumentos pro
prios para qualquer observação e acha-se enrique
cido de muitos especimens de plantas, frutos, flores, 
fibras e madeiras; o de zoologia que conta pouco 
mais de um ano, é relativamente dos mais adianta
dos, possuindo já os instrumentos necessarios para 
as operações anatomicas, um esqueleto e varios apa
relhos para o estudo da anatomia humana, uma co
leção metódica para o estudo da zoologia; o de mine
ralogia e geologia carece ainda de alguns instrumen
tos. Os demais gabinetes precisamente de quasi tudo 
que é imprescindivel para o estudo pratico. O ensino 
de astronomia reclama um observatorio proprio, pois 
o unico que existe nessa Corte e era dependencia da 
Escola Central, além de situado a grande distancia 
da Escola, ficou a cargo do ministerio da Guerra. A 
pedido do governo italiano que desejava ter infor
mações sobre fenomenos meteorologicos observados 
no Imperio, pelas nossas corporações cientificas, ex- 
pediu-se aviso ás Faculdades de medicina da Corte 
e a Escola politécnica para que reunissem e enicias- 
sem as informações pedidas; a Faculdade de medi
cina nada pôde fazer, mas a Escola politécnica apre
sentou uma interessante memoria que foi remetida 
á Italia. Tendo chegado a esta Corte o professor Cle
ment Jobert nomeado no ano letivo de 1875 e não 
estando aberto o curso de artes e manufaturas, a 
que pertence a cadeira de biologia industrial, inau-

\
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gurou o mesmo professor, de acordo com a congre
gação uma serie de interessantes conferencias, além 
de ocupar-se no laboratorio que provisoriamente se 
poz á sua disposição com a instrução pratica do pre
parador Godofredo Escrangnolle Taunay e de outros 
alunos da Escola. Aquele preparador e o aluno Do
mingos Sergio de Saboia e Silva fizeram a interes
sante analise sobre as fabricações de café rnoido con
signando os seus resultados em uma memoria. Du~ 
íanie as feiias íoi o professor Clement Jobert encar
regado de proceder nas provincias de Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul a estudos de biologia in
dustrial e industrias dessas provincias.”

1877. “Para admissão a matricula na Aula pre- 
paratoiia, é necessario: a) pagamento de taxa; b) 
certidão de idade provando ter mais de 15 anos; c) 
certidões de aprovação em português, francês, inglês, 
historia, geografia, arimetica e geometria linear. A 
aprovação nas materias preparatórias poderá ser ob
tida por meio de matricula e provas finais na mesma 
aula ou independentemente de matricula em exame 
prestado na Escola ou na Escola militar da Corte ou 
na de maiiiiha. 0 exame feito na Escola versará sobre 
todas as materias da Aula preparatória, salvo se o 
estudante apiesentar certidão de aprovacao, valida 
na forma acima mencionada, em uma ou mais ma
terias. Os exames constarão de duas provas, escrita 
e oral, conforme os estatutos da Escola, e serão pres
tadas perante uma comissão de professor e do res
pectivo substituto e de um lente do Curso geral. Os 
candidatos que não tiverem frequentado por meio de 
matricula a Aula pagarão no ato da inscricão para 
o exame a taxa correspondente á admissão e á pres
tação do exame. Os alunos que perderem o ano ou 
forem reprovados na l.a epoca de exames, poderão
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ser admitidos a novo exame na 2.a, pagando a res
pectiva taxa. Para admissão á matricula do l.° ano do 
Curso geral, além das condições exigidas para a ma
tricula da Aula, é necessario apresentar certidão da 
aprovação das materias desta Aula. Para matricula 
no l.° ou 2.° curso especial deve o candidato preen
cher as condições precedentes e mostrar-se aprovado 
em latim e filosofia.” Nesta portaria lia-se ainda o 
seguinte: 66E’ inaugurada no corrente ano a Aula pre
paratória bem assim o l.° ano do novo Curso geral. 
Conservar-se-á no corrente ano sem alteração a pri
meira cadeira do 2.° ano do atual Curso geral para 
os alunos, que até março proximo futuro se mostra
rem aprovados no l.° ano do mesmo Curso. As lições 
desta cadeira, porém serão feitas cinco veses por 
semana, e as recordações uma só ves. Os exames da
l.a cadeira do l.° ano do atual curso geral versarão 
sobre todas as materias da referida cadeira. Discri
minar-se-á o resultado dos exames de geometria ana
lítica e teoria geral das equações do das outras ma
terias. Os alunos reprovados somente em geometria 
analítica e teoria geral das equações poderão matri
cular-se no ano do novo Curso geral; os reprova
dos em todas as materias, só poderão matricular-se 
na Aula preparatória. Aos alunos matriculados atual
mente no l.° ano do Curso geral será também per
mitido fazer o exame somente das materias da Aula, 
para frequentar o dito l.° ano, segundo o novo pro
grama. Õs alunos do 2.° ano do atual Curso geral, 
que até março de 1878, não tiverem sido aprovados 
nas materias da l.a cadeira do mesmo ano, ficarão 
sujeitos ás disposições que regulam o novo Curso 
geral, de sorte que 1878 este funcionará em toda sua 
plenitude, conforme as condições gerais dos estatu-
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tos da Escola e do decreto de 1876”). (Portaria 30 
de 31 de janeiro de 1877).

1882. “Fica extinta na Escola politécnica a aula 
preparatória. Para matricula ou exame no l.° ano do 
curso geral da Escola são necessarios os seguintes 
preparatórios: português, francês, inglês, historia, 
geografia, arimetica, algebra (equações l.° e 2.° graus, 
binomio de Newton, proporções, progressões, loga- 
ritimos e suas aplicações) geometria plana e no es
paço, trigonometria retilinea, finalmente desenho geo
metrico e elementar. O ultimo dos mencionados pre
paratórios, porém, só será exigido a contar de 1884. 
Os exames de algebra, geometria, trigonometria e 
desenho geometrico elementar serão prestados na Es
cola. Os alunos que no corrente ano se matricularem 
na aula preparatória será permitido fazer na proxi
ma segunda epoca de exames os das materias nela 
ensinadas, pela forma porque até agora prestavam”. 
(Dec. 8785 de 30 de novembro de 1882).

1883. “Haverá concursos para os lugares de sub
stituto e professor. Os cursos que compreendem mais 
de tres cadeiras e tem dois substitutos serão divididos 
em duas secções, ficando para uma um substituto. 
Haverá concurso para cada secção. Consideram-se 
pertencentes ao primeiro curso em que são mencio
nadas, as cadeiras comuns a diversos cursos. A di
visão em secções será feita do modo seguinte: Curso 
geral: duas secções compreendendo, a primeira sec
ção a l.a cadeira do l.° ano, e a l.a e 2.a do 2.° ano: a 
segunda secção: a l.a cadeira do 2.° ano e a l.a e 2.a 
cadeiras do 3.° ano. Curso de ciências fisicas e na
turais: duas secções: a primeira secção: a l.a e 2.a

deiras do l.° ano e a 2.a do 2.° ano: a segunda 
secção: a l.a cadeira do 2.° ano e a l.a e 2.a cadeiras
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do 3.° ano. Curso de ciências fisicas e matematicas: 
duas secções: a primeira secção: l as. cadeiras do l.°
2. ° 3.° anos; a segunda secção: a 3.a cadeira do l.° 
ano e as 2as. do 2.° e 3.° anos. Curso de engenharia 
civil: duas secções: a primeira secção: l as. cadeiras 
do l.° 2.° e 3.° anos; segunda secção: 2.a cadeira do
3. ° ano. Curso de minas: uma unica secção compre
endendo a 2 a cadeira do 2.° ano e a l.a do 3.° ano. 
Curso de artes e manufaturas: uma unica secção com
preendendo a 3.a cadeira do l.° ano e a 2̂ a do 2.° 
ano. Serão admitidos a concurso para o provimento 
das vagas de substituto ou professor os cidadãos bra
sileiros que estiverem no goso dos direitos civis e 
politicos, bem assim os estrangeiros que falarem cor
retamente o português ou francês, os quais, porém, 
não serão nomeados sem que hajam obtido carta de 
naturalisação. Si a vaga pertencer ao l.° ou 2.° curso 
especial, o candidato deverá ter o grau de bacharel 
ou de doutor conferido pela Escola politécnica ou 
por outra escola nacional ou estrangeira. Si a vaga 
pertencer a algum dos outros cursos, o candidato de
verá ter a aprovação em todas as materias desse cur
so, obtida na Escola ou em outra nacional ou estran
geira. Para a cadeira de economia politica, direito 
administrativo e estatistica, o candidato deverá ter 
aprovação nessas materias pela Escola ou por outra 
nacional ou estrangeira, ou ser bacharel em direito 
pelas faculdades do Imperio. Serão admitidos a con
correr ás vagas de professor de trabalhos gráficos: 
a) as pessoas que tiverem aprovação nas materias 
do curso a que pertencer a vaga, sendo plenamente 
em todas as aulas de desenho; b) os laureados com 
os primeiros prêmios da Academia das Belas-Artes e 
do Imperial Liceu dç Artes e Oficios, os habilitados 
em escolas nacionais e estrangeiras, e os formados
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pela Escola em um curso diverso daquele, uma vez 
que sejam aprovados em exame de suficiência, o qual, 
segundo o curso, constará de uma arguição: Em.geo
metria descritiva (em I a e 2.a parte com exclusão 
de estereotomia) e em noções de topografia para o 
curso geral. Em projeções de cartas geográficas e 
maquinas para o curso de ciências fisicas e matema- 
ticas. Em noções de arquitetura civil; estradas e hi
dráulica para o curso de engenharia civil. Em noções 
gerais de metalurgia e exploração de minas para o 
curso de minas. Em noções de tecnologia para o curso 
de artes e manufaturas. A arguição acima referida será 
feita por uma comissão de tres lentes, eleita pela con
gregação. As provas do curso consistirão em: defesa 
de teses; dissertação escrita; preleção oral sobre pon
to tirado á sorte com 24 horas de antecedencia; prova 
pratica; prova oral de improviso. A prova pratica, 
que será elaborada perante uma comissão de cinco 
lentes eleita pela congregação consistirá: a) medidas 
de indices de refração, coeficiente de dilatação, de
terminação de densidade, correções pesadas e outras 
manipulações, preparação de corpos simples e com
postos, para as vagas da 2.a secção do Curso geral. 
Estudo anatomico e classificação de um vegetal, dis
secção e classificação de um animal, e analise e clas
sificação de um mineral, para as de l.a secção de 
Curso de ciências fisicas e naturais. Analise de subs
tancias organicas e minerais e analise agricola, para 
a 2.a secção do mesmo curso. Retificação de instru
mentos, observações e calculos astronomicos, para as 
da l.a secção do curso de ciências fisicas e matemá
ticas. Operações estereotomicas, geodésicas e topo
gráficas, e determinação de calculo da força e efeito 
util de uma maquina qualquer, para as da 2.a secção 
do mesmo curso. Projétos de arquitetura civil, de
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construções e obras hidráulicas, e de obras acessó
rias de estradas de ferro com memorias e orçamen
tos, para as da l.a secção do curso de engenharia 
civil. Analises quimicas, classificações metalúrgicas, 
ensaios decimasicos, projétos de obras e construções 
especiais dos trabalhos de minas acompanhados de 
memorias e orçamentos, para as do Curso de minas. 
Preparações industriais, experiencias de fisica e ana
lises quimicas, projétos de instruções acompanhados 
de memorias e orçamentos, para as do curso de artes 
e manufaturas. A prova pratica se verificará em 
unica sessão.. A prova oral de improviso, que será 
feita perante a congregação, e para qual se dará ao 
candidato o espaço de uma hora, versará sobre um 
ponto importante de doutrinas ensinadas em uma das 
cadeiras da secção, tirados á sorte com duas horas 
de antecedencia e comum para todos os candidatos. 
0 ponto será formulado de modo que se preste a 
considerações gerais sobre o assunto a que se referir. 
As provas de concurso para o preenchimento das 
vagas de professor de trabalhos gráficos consistirão 
em: prova escrita, prova oral e prova pratica. . . ” 
(Dec. 8905 de 3 de março de 1883).

Uma decisão declara revogada a disposição do 
Reg. que vedava inscreverem-se em concurso os can
didatos inhabilitados em concurso anterior e que de
vem os membros da congregação votar nas questões 
de sua competência. (Decisão 59 de 27 de julho 1883).

1889. “E* autorisado o diretor da Escola poli
técnica a dividir entre o lente e o substituto, sem 
prejuiso dos trabalhos a que este incumbe desempe
nhar o ensino das materias professadas naquele es
tabelecimento quando a congregação, a vista da pro
posta do catedrático respectivo, reconhecer a vanta-

■

I
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caso a congregação deve de
signar a parte do programa que ao substituto caberá 
lecionar. {Dec. 10270 de 20 de julho de 1889).

Escolas de minas — 1875. “A Escola de minas 
em por fim preparar engenheiros para exploração 

de minas e para os estabelecimentos metalúrgicos. 
A sede da Escola será na cidade de Ouro-Preto O 
seu curso será gratuito e durará dois anos.

O ensino compreenderá as seguintes materias: 1 0
domino8103’ q?lmi,ca' Sera1’ mineralogia; exploração 
de rnmas, noçoes de topografia, levantamento de pla
nos de minas; trigonometria esferica, geometria ana
lítica, complementos de algebra, mecanica; geometria
t^ o í Í ! Va; traí)alll0s Spicos; desenho de imitação; 
trabalhos práticos; manipulação de quimica, deter-

maçao pratica dos minerais, excursões mineralógi
cas. 2. ano: geologia; quimica dos metais e docima- 
sia, metalurgia, preparação mecanica dos minérios* 
mecanica; estudos das maquinas, construção, estereo- 
tornia, madeiramento, trabalhos gráficos; legislação 

e minas; trabalhos práticos; ensaios metalúrgicos
“ fãs1? ? a ÇbreLasqUÍmÍCaS’ exploraÇôes vi-

Matricula: só admitida a dez alunos obtidos por 
neio de concurso; 18 anos de idade; e certificado de 
tprovaçao nas seguintes matérias: arimetica; geome

tria elementar completa, compreendendo a agrimen- 
W ^ g c b r a  até equação do 2.« grau inclusive o uso 
das taboas logarítmicas; geometria analitica (linha 
eta, circulo, curvas do 2.° grau); trigonometria re

tilínea; geometria descritiva (linhas rétas e planas)* 
isica elementar; noções de quimica relativa a me-

n p ^ deSi  n.OÇ?,es de botanica e zoologia; desenho li- 
-car e ae ímitaçao; francês ou inglês ou alemão. Os

Ill
isi

;
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candidatos á matricula prestarão os exames nas ca
pitais das provincias designadas pelo ministro do Im
perio; na Corte perante uma comissão de engenheiros 
ou bacharéis em ciências fisicas e matematicas. Nas 
provincias a comissão será composta de engenheiros 
de minas ou na falta destes o diretor de obras pu
blicas e dois outros engenheiros ou bacharéis em 
ciências fisicas e matematicas. Serão dispensados de 
exames os alunos da Escola politécnica aprovados 
nos dois anos do Curso geral, os bacharéis do Co
légio Pedro 2.°, e os aprovados nos exames de pre
paratórios. Estes candidatos habilitados assim serão 
admitidos a um segundo exame que se verificará na 
cidade de Ouro-Preto, e na Corte perante uma co
missão de professores da Escola de minas.

0 ano letivo será de dez meses, contados de 15 
de agosto a 15 de junho. No l.° semestre do l.° ano, 
durante 5 meses de estudos, serão disfribuidas as 
lições do modo seguinte: quimíca geral (2 lições por 
semana); fisica (idem); mineralogia (idem); explo
ração de minas (1 lição por semana); trigonometria, 
geometria analitica, complementos de algebra (2 li
ções por semana); geometria descritiva (1 lição por 
semana); manipulação de quimica (uma sessão de 
4 horas por semana); exercicios práticos de minera
logia (duas sessões de 3 horas por mez); trabalhos 
gráficos (2 sessões de 4 horas por mez); desenho de 
imitação (uma sessão de 3 horas por mez). No 2.° 
semestre, durante quatro mezes, quimica geral (1 
lição por semana); mineralogia (idem); noções de 
topografia, exploração e levantamento de planos de 
minas (2 lições por mez); mecanica (2 lições por 
semana); geometria descritiva, superficies do 2.° 
grau (1 lição de 3 horas por mez); manipulação de 
quimica (uma sessão de 4 horas por mez); exerci-
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cios práticos de m ineralogia (1 dita de 3 horas por 
m ez); desenho de imitação (2 sessões de 3 h. por 
mez) ; trabalhos gráficos (2 ditas de 4 h. por mez).

i ^ ' semestre do 2.° ano, em cinco mezes;
geologia d  lição por sem ana); química dos metais e 
docimasia (2 lições por semana durante o l.° trim es
tre, uma durante o 2.° trim estre); m etalurgia (1 li
ção semanal l.° trim estre e 2 durante os mezes se
gu in tes); estudo de maquinas, construção (2 lições nor 
sem ana); estereotomia, m adeiram ento (uma dita por 
semana) trabalhos gráficos para  aplicação dos es
tudos sobre m aquinas, o córte de p ed ras 'e  o madei
ram ento, m anipulação química (uma sessão de 4 h. 
por sem ana); ensaios de minérios (uma dita idem) 
2. semestre do 2. ano: geologia (uma lição por se- 
m a n a ) , química dos metais (idem ); m etalurgia e 
preparaçao mecanica dos minérios (idem ); constru
ção (idem ); trabalhos gráficos (como no l.° semes
tre ); m anipulação quimica (uma sessão de 4 horas 
por sem ana); ensaios de m inerais (uma sessão, pelo 

lenos, p ° r  Sem an a); trabalhos práticos de geologia 
Lições de hora e meia, *

Exames mensais edas diferentes m aterias que lhe 
tiverem sido ensinadas durante o mez, arguido! pelos 
professores, adjunto ou pelos repetidores. Exames fi
nais. Diploma de engenheiro de minas. Os professo
res _de m ineralogia, geologia e de m etalurgia e explo
ração de minas habitarão na Escola, si for possível

(le v_ f «em á Europa ou Estados Unidos até 
tres alunos dos mais distintos. Os professores serão 
nomeados por decreto, m ediante concurso e terão as

» »  ;l0r  ! e CUrS0S f P —  de medi- cma;e (iJec. b026 de 6 de novembro 1875).
“P ara  estabelecer-se uma Escola pratica de mi- 

neralogia e lançar as bases de lima P.spnla íl/i vm’,, „

MÊMsmM
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foi contratado em Paris o professor Henrique Gor- 
ceix, o qual pouco tempo depois de sua chegada a 
esta Corte, foi mandado á provincia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul para estudar a sua constituição 
geologica e coligir ao mesmo tempo amostras mine
ralógicas e ultimamente a provincia de Minas Gerais 
para verificar em que localidade conviria estabelecer 
uma Escola de minas. Para acompanhal-o foram no
meados alunos da Escola politécnica Jeronimo de 
Castro Abreu Magalhães e Francisco Van Erven qüe 
tinham terminado o curso da antiga Escola Central 
com distinção. Por ocasião da vinda do dito profes
sor recomendou-se ás presidências das provincias que 
mandassem coligir amostras para o estudo da mine
ralogia e geologia; e de algumas provincias já se re
cebeu certa porção de amostras para a coleção que 
se está fazendo em casa que para o laboratorio foi 
alugada. Encomendaram-se aparelhos e produtos quí
micos que devem vir de Paris para os trabalhos do 
dito laboratorio.”

1876. Instruções. “O exame de que trata o artigo 
sétimo do Reg. da Escola de minas tem por fim ve
rificar se os candidatos ao curso da Escola possuem 
conhecimentos científicos suficientes em todas as ma
terias que deve versar o concurso para a matricula. 
Os candidatos se inscreverão durante o mez de feve
reiro na Secretaria do Ministerio do Imperio ou na 
Secretaria da Presidência de qualquer das provincias 
onde pretenderem fazer o exame... A prova escrita 
versará sobre um ponto de arimetica, algebra ou geo
metria dentre os do programa exigido para matri
cula. Os candidatos terão 3 horas para a composição. 
No dia seguinte ao da prova escrita começarão as 
orais que durarão pelos menos tres quartos de hora
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para cada concurrente. Os examinadores interroga- 
ao sobre g^eralidades das diversas materias As 

nhlwí relativas a Prova oral, comparadas com as
obtidas na escrita de cada candidato, determinarão a 
sua admissão ao 2.» exame. Organizada a listT dos 
candidatos admissíveis, será, com a provas escritas
ata X saL a0' m in1SterÍ(l d° ImPerio> acompanhada dà ata das sessões de exames, das certidões e das obser
vaçoes que parecerem convenientes... Os candMatos
ptos para entrarem no 2.° exame, no concurso de-

Z Z  o 'T p e r , K  de julho “ O Rio " n e t  
e T o ^  f t . ? '  Este exame se realisará na Côrte 

uro Pieto, na Escola. A comissão crue deve
daeEscoíaa Aste ^  Ço de tres Professores
no na r L t  provasn escrit, f  se farão  ao mesmo tem-
guinte ordeni*te“ / “r ii.Pret0’ observando-se a se-
tícas 2 de^nlhn-dn J ,° : im p o s iç ã o  de matema- ucas, i  de ju lho : desenho de geometria descritiva
(pela manha) e calculo trigonométrico (á tarde) As
rxcecãoSda°s bn,? 6 Versar as pr°™  orais A
renarüdas e n t g fran?esa’ m 8^sa  e alemã, serão repartidas entre os examinadores da seguinte manei-
anaIitÍca-T»m!cad° f :- arjmetica> algebra, geometria analítica, 2. geometria elementar e agrimensura tri-
ca^oologia eOnf”6*™ descritiva; 3.» fisica, quimi- ca, zoologia e botanica. Os exames de linguas consis-
I Z V  T  Umf  traduçã°’ feita em yiva vóz! de umtrecho de qualquer das obras, adotadas para o en
crita n°o CülegÍ<:, P edr°  2-°> composição, es-‘
dará o tem T o 0  ^  ^  peraute a coali^ o  que dara o tema. Os nomes dos candidatos aprovados se
gundo a ordem da classificação, até o numero dèter-
doTexamesO n,fhl-ESd0la’ " n ?  Pr°damados na sala aos exames e publicados no Diario Oficial. O minis-

o Im perio, antes de com eçarem  as provas orais
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i

do 2.° exame, determinará o numero de alunos que 
a Escola admitirá.” (Decisão 51 de 29 de janeiro 
de 1876).

1877. “ . .. Afim de servir no lugar de diretor 
da Escola de minas foi contratado o distinto profes
sor Gorceix que também se obrigou a ensinar mine
ralogia, geologia, quimica geral e fisica. Recomendou- 
se ao nosso ministro em Paris que ativasse as dili
gencias para contratar dois professores e que se en
carreguem da regencia das cadeiras de metalurgia e 
exploração de minas e de mecanica e construção. 
Graças a eficaz intervenção do sabio diretor da Es
cola de minas de Paris, sr. Daubrée, já foi contratado 
para a primeira daquelas cadeiras, o engenheiro 
Amand de Bevet apesar das dificuldades de se en
contrarem profissionais reconhecidamente habilita
dos que aceitem tais comissões. Afim de estabelecer- 
se a Escola em Ouro Preto obteve o governo a cessão 
do edificio em que funcionava a Gamara municipal 
e mandou executar as obras indispensáveis para a 
acomodação da mesma escola. Transportaram-se 
para ali os livros, aparelhos, produtos quimicos que 
se encomendaram em Paris, e cuja aquisição se rea- 
lisou sob as vistas do sr. Daubrée e dos distintos pro
fessores Delesse e Fouqué. A’ intervenção destes pro
fissionais deve-se a perfeita e economica execução 
da encomenda. Igual destino tiveram as coleções dos 
minerais que o professor Gorceix trouxera de sua 
excursão á provincia de Minas e das que haviam sido 
coligidos nas provincias em virtude de recomendação 
feita aos presidentes. Essas coleções tinham sido or
ganis a d as no respectivo laboratorio pelo referido pro
fessor e pelos bacharéis Francisco Van Erven e Je
ronimo de Castro Magalhães; bem como as que do
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para cada concurrente. Os examinadores interroga
rão sobre generalidades das diversas materias. As 
n°l.as rc íl*lvus á prova oral, comparadas com as 
obtidas na escrita de cada candidato, determinarão a

a° ?•” ,exame- Organisada a lista dos
«n?,fo^at°S admissIvels- sera> com a provas escritas, 
enviadas aojmmisterio do Imperio, acompanhada da
ata das sessões de exames, das certidões e das obser
vações que parecerem convenientes... Os candidatos 
aptos para entrarem no 2.° exame, no concurso, de
verão achar-se em l.° de julho no Rio de Janeiro 
ou em Ouro Preto. Este exame se realisará na Côrte
® em ,0uro Preto> na Escola. A comissão que deve 
preceder a este exame se comporá de tres professores
nn n f r  Provas escritas se farão ao mesmo tem
po na Corte e em Ouro Preto, observando-se a se-
tícàste20Ideel?ulho-drf JUlhn : “ ^posição de matema- ’ }  0 ■ desenho de geometria descritiva 
(pela manha) e calculo trigonométrico (a tarde). As 
materias sobre que devem versar as provas orais a 
exceção das línguas francesa, inglesa e alemã, serão 
repartidas entre os examinadores da seguinte m aneí
analií,:, neT ‘n!nad° ! :- arjmetica’ algebra, geometria analítica, 2. geometria elementar e agrimensura, tri
gonometria, geometria descritiva; 3.° física, quími
ca, zoologia e botanica. Os exames de linguas consis-
trp3? t f 1 Um? tradu?ao> feita em viva vóz, de um 
trecho de qualquer das obras, adotadas para o en
smo no Colégio Pedro 2.», em uma composição es-
dará ^ r , 06 Uma hora Perante a comissão’que dara o tema. Os nomes dos candidatos aprovados, se
gundo a ordem da classificação, até o numero deter- 

iado no Reg. da Escola, serão proclamados na sala
Í o l a Z n J i  PUbl Cad?S no Diari0 Oficial- 0 minis! o do Imperio, antes de começarem as provas orais
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do 2.° exame, determinará o numero de alunos que 
a Escola admitirá.” (Decisão 51 de 29 de janeiro 
de 1876).

1877. “ . . .  Afim de servir no lugar de diretor 
da Escola de minas foi contratado o distinto profes
sor Gorceix que também se obrigou a ensinar mine
ralogia, geologia, química geral e fisica. Recomendou- 
se ao nosso ministro em Paris que ativasse as dili
gencias para contratar dois professores e que se en
carreguem da regencia das cadeiras de metalurgia e 
exploração de minas e de mecanica e construção. 
Graças a eficaz intervenção do sabio diretor da Es
cola de minas de Paris, sr. Daubrée, já foi contratado 
para a primeira daquelas cadeiras, o engenheiro 
Amand de Bevet apesar das dificuldades de se en
contrarem profissionais reconhecidamente habilita
dos que aceitem tais comissões. Afim de estabelecer- 
se a Escola em Ouro Preto obteve o governo a cessão 
do edificio em que funcionava a Gamara municipal 
e mandou executar as obras indispensáveis para a 
acomodação da mesma escola. Transportaram-se 
para ali os livros, aparelhos, produtos quimicos que 
se encomendaram em Paris, e cuja aquisição se rea- 
lisou sob as vistas do sr. Daubrée e dos distintos pro
fessores Delesse e Fouqué. A’ intervenção destes pro
fissionais deve-se a perfeita e economica execução 
da encomenda. Igual destino tiveram as coleções dos 
minerais que o professor Gorceix trouxera de sua 
excursão á provincia de Minas e das que haviam sido 
coligidos nas provincias em virtude de recomendação 
feita aos presidentes. Essas coleções tinham sido or- 
ganisadas no respectivo laboratorio pelo referido pro
fessor e pelos bacharéis Francisco Van Erven e Je
ronimo de Castro Magalhães; bem como as que do

\
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mesmo laboratorio saíram  para figurar, um a na Ex
posição de Filadélfia e duas com destino á Escola 
politécnica. Vieram enriquecer a biblioteca da Esco
la, além de diversas obras especiais cedidas pelo mi
nisterio da agricultura, m uitas das que em França 
são publicadas por conta do m inisterio da instrução 
e que nos foram  gratuitam ente cedidas. Expediram - 
se as instruções relativas aos candidatos á m atricula 
e aos concursos para  provimentos de cadeiras, pro
fessores, adjuntos, repetidores e preparadores. Na  
fo rm a  do regu lam ento  abriu-se na Corte e capitais 
das provincias a inscrição para o prim eiro  exam e dos 
candidatos á m a tr ic u la : não se apresen tou  candidato  
a lgum ; para o segundo exam e inscreveram -se, na  
Corte, seie candidatos, dos quais dois não com pare
ceram , um  não com pletou  a prova , e quatro  fo ra m  
habilitados. Estes ultimos acham-se m atriculados e, 
de acordo com o dispositivo regulam entar, a tres de
les concedeu-se a pensão de 60$000 mensais.

A Escola foi solenemente inaugurada em 12 de 
outubro e no dia seguinte abriram -se as aulas. En
quanto não chega o professor de mecanica, está exer
cendo o lugar o bacharel Medrado, repetidor de m i
neralogia e geologia; o professor de Boret vae lecio
nando, enquanto não se preenche o lugar de adjunto 
de desenho e geom etria descritiva, estas m aterias. 
Funcionam , pois, todas as aulas com regularidade. 
Propõe o diretor a creação de curso de p repara tó 
rios, visto que, nas atuais circum standas do ensino 
entre nós, é muito difícil que fóra das cidades onde 
ha cursos superiores, estudem os candidatos á m a
tricula, todas as m aterias da Escola. Calcula ele que 
será de 38:451$000 a despesa para  organisacão do 
mesmo curso; reduz-se, porém, a 13:540$00(Ta des
pesa perm anente com o seu custeio anual. Parecendo-
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me de grande vantagem a medida proposta, para ela 
peço a atenção do Poder Legislativo. E’ de grande 
alcance o estabelecimento da Escola de minas com 
a organisação que se lhe deu. Não ha duvidar dos 
magnificos resultados que virão compensar os sacri
fícios que ora fazemos a fim de formar não só dire
tores para estabelecimentos metalúrgicos e exploração 
de minas, mas também engenheiros a quem o Estado 
possa incumbir estudos geologicos e a fiscalisação dos 
trabalhos de mineração.”

1877. Instruções. “A direção do Curso preparató
rio da Escola de minas ficará a cargo do diretor 
deste estabelecimento. 0 curso tem por fim comple
tar a instrução cientifica das pessoas que pretende
rem ser admitidos na Escola. A duração do curso 
será provisoriamente de um ano, e o ensino compre
enderá de conformidade com as “instruções de 29 deii
janeiro de 1876” as seguintes cadeiras: l.a cadeira: 
geometria elementar (planos, superficie, volumes); 
trigonometria retilinea; geometria descritiva (linha 
reta e plana); 50 a 60 lições por ano; trabalhos grá
ficos, desenho de imitação; 3 horas de exercicio pra
tico por semana. 2.a cadeira: algebra (equações bi- 
quadradas; questões de maximo e minimo resolvidas 
por meio destas; noções derivadas e calculos das de
rivadas) ; geometria analítica (linha reta, curvas do 
2.° grau); noções de mecanica; 60 lições por ano pelo 
menos. 3.a cadeira: fisica elementar e quimica dos 
metaloides (80 lições por ano); botanica e zoologia 
(50 a 60 lições por ano). As cadeiras do Curso serão 
regidas por um professor e dois repetidores da Escola 
ou por outras pessoas idoneas. O ano letivo será de 
nove meses e meio contados de 15 de agosto a l.° de 

I junho. Para admissão no Curso exige-se que o candi-
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dato se mostre aprovado nos preparatórios necessa
rios para a matricula nas faculdades de medicina. 
No caso de não ser possivel aos candidatos habilita- 
rem-se em tempo proprio nos exames gerais de pre
paratórios que se fazem na Inspetoria Geral de Ins
trução do Municipio da Corte ou perante as respe
ctivas delegacias nas provincias, o ministro do Im
perio poderá nomear uma comissão especial para 
tais exames em Ouro Preto. Durante o ano letivo os 
alunos serão submetidos regularmente a exames de 
verificação do seu aproveitamento. As notas obtidas 
serão comunicadas ao diretor da Escola. Poderá con
tinuar a frequentar o Curso o aluno que não fôr con
siderado habilitado para prestar o 2.° exame ou neste

aprovado”. (Portaria 372 de 12 de setembro 
de 1877).

1880. “Além dos repetidores atuais haverá um 
repetidor de matematicas e mecanica, com ôs mes
mos vencimentos e vantagens. O provimento defini
tivo deste lugar depende de concurso. A prova pra
tica dos candidatos constará de um calculo trigono- 
metrico, da resolução de uma equação transcedente 
ou de qualquer outro calculo que se refira a questões 
praticas; para esta prova se concederão duas horas. 
U diploma de engenheiro de minas, conferido pela 
Escola de Ouro Preto, habilita para o concurso ao 
provimento das cadeiras da Escola politécnica, cuio 
ensino nesta Escola não tiver maior desenvolvimen
to. O ensino do curso preparatório será dividido em 
dois anos; a saber l.° ano: uma cadeira: arimetica 
e algebra elementares, geometria elementar, noções 
preliminares de trigonometria, desenho de imitação.
. ano. 1. cadeira: complementos de algebra, geo

metria descritiva, trigonometria retilinea; 2.a cadei-
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ra: fisica elementar, química dos metaloides, noções 
de botanica e zoologia. As cadeiras do Curso prepa
ratório serão regidas: a do l.° ano por engenheiro 
habilitado pela Escola de minas; a l.a do 2.° ano, 
pelo repetidor de matematicas e mecanica; a do 2.° 
pelo repetidor de fisica e quimica. Para a admissão 
á matricula do l.° ano exige-se: a) idade de 14 anos 
pelo menos; b) aprovação em português, latim, fran
cês, e geografia. Para a admissão á matricula do 2.° 
ano requer-se, além da aprovação nas materias do 
l.° ano, que o candidato se mostre habilitado em in
glês, filosofia e historia. Poderá qualquer candidato 
matricular-se no 2.° ano, prestando exame das mate
rias do l.° perante comissão nomeada pelo diretor. 
0 ensino das materias do curso será dado de con
formidade com os programas já adotados, sendo ex
tensivas aos alunos do mesmo curso as disposições 
que regulam a frequência da Escola. Os exames finais 
de arimetica, algebra, geometria e trigonometria, 
prestados no Curso serão validos para a matricula 
em qualquer dos estabelecimentos de instrução su
perior.” (Dec. 7628 de 14 de fevereiro de 1880).

“De abril de 1879 a março deste ano deram-se 
as seguintes ocurrencias: receberam o diploma de en
genheiro de minas dois alunos, que completaram os 
seus estudos. Nas materias do l.° ano habilitaram-se 
13 alunos que passaram para o 2.° ano. No concurso 
de admissão foram aprovados e matricularam-se qua
tro alunos do curso preparatório. As aulas deste curso 
foram freqüentadas por 14 alunos. Acompanhados 
dos professores de exploração e de mecanica aplica
da, os alunos visitaram durante as ferias as minas 
e os principais estabelecimentos de mineração da pro
vincia, e a fabrica de ferro de Ipanema. As coleções 
mineralógicas da Escola enriqueceram-se em cresci-
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do numero de minerais que interessam ao estudo da 
exploração do ouro e do diamante, e com amostras 
de rocha e pedras preciosas. A existência dessas co
leções já permite que a Escola realise trocas com 
°.s es âbelecimentos analogos da Europa. Correu sa
tisfatoriamente o serviço de onde foram analisadas 
todas as amostras recebidas de rochas e metais. No 
interesse particular do paiz, executaram-se impor
tantes trabalhos sobre mineralogia, geologia e quimi- 
ca, e de alguns deu-se conhecimento á Inspetoria Ge- 
j , ?  m*nas de França, afim de serem comunica- 
dos a Academia de Ciências de Paris.” (Do relatado 
ministerial) .

Por decreto de fevereiro deste ano alteraram-se 
diversas disposições do Regulamento de 1875.

1882. ... São vantajosas e lisongeiras as condi
ções em que se acha o material de ensino da Escola 
de mmas. As coleções mineralógicas não só ocorrem 
satisfatoriamente ás necessidades do ensino, mas já 
prestam a pesquisas originais sobre a constituição 
geologica do paiz e procedência de pedras preciosas. 
Por intermedio dos senhores Delessé e Claiseaux, 
membros do Instituto de França, o Museu de Paris 
o ertou a Escola uma coleção de plantas fosseis mais 
caraterísticas do terreno hulheiro e uma serie de mi-
B’Orvill?nS Le ! r 1C?’ C? re e ni(tuel Ao senhor D Orville Derby, diretor da secção do Museu Nacio
nal deve-se uma coleção de fosseis de terrenos paleio-
zoicos e cretaceus do Brasil, na qual figuram os mais 
caraterísticos tipos. Também por oferta do doutor 
Cetao Jardim, engenheiro de distrito da provincia de 
Minas Gerais, adquiriram-se diversas colecões de mi
nerais de terrenos diamantinos. Atualmente o gabi
nete de mineralogia da Escola possue: a) 500 amos-
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I
ras de varias substancias minerais, pedras e metais, 
ipresentando os tipos cristalinos e as suas mais fre- 
fuentes formas derivadas; b) cem amostras dos ini- 
íerios dos metais usuais, conforme se apresentam 
geralmente nas minas; c) 300 amostras de rochas 
apresentando os principais tipos dos terrenos que en
tram na composição da crosta da terra; d) 600 fosseis 
compreendendo os generos e especies mais carate
rísticas das diversas faunas geológicas; e) uma co

leção de plantas fosseis do terreno hulheiro, e outra 
de braquiopodes e maleaceas dos terrenos paleosoi- 
cos e cretaceos do Brasil; f) mil amostras de rochas 
cortadas em laminas delgadas, para o estudo da pe- 
trografia microscópica; g) coleção das principais ro
chas dos terrenos de Minas Gerais, S. Paulo, S. Pedro 
do Rio Grande do Sul; h) uma serie de amostras de 
minérios de ouro e de ferro, de pirites da provincia 
de Minas Gerais, e das substancias que acompanham 
os diamantes e os topasios. Todas estas amostras, cujo 
numero total se eleva a mais de quatro mil, estão 
determinadas com exatidão, e cada uma tem o nome 
da localidade donde precede. Além das coleções in
dicadas ha uma serie de desenhos representando, com 
todos os carateres especificos, os principais fosseis 
que servem de tipos nos cursos da Escola. Nos labo
ratórios de quimica e docimasia fizeram-se varias 
analises, umas a pedido de particulares, outras para 
investigações cientificas do estabelecimento; as mais 
importantes das analises versam sobre os minérios 
de ouro, chumbo e ferro, sobre os calcareos e carvões. 
O gabinete de fisica foi enriquecido com a aquisição 
de alguns aparelhos destinados ao estudo dos princi
pais fenomenos do calor e da eletricidade; o gabinete 
|não está ainda completo para o ensino elementar do 
Icurso preparatório; mas já possue todos os instru-
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mentos mais geralmente usados, quer para o levan
tamento de plantas em topografia, quer para o es
tudo das correntes de agua. Acham-se ainda em co
meço de organisação as coleções de zoologia e bo
tanica; entretanto já se contam alguns tipos de plan
tas das imediações de Ouro-Preto, e o respectivo pro
fessor está preparando uma coleção de conchas dos 
moluscos da costa do Brasil. Sendo a agua o motor
Ivr t0d^S aS- exPlora?0es de minas na provincia de 
Minas Gerais, e, dependendo muita vez unicamente 

a demora das chuvas o exito da lavra diamantina 
no Jequitionha e seus afluentes, ha o maior interesse 
em procurar determinar as leis que regem a perio
dicidade das chuvas e dos ventos. Tendo o diretor 
da Escola proposto que se creasse ali um pequeno 
obseryatorio meteorologico, de cuja direção se encar
regaria, foi resolvido a indicada creação e autorisou- 
se a despesa de 1 :600$ com a comprando material ne
cessario. Autonsou-se também a despesa de 600$ com 
a aquisiçao de um motor a gaz para a maquina de 
Gramme ja existente no gabinete de fisica. Por conta 
do exercício financeiro de 1880-1881 foi ainda auto- 
nsada a despesa de 4:000$ com a compra de instru
mentos, aparelhos, modelos e reativos para os gabi- 
netes da Escola. A biblioteca recebeu diversas pu
blicações estrangeiras, assim como as obras comple
tas de Belgrand, oferecidas ainda pelo senhor Delessé. 
Os importantes trabalhos científicos executados na- 
quele estabelecimento tanto pelos professores e repe
tidores, .corno pelo ilustrado e zeloso diretor, suge
riram a idéa de uma publicação destinada a tornar 
conhecidas as riquezas minerais do paiz e vulgarisar 
os meios de aproveital-as. Esta idéa acaba de ser 

alisada com o aparecimento dos “Anais da Escola 
de minas de Ouro-Preto” em que se nos deparam,
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Ialém de outros, os seguintes trabalhos: estudo quí
mico e geologico da provincia de Minas; estudo geo- 
logico das jasidas de topasios da mesma provincia; 
exploração das minas de galeria do ribeirão do 
Chumbo, afluente do rio Abaeté; viagem de estudos 
metalúrgicos no centro da provincia de Minas; ana
lises feitas nos laboratories de quimica e docimasia 
da Escola; estatísticas da produção do ouro de 
Minas-Gerais no ano de 1879. Dos ditos “Anais” fo
ram remetidos exemplares ás legações do Brasil no 
estrangeiro afim de serem distribuídos pelos jornais 
mais importantes, com uma noticia sobre os serviços 
que por sua organisação poderia a Escola prestar á 
ciência e á industria mineira no Brasil.” (Relatorio 
ministerial).

Novo regulamento. “A Escola tem por fim pre
parar engenheiros para lavrar minas e para os esta
belecimentos metalúrgicos. Os cursos são gratuitos. 
As materias ensinadas constituirão dois cursos.

0 curso preparatório durará dois anos e com
preenderá as seguintes materias: l.° ano: arimetica, 
algebra, geometria elementar, noções preliminares de 
trigonometria, desenho de imitação. 2.° ano: comple
mentos de algebra e geometria analítica a duas di
mensões; calculo de derivadas; geometria descritiva; 
trigonometria retilínea completa; fisica elementar; 
quimica de metaloides; noções de botanica e zoolo
gia; trabalhos práticos; manipulação de fisica; qui
mica, zoologia e botanica; trabalhos geográficos.

0 curso superior durará tres anos com as se
guintes materias: l.° ano: mineralogia; fisica; qui
mica (metaloides e quimica organica); matematicas 
e mecanica racional; geometria descritiva; trabalhos 
práticos; manipulações de quimica, determinação 
pratica de minerais, excursões mineralógicas. 2.° ano:
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geologia; lavra de minas; mecanica aplicada; quimica 
de metais e docimasia; metalurgia geral e de ferro; 
trabalhos práticos; ensaios metalúrgicos, determina
ção de fosseis e de rochas; manipulação de quimica, 
excursões geológicas, visitas de fabricas e de minas.
3.° ano: metalurgia dos pequenos metais; resistência 
dos materiais e construção; construção de estradas de 
ferro; topografia e estereotomia; trabalhos práticos; 
redação de projétos de lavras de minas, metalurgia, 
mecanica e construção; trabalhos de topografia no 
campo.

Quando estiver constituida a legislação especial 
de minas do Brasil, o respectivo ensino será objéto 
das lições que se julgarem necessarias, as quais serão 
feitas por algum dos lentes.

A matricula no Curso preparatório obedece as 
seguintes condições; a) idade de 16 anos; b) aprova
ção nos exames de português, francês, inglês, alemão, 
e geografia. A matricula no Curso superior continua 
limitada a dez alunos mediante concurso. Os alunos 
do l.° ano que no exame final obtiverem notas su
periores a 5 serão considerados aprovados e admi
tidos á matricula no ano seguinte. A exames finais 
só serão admitidos os alunos do curso superior, que 
durante o ano letivo, houverem obtido a nota media 
excedente de 8, e apresentado todos os desenhos e 
projetos para determinar a sua classificação e ad
missão no ano seguinte. O mesmo se observará para 
o grau de aprovação no 3.° ano, inferior a 5 nos exa
mes finais ou a media geral inferior a 8, determinará a 
perda do ano. No caso, porém, de haver o aluno 
obtido no exame final de tres materias nota supe
rior a 15, será admitido depois das ferias, ás provas 
em que houver obtido nota inferior a 5,
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O pessoal da Escola constará de um diretor, 
finco lentes, tres professores e tres repetidores: con- 
fcurso para o provimento dos lugares de lentes e re
petidor es.” (Dec. n. 8727 de 4 de novembro de 1882).

“E’ extinta a aula preparatória da Escola de 
Inínas. Para matricula na Escola ou exame do l.° 
lano do Curso geral são necessarios os seguintes pre- 
fparatorios: português; francês; inglês; geografia e 
pistoria; arimetica; algebra (equações do l.° e 2.° 
jjgrau), binomio de Newton, proporções, progressões 
e logaritimos; geometria plana e no espaço; trigo- 
|nometria retilinea, desenho geometrico e elementar. 
|0s exames de algebra, geometria e trigonometria, 
■desenho linear e geometrico serão prestados na Es
cola.” (Dec. 8785 de 30 de novembro de 1882).

1885. Novo regulamento. “As materias ensina- 
as idas na Escola de minas constituirão dois cursos: um 

/a- fgeral e outro superior.”
O Curso geral será de tres anos, compreendendo 

as seguintes materias: l.° ano: l.a cadeira: arimetica, 
geometria, algebra e trigonometria elementar; 2.a ca

ldeira : noções de fisica e quimica; desenho de imitação. 
2.° ano: l.a cadeira: complementos de algebra, calculo 
das derivadas, geometria analítica (2 a 3 dimensões; 
complementos de trigonometria retilinea; 2.a cadeira: 
peometria descritiva: linha réta e plano; 3.a cadeira: 
Egrimensura, cosmografia e topografia elementar; 
fc.a cadeira: quimica de metaloides; fisica (calor, mag- 
jnetismo, eletricidade); 5.a cadeira; zoologia; epuras, 
trabalhos práticos de quimica, de fisica e de zoologia, 

ia  Desenho de imitação e topografia. Pratica de traba
lhos de campo. 3.° ano: l.a cadeira: calculo diferen
cial e integral, mecanica racional, trigonometria es
férica; 2.a cadeira: geometria descritiva: planos, tan
gentes e interseções de superficies; 3.a cadeira: quimi-
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ca de metais e organica; física (acustica e luz) - 4 
cadema; botanica Epuras, trabalho práticos de qui 
nuca, de física e de botanica. Desenho de imitação.

Curso superior. Tres anos. l.° ano; I a cadeira- 
mineralogia, docimasia; complementos de física dé 
química industriais; 2.a cadeira: lavras de nfínas ( I a 
parte); metalurgia (1- parte); 3 a cadeira: estereoto-
t a d ò s ^ T T ® " * 0’ SOmbras’ Perspetiva, planos co- tados, 4. cadeira: mecanica aplicada* maauinaq Q
vapor, termodinâmica e hidráulica. Epuras traba
VisitaThhT'min^ mineralof ia’ de quimica e docimasia. visitas de minas, excursões mineralógicas. 2° ano-
petrogíafía- Í" T  Par‘e): fen“ s atuã* petrografía, 2. cadeira: lavras de minas (2.a parte)-
metalurgia dos pequenos metais. 3.a cadeira • meca ’

uçoes, 4. cadeira: estudos dos materiais de cons
sôesa<5 tecnol?§ia das pequenas profís-
nea-’tracadod d °P° f af,la superficial e subterra- ea, traçado de uma estrada de rodaaem TrabalhosSSSSífusS»’ * «w-h. « « t
aeoloffia Í2a f  d- ano- 1. cadeira:
HninTf • P ‘ • descnÇao dos terrenos e dos prin-
das L  ferro 'noni’" Caraf f f am) ! 2.a cadeira: estra- 
oa ? . °’ P°ntes» viadutos, estradas ofdinarias-
3f c®deira: complementos de mecanica aríilóda aos 
nos canais, portos, hidráulica agricola. 4* cadeira- 
egislagao de minas, economia politica, direito admi-

trabalhos erafí ÜSÜCa' ?>abalhos Práticos de geologia;
f f  ̂ exnlorfl,Cf  7 edaÇâ°  de P r° jét0s sobre mota:
tradá de ferrn P 6 millaS’ mecaniea aPÜcada a es- a de ferro. Exercícios técnicos, visitas aos traba-
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lhos de construção de estrada de ferro e ás usinas, ex
cursões geológicas.

Corpo docente: 12 lentes, 3 repetidores e um pro
fessor. Provimento das cadeiras por concurso. Con
trato com profissionais estrangeiros. Frequência obri
gatória. Os alunos deverão ter cadernos especiais, 
onde tomarão notas relativas ás lições de cada uma 
das cadeiras dos cursos e trabalhos práticos; quando 
forem interrogados apresentarão os cadernos aos len
tes ou repetidores para que eles corrijam os erros 
que tenham sido cometidos na redação das mesmas 
notas.

Para matricula no curso geral serão exigidos 
os seguintes preparatórios: português, francês, in
glês ou alemão, historia e geografia. Para matricula 
no l.° ano do curso superior: concurso e media su
perior a 8. As provas escritas do concurso constarão 
de uma composição de matematicas, de um dese
nho de geometria descritiva e de um calculo de tri
gonometria retilinea ou esférica de um ponto ex
traído do programa do curso geral da Escola. As 
provas orais deverão versar; l.° examinador: alge
bra, calculo diferencial e integral, mecanica racional; 
2.° examinador: geometria analítica (2 a 3 dimensões), 
geometria descritiva, trigonometria retilinea e es
férica; 3.° examinador: zoologia, botanica fisica, quí
mica. Os exames de ciências serão vagos. Os alunos 
do l.° e 2.° ano do Curso geral serão admitidos a 
exame das materias do ano, e os do 3.° ano ao con
curso para matricula no Curso superior, quando hou
verem uns e outros alcançado durante o ano media 
superior a 8, contanto que os ultimos tenham apresen
tado os desenho e feito os exercícios de que houverem 
sido incumbidos. Os alunos do l.° e 2.° ano que no
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exame obtiverem notas superiores a 5 serão aprova
dos e admitidos á matricula no ano seguinte. Prêmios 
de viagem a Europa e Estados Unidos. (Dec. 9448 
de 27 de junho de 1885).

1887. “Os cursos da Escola de minas deverão ter
minar até 8 de maio. Os exames finais começarão a 
15 do mesmo mez e findarão a 15 de junho seguinte; 
os exames finais do l.° ano e do 2.° do Curso geral 
e dos tres do Curso superior continuarão a ser vagos: 
o examinador arguirá os alunos na prova oral sobre 
questões do programa da cadeira a seu cargo e esco
lherá o assunto da composição escrita e do exame 
pratico”. (Dec. 9592 de l.° de maio de 1887).

1889. “E’ autorisado o diretor da Escola de mi
nas a dividir entre o lente e o substituto, sem pre- 
juiso dos trabalhos a que este incumbe desempe
nhar o ensino das materias professadas na Escola, 
quando a congregação, a vista da proposta do cate
drático respectivo, reconhecer vantagem na divisão. 
Neste caso a congregação, deve designar a parte do 
programa que ao substituto caberá lecionar.” (Dec. 
10.270 de 20 de junho de 1889).



ENSINO PROFISSIONAL

1850 Aula de Comercio — “O segundo ano da 
Aula de Comercio terá duas cadeiras: na primeira 
ler-se-ão todas as materias relativas ao direito mer
cantil e a economia politica indicadas no decre 
1846; e na segunda ler-se-ão todas as outras do mes 
dispositivo do referido decreto. A contribuição 
cada aluno será de 16$000 réis” (Projéto a
Camara dos d e p u t a d o s v

Em 1853 a comissão de instrução publica re
conheceu a necessidade de uma grande reforma no 
instituto. A comissão, diz F. Otaviano, no debate . 
nroiéto em 1854, ponderou a anarquia e o mao sis
tema de estudo dessa Aula, mas limitou-se apenas a 
indicar uma medida que lhe pareceu a mais urgen .
Essa medida não sana todavia todos 08 ínC°3osfdade  
daquele máo sistema; mas receiosa da morosidade 
com que nos corpos coletivos se costuma tratar da 
organisacão do ensino profissional, limitou-se a pedir 
a discriminação de certas materias que conqimit a 
a 2.a cadeira, dividindo-a em duas. Satisfara J  
as necessidades da instrução comercial? A Gamara 
sabe da organisação das escoias comercia 
Leipsick e em Paris; o ensino ai nao se c reu 
ve a noções aridas e pouco proveitosas de arimet 
ca e contabilidade. Isso constitue a ciêncialJ ® ci™®[e 
caixeiro e não a importante carreira do negociante.



O conhecimento dos câmbios, das tarifas, dos pro
dutos da industria dos diversos povos, a legislação 
comercial, a estatistica, as linguas mais usuais en
tram no quadro da educação mercantil. Sobretudo 
não se pode prescindir de um estudo especial de 
geografia em relação aos recursos dos paizes, ao seu 
trafego especial, aos seus usos de praça, ás suas ne
cessidades. Ha ainda a considerar que uma Aula 
de comercio sem exercicios práticos, simultâneos 
com os teoricos ou posteriores a eles, não dá os re
sultados desejáveis... Todas estas considerações fi-> 
zeram com que a atual comissão de instrução publi
ca não se contentasse com o projeto em debate. Con
vinha substituil-o por outro mais amplo, mais estu
dado, mais util. . .  Até que ponto se tem desenvol
vido as transações de nossa praça? Quais são as suas 
relações comerciais mais diretas e proveitosas? Que 
linguas se devem preferir dentre as modernas para 
as habilitações do comerciante? Até que ponto da 
receita do Estado comporta um acréscimo de des
pesa nesta reforma geral que vae se estendendo com 
os diversos ramos do ensino publico? Eis aí uma serie 
de questões que só o governo será capáz de resol
ver com acerto. Assim, pois, entendeu a comissão 
que consultava melhor os interesses do ensino e do 
Tesouro publico cometendo ao governo a reforma 
da Aula do Comercio da Corte, apresentando um 
projéto substitutivo: “Fica o governo autorisado para 
reformar a Aula de Comercio dando-lhe a organisa- 
Ção que fôr mais conveniente, e podendo desde logo 
por em execução a reforma na parte em que o acres- 
cimo de despesa dela proveniente não exceda da 
quantia de 5 contos anuais sobre o que atualmente 
se despende com este ramo de serviço publico. Fica 
também autorisado para elevar a contribuição anual

248 E nsino  profissional
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dos alunos até a quantia de 20$000 réis”. O depu
tado Ferraz apoia o relator: “O ensino comercial, 
como se acha entre nós, não preenche o seu fim. O 
comerciante não precisa somente do ensino do cal
culo arimetico, da contabilidade mercantil, da escri
turação; o negociante, além de certos preparatórios, 
além do conhecimento das linguas vivas que lhe e 
essencial, necessita de alguma cousa mais. O conhe
cimento da legislação industrial do paíz comparada 
com a das nações civilisadas, da parte da nossa legis
lação relativa aos contratos e sua forma, da parte 
da legislação relativa ao direito comercial, naquilo 
que joga mais especialmente com as transações dia- 
rias e mais usuais da legislação de nossas alfande- 
gas, comparada com a dos demais povos cultos, lhe 
é indispensável. Do mesmo modo o são o estudo das 
tarifas, que pertence á economia politica, o estudo 
de tudo quanto diz respeito á circulação monetaria, 
de tudo que diz respeito á organisação de bancos, 
do comercio de transporte, de portos francos, a inter
postos, ao sistema de transito, a vias de comunica
ção; o estudo de tudo isto, e de algumas outras ma
terias acessórias é uma necessidade palpitante para 
nós que estreamos a carreira dos melhoramentos ma
teriais. A estatistica, a geografia comercial, o conhe
cimento do sistema de pesos e medidas comparados 
com os diferentes paízes, são materiais indispensáveis 
ao negociante, e não só a este como ao administra
dor. Limitar-se por consequente, como, estava jio 
projéto, àquilo que é especial ao direito mercantil, 
era fazer com que a mocidade gastasse algum tempo, 
talvez sem que pudesse habilitar-se para logo entrar 
na carreira comercial. Era talvez inutilisal-a por
que de ordinário naqueles dentre nós que se metem 
nesses estudos do direito mercantil, nasce logo o pru-

W®
I

a is

\



250 E nsino  profissional

rido de ir mais avante, ou de entranhar-se em negó
cios forenses, e por consequência a nossa mocidade 
cairia infalivelmente no trato de legista que, para 
o futuro, ha de inutilisar muita gente. . .  A unica 
objéção a fazer é esta: temos professores? O gover
no, porém, deve preparal-os. Nenhuma instrução, na 
sua opinião, é mais necessaria entre nós que a ins
trução profissional. Ela nos falta em todos os ra
mos de industria e da publica administração.

Eu reconheço, diz em seguida o ministro Pedrei
ra do Couto Ferraz, que realmente o curso da Aula 
de Comercio, como hoje se acha constituído entre 
nós, não pode apresentar utilidade real. Ha verda
deira necessidade de dar-se outro desenvolvimento 
ao plano de estudos que a formam, de sorte que pos
sam os alunos que a frequentarem ficar habilitados 
não só para com proveito se aplicarem depois ao 
comercio, como também para serem utilmente empre
gados ao menos nos primeiros graus da escala dos 
lugares administrativos quando mais não possamos 
conseguir”.

1854. Fica o governo autorisado para reformar 
a Aula de Comercio da Capital do Imperio, podendo 
desde já executar o novo plano, na parte que não 
importar acréscimo de despeza excedente de cinco 
contos de réis ao que atualmente custa o ensino. O 
governo é, outrosim, autorisado a elevar a contribui
ção dos alunos até a quantia de 20$000 réis.” (Dec. 
769 de 9 de agosto de 1854) .

1856. A Aula de Comercio desta Corte, diz o ar
tigo primeiro dos estatutos do Instituto Comercial, 
formará um curso de estudos, com a denominação 
de Instituto Comercial do Rio de Janeiro. O Instituto
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será regido por um diretor, subordinado ao minis
tro do Imperio, e por uma junta composta de pro
fessores; terá além disto um secretario, um porteiro 
e os serventes necessarios.

0  curso de estudos durará dois anos, distribuin- 
do-se as materias do ensino pelas seguintes cadeiras.
1. ° ano: l.a cadeira: contabilidade e escrituração mer
cantil; 2.a cadeira: geografia e estatística comercial.
2. ° ano: I a cadeira: direito mercantil; 2 a cadeira: 
economia politica com aplicação especial ao comer
cio e á industria. A estes estudos será anexada uma 
aula de caligrafia e de desenho linear. A pessoa in
cumbida do ensino nesta aula lecionara os alunos 
de ambos os anos na hora que for marcada pelo dire
tor, sem prejuiso das outras aulas. As materias das 
cadeiras acima mencionadas poderão ser alteradas 
pelo governo conforme o aconselhar a experiencia.

Os professores guiar-se-ão no ensino das respe
ctivas cadeiras pelas seguintes regras: l.a o pro
fessor de contabilidade e de escrituração mercantil 
principiará o seu curso fazendo recordar a seus alu
nos todos os calculos arimeticos aplicáveis ao comer
cio* dar-lhe-á noções elementares de calculo de proba
bilidade e depois de explicar-lhes desenvolvidamente 
a metrologia nacional, comparando-a com os siste
mas de pesos e medidas dos paizes comerciais passara 
a ensinar-lhes a contabilidade e escrituração mer
cantil, o sistema de câmbios, as leis que determinam 
suas variações, a escrituração por partidas dobradas, 
os saques de praça a praça, a arrumação de livros, e 
as principais operações de comercio. O mesmo pro
fessor deverá no ensino pratico simular entre os seus 
alunos a direção e escrituração de uma casa comer
cial, fazendo com que eles escriturem os respectivos 
livros, que serão apresentados quando tiverem de ser
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julgados nos exames do fim do ano. A escrituração 
de cada dia deverá ser feita na aula, á vista do profes
sor, em livros rubricados por ele, que a examinará e 
corrigira no dia seguinte, notando aos alunos os erros 
que tiver encontrado. 2.° — o professor de geografia 
e estatística comercial ensina a geografia em geral, a 
geografia do Brasil e a comercial, explicando aos 
alunos quais os diversos Estados e lugares mais im
portantes do globo, a sua organisação politica, as 
suas rendas e meio circulante, as suas dividas, o seu 
movimento comercial interno e externo, os seus prin
cipais produtos, progressos industriais, meios de co
municação, e as distancias de praça a praca. Far-lhe-á 
conhecer também os principais produtos das provin
cias do Brasil, as nações que as possuem semelhan
tes aquelas em que eles tem ou possam ter maior ex
tração, e igualmente a importanda comercial de cada 
província. 3.° o professor de direito mercantil co
meçara o ensino de sua cadeira pela historia geral e 
resumida do comercio: de seus elementos e dos ob
jetos que tem com ele mais imediata relação e depen- 
dencia; dai passará a explicar o Codigo comercial 
brasileiro, comparado suas principais disposições com 
as dos codigos estrangeiros, e os usos e estilo/das pra
ças mais importantes. Fará também com que seus 
alunos aprendam a legislação das alfandegas e con
sulados, e conheçam as tarifas estabelecidas e as leis 
que regulam a propriedade. 4.° — o professor de eco- 

Polltlca aplicada ensinará a seus alunos as no- 
çoes mais gerais da ciência, a teoria do valôr, da pro
dução, do salario, da renda, e da moeda, a dos ban
cos, caixas econômicas, e empréstimos, a dos impos
tos, e da importação e exportação, explicando igual
mente as relações existentes entre o comercio e as ou
tras fontes da riqueza publica, e fazendo de tudo a
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devida aplicação. 5.° — o encarregado do ensino de 
caligrafia terá a seu cargo, aperfeiçoar a escrita dos 
alunos, no que concerne tanto a sua correção orto- 
grafica, como ao carater da letra, e lhes dara lições 
de desenho linear, com aphcaçao a industria tanto 
quanto fôr possivel. _ ;;

As inscrições para matricula dos alunos estarao 
abertas de 20 á 31 de janeiro. O aluno que pre ender 
matricuJ ar-se deverá declarar o seu nome, idade, na- 
turalisacão, filiação, juntando ao requerimento cer
tidões ou documentos que provem ser maior de 1b 
anos, ter sido aprovado em lingua nacional, compre
endendo a gramatica, e a escrita, ingles e francês, 
arimetica, algebra (até equações do 2. grao), geo
metria plana e considerada no espaço, trigonometria.
0  num ero de preparatórios poderá no futuro ser au 
m entado pelo governo exigindo-se tam bém  o alemao. 
Os bacharéis em letras do Colégio p ^dro 2. ; os que 
tiverem titulo da aprovação nos estudos de 1. ciasse 
no mesmo Colégio; os que tiverem  sido aprovados no
1 ° ano das Escolas de m arinha e m ilitar contanto 
que passem no exame de inglês e sejam  nela aprova
dos; podem ser m atriculados no Instituto de Comer
cio. Podem ainda ser m atriculados os alunos da Aula 
de Comercio, ora existente, que tiverem  sido aprova
dos no prim eiro ano da m esm a Aula, apresentando 
tam bém  certidão de terem  sido aprovados em mgles. 
Term inado o prazo das m atriculas o diretor fa ra  ex
tra ir  e rem eterá ao governo e ao respectivo professor 
e publicará pela im prensa um a lista de todos os alu
nos m atriculados no prim eiro ano do Instituto.

As aulas se abrirão em 3 de fevereiro e se fecha
rão  a 30 de outubro. As horas p a ra  as lições serão 
distribuidas pela Jun ta  dos professores no principio 
de cada ano, devendo durar hora e m eia o ensino de
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cada materia. Os exames começarão no dia 15 de de
zembro; serão por escrito na parte em que isto fôr 
admissivel, observando-se as instruções do governo 
expedidas sobre proposta da Junta. Os exames, com 
exceção de geografia, serão por pontos, tirados á sor
te, com antecedencia de 24 horas. O de geografia será 
vago, designando o comissário do governo os pontos 
em que os alunos deverão ser perguntados pelos res
pectivos professores, os quais, não obstante, poderão, 
dentro do prazo marcado para cada um, fazer outras 
perguntas que julgarem convenientes. Uns e outros 
exames serão regulados por um programa organisado 
pela junta até o dia 26 de novembro dentro das ma
terias lecionadas no ano e aprovado com modifica
ções ou sem elas, pelo comissário do governo, que o 
devolverá até o dia 30 desse mez para ser executado, 
dando de tudo conta ao ministro do Imperio. O exa
me de cada aluno durará uma hora quando unica
mente verbal; quando porém fôr também por escri
to, além do praso de 2 horas, marcado para os alunos 
prepararem seu trabalho, durará meia hora a parte 
oral. A junta designará entre os seus membros dois 
professores para servirem de examinadores nas ma
terias de cada ano, preferindo os que tiverem regi
do as respectvias cadeiras e na falta destes, quem os 
deva substituir, quando não hajam opositores disponi- 
veis. Os exames dos anos se farão sob a presidência 
de um comissário do governo, e serão julgados por 
este, por um adjunto nomeado pelo ministro do Im
perio, pelo diretor e pelos examinadores. Si houver 
grande numero de alunos, poderá o diretor acor
dar que se façam ao mesmo tempo os exames de am
bos os anos; neste caso o governo designará quem 
deva substituir o comissário e seu adjunto, e o dire
tor na segunda mesa de exames.
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Organisada a lista dos alunos aprovados em cada 
ano, o diretor convidará o comissário e o seu adjunto 
e todos os professores para se reunirem em junt 
extraordinaria, sob a presidência do comissário no 
dia que este designar, para o fim de conferuem pre 
mios aos alunos que mais si tiverem distinguido. Em 
cada ano do curso de estudos poderão haver ate dois 
prêmios com a designação de l.° e 2. 0  primeiro
prêmio constará de um livro, de encadernaçao doira- 
rada, sobre objéto importante, devendo preterir os que 
tratarem de algumas das materias do curso do Ins
tituto ou que com elas tiverem relação; e de uma co
roa entretecida de folhas de louro e café. O segundo 
prêmio de um livro de igual encadernaçao sobre as
sunto semelhante ao do primeiro prêmio. Alem des
tes poderão haver outros consistindo em medalhas. 
Os prêmios serão acompanhados de uma carta de 
merito, que será passada pela junta com selo do lns-
tituto.

Para concessão dos prêmios requerem-se pelo me
nos dois terços de votos favoráveis dos membros da 
junta. A sua distribuição será publica presidida pelo 
ministro do Imperio, com as mesmas solenidades pra
ticadas no Colégio Pedro 2.°. Aos alunos aprovados 
no 2.° ano do curso passar-se-á uma Carta de ha
bilitação, a qual será assinada pelo comissário do 
governo, pelo diretor e pelo secretario e impressa 
em pergaminho, segundo a forma marcada nos es
tatutos. Os alunos que obtiverem esta Carta Pod('‘'ao 
ser despachados para os lugares de 5. s escriturá
rios do Tesouro Nacional, e para os 4.°s escriturá
rios das Tesourarias, independentemente de concur
sos, e terão preferencia para os empregos do Institu
to, das alfandegas, dos consulados, e das repartições
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que não exigirem outras habilitações especiais que 
eles não tenham.

A frequência nas aulas do Instituto é obrigato- 
rio. O aluno que dér dez faltas em cada ano sem mo
tivo justificado ou 40, ainda justificando-as, perderá 
o ano, e será riscado da matricula, publicando-se o 
seu nome por edital no Instituto. As paredes serão 
punidas com 5 faltas e os cabeças com a perda do 
ano. Os alunos que praticarem ato de injuria dentro 
ou fóra do edificio do Instituto, por palavras, por 
escrito, ou por qualquer outro modo contra o diretor 
ou professores serão punidos com as penas de pri
são de um a tres mezes ou com a perda de um a dois 
anos, conforme a gravidade do caso. Si cometerem 
dentro do edificio, atos ofensivos da moral publica e 
da religião do Estado, ou se em qualquer lugar tenta
rem agressão ou vias de fato contra as autoridades 
do Instituto serão punidos com o dobro das penas 
acima declaradas. Si efetuarem as ameaças ou reali- 
sarem as tentativas, serão punidos com exclusão dos 
estudos do Instituto. Si os delitos referidos forem pra
ticados por estudantes do ultimo ano, serão punidos 
com a suspensão do exame ou com a retenção da 
Carta de habilitação pelo tempo correspondente ao 
das penas incorridas.

O governo nomeará um comissário a quem in
cumbe imediatamente a alta inspeção do ensino, da 
disciplina e da economia do Instituto. Este funcioná
rio deverá: l.° assistir aos exames dos alunos e tomar 
parte no seu julgamento, presidir os concursos e á 
sessão extraordinaria da junta para a concessão dos 
prêmios. 2.° — estudar as necessidades do Instituto, 
e propor as medidas que julgar convenientes para a 
repressão de quaisquer abusos que se tenham introdu
zido ou para as modificações das disposições dos pre-
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sentes estatutos e das praticas admitidas no estabe
lecimento. 3.° — dar conta ao governo em relatono 
anual, do estado do Instituto e do juízo que formar 
acerca do aproveitamento dos alunos e do mento dos 
professores. Para desempenho de suas funções tera 
o direito de exigir do diretor, professores e mais em
pregados as informações que entender necessarias.

A Junta dos professores não pode exercer as suas 
funções sem que se reuna mais de metade de seus 
membros. Compete-lhe: a) a escolha dos compêndios, 
livros e mais objétos que devem ser admitidos nas 
aulas; b) a organização dos programas do ensino, 
e dos pontos e a designação dos professores para 
exames: c) o exame e o julgamento dos concurrentes 
ás cadeiras que vagarem; d) o julgamento das fal
tas dos alunos, e dos delitos por eles cometidos, e) 
propor as emendas e alterações que a expenencia 
aconselhar nos estatutos, regulamentos e praticas do 
Instituto, e tudo quanto julgar a bem do ensino; i) 
a distribuição das horas das lições e a concessão de 
prêmios. A junta se constituirá em tribunal interno 
todas as vezes que um dos seus membros o requerer 
por escrito ao diretor, ou que este por si ou de ordem 
do governo a convocar para o dito fim. Neste tribu
nal se examinarão e discutirão as faltas dos professo
res que forem contrarias á moralidade e decoro do 
estabelecimento ou á dignidade dos seus colegas, fi
cando sujeitos os mesmos professores nas faltas que 
cometerem ás penas impostas aos professores de ins
trução primaria e secundaria. As sessões da junta 
serão sempre em horas que não prejudiquem o ser
viço das aulas, dos exames e de outros atos ao Insti
tuto. Os professores são obrigados a comparecer as 
sessões, perdendo os vencimentos do dia em que fal
tarem sem motivos justificados. A votação da
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junta nos assuntos de interesse individual, será 
secreta. O diretor votará também e, em caso 
de empate, terá o voto de qualidade. 0 di
retor será nomeado por decreto do governo e 
terá a seu cargo: l.° observar e fazer observar os 
estatutos, regulamentos e ordens concernentes ao Ins
tituto; 2.° — inspecionar o ensino, fiscalisando o mé
todo dos professores, a maneira porque desempe
nham as suas obrigações; 3.° — convocar a junta dos 
professores sempre que fôr necessario; 4.° — dar ao 
ministro do Imperio, de tres em tres meses, por in
termedio do comissário, conta circumstanciada do 
que de mais notável tiver ocorrido no Instituto, e 
da maneira porque os professores e empregados pre
enchem os seus deveres, enviando por esta ocasião a 
relação das faltas, que os mesmos tiverem dado no 
ultimo trimestre; 5.° — admoestar os professores e 
empregados, que não cumprirem as suas obrigações, 
levando ao conhecimento os casos graves e os de rein
cidências; 6.° — enviar anualmente ao comissário 
do governo um relatorio de todos os trabalhos, com 
informações sobre o aproveitamento dos alunos e 
regularidade do Instituto.

Nos tres primeiros anos desta reforma poderá o 
governo nomear livremente os professores para as 
cadeiras que vagarem ou forem creadas de novo. 
Findo esse praso o provimento das cadeiras só terá 
lugar precedendo exame ou concurso e proposta da 
junta dos professores. O exame será feito perante 
dois examinadores, comissário, diretor e mais mem
bros da junta. Nestes exames sujeitar-se-ão os con
currentes a uma prova oral e outra escrita. Tanto uma 
como outra prova serão dadas sobre pontos tirados 
á sorte, e escolhidos pela junta na vespera do exame; 
marcar-se-ão duas horas ao candidato para a prova
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( escrita e uma para oral. Além disto designará o co- 
í missario um ou mais dias (conforme o numero de 
s pretendentes) em que cada candidato lecionará du- 
j rante uma hora sobre o ponto que tirar na vespera.

Si o exame fôr de geografia e de estatistica co
mercial, a lição versará sobre os principios gerais 
de ambas materias, com aplicação aos pontos, que 

I na ocasião do exame forem designados pelo comis- 
1 sario. Concluidas todas as provas a comissão proce

derá o julgamento e classificação dos candidatos. Si 
o governo, a vista das provas escritas, que lhe serão 
remetidas, e das informações que obtiver sobre a 
moralidade dos concurrentes, entender que nenhum 
dos propostos deve ser escolhido, mandará proceder 
novo concurso. Os professores que forem novamente 
nomeados serão considerados vitalicios no fim de cin-

1
CQ anos de serviço, e dessa epoca em diante só por 
sentença poderão ser demitidos. Findos 10 anos de ser
viço poderá o governo mandar adiantar, aos que 
o requererem, a quantia necessaria a fim de entra
rem para o Monte-pio dos servidores do Estado. Os 
que completarem 25 anos de efetivo serviço poderão 
ser jubilados com o ordenado por inteiro. O profes
sor que se jubilar com 30 anos de serviço, tendo pclp 
menos, 25 de magisterio efetivo, terá direito a ^ a is  
metade do seu ordenado. O que obtiver permissão 
do governo para continuar a lecionar depois de 
haver completado 25 anos de efetivo serviço terá uma 
gratificação de 40Q$000 por ano, enquanto fôr pelo 
mesmo governo conservado no magisterio. Para o 
tempo de efetivo serviço serão abonadas: a) as fal
tas dadas por serviço publico em outros empregos 
ou comissões; b) as faltas por motivo de molestia, 
justificadas, não excedendo de 20 em cada ano ou de 
60 em um triénio, salvo si a molestia fôr adquirida

1 A Instrução e o Imperio 259
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em serviço publico; c) as que procederem de suspe - 
são judicial ou administrativa, quando a final tor 
o professor suspenso declarado inocente; d) as que 
forem dadas em virtude de motivo que não seja pes
soal ou em consequenda de serviço publico gratuito 
e obrigatorio por lei. Os professores lecionarão cada 
dia, durante o praso de hora e meia, explicando as 
materias do estudo para o dia seguinte, perguntan
do aos alunos sobre a lição passada no dia anteceden
te ou entretendo-os em exercicios práticos. Devem 
além disto: a) participar previamente e por escrito ao 
diretor o seu impedimento, sempre que tiverem de 
faltar, salvo quando acometidos por molestia repen
tina, ou for imprevista a causa, podendo neste caso 
a participação ter lugar no dia seguinte; b) formular 
e submeter á aprovação da junta, antes de princi
piar o ano letivo, um programa circumstanciado^ do 
ensino da respectiva cadeira, aprovado ou modifica
do pela junta, não poderá mais ser alterado sem 
consentimento dela. A antiguidade dos professores 
atuais será contada como até agora. Para os que de 
novo forem nomeados regulará da data da posse; 
em igualdade desta data regulará a do diploma, e 
depois prevalecerá a antiguidade em outros empre
gos publicos de nomeação do governo, e emí ultimo 
caso a idade. Os professores só não terão direito ao 
ordenado deixando de comparecer; l.° por motivo 
justificado de molestia; 2.° quando obtiverem licen
ça com ordenado, a qual só lhes poderá ser concedi
da até 6 meses dentro do ano, com ordenado por in
teiro, sendo por motivo de enfermidade; 3.° finalmen
te quando faltarem por serviço publico gratuito e 
obrigatorio, caso em que perceberão também a gra
tificação. Fora destas hipóteses cessarão os venci
mentos» seja qual Tôr o motivo da falta. Durante o
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tempo letivo as faltas deverão ser Justificadas até o 
3 o dia depois da primeira; a justificação sera rep - 
tida ou no fim das faltas ou continuando elas. quando 
tiverem de receber seus vencimentos, as faltas as 
sessões da junta e quaisquer atos de serviço a que sao 
obrigados, serão contadas como as que derem nas au- 
las Na secretaria haverá os livros necessarios par 
ecretar o notar cada dia de serviço, de lições, exames

e quaisquer atos do Instituto. Os t a 
xarem de comparecer para o exercício de suas> fun 
cões por espaço de tres mezes, sem que aleguem pe 
rante o diretor motivo que justifique a ausência, - 
correrão nas penas do Codigo penal (artigo 157) & 
a ausência exceder de 6 mezes reputar-se-a terem 
renunciado o magisterio e os seus lugares julgar-se-ao 
vagos pelo governo.

Haverá no Instituto uma classe de opositores no
meados por proposta da junta e precedendo concur
so, como se acha disposto para os professores, para 
regerem as cadeiras no impedimento destes. Para es 
classe serão preferidos os filhos do Instituto que tive, 
rem concluidPo o curso dos estudos. Os opositores nao 
vencerão ordenados, mas perceberão uma grjdicaçao 
igual a dos professores quando os substituírem, e des 
de que houverem mais de tres, só eles poderão ser 
nomeados para preencherem as vagas de p ro fe s so ^  
Para este fim a junta proporá ao governo os que por 
sua assiduidade, zelo e inteligência julgar m a i^ d ^ o  
de serem nomeados, com tanto que tenham serv do tres 
anos Quando não houver aquele numero, ou aind 
havendo-o, não tiverem o tempo de serviço acima 
exigido, entrarão em concurso com os candidatos
S e  se ’inscreverem mas terão pref.
meações em igualdade de c ircum stan^  Enqom to
não se organisa esta classe, o diretor dado o impedi
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mento de algum professor, indicará quem deva re
ger interinamente a respectiva cadeira com a gratifi
cação que o governo marcar. {Dec. 1163 de 14 de maio 
de 1856).

1857. “Acha-se organisado este instituto de con
formidade com estatutos que baixaram com o decre
to de 14 de maio do ano passado. Foi nomeado seu 
diretor o dr. Manoel Pacheco e Silva e comissário do 
governo o conselheiro de Estado Marquez de Olinda. 
Todas as cadeiras estão providas definitivamente, ex
cetuada apenas a de direito mercantil, que é provi
soriamente regida pelo conselheiro Diogo Soares da 
Silva Birar. Foram fixado os vencimentos do diretor, 
professores e mais empregados do Instituto. No dia 
2 de março teve lugar a abertura das aulas, nas quais 
matricularam 19 alunos, sendo 14 no primeiro ano e 
5 no segundo. No ano p. foi a extinta aula de comercio 
frequentada por 21 alunos (12 no primeiro ano, 9 no 
segundo). Daqueles foram aprovados 7 e reprovados 3 
e dois perderam o ano; no segundo ano: obtiveram 
aprovação plena 4, simples 4 e um perdeu o ano. Orga
nisado como se acha o Instituto espero que em poucos 
anos apresente resultados satisfatórios para a mo
cidade que destina á carreira do comercio ou certos 
empregados de fazenda. Não intento dizer por 
isto que tenha por completa a reforma. O Instituto 
está ainda longe de poder ser comparado á escola 
comercial de Paris e a outros estabelecimentos da 
Europa da mesma natureza. Melhorou porém, con
sideravelmente, e o passo dado para o seu desenvolvi
mento é precursor de outros mais avançados no futu
ro. Não é possivel que se chegue aos ultimos resulta
dos sem se marchar gradualmente; e nem de outro 
modo as reformas são verdadeiramente proveitosas.
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Tenho para mim que a creação das cadeiras de eco
nomia politica industrial, de geografia e estatística 
comercial e de direito mercantil que nao entravam 
no antigo plano de estudos, já foi um grande melho
ramento. Considerando-se mais nas vantagens dos 
exercicios práticos de contabilidade e escrituração 
mercantil, e da caligrafia, e na utilidade dos conhe
cimentos prévios que são exigidos, como preparató
rios, não se poderá desconhecer que alguns benefícios 
devem provir da ultima reforma. 0 tempo mostrara, 
como é de esperar, si houver zelo e perseverança. 
(Do relatorio do ministro do Império).

1858. O relatorio do ministro marquez de Olinda 
reportando-se ao do comissário do governo sobre o 
estado do instituto assinala a necessidade da revisão 
dos estatutos para se alterar o plano dos estudos. 
O governo não se descuidará, aproveitando-se da ex- 
neriencia de corrigir os defeitos dos ditos estatutos e 
de os completar, dando ao Instituto o maior desenvol
vimento o que fôr possivel.

1859. “Os trabalhos do Instituto foram executa
dos com regularidade no ano findo. E’ de notar, en
tretanto, a diminuta frequência das aulas, devido as 
exigências dos estatutos a respeito dos preparatórios. 
Parece, diz o ministro Sergio Teixeira de Macedo, que 
as materias que são hoje como preparatórias devem 
fazer parte do respectivo curso, aumentando-se-lhe 
mais um ano de estudos, para que se possam ensinar 
no proprio estabelecimento as matemaücas, línguas 
francesa, inglesa e alemã, adquirindo assim os alunos 
os conhecimentos de que carecem para bem aprovei
tar os estudos proprios do curso. O governo trata de 
levar a efeito estas e outras modificações dos atuais
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estatutos, aconselhadas pela experienda para o bom 
andamento e progresso do Instituto, e indispensáveis j 
para que preste toda utilidade não só ao comercio, 
como ainda aos que se dedicarem a empregos que exi
gem conhecimentos semelhantes. As cadeiras atual
mente existentes são indispensáveis.”

1861. “Insistia o relatorio em uma reforma do re
gulamento. A pouca frequência desse estabelecimento 
denunciava vicios de organisação que a bem do co
mercio, convinha remediar-se. Essa necessidade foi 
satisfeita pelo decreto de fevereiro deste ano, e o sim
ples fato de se haverem matriculado, na abertura 
do Instituto, 350 alunos no primeiro ano a 15 de mar
ço, ao passo que em 1859, só quatro estudantes se 
inscreveram, prova que a nova reforma atingiu aos 
fins a que se propunha. Foi creado um curso pre
paratório que não existia e que compreende quatro 
cadeiras: gramatica, caligrafia, desenho linear, fran
cês, inglês e alemão. O curso profissional compreen
de também quatro cadeiras: maternatica, escrituração 
mercantil e legislação de fazenda, geografia e estatis- 
tica comercial, direito comercial e economia politica.
A respeito desta ultima cadeira devo dizer que me 
parece indispensável a separação das cadeiras que 
nela se acham reunidas, o que não poderão sem pre- 
juizo continuar anexas. Para que possa ter lugar a 
separação é mister que se habilite o governo com os 
meios precisos. Chamo a atenção da Assembléa Geral 
Legislativa para a necessidade da aprovação da re
forma; em sua execução provisória o governo, para 
não aumentar despesas, proveu as cadeiras com do
centes interinos.”

1861. Reforma do ministro João d’Almeida Perei
ra Filho. “Os estudos do Instituto formarão dois cur-
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sos- um de preparatório e o outro profissional. 0  pri
meiro compreende as seguintes matérias: gramatica 
da lingua nacional, caligrafia, desenho 
deira); francês (2.a cadeira); ingles (3. cadeira), 
alemão. O curso profissional abrange as seguintes, 
arimetica completa com aplicação especial au co- 
morcio* alaebra até equações do 2. gr ao, 1. cadeira, 
geometria compreendendo a planimetria e Çstereo 0- 
niÍT 2 a cadeira: escrituração mercantil e legislação 
de fazenda; 3 a cadeira: geografia e estatística comer
cial- 4 a cadeira: direito comercial e economia políti
ca fesias cadeiras poderão ser regidas por nacionais 
e estrangeiros, mediante concurso. Os professores n 
cionais serão nomeados por decreto imperial « g e a 
rão dos mesmos direitos dos docentes do'Colégio 
dro 2.°. Os professores estrangeiros serão designados 
por portaria e contratados. Os professores poderão 
reger até duas cadeiras.

A matricula é gratuita. A exceção da aula de 
escrituração mercantil, cuja matricula fica dependen
te de aprovação de matematicas, para matricula das 
outras materias não será exigida nenhuma outra a- 
bilitação. No fim de tres meses, depois da abertura da., 
aulas do Instituto, serão eliminados da matricula os 
alunos que, em exame de suficiência, nao mostrarem 
aproveitamento nas aulas em que se tiverem matri
culado. Aos alunos aprovados em qualquer das a 
do Instituto se passará um certificado que tera o me„ 
mo vrnor dos atestados de aprovaçao nos exames
publicos de que trata o decreto de 14 d e d o  
1854 (reforma do ensino primano e secundário do 
Municipio da Côrte). Nenhum aluno poderá obter di 
ploma de habilitação comercial si não tiver sido apro
vado em todas as disciplinas que formam o curso do 
Instituto. 0 diploma do Instituto concede as seguintes
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vantagens: a) admissão a concurso para os lugares de 
amanuense de Secretarias de Estado, e preferidos em 
caso de aprovação; b) preferencia para os cargos do 
Instituto; c) para os cargos de corretores, leiloeiros 
e despachantes de alfandega. No fim de 5 anos da 
data deste decreto somente os diplomados pelo Insti
tuto serão nomeados corretores, despachantes e lei
loeiros. Para a obtenção do diploma de habilitação do 
Instituto serão admitidos a exame das materias que 
formam os respectivos cursos, os estudantes de qual
quer estabelecimento de instrução publica ou parti
cular, que para isto alcançarem permissão do mi
nistro do Imperio, ouvida a congregação do Instituto. 
0 Instituto será inspecionado por um comissário 
do governo e regido por um diretor, nomeado por de
creto”. (Dec. 2741 de 9 de fevereiro 1861).

1862. “Não tendo ainda sido aprovada, pela As- 
sembléa Geral, a remodelação dos estudos do Institu
to, promulgada no ano passado, acham-se as aulas 
do curso preparatório regidas interinamente; o mesmo 
se dá com a de matematicas do curso profissional. Ten
do pedido demissão os professores de direito comer
cial marítimo e economia politica, materias que fo
ram reunidas em uma só cadeira, foi esta posta em 
concurso, bem como a de francês, alemão, inglês e 
matematicas elementares, para as quais existem ins
critos diversos candidatos. Estão adiados os concur
sos até que seja aprovada a reforma e decretados os 
fundos. A matricula no corrente ano atingiu a 160 
alunos, não se tendo matriculado nenhum na aula 
de escrituração mercantil. O governo mandará fazer 
no edificio do externato do Colégio Pedro 2.° algu
mas acomodações necessarias para que nele possa 
funcionar o Instituto.'>*



A Instrução e o Imperio 267

- 1863. Reform a marquez de Olinda. “ O Instituto 
form ará um curso de 4 anos, compreendendo as se
guintes materias. l.° ano: francês, ingles e arimeti- 
ca com aplicação ao comercio, algebra ate equações 
do 2.° gráo. 2.° ano: francês, ingles, anmetica, alge
bra e geometria plana e no espaço; geografia e es- 
tatistica comercial. 3.° an o : alemão, geografia^ e es
tatística comercial, direito comercial e legislação das 
alfandegas, consulados, comparada com a das praças 
de maior comercio com o Brasil. 4° ano: alemao, - 
reito comercial e legislação das alfandegas e consu
lados, escrituração mercantil. O estudo das línguas, 
em todos os anos, compreenderá a terminologia co
mercial. O diretor, ouvidos os professores, orgamsara 
o sistema pratico dos estudos, aprovado o plano peio 
governo. Para m atricula no l.° ano do curso serão 
exigidos: certidão de idade, 13 anos no mmimo; apro
vação em exame no Instituto de gramatica nacional 
e caligrafia. Frequência livre para ouvintes que da
rão ao professor da aula o seu nome, residência e 
emprego ou ocupação; esta relação pera enviada ao 
diretor. A frequência para os matriculados e obri- 
satoria. O ano letivo inicia-se a 3 de fevereiro e ter
m ina a 30 de novembro. Os exames serão por pontos, 
tirados a sorte dentre as materias lecionadas, e consta
rão de provas escritas e orais, sob a presidência do 
comissário do governo. Serão concedidos prêmios de 
livros sobre objétos relativos ás materias do curso O 
diploma do Instituto dará as mesmas regalias da le
gislação anterior. O provimento da docência sera 
feita mediante concurso; os professores serao vita- 
licios após 5 anos dfe exercício; terão as vantagens 
pecuniarias do monte-pio dos servidores do Estado^ 
Jubilacão após 25 anos de exercício efetivo. A junta 
dos professores é composta dos professores, presidi-
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da pelo diretor do Instituto. As cadeiras de linguas 
poderão ser regidas por estrangeiros mediante contra
to.” {Dec. 3038 de 11 de março 1863).

“Apesar da reforma que, pelo decreto de 1861, 
foi feita no regulamento, reconheciam em suas 
disposições falhas. Estudando o assunto entendeu o 
governo, em primeiro lugar, que convinha alterar o 
plano dos estudos, não só quanto a sua designação 
das materias, e a sua distribuição pelos anos do cur
so, mas ainda quanto á divisão em duas partes distin
tas. Para obrigar os alunos a frequentar os estudos or
denada e sistematicamente, pareceu acertado conceder 
somente aos que seguissem e completassem o curso o 
respectivo diploma ou carta de habilitação, a qual con
fere importantes vantagens; ficando livre a todos, 
porém a frequência das aulas do Instituto. Julgou 
também conveniente estabelecer pequenas taxas pelas 
matriculas. Nesta conformidade organisou novos es
tatutos nos quais além disto, modificou diversas dis
posições dos anteriores, melhorando a ordem e a re
gularidade do ensino e dos diversos serviços. Estes 
estatutos foram promulgados com o decreto de mar
ço deste ano.”

1865. “Não me parece conveniente, diz o ministro 
Liberato Barroso no seu relatorio, a atual organisação 
do Instituto, o qual não tem correspondido plenamen- 
te ao fim da sua creação. Trato dos estudos necessa
rios para essa reforma. O comissário do governo ex
prime-se assim: “Não posso deixar de em primeiro 
lugar insistir, como tenho feito em anos anteriores, na 
necessidade de se restabelecerem as cadeiras de ca
ligrafia e desenho linear, o de economia politica com 
aplicação ao comercio e á industria. A falta de ambas 
torna-se cada vez mais sensivel, confirmando assim
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„ Pinpriencia e que a tal respeito hei ponderado ao 
eo verno” No estado atual dos conhecimentos humanos 
será sempre considerado como incompleta a orgamsa- 
ç ã o d e  um instituto, que tendo por fim P ™ cip a lh a - 
bilitar os alunos para a vida comercial era 
elevada escala, e para certos cargos af™ nistrativos, 
não lhes forneça ao mesmo tempo os meios de apren 
derem economia politica e bem assim caligrafia, tao 
necessaria ou antes tão indispensável para  a esc 
turacão mercantil, uma das bases im portantes do fu 
turo de muitos dos que ah concluírem seus estud .

Refere-se o ministro a um Curso comercial de
Pernambuco m antido pelas rendas Pr0™ “ “ s; ,
matérias do ensino são: noçoes gerais do comercio 
e usos comerciais, geografia e historia Çomcrwal, 
contabilidade e escrituração mercantil, direito comer 
ciai e economia politica. Em 1864 frequentaram-no 25 
estudantes. Esta instituição nao tem progredido, ne 
correspondido ás vistas da lei provincial. E comenta 
o sr. Liberato Barros, vai sendo a sorte de quasi todos 
os estabelecimentos do ensino oficial do Imperio.

1868. “ Nas diversas aulas do Instituto m atri- 
cularam-se no ano passado, 63 alunos. Perderam  o 
ano 28, e deixaram de com paracer aos exames 
Foram  aprovados 16, reprovados 11. Ainda nao se 
efetuou o concurso para o provimento da cadeira de 
escrituração mercantil ; continua regida m terinam e - 
te pelo professor de geografia. O comissário do go
verno dem onstra a necessidade de curar-se de um a 
cadeira de economia politica aplicada ao comercio 
e á industria, e outra de caligrafia e desenho linear. 
Julgo que sem o ensino das referidas m aterias e d - 
ficiente o ensino do Instituto e são m al aproveitadas
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R i
as despesas com ele feitas. Espero que o poder legis
lativo tomará em consideração o assunto.”

1871. “Sendo conveniente o ensino da economia 
politica no Instituto Comercial do Rio de Janeiro 
hei por bem crear uma cadeira do dito ensino”. {Dec. 
4684 de 28 de janeiro de 1871).

1872. “Nas diversas aulas do Instituto matricula
ram-se 36 alunos no ano findo. Perderam o ano 20
e dos 12 que fizeram exame foram aprovados 11; 
somente um concluiu o curso. Frequentaram também 
aquelas aulas 16 ouvintes. Para cadeira de economia 
politica, creada no ano anterior, foi nomeado o dou
tor Pedro Autram da Mata Albuquerque, cuja pro
ficiência é por todos reconhecida. Ainda não foi pro
vida a de escrituração mercantil. O resumido numero 
de alunos que frequentaram o estabelecimento, sendo 
tão importante o centro comercial em que se acha 
estabelecido, e também a falta de aproveitamento 
de mais da metade desses poucos alunos, fato que 
mais ou menos reproduz-se em todos os anos, mos
tram a necessidade de modificações em seu regula
mento. Julgo que convem não só fazer alterações no 
plano de estudos, e no sistema dos exames, mas ainda 
tornar livre a matricula em qualquer das aulas a 
ordem das materias, estabelecida naquele plano, deve 
ser observada somente pelos alunos que pretenderem 
o titulo conferido pelo Instituto, concluido o curso e 
além disto permitir mais a frequência das aulas, sem 
matricula, devendo em ambos estes casos admitir-se 
a exame no fim do ano os alunos que o requererem, 
e passar-lhes certidão; finalmente darem-se aos exa
mes feitos no Instituto a força e os efeitos que tem 
os do Colégio Pedro 2.°”
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1875 “Teve o Instituto no ano passado 38 alunos 
matriculados; destes perderam o ano 18. Dos 20 que 
freqüentaram o curso deixaram de comparecer 
exame 5; foram aprovados plenamente 6- e simples
mente 9. Terminaram o curso 3. Alem dos alunos 
matriculados frequentaram as aulas 17 alunos ou
vintes. Conforme já expuz em outro relatono, diz 
o ministro do Imperio, parece conveniente alterar os 
estatutos dos Institutos que não têm produzido os 
resultados que se esperavam de sua orgamsaçao de 
1856, apezar das modificações feitas em 1857, er 
1861 e 1863. As lições são dadas á tarde e a noi e, 
para facilidade daqueles a quem mais podem inte
ressar; ha ali 9 professores; a despesa do estabele
cimento sobe a 20:800$ anualmente, mas nem a tre- 
quencia, nem o resultado dos estudos corresponde 
aos sacrifícios do Estado.”

1879. “Declara extintas as cadeiras de francês, 
inales, alemão, caligrafia e maíematicas do Insti
tuto comercial do Rio de Janeiro, bem com os u 
«ares de diretor, secretario e porteiro do mesmo Ins
tituto”. Este decreto n. 7538 de 15 de novembro de 
1879 foi expedido em virtude de um dispositivo da 
Lei da despeza geral de 1879. Os remanescentes do 
Instituto ficaram a cargo do Inspetor Geral da Ins
trução Publica primaria e secundaria do Município
da Corte” (Dec. 7538 — 15 novembro 1879).

1880. “No Instituto Comercial do Rio de Janeiro 
serão por ora ensinadas as seguintes materias: geo
grafia e estatística comercial; direito comercial e le
gislação alfandegaria e de consulados compara
da com as das praças de maior comercio com o 
Brasil; escrituração mercantil e economia poliu-



ca. Todas estas disciplinas serão distribuidas e en
sinadas em dois anos, conforme o sistema que fôr 
organisado pela Inspetoria Geral de Instrução Pu
blica primaria e secundaria do Municipio da Corte, 
com audiência dos professores do dito Instituto e 
aprovado pelo governo. Não serão admitidos á ma
tricula do Instituto sinão alunos que tiverem sido 
aprovados em gramatica nacional, caligrafia, francês, 
inglês, alemão, arimetica completa, algebra até equa
ções do 2.° grau, geometria plana e no espaço, nos 
exames prestados na Inspetoria Geral de Instrução 
Publica, no Colégio Pedro 2.° ou perante os delega
dos especiais da Inspetoria, nas provincias. No cor
rente ano letivo (1880) poder-se-ão estabelecer mesas 
especiais para os exames dos mencionados prepara
tórios, os quais se estenderão até 15 de março. O 
Instituto continuará a reger-se pelos estatutos de 1863 
em tudo quanto não estiver alterado ou não fôr con
trario ao presente decreto e enquanto o governo não 
entender promulgar novos estatutos”. {Dec. 7679 de 
28 de fevereiro de 1880).

1860. Ensino agricola — “Por aviso do ano an
terior o ministro João de Almeida Pereira Filho or
denou á Sociedade Auxiliadora da Industria nacional 
nomeasse uma comissão para organisar um projéto 
de escolas praticas de agricultura. A comissão pre
sidida pelo marquez de Abrantes, apreciando tanto 
quanto possivel o estado da agricultura no paiz, pro- 
poz a creaçjio de uma Escola pratica na provincia 
do Rio de Janeiro, na qual com o internato para 
os discipulos, lentes e empregados, se ensine tão so
mente o indispensável para se formarem agriculto
res ou chefes de cultura e contramestres rurais, de
vendo o seu local reunir a extensão e condições favo-

272 Ensino profissional
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raveis a todos os generos de culturas e possuir matas, 
aguas abundantes, terras virgens e as que sao de- 
signadas terras cansadas.

Além desta Escola propõe a comissão que na 
mesma provincia e outras onde houver fazendas com 
melhoramentos aperfeiçoados, contrate o governo com 
os proprietarios o ensino pratico dos processos mo
dernos por um numero limitado de discípulos, os 
quais depois de cursarem durante dois anos rece
berão o titulo de contramestres no ramo que se ti
verem especialisado caso sejam aprovados em exame 
por uma comissão nomeada pelo governo; podendo 
ele em qualquer tempo crear nos municípios de mai 
população agrícola estabelecimentos analogos as 
“Fermes-modeles” donde os agricultores possam ti
rar exemplos práticos dos produtos explorados no
municipio.

0 curso de agricultores ou chefes de cultura será 
de tres anos, e de dois o de contramestres rurais, 
que se denominarão contramestres rurais de cultura, 
de silvicultura, conforme se especialisarem. Aos agri
cultores se ensinarão: agricultura geral, culturas es
peciais, zootecnia, horticultura e veterinaria, sendo 
que o ensino destas materias deve ser teorico e prati
co- para os contramestres deverá ser simplesmente té
cnico e pratico. Entra no curso de agricultores como 
materias acessórias as matematicas elementares, dese
nho linear de maquinas agricolas, os rudimentos d 
agrimensura, elementos de fisica, química mineral e 
organica, e os de ciências naturais mais necessarios ao 
estudo da agricultura. Da tecnologia e das materna- 
ticas aplicadas o ensino limitar-se-á ao ^dispensável 
para a preparação do cafe, fabncaçao do assucar, 
distilação alcoolica, fabncaçao de queijos e manteiga.
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O pessoal da Escola se comporá de lentes, opo
sitores, mestres de pratica, capelão, discipulos, ine- 
dico, veterinario, trabalhadores, aprendizes. Os len
tes serão tres: um para as matematicas puras e apli
cadas, outro para ciências fisicas e naturais e zootec
nia, e o terceiro para o ensino de agricultura, silvi
cultura e contabilidade agrícola. Um dos lentes será 
o diretor. Os mestres de pratica são: um para hor
ticultura e cultura especiais, outro para as culturas 
industriais e o outro para silvicultura, arboricultura 
e jardinagem. Os opositores serão escolhidos dentre 
os discipulos que tiverem o curso de agricultores e 
que mais se tiverem distinguidos, precedendo rigoroso 
concurso e formalidades do regulamento.

Os discipulos serão de duas categorias: pensio
nistas a custa dos cofres publicos e provinciais, e á 
custa de suas familias; não se matriculando anual
mente mais de 20 em cada um dos cursos, prefe
rindo os filhos agricultores ou fazendeiros abastados 
ou pobres.

Os trabalhadores se comporão de braços livres 
e tomados a jornal, e mesmo de escravos a requeri
mento de fazendeiros ou agricultores com o fim de 
adquirir pratica. Os aprendizes serão distribuídos pe- 
las oficinas e pelos trabalhos da lavoura, vencendo 
alem da alimentação, vestuário os que forem orfãos 
e expostos ou filhos de familias pobres. Na organi
s e ? 0 da Escola se terá em vista obter uma explo
ração que, prestando-se totalmente ás condicões de 
um ensino pratico bem combinado e dirigido, se 
preste também a uma produção anual suficiente para 
a alimentação do pessoal e custeio do estabelecimen
to. O governo confecionará o regulamento e nele pro
vera sobre os programas, sobre as habilitações dos
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alunos que se m atricularem  em qualquer dos cursos, 
sobre exames e pensões, sobre a creação de novos 
estabelecimentos tecnologicos. Os primeiros ^ n te s  e 
mestres de pratica, bem como alguns trabalhadores 
se m andarão vir da Alemanha, contratados por tem 
po nunca maior de dez anos, renováveis. Finalm ente 
o governo poderá m andar adm itir como ouvintes de 
lições de cursos qualquer pessoal habilitado com o 
curso de ciências fisicas e naturais ou de medicina, 
por qualquer das faculdades do Imperio.

1864. Escola de agricultura. “Fica o governo au- 
torisado a crear uma Escola Superior de agricultura 
em qualquer fazenda que julgar conveniente e perto 
de alguma povoação. Poderá para esse fim despen
der até a quantia de 500 contos, contando que na es
colha do local tenha em vista as condições higiêni
cas, a natureza das terras que se devem prestar ao 
emprego de instrumentos agrarios e á cultura da 
maior parte das nossas plantas cultivadas. O curso do 
ensino será de quatro anos, e os estudos divididos em 
cursos teoricos e práticos. Nos estudos práticos os estu
dantes se aplicarão nos gabinetes mais particularmente 
á analise das terras, estrumes e escrituração; no cam
po principalmente ao manejo dos instrumentos de 
lavoura, medição de terras, levantamento de plantas, 
trabalhos de irrigação e emprego das maquinas nas 
diversas fabricações. Será permitido aos discipulos 
nas horas vagas, e durante todo o curso, seguir os 
trabalhos práticos; e esta frequência será tomada em 
consideração pelos professores respectivos. Os es
tudos teoricos compreenderão: algebra, geometria, 
trigonometria, geometria analitica, elementos de cal
culo, agrimensura, levantamento da planta, nivéla- 
mento, principios de mecanica e suas aplicações a
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maquinas e construções, elementos de geometria des
critiva e aplicações, arquitetura rural, aplicação de 
mecanica ás maquinas empregadas na agricultura, 
hidráulica, agricola, estradas e pontes necessarias ás 
empresas agricolas, quimica geral, fisica, analise qui- 
mica e tecnologia agricola,. zoologia, botanica, minera
logia e geologia aplicada á agricultura, agricultura 
geral e especial, horticultura e arte florestal, higiene 
e medicina veterinaria em suas relações com agricul
tura, economia rural, administração e contabilidade 
agricola, e economia politica e direito rural, inglês, 
desenho e projétos de maquinas e construções rurais. 
Os exames de preparatórios versarão sobre a lingua 
vernacula, uma dissertação ou composição, historia e 
geografia gerais e especiais do Brasil, tradução do 
francês e vice-versa, arimetica compreendendo a teó
rica e pratica dos logaritimos, desenho de figura e 
paisagem. As lições teóricas, todas as vezes que a 
materia permitir, serão acompanhadas ou seguidas de 
exemplo nas aulas, nos gabinetes ou no campo. Fei
tos os exames teoricos e práticos, que serão vagos, os 
estudantes que completarem o curso e tiverem sido 
aprovados plenamente terão o diploma de engenhei
ro agricola; no caso, porém de o terem sido simples
mente em um ou mais exames, receberão sómente 
um certificado de frequência. A escola constará de 
um internato com um numero ilimitado de alunos 
que pagarão uma mensalidade nunca inferior a 
50$000. Haverá doze lugares gratuitos dados por con
curso aos moços, cujas circumstancias os impossibi
litem de pagar. Poderá admitir uma categoria de 
discipulos, que dispensados dos preparatórios, se des
tinarem aos trabalhos práticos, e possam obter de
pois de um exame o certificado do operario agrico
la. Os alunos internos nos trabalhos do campo e es-
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cola terão um uniforme apr^opnado^ao s“ V |ados a
haverá compêndios, e serfu) julgados nos exa-
tomar apontamentos, ; =o divididos em solos
mes. Os terrenos da “ “  ^ Ŝ ^ ^ iencias, e os ser- 
de cultura economics e *o) , fn  contas especiais,
viços classificados devidamente em co ^  ex_
que serão publicadas todos os { l h e n tos que se 
periencia serão destinados aos atom a ^
devem adotar no paiz, e as p Ç m0 a cultura 
estiverem bem deiterminadas, âŝ « 1 ^  do Bra.
das plantas ainda nao a empregarão as ma-
sil. Na fabricaçao d° ^ odendoP0 governo para
quinas julgadas m e ^ despender as so-
sua aquisição c um administra-
mas necessarias. O g diretor da escola e
dor, que indispensáveis para o en-
os professoies que ju g empregados neces-
sino das matérias, ass*P\Ci escola 0 governo pode- 
sarios ao serviço especial da ™ Zprecisos para
rá empregar cstral?|®u t da escola e os pro-o ensino das materias. 0  diretor ua ^  das ps_
fessores terão os m®*™°* ^  em tudo lhe serão equi- ■ colas superiores do Imperio e em m
parados. Aos V c »  n,»™ »
tempo Imitado P»J gmateria do ensino e do
vencimentos em reiaçau . n wtitutos agn-tempo por que forem e n g a ja d o s ^  Os msütm

colas não terão l n ^Tííilíaí-os ou a companhias que 
podendo o g°v“ n^ UcX̂ al25 V  dos fundos que pos-

^ T , S T d i i “ T rr*ií” °do depaudo
em 5 de julho de 1864).
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1867. Imperial Instituto de Agricultura. “Não 
obstante a pequena renda de que dispõe, diz o rela
tório do ministro de agricultura, o que lhe não per
mite elevar o numero dos respectivos trabalhadores, 
o Instituto tem conseguido alguns beneficios no Jar
dim Botanico. A fazenda normal neste estabeleci
mento, não apresenta ainda resultados, que se deve
rão esperar, logo que o Instituto possua mais avul
tada renda. Entretanto, nele se tem feito alguns en
saios e experiencias tendentes a melhorar a cultura 
de varios generos de produção agricola; para este 
fim já possue 76 maquinas e instrumentos de lavou
ra os mais necessarios. No intuito de serem apreciadas 
as vantagens que resultam do emprego de tais ma
quinas, a diretoria resolveu no ano passado, que em 
um dia de cada semana se façam ensaios na presen
ça das pessoas que quizerem conhecer a melhor ma
neira de serem empregadas. Fizeram-se varias plan
tações de cana de assucar de diferentes variedades 
em quartéis separados, todos lavrados a arado e cada 
um preparado com adubo diversos. 0 mesmo se pra
ticou com a cultura da batata inglesa, com o fumo 
de Dgbel e de outras procedências, com a do algo
dão, com a do arroz de Marhi, além de outros ge
neros alimenticos e plantas forageiras.

No laboratorio quimico tem-se feito e continuam- 
se a fazer analises e experiencias sobre as diversas 
qualidades de terras, adubos, frutos, plantas e raizes. 
Reconhecendo as vantagens que resulta de creação de 
viveiro de plantas, o Instituto ja deu começo a este 
serviço. Outro serviço que recomenda a administra
ção do Instituto é o fabrico em suas oficinas de ma
quinas e instrumentos destinados aos trabalhos agri
colas e ao uso domestico. Algumas delas são de in
venção do diretor da fazenda normal. 0 Instituto
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p ro ia . M dar
cão de animais domesticos ublicação das ob-
ute'R para serem d'str* ” da ’ adubos empregados
se" s ™ r  «,os i  * « w «  * * * * *

Entre .odo. «  p l» ~  *  o l i ” " ™
creação de um Asilo agnco > nsavel ao lavrador, 
trução e educaçao pratic P- Estado a subven-
Atualmente o Instituto canital realizado e
cão de 12 contos anuais e o seu capum
de 257:336f000 réis”.

Im peria l Institu to  n f  S e n d a  das
“Realizado o pensamento Bento, o esta-
Lages, pertencente “  cT v e  7 e ^ r  de escola prati- 
belecimenío rural, que nrovincia da Bahia,
» « o .dm -a diretoria do Institut Q qu£d tem tres pa
ci.0 destinado a esco^ a ^ ^  1 ^  4 tUuição, á qual 
vimentos. Inlelizmem , da iavoura da im-
estreitamente se ligam 0 nãQ ha ainda conse-
portante província o numero de seus so-
guido o incremento desejável O e suas
cios continua a ser 91 efet assiduidade deles,
sessões ressentem-se »  deve ao zei0 de
de sorte que quasi exclusivamente se ue do
sua direção as ProJ ldC f vaveTintuito de auxiliar o 
estabelecimento. No 1 j decretou o impos-

s*« r FE sí s e ® .

Im peria l /nsftfido ^  
S ; S t S U t a d e  o im perador,

\ \
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incumbindo de tão altas funções a respeito da agricul
tura, se tenha de tal modo olvidado de seus deve
res, que sua existência só está assinalada no decreto 
de sua creação. Nem um passo se deu para o desem
penho de seus estatutos; nem uma reunião comple
ta houve apezar das constantes convocações; nem um 
melhoramento para a agricultura por parte de seus 
membros, todos agricultores.” (Do relatorio do pre
sidente da provincia).

Imperial Instituto de Agricultura Pernambuca
no. “ .. .Entretanto as importantes subvenções conce
didas por leis provinciais de 1864, o colocam em cir- 
cumstancias econômicas mais favoráveis do que qual
quer outro para realisar os fins de sua realisação.” 
(Do relatorio do presidente da provincia).

O Instituto de Agricultura Rio Grandense, segun
do o relatorio ministerial, está no mesmo caso do de 
Pernambuco.

Escola Pratica de Agricultura. “Por uma das 
clausulas do contrato do governo imperial com a com
panhia União e Industria obrigou-se esta a crear em 
terras contiguas as da colonia de D. Pedro 2.° uma 
escola agricola, destinada a propagar, pratica e teo
ricamente, os melhores sistemas de lavoura por to
dos quantos se queiram aproveitar deste meio de 
melhorar a principal industria do paíz e de corri
gir os erros da rotina. Esta escola, se ainda não é uma 
realidade, para lá caminha. Um edificio com todas 
as acomodações precisas ao fim, a que se destina, 
já se acha muito adiantado, e quando ficar conclui- 
do, estará pronto igualmente, tudo quanto é neces
sario, para que a escola comece a funcionar. Estão 
já preparadas 40 mil "braças quadradas de terreno 
para as primeiras plantações e creados viveiros de
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• pnitnra convem ensaiar de preferencia, 
plantas, cuja cu ltura ccmv aparelhos aratorios.
Encomendaram-se maqmn . is£.ar na sua escola
A companhia obrigou- vinte orfãos da co-
instrução e ^ «^admitindo brasileiros que es-
lonia de D. Pe^  ^ondSões, no caso de não haver 
teiam  nas mesmas Ç .  ̂ ^.TiYiero’ m ediante mo-
colonos que perfaçam  aqui ^  a(jmitidos pensioniJ
dica contribuição serão tamb do m inistério
tas internos e externos. (Do
de agricultura 188b). ,, do o relatorio do

Escola rural do ^ ™ ; .Seg ta escola  24 alunos
presidente da« .  p rim a ta  e agricola. Da 
que receberam ins P a de „ m ensaio

r S X T e X  profissional. ( I n « « «
blica no Brasil 1867). r e lato-

Escola agricola do M ^ u n h u ^  Consta .
rio do presidente da provmc,ia (1864) 'estai

rdao Testa S f f i  Z i r Í UX u o S e m  direção...

1869. Escola agrícola. “Bica f j ^ ^ s c o m
do a despender desde I a ^  d Bahia” . (Projeto 
a Escola agrícola do í"*™ Ut1869). Emendas: igua l 
D iom zio M artins, 21 J agricolas no Para e
quantia para creaçao de f rcp° ^ Staa® 0:éto e emendas.
S « ta  »  “ •Escolas superiores ae 2era l terão o d i-
torisadas no Im perio, p 8 term inaram  com
re ito : l.°  de conferir aos alu“ ° saq"® .f ™ adas, 0 titu - 
aproveitamento os cursos n .  ̂<> de conceder
lo de bacharél emi ciências• na t™oa^  Certificados de 
diplom a de engenheiro ag de m erecimen-
estudos agronomicos segundo o habilita-
tn de cada um, aos alunos que para  isso
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rem em um concurso, em que tenham de fazer apli
cação das niaterías aprendidas durante os anos le
tivos. (Projéto do deputado Ferreira Laqe e outros, 
12 agosto 1869).

1870. Escola pratica. “Fundada na povoação de 
Juiz de Fóra foi inaugurada em junho de 1869, na pre
sença de Sua Majestade o Imperador e de Sua Alteza 
o Duque de Saxe. Além do reitor tem a Escola pra
tica de agricultura quatro professores; dois acumu
lam as funções de administrador, do estabelecimento 
e de secretario. O curso teorico das materias foi di
vidido em tres anos. l.° ano: as quatro operações de 
arimetica teoria das proporções, pratica dos cal
culos comerciais e sistema decimal de pesos e medi- 
das, geometria plana; fisica elementar e princípios 
de quimica geral; organografia e fisiologia vegetais 
com aplicação ás plantas uteis do Brasil; taxonomia 
aplicada ao conhecimento pratico dos vegetais indi
genas uteis e dos que podem ser cultivados com van
tagem no Brasil; mecanica pratica; desenho linear. 
2. ano. mineralogia aplicada á agricultura e prin
cípios gerais de zoologia; princípios de agronomia; 
arte veterinaria; topografia, desenho de maquinas e 
aparelhos; zootecnia (creação de animais etc.); geo
logia aplicada á agricultura; agrimensura, continuação 
da agronomia e arte veterinaria; quimica agricola 
(analise de terras etc). 3.° ano: (l.° semestre) qui
mica industrial aplicada á agricultura (tecnologia, 
agricola); arte veterinaria, princípios gerais de eco
nomia e escrituração rurais; construções rurais, agro
nomia; (2.° semestre): arte veterinaria; plantações 
especiais, nivelamento, drainage e irrigações; clima- 
tologia^ Além do ensino teorico, todos os "alunos, sem 
distinção, são obrigados a exercitar-se praticamente
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nos seguintes trabalhos: teatam eiito^ instrumentos
paração dos estrumes, es e plantações, co-
oratorios, aphcaçao ('os e aparelhos para a
lheitas, aphcaçao das " » p rodut0s, ana-
preparação e de plantas
lise, química dos terreno , comecar mais mo-
e nivelamentos. Con t Velho, ampliando-
destamente, diz o nunistr 8 do desenvolvi-
se o quadro das porém, que a Com
mento da lavoura. Nad p . aconselhada pela 
panhia União e Industna r̂est ^  A Escola

f » a  reunm iá 30 ^ n o s ^ t o ^
metidos pelas camaras a “ Ta Restam 12
panhia, são sustentados p nobres que as mu- 
lugares gratuitos para -» Janeiro recomenda-
nicipalidades de Minas e R V  o b e i X i o  oferecido 
rem. Admira na verdade, qu Associando-se.

~  c " " > -  as municipalidades ao orf.k1iprarã0 da lavoura na- 
nhia contribuiriam para a reg168.786| 000;

cir !, 'IS o  StT,°X»« • «  ■ •entende porem, a a im »  I altura de sua missão. 
40:0001000 Para/ ol° X T  alunos que completaremConviria conceder aos alunos q ^  J  dispen-
o curso, titulo ou diPlô itoCOs J aS grandi estimulo
sadas aos ba9h r̂el^ ^ )S- (Reiatorio do ministerio de á concurrencia de alunos .
agricultura).

1873. Asilo agricola- preciso « e ^ a g rh u h o -
res que pelo etiiprego ^ ' X i  Entre as escolas que 
cessos melhorem a p ■* ocupam um lugar
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a frequentar a escola de primeiras letras, ginastica, 
e serviços domesticos, quando completassem os 14, 
seria o sistema inverso, frequentariam mais tempo o 
trabalho e voltariam á escola a recordar atrazados 
uma vez por semana, pois que o operario rural não 
tem tempo de estudar, o que não acontece com o dis
cipulo agrícola que tendo muitas doutrinas a apren
der, falta-lhe tempo para praticar. Aos 16 anos cum
pre afastar dentre os companheiros menores e dar- 
lhes mais alguma liberdade, para que aos 18 possam 
eles passar para a classe que se deve crear, de ope
rarios riirais, onde permanecerão até os 21 anos de 
idade. A saida aos 18 para contratarem os seus ser
viços em qualquer fazenda não me parece prudente, 
porque pode prejudicar ao educando e ao credito do 
Asilo, visto a sua falta de experienda. Os educandos 
aos 18 anos de idade que houverem revelado vocação 
para a vida do campo, devem passar para a classe 
dos operarios rurais, sendo eles verdadeiros trabalha
dores, terão morada dentro do estabelecimento, se
parada da dos educandos, assim como rancho a par
te, e salario no l.° ano de 15$ mensais, no 2.° e no 3.° 
de 30$ e dai por diante poderá ser aumentado até 50$; 
terão mais, comida e enfermaria, e como prêmio de 
bom comportamento, receberão todos os semestres 
uma muda de roupa para o trabalho. Adotado este 
sistema, além das vantagens de moralidade, ganha- 
se ter o Asilo agrícola, como trabalhadores filhos seus. 
O que se dá com o Asilo dá-se'também com o Jardim 
Botanico, pois quando sobrarem aqui os braços acha
rão lugar ali. A esta classe poderão ser admitidos ex
ternos que virão aprender praticamente os trabalhos 
agrícolas, sem que por isso tenha o Asilo maior des- 
peza, ao contrario fruirá o lucro do seu trabalho 16 
educandos. A instrução elementar se não é perfeita é
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distribuída v a n la jo sa in e H ^ ft^ ^ ^ ^ J ^ ^ p ç r Q  a

ças onde pretendo e?ta t s USados no campo. O
práticos de todos os ms t serâ dado na escolaensino teorico destes mstrume üos se moS; ensl.
á vista de alguns modelos que J*aPmar e desarmar 
nando aos educandos os g e finalmente expli-
os instrumentos em ^  P e vantagens em
cando minuciosamente seu • «np 8 dado no terreno 
relação ao terreno; o em ^  em horas conve- 
pelo menos tresvez P - dos trabalhos da escola
nientes. Com a mauguraça fl ar ^  Asilo um novo
pratica pretendo tambe istema em uso ha
método introdusmdo no paiz o manicaS( de utilisar
muito tempo nas provmci g cachaço, em-
a forca dos bois pela test hePcidos com «, nome
pregando para isso, os arrews & yelha rolina da
de jugo de cabeça, abando^ madeira que só serve 
celebre canga feita d p , ut:i;sando a sua força, 
para mortificar o amm , adestram os animais 
para esses trabalhos J continua; a de econo-
precisos. A instrução 8u^stica Q serviÇo in-
mia domestica do ™esmpelos educandos, reyesando
terno do Asilo feito P» 0  Asilo agrícola foi _
iá na cosinha, na lavanderia, G êa pei0 Impe- I
fundado em de agricultura. Culturas: I
rial Instituto fbimmense d feija0i arroz; M
chá, algodao, batata 'd ofertas de car-
dois casais de porcos s d Despesas: de
neiros ' South DoW"„7lòd t 9 :2 8 ^ r Saldo 10:478$.”' (Do 
S o S 2doT legado do InsUtuto) atica) ^

“ d “ A  íe,inh" “
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por falta de pessoal idoneo para a sua direção e 
regime, já  pela dim inuta frequência de alunos. No 
ano anterior estavam apenas matriculados U  
que recebem ensino gratuito. Destes completaram o 
curso 3, aos quais fo i conferido o competente diplo
ma. Não consta que tivesse solução a proposta que 
a Companhia fez á provincia de Minas de ceder-lhe 
a mesma Escola, sob a condição de nao ser mudada 
a respectiva denominação, e de correr a despesa co 
o seu custeio por conta dos cofres provinciais. (D 
relatorio do m inistro Gosta Pereira Junior).

No relatorio do diretor da Escola, Rosendo Muniz 
Barreto deste mesmo ano se lê : “ ...P rosperou a 
Escola durante algum tempo, chegando a contar 4o 
alunos em 1870. Consta que nesse mesmo ano, pela 
demissão do sr. Shindler (agronomo Jacques Shm- 
dler, contratado na Suissa), o qual nao fo i substi- 
tuido, muito se desgostaram os alunos, retirando-se 
logo depois em grande numero,”  E assim term ina o 
relatorio de 1871 da Companhia: “ Se os governos 
provinciais não julgarem  acertada a prestaçao de um 
auxilio (o deficit subiu a mais de 8 contos), que nao 
é inteiramente gratuito, passaremos pela magoa de 
ver desertos os edificios da Escola e uma idea pela 
qual tantos sacrificios fez a Companhia morrera a 
min^oa de animação não só dos particulares, qu 
deviam ser interessados na educação agrícola de sua 
prole, como dos governos, que nas escolas agrícolas 
encontram a melhor garantia do fu turo  deste paiz .

1877. 0  re latorio do m inistro Thomaz Coelho
diz: “ .. a Escola Agricola de Juiz de_ Fora_ha sido 
até o presente d irig ida pela Companhia Umao e in 
dustria, não passando atualmente de um curso in 
completo de instrução secundaria. Nao se
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rea lisado  a cessão g ra tu ita  re organi-
cas deixou esta  de se j 22 de Setem bro
sad a  como p rece itu a ra  a Lei 2b40 de
de 1875.” (art. 19 § 4).

m o  O nro jé to  de re fo rm a  “ R uy B arbosa  creava
um Instituto Nacional Agronoimco na o i^  ria
Almeida e Oliveira Escolas de zootecma e
e Escolas de agronomia e veterinaria e. 
vincias.

1882. O p ro je to  de refo^ S f  
no seu re la to rio  as seguiu fissionai n as P rov in-
O estado do ensino tecm c P a r tifices no P a rá ; 
c ias: um  institu to  de e afíricola in d u stria l
outro  no M aranhao ; u m  —  um a
e um  liceu de artes e , „io de ú rfãos de -S.
academ ia de belas-artes, u  | . B ah ia; um
Joaquim  e um  liceu de  artes ?n s titu to  artis-
institu to  de artífices em Sa P a u lo ^ u  ^  ^  r .q
tico; uma companhia de aprenci ia um asilo agri-
G rande do Sul; um  curso f ag rico la  em  M inas 
cola de O uro P re to  e u m a escola ^  deficien te
Gerais. Ao to d o . ()S jn stitu tos em  que si
educação técnica. N a de surdos-m udos,
m in istram  lições de ra  „vau dos 0 benem erito  li-

r d e ° Sar Se S : j o ^ í  S f d f p r a ü c :

“ r r »  <■«—
de 12 m ilhões.

1888 Desenvolvendo a tése “estado do_ ensino 
188d. Uesen , a 0rgamsaçao, pro-

superior, vícios, e lacun „ ra 0 Congresso
vidências e re fo rm as uecessarm  ^  P y .  B orja
de Instrução do ano  de 1883, o dou to r o-

\
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Castro entre outras providencias sugere a creação de 
escolas especiais agrícolas nas provincias.

Estas escolas teriam o seguinte plano de estu
dos, em tres anos. No l.° ano. Parte teórica: (l.° se
mestre), arimetica, geometria plana, elementos de 
fisica, desenho de paisagem; (2.° semestre); fisica 
experimental, elementos de quimica, mecanica pra
tica, elementos de botanica, desenho. Parte pratica: 
manobra dos instrumentos aratorios, preparação das 
terras e estrumes, colheita e acondicionamento dos 
produtos, levantamento de plantas. No 2.° ano. Parte 
teórica. (l.° semestre): quimica agricola, principios 
de agronomia, noções de construção, noções de mi
neralogia, de geologia e de zoologia, desenho. (2 
semestre); veterinaria, zootécnica, tecnologia agrico
la, meteorologica, construções rurais, desenho. Parte 
pratica: analises quimicas de terras, fabricação de 
manteiga e outras, tratamento de animais. 3!° ano.
1 arte teórica (l.° semestre); plantações especiais, 
monografia das principais plantas que se cultivam 
no Brasil economia e escrituração rurais, nivelamen
to, construção de estradas; (2.° semestre); drainage, 
irrigação, desecamento, mecanica (quanto ao estudo 
das maquinas nas dos engenhos de assucar ou de 
fazendas do café), engenhos centrais, fazendas de 
café e de criação, contabilidade. Parte pratica: levan
tamento de plantas, nivelamento, pratica da draina
ge, irrigação e desecamento, visitas aos engenhos cen
trais e fazendas de café e de criação.

1854. Curso administrativo. Na discussão do pro- 
jéío de lei autorisando o governo a reformar a Aula 
de Comercio, o deputado Ferraz faz varias pondera
ções sobre a ausência do preparo profissional. “O 
homem que sobe ao ministerio vê-se colocado sem-



A Instrução e o Imperio 289

pre em uma triste posição por falta de subordinados 
com idoneidade e instrução precisa que possam desen
volver o seu pensamento, por falta de ilustrada 
coadjuyação de pessoas que oficialmente o rodeiam 
Ue ordinário principiam e acabam vitimas da rotina,’ 
e saem rotineiros. Por falta de subordinados que 
possam bem desenvolver o seu pensamento, porque 
entre nos nao se ensinam as materias administrati
vas; por falta de pessoas ilustradas que o possam 
coadjuvar, porque é sabido que o direito administra- 
ivo e a ciência de administração se aprendem por 

acaso, por um esforço particular; de ordinario se 
aprendem nas posições... Já Bacon dizia que se 
devia crear escolas proprias onde se ensinassem 
as materias necessarias para formar o bom admi
nistrador, e que somente então não se veriam á tes
ta dos negocios do Estado ministros qne não apre
sentam ao publico sinão talentos supostos, e que
i ; ' i r ií o Clam f  SeUS, deveres Pelas faltas que come- iam. Cita ainda o deputado bahiano a opinião do
professor Mohl: Na Alemanha (no comeco do sr 
culo, quando ocupada pelas tropas de Napoleão) a 
administração propriamente dita estava entregue a 
dim  classes muito dissemelhantes em relação a ins
trução que possuíam. Uma era a dos legistas: estes 
entravam na administração mal deixavam os bancos 

universidade; não possuíam sinão noções perfun- 
tonas das ciências administrativas na epoca em que 
ocupavam seus lugares, e muitas vezes até o fim da 
sua carreira. Ao lado destes se achava a classe dos 
práticos; ocupados de sua infanda, e sem alguma 
educação cientificarem alguma estação, comecavam 
pelo mister de copistas; logo passavam a negocios 
de pouca importância: e assim marchavam de modo 
que adquiriam pouco a pouco a pratica das forma
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lidades administrativas e o conhecimento das leis c 
*1 estilos aplicados mais frequentemente; já os legistas 

predominavam, e preenchiam até as funções eleva
das, já os rotineiros se elevavam ás posições mais 
eminentes; em ambos os casos o resultado era o mes
mo: os negocios eram manejados por homens desti
tuídos de apropriada e necessaria instrução, e por 
conseguinte ligados servilmente á rotina mais cega... 
Bom legista, mediocre administração, eis o que se 
pensa geralmente observa o professor alemão. O es
pirito de legistas acostuma-se a subtilesas casuísticas, 
á ciência ou arte do comentador, aquilo que é espe
cial para a interpretação das leis, o que demanda o 
estudo das “institutas do direito romano” ou do di
reito civil e de instrução. Este espirito que adquiri
mos nas escolas e que levamos a toda parte, e é pre
judicial á administração.. .  Apresenta-se uma idéa 
e eu fujo dela, reprovo-a, não pelo simples fato de 
ser uma inovação, mas porque não a sei aquilatar, 
temo-a como as nossas velhas temiam a iluminaçãoA
a gaz, supondo que o Rio de Janeiro ficaria em bra
sas na hora em que começasse. Os nossos homens 
que se acham na carreira administrativa, não digo 
os do Conselho do Estado, e do Ministerio, porque 
temos homens bastantes ilustrados, mas em empregos 
menos elevados, que juiso fazem de um administra
dor ou de um empregado habil, como o avaliam... 
E’ neste estado deplorável em que nos achamos.. .  
Assim se explica a maior soma de aposentadorias 
que se basêa na falta de aptidão dos individuos. O 
governo não tem onde escolher, e as substituições dos 
aposentados, de ordinario, são em prejuiso do pu
blico. A reforma das secretarias de Estado, umas após 
outras, o provam; de modo que qualquer instituição 
nova é logo estragada por falta de pessoa idonea,
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não porque as pessoas não sejam muito capazes, não 
tenham ilustração sobre literatura etc., mas porque 
não têm a instrução precisa, profissional, porque não 
con ecem a ciência da administração. A este respeito 
interroguem a conciencia dos senhores ministros 
quando entram para o ministerio; é preciso que eles 
trabalhem por si ou tenham um amigo muito dedi
cado que lhes ajude, e ás vezes as informações de 
que precisam existem na Secretaria, nos arquivos sem 
que se dêm por elas. Quais os homens que entre 
nos tem aprendido a ciência da administração, que 
se tem aperfeiçoado na ciência administrativa, com 
o ensino necessario bebido em uma escola? Talvêz 
nenhum. Tudo o que sabem os nossos funcionários 
em geral tem aprendido por experienda ou trabalho 
particular, feito depois de empregados. Daí todos os 
males que lamentamos. . .  Os nossos empregados da 
admmistraçao são em geral homens rotineiros que á
nnmina6 Uím^ Cega pratif a (íue adquirem nas estacões 
pubhcas obtem um conhecimento maquinal das for-
mas e esülos adotados, das leis e regulamentos mais
em uso, sem que procurem compreender a adoção

ldea de melhoramento e de progresso. Entre 
eles talvez se conte um pequeno numero de homens 
superiores, que a si mesmo, a seus esforços parti- 
culâres devem a sua educação. A instrução destes 
ultimos e a maior parte das vezes um instrumento 
inútil, smao infeliz, porque nem são compreendidos 
por seus chefes, nem por seus subordinados, e quando 
empreendem algum melhoramento, não são susten-
f f í l u  nem PeI? administração (exceto se é negocio 
fiscal) nem pelos que os rodeiam... Creio necessa-

^  ?ÍreÜ0 admi™trativo e de admi
nistração. Qual sera a soma precisa? Dir-se-á talvez



292 Ensino profissional

que a Escola ficará imperfeita, porque a administra
ção não compreende somente o ramo das finanças. 
E’ verdade: compreende também a diplomacia e ou
tros ramos; mas se não podemos habilitar todos para 
tudo, ao menos habilitaremos para a parte essencial, 
que é a financeira, que ocupa mais ou menos 2 mil 
funcionários.”

Em seguida, fala o sr. Luiz Pedreira do Couto 
Ferraz (futuro Visconde do Bom Retiro) ministro 
do Imperio: “ . . .  No meu relatorio disse que duas 
lacunas continuavam a existir nos trabalhos elabora
dos pelo governo para a reforma da instrução, e uma 
delas era essa a que o deputado bahiano acabava de 
referir-se: um curso de ciências administrativas que 
habilite a mocidade brasileira para diversos empre
gos da sociedade, por sem duvida muitos e variados, 
em que aliás se podem até certo ponto dispensar os 
estudos juridicos propriamente ditos. Algumas difi
culdades porém se me antolham neste objéto para 
dar desde já á reforma da Aula de Comercio um 
desenvolvimento tão amplo. . .  Um Curso de ciências 
proprias para a carreira administrativa da qual se 
possa tirar proveito real abrange grande numero de 
materias, todas mui transcendentes. Na reforma da 
Aula de Comercio vamos ao mesmo tempo, por pri
meiro ensaio, preparando o terreno para o comple
mento do ensino administrativo; procurarei na refor
ma dar maior desenvolvimento possivel a esta insti
tuição estabelecendo as cadeiras necessarias para tor
nar o curso tão completo quanto possa ser entre nós.”

1863. Titulo de agrimensor. “Só poderão ser em
pregados como agrimensor, nas medições de terras 
publicas e particulares: l.° os engenheiros geografos 
côm carta passada pelas escolas nacionais; 2.° os ha-
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bihtados com carta de curso completo da Academia 
ou Escola de marinha da Corte; 3.° os pilotos de 
carta da mesma academia; 4.° os agrimensores habi
litados com titulo na forma destas instruções; 5.° os 
que, como tais, tiverem sido empregados pelo go
verno ate esta data. Os conhecimentos especiais exi
gidos para obter a carta de agrimensor são: l.° ma- 
tematicas elementares, metrologia, topografia, noções 
de astronomia, desenho linear; 2.° pratica e uso d l 
instrumentos e trabalhos de campo. Quando houver 
concurrentes á solicitação do titulo de agrimensor 
serão examinados por uma comissão de tres mem
bros habilitados como acima ficou dito. Os concur
rentes que tiverem aprovação pelas escolas superio
res nacionais em qualquer das doutrinas do progra- 
ma podem ser dispensados dos respectivos exames.” 
{Dec. 3198 de 16 de dezembro de 1863).

1878. O titulo de agrimensor será concedido aos in
divíduos que se mostrarem habilitados em português; 
trances; geografia; arimetica; algebra; geometria 
p ana e no espaço; trigonometria retilínea; cosmogra- 
ia; noçoes gerais de fisica (especialmente a otica); 
esen o mear, geometrico, topográfico (compreen

dendo planimetna, nivelamento e agrimensura)- 
pratica de trabalhos de campo e redação d " e c -  
tivas memorias; legislação de terras. Os candidatos 

.traiao achar-se habilitados em português, fran
cês, geografia e historia, arimetica mediante certi- 
does de aprovações validas para matricula nas Esco- 
las politécnica e de minas. Os exames das demais 
lateuas serão prestados nas mesmas escolas e mi-

n oar6q99 T V o Cf  d° ? i0  Grande do Sul. 0  decreto* de 1* de junho de 1878 prescreveu o pro
cesso desses exames. 1
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1887 “Nas medições de terras publicas e parti
culares somente poderão empregar-se como agrimen
sores* I o os engenheiros formados pelas escolas na- 
cionais ou estrangeiras, segundo o decreto de 9 de 
outubro de 1880 ; 2.° os agrimensores ha^ lh‘ados no 
regimen dos decretos de 16 de dezembro d • 
e de l.° de junho de 1878, acima transcritos. (Dec.
9.827 de dezembro de 1887).

1880. “Os engenheiros civis, geografos, agrimen
sores e os bacharéis formados em matemaücas, na- 
cionais ou estrangeiros, não poderão tomar posse de 
empregos ou comissões do govenm sem apresentar 
seus titulos ou cartas de habihtaçao cientifica, 
títulos passados por escolas estrangeiras ficam su
jeitos ás mesmas taxas que os da Escola pohtecnma 
Os ensenheiros atualmente empregados na Corte e 
M 5 L .  terão aqueles Ire. meses, 
apresentar os seus diplomas . (Dec. 3001 de 9 de ou
tubro de 1880).

1887. “Nas medições de terras publicas e parti- 
culares somente poderão empregar-se como agrimen
sores : 1.” os engenheiros formados pelas escolas na
cionais ou estrangeiras que tenham sa^sfeito) o q 
dispõe o decreto de 9 de outubro de 1880. 2. os agn 
mensores habilitados no regime dos de 1863 e 1878, 
e os que se habilitarem na conformidade deste decre 
to. O titulo de agrimensor sera concedido aos mdi 
viduos que se mostrarem habilitados em português, 
t a " !  geografia, arim.tta»,
plana e no espaço, trigonometria retilínea cos 
mografia, desenho linear geometrico, desenho to
pografico, topografia (planimetria mvdamento e
agrimensura); pratica de traba 
e redação das respectivas memorias, legislação de
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terras. Os candidatos mostrarão achar-se habilita
dos em português, francês, geografia e arimetica, me
diante certidões de aprovação validas para matricula 
na Escola politécnica ou de minas. Os exames das 
demais materias serão prestados nas Escolas poli
técnica, de minas, e militar da provincia do Rio Gran
de do Sul. Os exames serão feitos segundo programa 
aprovado trienalmente pelo ministerio do Imperio, 
ouvidas as mencionadas Escolas; e serão prestados 
perante comissões de tres lentes ou professores de
signados pelo diretor dentre os da respectiva Escola 
e presididos por lentes catedráticos. Para todos os 
exames haverá duas provas uma escrita ou grafica, 
e prova oral; as provas escritas versarão exclusiva
mente sobre questões técnicas. A prova grafica de 
desenho linear geometrico constará de duas provas 
uma a mão livre executada em 2 horas, e outra com 
o uso de instrumentos, em 3 horas; a de desenho to
pográfico se fará em duas ou mais sessões de tres 
horas cada uma, a juiso da comissão examinadora. 
O exame oral de topografia e de pratica de trabalhos 
de campo será precedido das seguintes provas; a) 
levantamento de uma planta com bússola, transito 
ou teodolito, e determinação e divisão de um terreno;
b) determinação de declinação da agulha; c) nive
lamento com o nivel de bolha de ar; d) exercícios 
de taquimetria. Findos os trabalhos práticos, cada 
candidato deverá elaborar, em escala diferente, os 
desenhos em que serão indicados as construções, e 
representados, com as tintas convencionais, os de
talhes da planta; e bem assim redigir as respectivas 
memorias. Os candidatos ao titulo de agrimensor, 
aprovados nos dois anos do curso geral da Escola po
litécnica e nos respectivos exercícios práticos ou em. 
todas as materias dos dois primeiros anos do curso



ceral da Escola de minas, bem assim os que tiverem 
a p r o v a ç õ e s  equivalentes àquelas, prestarao unica
mente os seguintes exames: os primeiros, cosmogra
fia topografia, pratica de trabalhos de campo e le
gislação de terras; os segundos, de topografia, prati
ca dê trabalhos de campo e legislação de terras, 
os ultimos os que lhes faltaremi para s a tJ azer 0 
exige o presente decreto... (Dec. 9827 de  dl ae
zem b ro  de  1887).

296 Ensino profissional
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Em 1848, pela primeira vez, um ministro do ím ne- 
HO, O Visconde de Macahé, em relatorio, lamentam 

t i l  dos mestres de escolas de primeiras
■ ’ sugere, como remedio, a incapacidade deles •
cumpre que se repare nos meios de dar ao en<dnn 

mestres de uma instrução acabada e perfeita, em aue 
se reuna a necessaria moralidade, a soma de conhe 
cimentos de que se compõe hoje a instrução primaria 
nos parses mais adiantados..: 0 que se c o n s e S  
organisando escolas como a s  n o r m a i s  da EuroDa 
onde os moços de capacidade pudessem preparar um 
tirocínio para a grande vida do magisTerio ”

1855. “Um sistema qualquer de instrução r.rim» 
ia ficara incompleto sem uma instituição'que^enha "

n a rn  n" preparar e formar professores habilitados
Estado f a f COla-rP"bllCas- Sera duvi(la quando um „ ,f ado hvf  sacrifícios para melhoramento do ensino
quando oferece suficientes vantagens e sa ran tT Ja! 
subsistência, consideração e futuro, aos que se aui- 
erem dedicar a honrosa carreira do magistério node 

ter homens instruídos e habilitados que aceitem ao
tinnmdad° da.®°"edade que lhes deseja confiar o des
tino da mocidade; mas não basta para ter bons nro
fessores; e necessarios ter dado uma direção esne"

al aos estudos, e possuir-se certa especie de conhe-
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r C n d » » i j g ^ s ü -  *> « - a s a » *cumstancms e asje c ncial para p a p « W ®  ensaia-

Sstrução X s d q ^ o Sfalar

das Escolas
alm°%TseTtem cJíhido no Br“s,líj íri(?fdos e d P™ti- proveito se ensaios mal ai Q jpfpito inhe-
5 »  “  í r « £  *  W m * * -ca pouco exc . za inclino-me a crer n , , por

?síã*S ^2sS sssSfesS^fcüSTÍ?
deraçoes sobre o. ê )alol.ios oficiais degott 
encontram r  n^fto Eusebio de Q momen-

s j r r s * H . - * “ *

i »  s«*>* r , i ° . s “ ~ S '
da: “E’ Portt í L  primario da Còrie' ^  destinado 
do ensino P« IC J  estabeleC-lTndo m agis tér io

publico. • • n
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paro dos professores adjuntos insiste o Inspetor geral 
na necessidade da creação de Escolas normais.

No ano seguinte o ministro José Antonio Saraiva 
"lz_ que a falta de uma E scola n o rm a l para a habili
tação dos professores é um grande embaraço que se 
opoe ao rapido desenvolvimento do ensino. A expe- 
riencia tem demonstrado que a instituição dos pro
fessores adjuntos não supre aquela f a l t a . . . ”

1862. “A creação de uma E scola  n o rm a l é  uma 
necessidade urgente diz o relatorio do ministro José 
Ildefonso de Souza Ramos. Na Côrte e nas provincias 
torna-se de dia a dia mais sensível a falta de pessoas 
idôneas para o magisterio. A instrução de professores 
nao satisfaz a esta ex igen cia .. . .”

■J-rxírt • • / ~m leis n orm a is  nas capi
tais das Províncias (relatorio do ministro Liberato
Barroso, 1865) onde se formassem candidatos para os 
concursos do magisterio, auxiliados pela ação be
nefica de babeis diretores seria certamente o meio 
ae desenvolver e uniformisar o ensino.”

1866. Urge finalm ente que se cuide de formar 
bons professores. Para que o professor se eleve ao 
nível de sua importante missão, é preciso que aos co- 
nhecimentos que deve possuir, reuna qualidades e 
habilitações especiais, que só em esta b e lec im en to s  
pedagóg icos  se podem adquirir. O magisterio não 
pode continuar a ser, como é entre nós, um simples 
meio de vida a que ocasionalm ente se recorre em
; ' V <: 0 m' ^ a° ^ e pode’ pois’ Prescindir de crear no Município da Corte um estabelecimento daque- 
a natureza, in tern a to  co m p le to , no qu a l se ja m  a d m i-  

tidos, m ed ia n te  m o d ica  pen são , os m oços a sp ira n tes  
ao p ro fesso ra d o , ten d o  anexo, co m o  curso  d e  ap lica -
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O0() „  , P exercitem na pra-
ção, uma escola modeJ ^ m e n t o  deve ser o rg a s
tica do ensino, Este esi u scülas normais aa

glC No ano seguinte, 1MJ. »  jabele
ministerial: “ ̂ t a  habiUtaeão doS ^ sJ! 
picos para a - P a mais im p o r ta ^
magisterio, os estudos esPec1̂  imentos, nãonecessidades, bei s ^  estabeleci® fég_
nne a ciue sao ue^i f rTnem verdadeiros p
“  pode esperar ^ . ^ J ^  muito convem rater
sores. Entendo l f  ^e se n ta d a  pelo 
de realisar-se a i d e a ^  Município esse
^ “ estabelecimento proprio para preen

f im .. ."  . 1874 em março, ha noticia que P®No relatono 1874, em t-n-ancisco Corre

. • aicrtpnsavcl as pcss m. ^ _í „  q curso» cirv

H s  S « “ “ : á & n f e s  í f f f A
cularinente do Brasd to to r i a ffl§ noçoes de ü.

f i c a V q u i S  üsiol°gia’ pedagogue

rias. Foi anexado a esta a Escola Normal
1875. 0  §0V%“1  ^nstaaram -se ali as materias 

de iniciativa privada , en
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dos dois primeiros cursos: português, arimetica, liis- 
toiia sagrada, geografia, pedagogia, desenho, musi
ca, noçoes de fisica e química. Alguns cursos anexos 
foram interrompidos. A matricula foi de 77 alunos e 
ô ouvintes; mas só a frequentaram até o fim do ano 
47 e só se apresentaram a exame 27. As aulas se en
cerraram em novembro com os ultimos exames na 
presença de S. M. o Imperador. A Escola trabalhou 
durante alguns meses no edifício do Conservatorio 
de musica, depois alugou uma casa á rua S. Joaquim.

Da rubrica “Instrução Publica primaria e secun
daria da Corte, destaque-se a quantia de 108:939^000 
para creação de escolas primarias do 2.° grau, e es
colas normais primarias e secundarias para ambos os 
sexos.” (Art. 2 n. 24 da Lei n. 2670 de 20 de novem
bro de 187d. Lei da Despesa).

1876. “Ficam creadas no Municipio da Corte duas 
Escolas normais primarias, uma para professores e 
outra para professoras de instrução primaria. A Es- 

j cola normal de professores será externato, a de pro- 
í fessoras internato. O ensino será gratuito, e compre

endera as materias abaixo mencionadas. O curso será 
de tres anos: l.° ano: instrução moral e religiosa 
(historia sagrada, catecismo da diocese, moral) • lin- 

I gua nacional (leitura, analise gramatical de prosa-
í!na6S e, poeias brasileiros e exercido de recitacão); 
íngua francesa (leitura, tradução e analise grama- 

I tical de prosadores e poetas); arimetica até logari-
1 A??8* al§ebra ate equação de 2.° grao; metrologia 

(sistema de pesos e medidas); desenho linear e ca-
I > . ^ la; .mu?.lca yocal (princípios gerais de sol- 
1 1*12 ’ fgl^astlca (exercicios graduados sem ins- 
Itrumentos); costuras (na escola de professoras);
I 10‘ lnSua nacional, (recitação de prosadores
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ásr-MSsSAjusrussí |
t t ^ g ^ a s  f a g s  r s s r t .sis

fnffucses e brasileiros; analise a e ^  e de.
(1e” composição) — n0.ç?®dâa principles de economia 
veres do homem e ^ J ' S p i o s  elementares; deito- 
corial e domestica, P . “ rincões aerais de física
íor a natural dos tres reim>s, noç 8  historia

iliaipne • — noções de nlstorla J da«0 sia (metodo- 
do Brasil; estudo cond, e "’ odos 0s métodos de en- 
loaia especial, exposição ^  exercicios pra-
£  e da sua conveniente aphcaça , p callgra-
? cos nas escolas anexas)>Pfn concerto de vozes) gx- 
r;a . _musica vocal (sol J > instrumentos),
nasticat í ' t  m « » “  »»■*“ >» “  -_  tricot, crochet, ponto ue
cola de professores.  ̂ (]a Escola eram exi-

Para matricula no . n0S. b) aprovaçao em
g U » ; .)  5 .£5Td. aptidão m m -exames de admissao, c) a dos pelo paroquo e
ria e distinta moralidade, P ultjm0s tres anos,
professores com qnem estudou n ^  verifique que

pvame feito por medico pm magistério.
?  aspirante é ^ ^ a d m a o *  aspirante, no ato 
Satisfeitos os requesspecial autorisaçao do seu p > 
da matricula, com especi
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tutor ou curador e do juiz competente, se fôr orfão, 
se obrigará por termo de contrato, a servir no en
sino primario do Municipio da Corte pelo tempo de 
5 anos sucessivos de modo porque fôr estabelecido 
nos regulamentos do governo. Desta obrigação se 
poderá remir, entretanto, nos casos e modos previs
tos nesses regulamentos.

O aluno que fôr reprovado nas materias do l.° 
e 2.° ano do curso normal, obterá diploma de profes
sor habilitado para as escolas primarias do l.° grao, 
e aquele que, com o mesmo resultado, concluir o cur
so, obterá o diploma de professor habilitado para as 
escolas primarias do 2.° grao; e quer um e quer outro, 
nos concursos ás cadeiras vagas de instrução prima
ria do Municipio da Corte, terá preferencia, em igual
dade de circumstandas sobre qualquer candidato que 
não tem diploma de professor habilitado pelas escolas 
normais.

Os atuais professores podem requerer exame 
conforme o programa e instruções que serão opor
tunamente publicadas, a fim de obterem o diploma, 
que lhes conferira os mesmos direitos dos que cur- 1 
sarem a Escola normal da Corte. Também os adjun
tos e professores particulares que quizerem concor
rer ao provimento das cadeiras de instrução pri
maria vagas ou novamente creadas no Municipio da 
Corte, sendo, porém mantida em favor dos alunos 
normalistas a preferencia acima.

O ensino normal será feito pelos seguintes pro- 
tessores, em cada uma das escolas: dois professores 
de língua nacional um do l.° e outro do 2.° e 3.° ano; 
dois professores de pedagogia, um do 2.° e outro 
do d. ano; um professor de francês; um professor 
de arimetica e algebra, geometria plana e escritura
ção mercantil; um professor de cosmografia e geo-
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grafia geral e geografia do Brasil; um professor de 
noções de historia universal e historia do Brasil com
pleta; um de princípios elementares de ciências fí
sicas, de fisiologia e higiene; um de noções de direi
tos e deveres do homem e do cidadão, economia so
cial e domestica; um de moral e religião; um mestre 
preparador de ciências naturais; um mestre de de
senho; um mestre de musica; um mestre de ginastica; 
uma mestra de costura.

Os professores e diretores das Escolas normais 
se congregarão, sob a presidência do diretor da Es
cola de professores. Cabe á congregação: l.° inque- 
rir da capacidade, moralidade e vocação dos aspi
rantes a alunos; 2.° resolver, com recurso para o Con
selho Diretor de Instrução, sobre a sua admissão de
finitiva seis meses depois da admissão provisória 
constante da matricula; 3.° organisar os programas 
de ensino, de exames de admissão, os de habilitação 
de candidatos ao magisterio, sob a aprovação do 
ministro do Imperio; 4.° rever anualmente e indicar 
as obras que devem se adotadas no ensino primario 
e normal, ouvindo os mestres e mestras nos assun
tos de sua competência; 5.° julgar os concursos ao 
magisterio e primario; 6.° julgar definitivamente dos 
exames dos alunos da Escola e de professores par
ticulares de instrução primaria; 7.° julgar as pro
postas de prêmios aos alunos que mais se distingui
rem; 8.° propor ao governo os melhoramentos que 
convier introdusir no ensino das escolas normais ou 
das escolas primarias; 9.° julgar, com recurso 
para o Conselho Diretor da Instrução Publica, os 
delitos dos professores e mestres quando houver de
nuncia. As propostas, ás consultas dirigidas ao go
verno serão encaminhadas pelo Inspetor Geral de 
Instrução Publica.d
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da E?coIaX?“ Io l íg a r d e ^ l^  l o T ^ " 18 no V ‘ a<m
serão abertas de 15 de fevereiro As aulas
diretores serão nomeados i,\ r° a 15 de °utubro. Os
ral PaZ feSSOres> Mediante concursio  d **1? .governo-ral que sera semnrp i,m „ u; so’ 0 derelimão e mn
verno, precedendo a u d ie n c i^ t^ ”” 116̂ 0 Pe,° g ° ' 

depois* deni°0 anos d e T ' " ^Sfisterin ” /n  ® nons seryicos pfoti onalW «c. (370 *  w  A  w  „ o

“ E!co,aadeiras: português; francês^ man,dela(.as seguintes 
tares; escrituração mercantil’ , atematlcas elemen- 
grafia; /i/0, 0/iy /e prmc%“ ‘V  d” 6?*08 de 
direito puW/co; pn£ ciJ £!°s, de natura/ e rfe
mestiça; pedagogia e pratica d600*10-"118 social e do- 
geral; elementos de ciências r  ?nsino Pomario em 
síologia e higiene• nedaonm lslcas e naturais; //-
tuitiyo ou lições d i e t S  6 Pratica do ^sino  &

dpivCU! tU™’ instrução re ltóo f?T T * *  ,aM“ro e deiras tera um professor /« a\ Gada uma destas ca-
«as seguintes seccões, para c a d í ^ 1̂ ^ 0 divididas 
um substituto: 1» secJãn- Cada uma das quais haverá 
Çao religiosa; 2.a — n i^ n m ? ? 8^ ’ francês e instru- 
turação mercantil ' 3 a i as e ementares e escri- 
geografia e histori’a u m ^ r t l ’? ? 0» de «osmografii, 
mentos de ciências fticas e "i ^  4 ‘ ~  ele'  
ingiene; 5.a — filosofia ! laturals’ de fisiologia e
d a?1 ®,direit° Publico, e prindnio^d de direit° na"«al e domestica; 6.a peP(S  de e«'nomia so-

p™ “ ™  “  « ^ « ! S . e e 7 X d2 „ T
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sino intuitivo ou lição de coisas. Além das materias 
mencionadas serão ensinadas: caligrafia, desenho li
near, musica vocal, ginastica, pratica manual (para 
alunos), trabalhos de costura (para alunas). As duas 
primeiras disciplinas ficarão a cargo de um mestre; 
para a de musica haverá igualmente um mestre; 
para a de ginastica haverá um mestre e uma mestra; 
para a de trabalhos de agulha duas mestras; para os 
trabalhos e pratica de oficios um ou mais mestres.

No dia l.° de março abrir-se-á a matricula que 
se encerrará em 14. Para matricula na l.a serie exi
ge-se: l.° uma certidão de idade, 15 anos; 2.° apro
vação em exame de admissão, que versará sobre lei
tura, escrita, noções de gramatica e as quatro ope
rações fundamentais de arimetica; 3.° atestado de 
moralidade passado pelo paroquo onde tiver resi
dido nos ultimos tres anos. São dispensados do exa
me de admissão os individuos que se mostrarem ha
bilitados nas referidas disciplinas por meio de cer
tificados de aprovação em alguma escola publica ou 
outro estabelecimento de ensino oficial.

E5 permita a matricula em duas series consecuti
vas ou em parte de uma serie. Será igualmente per
mitido na matricula reunir ou separar as disciplinas 
de caligrafia, desenho, musica, ginastica e trabalhos 
manuais e de costuras.

As materias constantes do curso normal consti
tuem objéto de seis series de exames: l.a serie: por
tuguês; leitura, ortografia, regras de lexicologia e sin
taxe; arimetica; instrução religiosa. 2.a serie: por
tuguês, analise gramatical, logica e etimológica de 
prosadores e poetas classicos, estilo, regras de me
trificação, exercicios de redação e composição; fran
cês; leitura, regras de lexicologia e sintaxe, versão 
de prosadores e poetas franceses e portugueses, com-
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»cãoa°do 2Xorr iOS de conversação; algebra- afí r v . uo ^  grau; sfeompírín aise^ra. ate egua-
I cosmografia: noções; eeoaraff r °  esPaÇ°; 3.« 

mineralogia e geologia- olomÁt lu fIslca, quimica, 
mercantil. 4.» s e r i e h  ?»’ - eníos de escrituração 
Brasil; botanica, zoologia, fL o h s iT h ' ’ -geog,'afia do 
tos 5.a serie: historia do Brasil gffl’ f-6”6’ eleinen- 
horticultura (princinind • i * ôsofia; lavoura e 
educação física, inteletuaí ■príncil>Í0íi de
gia geral; exercícios praficas n <! C1VJCa; met°dolo- 
sene: direito natural e direito n f ° las an£*as. 6.” 
economia social e domestica -‘ n ??hIlC<? <Prmcipios); 
gw especial; exposição dos mfmjag0gla e metodolo- I SI11° e da sua conveniente anH ‘ ~°S 6 modos de en-

} mfuitivo, o„ lição T c S s a s  e ? 80; ^  do ensino 
escolas anexas. ’ exercicWs práticos nas

[pratica (pedagogda) * examP?  Pr°Vas: escrita, oral e 
admissão queserá vago S P°r materias> «alvo o de

fã o  das 5 harm da Itarde ? ar«°- Funciona-
i>}ove. Cada professor lecionará di ™° excedend<> das 
|fessores das materias comnreJ m , lamente; 08 P 
ferie darão aula por espaço d ? dldas ,em uma mesma 
f  «as pertencentes a duas se rt"® 8 h°ra; 08 de
espaço, de duas horas 1 ,  "  °U mais series> Por 
5ene- Os mestres lecionarão ? m  °S alunos de cada 
em dias alternados e por e s n a ^ V 62®8 P°r semana, 
retor, ouvidos os professore? ?° de Uma hora- 0  di
m a n o  das aulas? sujeito I  ? organÍ8a«í Ó



mm

Má:/

minino. E’ livre a frequência das aulas, e os alunos 
não serão obrigados á lição.

G pessoal constará de um diretor, 12 professo
res, 6 substitutos e os mestres, um secretario. O diretor 
nomeado por decreto dentre as pessoas que com dis
tinção houverem exercido o magisterio e não poderá j 
exercer este ultimo. Os professores e substitutos se- \ 
rão nomeados mediante concurso, salvo o de instru
ção religiosa que será sarcedote nomeado livremen
te pelo governo. Os concursos não se efetuarão en
quanto o Poder Legislativo não tiver votado os meios 
necessarios para a manutenção da Escola. O con
curso constará de tres provas: tése, escrita, oral.

Serão conferidos diplomas de habilitação aos in
dividuos aprovados em todas as materias. Òs que tive
rem aprovação plena em todas series e forem julga- 
gados distintos pela congregação por sua habilitação e 
procedimento moral, terão direito a ser nomeados pro
fessor adjunto efetivo, pela ordem da classificação, in
dependente de concurso. Museu pedagógico. Biblio
teca.” (Dec. 9684 de 6 de março de 1880).

“O governo por decreto n. 6.379 de 30 de novem
bro de 1875 procurou atender a necessidade da crea- 
ção de duas Escolas normais primarias, uma para 
cada sexopdiz o ministro do Império; mas, porque não 
bastava para ocorrer a manutenção destas classes a 
quantia de 142:000$000 votada pela referida lei, e 
que, pela lei n. 2670 de 20 de outubro de 1875, relati
va ao exercicio de 1876 - 1877 ficara redusida a 
40:000$000, forçoso foi adiar a respectiva fundação e 
enquanto não era possivel leval-a a efeito, tratou o go
verno de construir um edificio apropriado ao estabe
lecimento das mesmas escolas, aproveitando assim os 
recursos de que então dispunha. No começo de 1877 
empreendeu-se a construção, mas por deficiência df

308 Ensino normal
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gados distintos por suas habilitações e procedimento 
moral.

Aproveitaram-se na Escola normal os serviços 
dos professores do Colégio Pedro 2.° e do Instituto 
Comercial que, em consequência das ultimas refor
mas ficaram sem exercício. Foram nomeados dire
tor Benjamin Constant Botelho Magalhães e profes
sor de pedagogia o Dr. José Manoel Garcia, profes
sor da extinta cadeira de português do Colégio 
Pedro 2.°

Escolheu-se o edificio da Escola politécnica para 
o estabelecimento provisorio da Escola normal. Ha
vendo sido nomeado o pessoal foi ela inaugurada no 
dia 5 de março deste ano, e começaram as aulas a 
funcionar a 8 de abril. Acham-se matriculados 275 
alunos (102 alunos e 73 alunas). Fundada com o au
xilio a que me referi, diz o ministro Barão Homem 
de Mello, teve a Escola organisação provisória e de
pendente de aprovação do Poder Legislativo. Espero 
que me sejam dados os meios necessarios para poder 
esta util instituição produzir todos os proveitos que 
dela se esperam, e igualmente para que possam con
tinuar as obras do edificio destinado a acomodal-a 
convenientemente.”

Instruções. “Para os exames do que trata o re
gulamento deste ano, constituir-se-ão tantas mesas 
quantas as matérias que são mencionadas em um 
dos seus dispositivos. De cada mesa de exame farão 
parte os professores da respectiva secção, podendo o 
diretor, quando estes não forem suficientes, designar 
professores ou substitutos de outras secções, que a 
isso se prestem. O profesjsor da materia será um dos 
examinadores, e o diretor designará o presidente da 
mesa. A matéria que entrar no programa do ensi
no será dividida em tres secções. Cada ponto do pro-
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grama dos exames, organisado pela consresacãn 
abrangera parte de cada uma das seccões. Para exa- 
1 ie das línguas serão designados trechos de prosa e
oral°além db ? Z7°bjét° das proVas escritas ealem das regras de gramatica. Para prova nra-

ca de pedagogia formular-se-ão pontos eme com

as nas escolas pimlicas. Os exames efetuar-sp áe 
mesmas horas marcadas para funcionarTa escola
sará A m an h ã  Ea®» “  f 08 de pedaS°Sia’ ^ e  se red il 
xo de quem h o u v e r 'd T p r e S  °01Tespondente a° se- 
publicas, precedendo fem pre'a

Pedag°«ia’ e cada°umaed e l t
e l  t e  "  dlas diferentes. A prova escrita feita 
em duas lioras e versara sobre um ponto, mie será

mesmo para todos os examinandos do dia* devendo tirar a sort 0 primeiro inscrito A p; ov̂ a; r™ ;
(rjjnl • /v' cjc) uma hora, dentro da
b re o ^ o n to H ra d  ex.aminadores repartidamente so-
examinando Pari ° 3 so.r*e na ocasião pelo mesmo examinando. Cada examinando terá para orientar-se
tindo°-se°lha Pr°Va °raI ° esp?Ç0 de meia hora> Permi-
que contenhannStreX t,meS K 6 llnguas compulsar o livro do A l  trecho sobre que haja de ser interroga-
no. A prova pratica de pedagogia durará uma hnra
que* o c íp a rfo  'J P™ t0,Urado,á pelo examinando 
?ecionando os d° professor e regerá a classe
exaniinandr>°S T í ?  sobre 0 objéto do P'»nto. 0
poderá ser admitiu®8' 8 <fua!<Iuer das provas só 
tivo da ^ ,n  ? a Prestal-o justificando o motivo da falta perante o diretor. Feito o iulsamentn
lavrar-se-áSmn Te0™8 á sacre!aria da Esc»la normal
da mesa O w, i| rl,"° assmado pelos tres membros 

esa. O resultado dos exames, depois de comuni-
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cado no mesmo dia aos interessados, publicar-se-á 
no seguinte no Diario Oficial.” (Portaria 238 de 12 
maio de 1880).

1881. “São aplicáveis aos exames de artes da Es
cola normal as “instruções” de 12 de maio de 1880, 
relativas ás ciências e letras, guardadas as seguin
tes alterações: a) para os mesmos exames se consti
tuirão tantas mesas quantas as materias ensinadas 
nas respectivas aulas; b) as mesas para estes exames 
constarão de um presidente que deverá ser o profes
sor ou substituto da Escola e de dois examinadores, 
designados sempre que fôr possivel dentre o pessoal 
docente das referidas disciplinas; c) as provas serão 
oral e pratica, esta conium a todos os examinandos do 
mesmo dia, aquela especial para cada um, e segui
rão a ordem em que vão declaradas; d) o tempo da 
duração das provas não excederá de uma hora para 
a prova pratica, e de meia hora por aluno para a 
oral, versando ambas sobre pontos que tirarão á sorte, 
naquela o primeiro examinando inscrito e nesta cada 
um por sua vez; e) a cada examinando será con
cedido o espaço de um quarto de hora para refletir 
sobre o ponto da prova oral. E’ extensiva ás pro
vas praticas destes exames as penalidades estabele
cidas nas “instruções” de 12 de maio para os exami
nandos que na prova escrita dos de ciências e letras 
fizerem uso de livros ou cadernos relativos á mate
ria do exame. Os exames de artes efetuar-se-ão de
pois que terminarem os de ciências e letras.” (Porta
ria n. 4. de 5 de janeiro 1881).

Novo regulamento. “A Escola normal tem por 
fim preparar professores primarios do l.° e 2.° 
grau. O ensino será gratuito e destinado a 

j ambos os sexos”. O curso da Escola é divi-i;'.'

Uca
Mal

Je a 
la P
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f ê l = Ü Í s■ tona serai • p ie m o n te„ ^ ® ’ s eo5 rana e ms-
I ciências f i t e , , ;  ci,m , £

f g ! ? L í  y >  £ 2 :
|São facultativos os estudSfd n?%es de aS™ultura.
1 francês. eStUd°S de lns^ução religiosa e

■nas: caligrafía er^ ^ o ]QÍ^ra &S segl!intes ^iscipli-frat,c r:xrsr,r;„zf
distribuídas pdas^enu^nte^ 6  Cj,< I1.cias e letras serão
ligiosa; português; S T -  Ínstr?Sâo re-

v| As disciplinas do curso de artpc t'ír»o ~
I o seguinte pessoal: um nrofe^nr ?  a,° a carg°
pesenho; um de musir* Vním°. S , de. caligrafia e
f s alunos; uma professora m  ’ Um d7e ^ nas^ca Para 
N o r a  de trabalhos de agiflhas.aS alUnas; uma Pro'

ÍgutatLUrsŜ cõesCí""ÍaS ", l6tras será dividido nas
J n  professor* substUuto-0? A r™ 3 daS <Iuais haverá
cfes, e instrução relidosa'- \  » Ça,° ’’ portuSl,és> fran-* 3-a=
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grafia e historia do Brasil; 4.a: ciendas fisicas e bio
logicas, agricultura; 5.a: logica, direito natural, di
reito publico, economia social e domestica; 6 .a: pe
dagogia e metodologia.

As materias que fazem objeto do ensino da Es
cola normal serão distribuidas pelas seguintes series: 
l.a serie: l.a cadeira: instrução religiosa; dogmas 
moral, culto e historia; 2 .a cadeira: português, lei
tura corrente, recitação de cór de trechos de prosa e 
verso, gramatica elementar, exercidos, temas, ana
lise sintaxica, ortografia, exercidos de fraseologia 
e de redação; 3.a cadeira: francês; gramatica, temas, 
leitura, analise, tradução de autores classicos mo
dernos; 4 a cadeira: arimetica: estudo completo, teo- 
rico e pratico. 2 .a serie: l.a cadeira: português, leitu
ra expressiva, recitação de cór de trechos de prosa e 
verso, gramatica, desenvolvimento das regras de fo
nologia, morfologia e sintaxe, analise etmologica e 
exercícios de pontuação, metrificação, teoria do es
tilo e exercícios de redação; 2 .a cadeira: algebra: até 
equações do 2 .° grão a uma incognita inclusive geo
metria elementar; estudo completo, exercícios e pro
blemas; trigonometria retilínea; noções; 3.a cadeira: 
corografia do Brasil, limites, partes do mar e terra, 
montanhas, bacias vertentes, rios; etnografia; gover
no, divisão administrativa, judiciaria, militar e re
ligiosa; estudo de cada provincia sob o ponto de vista 
administrativo, comercial e industrial, cidades prin
cipais com pormenores sobre cada uma; historia do 
Brasil; fátos memoráveis desde o descobrimento até 
o fim da guerra do Paraguay; 4.a cadeira: pedagogia 
e metodologia elementar: noções aplicáveis ao en
sino primario; ensino intuitivo; pratica do ensino nas 
escolas publicas primarias do l.° grau. 3.a serie: 
l .a cadeira: logica: natureza e classificação dos co-

314
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nhecimentos, observações, definição, indução, logica 
das ciências em especialidade da m oral o do d ire ito* 
d ire ito  na tu ra l e pub lico ; princíp ios com relação aJ 
indivíduo.’ ao Estado e á fa m ilia ; exposição sucinta 
da Constituição do Im perio  e do Codigo crim ina l.

, cadeira: cosmografia: a terra e os astros, suas 
relações, representação da terra; geografia geral; 
continentes e oceanos, população e raça, montanhas 
e rios, paizes da America (com estudo detido dos 
adjacentes do Brasil), descrição sumaria das outras 
partes da terraj Europa, Asia e Oceano; 3.a cadeira: 
mecanica: noçoes preliminares, cinemática do pon
to e dos sistemas invariáveis; dinamica do ponto ma- 
enal; noçoes sobre dinamica dos solidos ou dos sis- 
emas materiais invariáveis; noções sobre maquinas; 

astronomia: noções preliminares, geometria celeste; 
noçoes de mecamca celeste; 4.a cadeira: fisica: no- 
;?£s p^e îmma.res» barologia, termologia, acustica, 

ca, eletrologia, noções de meteorologia; quimica; 
noçoes preliminares, corpos simples, principais com
postos, saes, bases, acidos; corpos organicos mais im- 
portantes; noções de mineralogia e geologia 4 a se- 

cfdeira: economia social: noções, produção, 
■>uas leis, leis de repartição da riqueza; troca, sua 
origem e utilidade, leis do valor; moeda; credito* 
consumo suas especies; caridade publica e privada, 
sua utilidade social; conciliação da caridade priva- 

a com a produção; origem ordinaria da miseria, re- 
edios paliativos, meios de diminuil-a consideravel

mente, economia domestica: noções e fins, regra do 
om governo de casa; 2.a cadeira: historia geral: épo

cas memoráveis das revoluções da humanidade; ciên
cias, letras e artes na antiquidade, na idade media 
e n°s tempos modernos; quadros sinoticos e sincro- 
mcos; 3. cadeira: ciências biologicas: noções preli-
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minares, histologia, anatomia, fisiologia e taxonomia; 
agricultura: noções simplificadas de preferencia com 
produto peculiares á flora e fauna brasileira; higie
ne : noções de higiene publica e privada, especialmen
te escolar; 4.a cadeira: pedagogia: fim e importân
cia da educação: educação fisica, inteletual, moral, 
religiosa e nacional; missão do professor no ponto 
de vista da educação e da instrução; escolologia; re
lações do professor com as autoridades escolares; 
metodologia geral: ensino; método em geral e em 
pedagogia, didatica, exercicios práticos de ensino pri
mario do 2.° grao nas escolas anexas; 5.a cadeira: 
agricultura: noções preliminares, do amanho, estru
mes, instrumentos agrarios das condições do solo 
e do clima em relação aos diversos produtos agrí
colas; dos principais ramos da lavoura do Brasil e 
de outras que convenha introdusir no paiz; noções 
de horticultura e floricultura.

Curso das artes: l.a serie: l .a aula: caligrafia: re
gras de posição e igualdade, escrita inglesa, ronde: de
senho linear; definições e delineamentos á simples vis
ta das figuras geometricas e exercicios. 2 .a aula: ginas
tica: exercicios disciplinares, movimentos parciais e 
flexões, marchas, corridas, saltos, exercicios pirri- 
cos, equilíbrios, exercicios e jogos ginásticos. 2 .a se
rie. l.a aula: musica: rudimentos de musica vocal, 
leitura musical a compasso, exercicios de solfejo ele
mentar, cantos de escola, religiosos, morais e patrio
ticos. 2 .a aula: trabalhos de agulha; costura, chã, 
córte e feitio, marca e chochet. 3 .a serie: l .a aula: ca
ligrafia: letra aldina e gótica, de fantasia e letras 
desenhadas; desenho linear com instrumentos: apli
cação à industria e á arquitetura. 2 .a aula: trabalhos 
de agulha: tricot, concerto de meias e de outros teci
dos, bordados, tapeçarias e trabalhos de recreio. 4.a
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; a.u â unica: musica, desenvolvimento da teoria 
da musica vocal, analise musical, exercicios de solfe
jo progressivo, córos a unisono, a duas, tres e quatro 
vozes diversas. 0  professor terminará o ensino das 
materias a seu cargo, em qualquer das series, com a 
da respectiva metodologia.

E’ permitida a matricula em qualquer dos cur
sos isoladamente e nela guardar-se-á a ordem das 
senes em que as materias de ambos os cursos 
sao distribuídas. A matricula poderá efetuar-se em 
uma serie inteira ou em parte de uma serie, contan- 
o que, alem do exame de admissão, exhiba o preten

dente certificado de aprovação obtida na Escola em 
todas as materias da serie anterior do curso de ciên
cias e letras, exclusive as facultativas. Esta conces
são e extensiva ao curso de artes. Os pretendentes 
declararao em seus requerimentos, se ficam ou não 
obrigados ás lições, sabatinas e trabalhos práticos, 
menos quanto ás aulas do curso de artes em que essa 
obrigação é de rigor. Os alunos não serão sujeitos 
ao ponto, e quanto ás lições, sabatinas e trabalhos 
práticos so serão chamados os que a isso se tiverem 
obrigado; aos ouvintes são permitidos. Haverá para
as alunas lugar reservado, onde só elas poderão en
trar.

0  pessoal docente constará de 13 professores, 
o substitutos no curso de ciências e artes e de 3 pro- 
ressores e 2  professoras no de artes. 0  pessoal docen
te sera de nomeação do governo, mediante concur
so podendo concorrer para os lugares de professo
res, substitutos e pessoas estranhas. 0 horário das
Kf)9 %SJ!er?adei 5 h0ms da tarde até 9 da noite- (Dec. oU25 de 16 de março de 1881).



1882. “Esta Escola iniciou em 1880 os seus tra
balhos letivos com o ensino das materias da primei
ra serie de estudos, na qual se matricularam 282 
alunos (105 do sexo masculino e 177 do feminino.) 
A’ vista de tão considerável afluência de alunos, fo
ram as aulas divididas em duas turmas, que ficaram 
a cargo dos respectivos professores e substitutos. 
Quanto á aula de caligraphia e desenho linear, cujo 
professor era obrigado a dar somente tres lições por 
semana, contratou o diretor, mediante autorisação 
concedida, um professor publico para servir de au
xiliar. Na aula de musica foi autorisada a compra de 
um piano por 800f000, e nela se matricularam 157 
alunos. Apresentando-se varios pretendentes á ma
tricula nas aulas da segunda serie, e havendo-se de
cidido, de acordo com a congregação, que a habili
tação exigida nas materias da serie ou das series an
teriores àquela em que se requer a matricula, deve 
ser provada em exames prestados na propria Es
cola, foi a diretoria autorisada a promover á orga- 
nisação do regulamento dos exames. Em consequên
cia ínscreveram-se tres candidatos para exame das 
materias da l.a serie os quais reprovados em instru
ção religiosa, a primeira disciplina em que foram 
examinados, não poderam proseguir nas demais pro
vas. Em dezembro iniciaram-se os exames do curso 
de ciências e letras para os quais houve 59 inscrições. 
Resultado: uma aprovação distinta, 2 plenas, 8  sim
ples e 17 reprovados; 31 deixaram de fazer exames. 
Em caligrafia e desenho linear houve inscrição de 
onze alunos e compareceram a exame dois, que foram 
aprovados. Musica vocal: inscreveram-se sete alunos e 
compareceram tres que foram aprovados. Para os 
exames de segunda epoca inscreveram-se 25 alunos, 
sendo 17 para as materias do curso de ciências e le-
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I iras, sete para caligrafia e desenho linear, um para 
I musica vocal. Resultado: (ciências e letras), duas 
japrovações distintas, uma plena, uma simples e duas 
1 reprovações, dez não compareceram aos exames. Em 

caligrafia e desenho: duas aprovações plena e cinco 
inscritos nao compareceram. Em musica: não com
pareceu o aluno inscrito.

1 Em 1881 matricularam-se na primeira serie 181 
I alunos (56 do sexo masculino e 125 do feminino), 
I dos quais 33 para as materias do curso de ciências 
I e letras; 40 para caligrafia e desenho, 31 para os

I
 trabalhos de agulha e um para ginastica. Em exa
me foram aprovados com distinção 4 , plena 7 e sim
ples 7, reprovados 5. Em caligrafia: um distinto, 13 
p enas, 0 simples e 9 deixaram de fazer exame. 
Inscreveram-se tres senhoras estranhas á Escola, sen
do duas para o exame de português (uma aprova
da plenamente e outra reprovada), e para o exame

de instrução religiosa a terceira que não compare
ceu ao exame. F

Houve em 1880 alterações no regulamento, em 
relaçao ao plano de estudos, cujas disciplinas pas

mando a ser lecionadas alternadamente ficaram dis- 
■ rmuidas em 4 series, que em geral podem ser ven
cidas em 4 anos. Do quadro das materias excluíram- 
me a escrituração mercantil e a pratica manual de ofi- 

Suprimiu-se uma das cadeiras de pedagogia;
I  mdiu-se a cadeira de ciências fisico-quimicas e nou- 

ra de ciências biologicas, e creou-se uma cadeira de 
emen os e mecanica e de astronomia. Os estudos

U ^ e r l a S l I v o f ^ 89 6 ^  francesa Pesaram

1  ,1 *f 3; “A atual organisação da Escola resente-se
j  defeitos graves que a impedem de produzir todas
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vantagens que seria licito esperar. O programa geral 
complicado a certos respeitos, é pauperrimo sob ou
tros pontos de vista, a tal ponto que habilita para o 
professorado do l.° grau os alunos que cursaram as 
duas primeiras series, nas quais aliás não se ensinam 
os princípios de ciendas fisicas e naturais, ao passo 
que as lições de cousas estão incluídas no programa 
das ditas escolas primarias. Os cursos funcionam a 
noite, de sorte que o ensino pratico de pedagogia nâo 
se pode realisar, nem até hoje foi dado seriamente. 
A Escola é mixta, e assim é necessario empregar me
didas que complicam a administração, sem que haja 
vantagens correspondentes. Os alunos que frequen
tam a escola não tem garantias de permanenda 
no magisterio, de modo que não ha para frequência 
regular do curso o atrativo indispensável. Além des
tas razões gerais, acresce que os professores são todos 
interinos, e não conhecem em grande parte o meca
nismo de instituições congeneres, e tem sucedido que, 
por exigências do programa anual, o nivel, do ensino 
é alterado de maneira que nenhum aluno tem con
seguido completar em um só ano os estudos da pri
meira serie inteira. Basta ponderar que ha quatro 
anos funciona a Escola normal e ainda nenhum alu
no alcançou completar o curso do l.° grau, o qpal 
apenas compreende as duas primeiras series. Â Es
cola precisa de uma reforma consentanea com as nos
sas necessidades.”

No seu relatorio sobre a organisação das escolas 
normais apresentado ao Congresso de Instrução, rea- 
lisado na Corte em 1883, o doutor Antonio Herculano 
de Souza Bandeira, Inspetor geral da instrução pu
blica na capital do Imperio emite conceitos que bem 
merecem um breve resumo. “Entre nós fizeram-se 
varias tentativas para crear escolas normais, cum-
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. quando na Corte o governn in«toi/Ci „
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S n r a ^ K á ,  t r d ; "?decreto de 1881 mas ainlT^n °* ^CZ û^*£a sumaria o 
cavei interinidade a  miai a* 0 ]6 su^s ŝte a injustifi- 
se pretende form ^ t e S S t í l f 8  qUe 
preceptores individuos em c m i? L  '<iS para

i t s r t r r  à o ,P -  w »
gual dificilmente se levantará? !6 Os ?es.pres,ti8io> do 

funcionam ^ j 0 resumidos- Este mm
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com o emnrppn <h\ professoras e professores
mestres, e nas^mesmat* md?08 m.etodos> Pel°s mesmos 
dois s e i o s "  em comnío I t  paiz onde os 
de costumes co n sem ie??^  dlvom o de idéas e 

, cional. 0 resultado tem  vi de Uma educaÇão tradi-
ressante e Mespeíado 30  " T " 0 tempo
animador entre a f r L m n ^ . « ““ descquUibrio des- 

jxos: o masculfrm V,equencia de alunos dos dois se-
[ao passo que o feminini! 3 lí-*' alSar*smo diminuto, 
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5  3 2 2
maioria, dir-se-ia que as alunas não se reputam  em 
lugar seguro, porque os corredores da Escola, com 
grande ameaça para a disciplina, ficam cheios das 
“portadoras” que acompanham as alunas, e ali es
peram até o fim dos exercicios. Com o intuito de 
franquear aos professores os cursos em exercício, e 
aos adjuntos, em geral nomeados interinamente, de
terminou-se que as aulas funcionassem a tarde e a 
noite, isto é, das 5 ás 9 horas posmeridianas. Alem 
da aberração de se incluir o ensino da agricultura 
no programa de um a escola que funciona á noite, 
aquela disposição desnaturou-a tirando-lhe todo ca- 
ra ter pratico . . .  Ha ainda a viciosa organisação do 
programa das materias. Houve o proposito de sacri
ficar a parte literaria á cientifica, donde resultou que 
o ensino pratico foi sacrificado com o anormal desen
volvimento do teorico. Sobrecarregou-se o programa 
com disciplinas até certo ponto dispensáveis e resu
miram-se ou suprimiram-se outras absolutamente in
dispensáveis. Crearam-se as cinco seguintes cadeiras: 
matematicas elementares, de elementos de mecariica 
e astronomia, de ciências fisicas, de ciências biolo
gicas, de noções de agricultura, que rigorosamente 
podiam form ar duas. Crearam-se as tres seguintes 
cadeiras, cujas disciplinas poderiam ser ensinadas 
pelo mesmo professor: de logica e principios de di
reito, de economia social e domestica, de pedagogia 
e metodologia. Creou-se uma cadeira de francês. Ao 
passo que desta forma se complicava o programa 
pela extensão, de certas materias omitiu-se comple- ja lr 
tamente o ensino da literatura do paiz, e a cadeira | labit 
de português foi lim itada aos dois primeiros anos. . .  jpiuih 
O sr. Souza Bandeira dá a seguinte solução para for- | r ans 
mação do professorado: para os futuros mestres a®ieio 
creação de duas escolas normais, uma para mestres J es é

A**/:, í,-~____
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onde os atuafs professores de Viena,
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espaço de seis a dez anos tenham dirigido com d^- 
tincão estabelecimentos particulares de instrução, 
òuanto á nomeação de professores, excluída a ca- 
deira de pedagogia, de que deverão ser encarreg 
dos os diretores, devem sempre recair em na
cionais. E' conveniente estabelecer que ninguém sera 
nomeado para uma cadeira sem haver efetivamen 
ensinado a respectiva materia em estabelecimen o pu
blico ou particular de instrução secundaria, durante 
um esmoo de tempo razoavel. Ainda para este caso o 
sistema dos contratos será mais vantajoso que o das 
investiduras. O sr. Souza Bandeira limita o numero 
de alunos. O professor precisa ocupar-se wm cada 
aluno e fazel-o trabalhar regularmente: 30 alunos no 
l.° ano, em caso de externato, e 20 no de internato. 
Condições de admissão: exame de admissao, boa 
saude fisica, conduta exemplar. Preenchidos estes re
quisitos, de um concurso dentre^ os candidatos, se fa 
a escolha dos 30. Ensino gratuito. Nomeaçao nos lu
gares de professores publicos independente de qual
quer formalidade. Fornecendo a instrução o Estado 
tem o direito e serviços no magisterio, mdemsaçao 
caso a normalista se entregue á industria privada.

O plano do doutor Carlos de Laet, professor da 
Escola norm al, em sua dissertação ao “ Congresso de 
Instrução” em 1883, emite conceitos que vale a pena 
serem assinalados. “Bom seria, em favor da curta du
ração do curso normal, que o aluno entrasse p ara  a 
escola preparado e apto para  nela aprender nao as 
diversas m atérias, mas a metodologia respectiva. P ara  
isso aconselhamos a creação de cursos de prepara
tórios* analogos aos da Alemanha, onde os candida
tos á admissão nos seminarios são devidamente p re
parados em institutos especiais. Nesse curso prepa
ratório  os alunos aprenderiam  rudim entalm ente as

4
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materias, a cujo desenvolvimento pedagógico se daria 
lugar no curso normal propriamente dito. Dest’arte 
aos alunos, que em exames de admissão exhibissem 
suficiente conhecimento de leitura, escrita, noções de 
gramatica e arimetica pratica das quatro operações 
elementares sobre inteiros e frações franquear-se-ia 
o curso preparatório, compreendendo: l.a serie: lin
gua portuguesa, matematica elementar, elementos de 
cosmografia e geografia; 2 .a serie: lingua portuguesa, 
noções de ciências fisicas e biologicas, noções de his
toria universal (acompanhariam este curso lições de 
religião, de musica, ginastica, caligrafia, desenho li
near e trabalhos de agulha, e facultativamente o en
sino da lingua francesa). Frequência obrigatória, li
ções e sabatinas. Os alunos aprovados nas materias 
deste curso preparatório, e que, a juiso dos professo
res congregados, houvessem manifestado aptidões 
para o ensino, passariam a seguir o curso normal 
lambem repartido em duas series de forma seguinte: 
l.a serie: l.° estudo complementar da lingua portu
guesa, abrangendo noções de literatura nacional; ins
truções sobre o ensino de idioma vernaculo; 2 .° re
visão do curso matemático, noções de mecanica e 
astronomia; metodologia da matematica e da astro
nomia; 3.° geografia e historia: repetição com maior 
desenvolvimento na parte relativa ao Brasil; instru
ções sobre o ensino destas materias; 4 .° pedagogia 
e metodologia elemental. 2 .a serie: l.° cosmologia; 
resumo e sintese de ciências fisicas e biologicas, acres
cendo elementos de higiene e de agricultura; instru
ções pedagógicas relativas a estas materias; 2 .° logica 
e noções de direito natural e politico; 3 .° economia 
social e domestica; 4.° pedagogia e metodologia geral; 
historia da pedagogia. Lições de artes: ginastica, mu
sica, caligrafia, desenho linear, e para as alunas, tra-



balhos de agulha, convenientemente distribuído este 
' ensino pelos dois anos e terminando pela metodolo

gia respectiva. A idéa capital desta distribuição e a 
discriminação dos dois fins que ate hoje se tenta 
levar de vencida simultânea, mas confusamente, nas 
escolas normais do paiz, isto é a instrução do aluno 
e seu preparo pedagógico nas diversas materias. 
Assim no curso preparatório os alunos aprenderiam 
a saber: no curso normal aprenderiam a ensinar. 
E ainda fazer, no curso preparatório, a seleção de 
aptidão pedagógica. A escola anexa deve ser um ins
tituto especial, cujo curso se modele pelo normal, de
pender da direção da escola normal e ter como pro
fessor um pedagogista. Os alunos do l.° ano do curso 
preparatório assistiriam simplesmente aos exercícios 
da escola anexa; os do 2 .° explicariam a pequenas 
turmas certas materias, sob a direção dos respectivos 
professores; os do l.° ano do curso normàl preen
cheriam as funções de prof esores adjuntos; os do 
2 .° ano poderiam ser mais particularmente ser asso
ciados á direção da aula. Além disto seriam os alu
nos do curso pedagógico frequentemente exercitados 
no ensino oral de cada uma das matérias do pro
grama, cabendo-lhe a obrigação de fazer, sobre as
sunto de sua escolha, mas com aprovação do profes
sor respectivo, lições de meia hora, a que assistiriam, 
além daquele professor, o de pedagogia, o da escola 
anexa e os alunos-mestres. Estas lições seriam depois 
criticadas pelos mesmos alunos, cujas observações se 
encarregariam de completar ou retificar a comissão 
dos professores acima referidos.”

1883. “ 0  ensino das materias, cujas aulas funcio
naram durante o ano letivo, foi dado de conformi
dade com os programas organisados pelos respectivos

326 Ensino normal
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professores, tendo em vista cada um destes as deli- 
mitações fixadas no regulamento de 1881. Desta ul
tima condição proveiu o fáto, repetição do de anos 
anteriores, e que forçosamente terá de dar-se en
quanto subsistirem tais delimitações de apresentarem 
alguns programas desenvolvimento talvez superior ás 
exigências de um ano primario, embora normal, como 
o proprio decreto de sua creação o declara, enquanto 
outros conservarem-se no nivel conveniente. Seme
lhante desigualdade, que não pode ser levada á conta 
dos professores, tem como consequenda, para estes, 
uma distribuição de serviços sujeita a reclamações, 
e para a quasi totalidade dos alunos um esforço 
magno para vencerem os programas mais desenvol
vidos; não sendo raro ainda assim vêl-o de todo inu- 
tilisado por ocasião de prestarem o exame da ma
teria. Apesar destas considerações, os programas fo
ram cumpridos até a metodologia especial, obrigação 

'que o regulamento impõe a cada professor como o 
fecho do respectivo curso. O ensino foi teorico e pra
tico, si bem que, quanto a este, limitado ao possivel 
pela escassez de material para as aulas de que a Es
cola dispõe, e cujo aumento é, entretanto, tão neces
sario quanto urgente. A Escola destinada a preparar 
professores principalmente para as cadeiras publicas, 
onde os novos regulamentos tanto determinam o en
sino concreto, não pode deixar de estar providas dos 
indispensáveis instrumentos e aparelhos moderna- 
mente inventados para auxiliarem os alunos na per
cepção do objéto da lição, e dos quais tantos tipos 
nos foram oferecidos e pela recente e muito provei
tosa Exposição Pedagógica entre nós. Como já se 
havia dado no ano passado, deixaram de verificar- 
se no ano de 1883 os exercidos práticos de pedago
gia, tão judiciosamente recomendados no regulamen-
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to e constantes dos programas de ensino. Esta falta, 
devida a não aprovação pelo governo das “instruções” 
que lhe foram propostas, relativamente ao modo de 
proceder-se a tais exercicios nas escolas publicas pri
marias, enquanto não forem creadas as escolas ane
xas de que fala o regulamento, creação imprescindi- 
vel e que cada vez mais se torna de maior necessidade, 
isenta os professores que regeram a cadeira. Nas 
aulas do curso de artes, onde, como o regulamento 
determina, não podem os alunos em classe eximir-se 
da parte meramente pratica, lutam os protessores 
com a falta de adjuntos que os auxiliem nesse tra
balho de natureza inteiramente individual. Este fáto, 
que em nada tem influído contudo, para que esses 
professores tenham deixado de cumprir os seus de
veres, é sentimento digno de atenção; mormente sa- 
bendo-se que na aula de musica, por imprescindível, 
tem sempre existido, embora servindo sem remune
ração alguma, por parte do Estado, o que não me 
parece justo que continue a dar-se; e que com a exis
tência de tais adjuntos muito ganharão o aproveita
mento dos alunos e a propria disciplina dessas aulas. 
Si a falta a que alude não se faz tanto sentir no curso 
de ginastica, isto é devido a discriminação dos sexos, 
tendo cada um professor especial, o que sobre
modo reduz o numero de alunos em classe. Ainda 
com referencia ás aulas do curso de artes, noto o 
fato da não existência nesta Escola de nenhum pro
duto da de trabalhos de agulha, parecendo-me no 
entanto que o contrario seria da maior conveniência; 
e que para satisfazel-a bastaria convidar-se as alunas 
aprovadas com distinção no exame dessa disciplina, 
pelo menos, a prova pratica que lhes valesse seme
lhante nota, já que cada uma concorre com o mate
rial que se serve em classe. Os trabalhos assim obti-
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dos com indicação dos nomes das alunas que os pro
duziram, á imitação do que na Escola existe relativa- 
mente á aula de caligrafia; estes trabalhos constitui
riam subsidios para o museu escolar, cuja organisa- 
ção, como da biblioteca, nos estão em parte cometi
dos.” (Do relatorio do diretor da Escola).

1884. Em fevereiro são expedidas instruções para 
os exames da Escola. (Aviso 11 fev. 1884).

1888. Novo Regulamento. “A Escola normal des- 
tina-se a formar professores para as escolas de ins
trução primaria do Municipio da Corte”. Regime de 
externato. Ensino gratuito distribuido a ambos os se
xos. Curso em tres anos. f f  fixado em 50 o numero ma
ximo de alunos admissíveis no \.° ano do curso. A 
Escola terá um ginásio, uma biblioteca, um museu 
pedagógico, gabinetes de desenho e para estudo das 
ciências fisicas e naturais, e uma oficina para traba
lhos manuais. Anexa á Escola haverá escolas de apli
cação para cada um dos sexos. Poderá ser anexado 
á Escola um jardim de infanda em que os alunos- 
professores se habilitem na pratica do respectivo en
sino.

O pessoal docente constará de 7 professores, sen
do: um de religião; um de instrução moral e civica, 
noções de economia politica, pedagogia e legislação 
escolar; um de português e noções de historia da lite
ratura da lingua vernacula; um de francês; um de 
geografia e historia; um de matematicas elementares 
e noções de escritura mercantil; um de elementos de 
ciências fisicas e naturais. Cinco professores adjun
tos: um de instrução moral e civica; noções de eco
nomia politica, pedagogia e legislação escolar; um de 
português e noções de historia da literatura da lingua 
vernacula; um de geografia e historia; um de mate-
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maticas e escrituração mercantil; um de elementos 
de ciências fisicas e naturais. E ainda tres professores 
de belas artes, sendo dois de escrita e desenho; um 
de musica vocal. E quatro mestres: um de trabalhos 
manuais; um de ginastica para os alunos e uma 
mestra para as alunas; uma para costura.

Os candidatos inscritos para admissão á Escola 
serão sujeitos a exame consistente em duas series de 
provas, tendo as primeiras por objéto fixar a lista de 
admissibilidade; as segundas, a de admissão defini
tiva. Tais provas não excederão, em caso algum, ás 
exigências do programa da l.a serie e compreendem: 
um ditado de ortografia de 15 linhas, um exercicio 
de redação sobre assunto facil no genero narrativo 
ou descritivo; um exercicio de arimetica; um exerci
cio de desenho linear. As provas da 2.a serie consta
rão: l.a de interrogações feitas livremente pelos exa
minadores sobre religião; sobre a lingua portuguesa 
depois do candidato ler um trecho escolhido pela co
missão; sobre geografia e historia do Brasil; de ques
tões e exercicios elementares de solfejo; de exercí
cios de ginastica; de trabalhos de agulha. Não serão 
admitidos a 2 .a serie os candidatos que não obtive
rem, no julgamento da I a serie, ao menos a media 
de pontos.

Frequência obrigatória. Quando as circumstandas 
permitirem serão creadas as cadeiras de agricultura 
e horticultura para os alunos, e a de economia do
mestica para as alunas; outrosim, serão instituídos 
para as alunas trabalhos de jardinagem.

O plano de estudos do novo Regulamento era o 
seguinte: l.° ano: religião: instrução moral e civica; 
pedagogia; francês; português; geografia e historia; 
tnatematicas; ciências fisicas e naturais; escritura-
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ção mercantil; desenho; musica; trabalhos manuais; 
trabalhos de agulha; ginastica e exercicios militares. 
2 .° ano: instrução moral e civica; pedagogia; fran
cês; português; geografia e historia; matematicas; 
ciências fisicas e naturais; escrituração mercantil; 
desenho; musica; trabalhos manuais; trabalhos de 
agulha; ginastica e exercicios militares. 3.° ano: ins
trução moral e civica; pedagogia; francês; português; 
geografia e historia; matematicas; fisica e quimica; 
ciências naturais; desenho; musica; trabalhos ma
nuais; idem de agulha; ginastica e exercicios milita
res. Os trabalhos escolares começarão ás 9 horas da 
manhã e terminarão ás 4 horas da tarde.

Duas vezes por semana deixará de haver, pela 
manhã, aulas ordinarias, para cada um dos anos, 
devendo, durante esse tempo, comparecer ás escolas 
de aplicação os alunos que forem designados pelo 
diretor, e ocupar-se os outros do mesmo ano em re
capitulações, conferendas e demais exercicios.

“0 curso da Escola normal terá por fim não só 
instruir os alunos professores, mas também exercital- 
os na maneira natural de dar o ensino educando-os 
na metodologia propria de cada disciplina. Os 
professores não deverão ministrar o ensino na 
forma porque os normalistas houverem de distri- 
buil-o mais tarde na escola primaria; e sim de modo 
que ele sempre corresponda exatamente ás faculda
des e ao grau de instrução dos alunos, dando os mes
mos professores as necessarias indicações sobre o 
modo porque seria tratado o assunto com discipulos 
menos adiantados. Não se adotarão compêndios para 
o ensino, nem será admitido o sistema de postilas. 
Os professores aconselharão aos alunos os livros 
que julgarem convenientes como auxiliares de es
tudo. Os alunos serão obrigados a tomar aponta-
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mentos das explicações, redigindo-as em livro es
pecial que submeterão aos respectivos 
res Outrosim, conservarão os seus trabalhos es- 
critos, ainda depois de corrigidos e anotados pelos 
professores, e os terão á disposição destes e do di- 
retor. Os professores exigirão que os trabalhos es
critos dos alunos sejam cuidados e fielmente legíveis. 
Os alunos do 2.° e 3.° ano serão frequentemen
te exercitados, quer nas aulas ordinarias, quer nas 
conferencias, no ensino oral em cada uma das ma
térias do programa das escolas primarias, devendo, 
sob a direção dos professores, reproduzir as lições que 
por estes forem indicadas, resumir as leituras que tam
bém lhe forem designadas, explicar um texto de por
tuguês, corrigir algum trabalho escrito, tratar de ques
tões do curso ou por os resultados de algum traba
lho pessoal. Além disto os alunos do 3. aiio, darão 
alternadamente, fóra das horas da aula, lições dian
te do respectivo professor e de outros alunos profes
sores. Aulas de meia hora e versará sobre assunto de 
ensino ou método indicado pelo diretor ou escolhido 
pelo aluno. Os demais alunos farão observações cri
ticas que serão completadas ou retificadas pelo pro
fessor e pelo diretor. Os alunos serão obriga
dos a exercitar-se na pratica do ensino sob 
a direção dos professores das escolas de apli
cação e os do l.° ano assistirão os trabalhos; 
os" do 2 .° ano auxiliarão os respectivos pro
fessores; e os do 3.° ano regerão progressiyamente 
as varias classes da escola. 0  diretor dividira os 
alunos e os revesará por turmas. Qualquer que seja 
o numero de alunos serão estes, em cada um dos 
anos do curso, divididos em duas turmas, para o en
sino da escrita e de desenho, ficando cada uma a 
cargo de um dos professores de materia. Enquanto

\ s
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não estiver completamente organisado o Museu pe
dagógico e a Bibliotéca da Escola, os professores de
verão comparecer com os respectivos alunos ao Mu
seu Escolar Nacional para exercital-os no que possa 
interessar a método especial das materias que le
cionam e chamar-lhes a atenção sobre a bibliografia 
das disciplinas que constituem o programa das esco- 
!as primarias. Os alunos do 3.° ano visitarão o Museu 
e a Biblioteca afim de estudar, sob a direção do pro- 
essor de pedagogia, o que se refere á cônstrucão e 

decoraçao das casas escolares; bem assim para ter 
conhecimento das obras sobre educarão, métodolo-
m ateS afngT " ’ organisacãom aterial pedagógica das diferentes especies de esco
las prim arias e de quaisquer outros subsídios adequa
dos a instrução do professor e pratica do ensino

rn, eT aT 'Saíl° -  de diri«ir as excursões prati- as e de harbonsaçao, assim como as visitas ás fa-
bricas, oficinas darão previamente explicação preci- 
e vk m de qUe 86 t0rnem I,roveit"sas lais ‘excursões
Sacões etc Cnm?" memorias sumarias, interro-gaçoes e c. O diretor deve assistir ao menos uma vez

S S S r i - i x - :
r i  “ i r

nteletuais e m orais indispensáveis ao magistério O 
diretor verificará tam bém  se os trabalhoT e S o s  dos
profe4oresCc ldadOSiail?ente corriSidos e anotados pelos prolessores e si em todas as aulas se empregam tempo
ma ^ nv e r ‘-rr0|-açr s sobre 0 a s s u n t0  das ulü- nas hçoes. \  elara o diretor ainda porque não se ad-
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mita nas aulas o abuso de longas redações, cursos di
tados, cadernos de passar a limpo, e em geral de meios 
que favoreçam o trabalho mecânico e tendam a 
substituir o esforço da memoria ao da reflexão. Final
mente proverá a que em todas as aulas e nos exer
cícios da Escola e das escolas de aplicação se re
serve o tempo que fôr possivel ao estudo dos méto
dos e dos processos proprios do ensino primario.

Ouvidos os professores e mestres o diretor or- 
ganisará no mez de fevereiro, o horario da Escola 
e ainda os das recapitulações, conferendas e mais 
exercidos, de acordo com as prescrições do Regula
mento. Os alunos aprovados nos exames do 3.° ano se
rão admitidos ao exame de aptidão pedagógica que 
compreenderá as seguintes provas: a) uma composi
ção sobre assunto elementar de educação e ensino; 
serão concedidas tres horas para esta prova; b) a re
gência de classe de uma das escolas de aplicação de 
conformidade com o programa que fôr determinadq 
pela comissão julgadora; este programa que com 24 
horas de antecedencia será entregue ao aluno, de
verá aproximar-se tanto quanto possivel da ordem 
dos exercicios em que ali tiver de consistir o ensino 
do dia da prova; c) exposição oral em que o candi
dato apreciará alguns cadernos de trabalho dos alu
nos da escola de aplicação, que a comissão escolher; 
seguindo-se resposta as interrogações feitas pelos 
membros da comissão, que se relacionem com as duas 
provas precedentes, sempre sobre assuntos relativos 
á direção das escolas elementares ou a questões de 
pedagogia pratica. A duração desta prova não exce
derá de uma hora. O aluno-mestre que fôr inhabili- 
tado no exame de aptidão pedagógica poderá ser ad
mitido a novo exame no começo do ano letivo seguin
te, independentemente de repetir o 3.° ano da Es-

\
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T t  J®rminado 0 julgamento dos exames de apti- 
dao pedagógica, pelo Inspetor geral de instrução
ful“ “ í e T r , S ' - e8US  ■ ? *I»“  «P™'«d“ « “  tuios cie hahilitaçao. Nenhum curso particular Ha*
z ," a , pr0t “ ' í “ " ,  E“ ‘*nar, amda que seja gratuito.

de

em duas sortas “dT prov^^ tendo ? 1116 ^  a.dmissâo
objeto fixar a lista de a d m i s s S j e  pnmeiras j>or
0 de admissão definitiva ” T fix  lÔoí',ri T  i f  7 df ’
vereiro de 1888) 10-060 de 13 de f e~

„,irn ® a t e n e u ,  escola livre em
suma, o que quizerem. Mas para formar professor^
1 j * e ° íIue absolutamente não pode ser. Falta-lhe 
todo o carater técnico, a realidade nrofi**innai
p Õ ÍÍe8de"»S m * “ ™  d“ "‘ p' ch* * esietencia.’que
— * «=» « . e S r i r a ; . 0? !  a  * * * * * *

( • « t t í Ã i S í
de pedííòS , f »  c™  de 50 am os
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sino de pedagogia na universidade de Harvard, na 
de John Hoptrius, nas de Wiscousin, Iowa, Michigan 
e Missouri. O que se associa peculiarmente a pedago
gia ás Escolas normais, é a expressão pratica, o curso 
rigorosamente experimental de suas lições. Tão cer
to é isto que da França, apesar de suas 80 e tantas 
escolas normais que o Império lhe deixou, Paulo 
Bert poude afirmar, nos primeiros anos da republi
ca, que no seio de seus compatriotas a pedagogia 
era cousa pouco mais ou menos desconhecida. Ora, 
essa fisionomia de aplicação estrita, severa, inces
sante é precisamente o que de todo o ponto falece 
á nossa intitulada Escola normal.

336

Ensinar a ensinar, educar no método de ensinar: 
eis o que constitue a essencia e o fim deste genero 
de estabelecimento. Ora, tudo é possivel que se 
aprenda, e á maravilha, na Escola normal da Gôrte; 
mas a ensinar, mas a educar, é que não, é que absp- 
lutamente não.

Nem podia deixar de ser assim, sob o regime absur
do que se implantou com disposição que manda fun
cionar á tarde e á noite todas as aulas das escolas 
normais. (Dec. de 19 de abril, art. 9 § 6 ). Esta idéa 
é de uma infelicidade inexcedivel. Anula radicalmen
te a missão propria das escolas normais, seja qual 
for a excelencia do seu programa, a proficiência 
do seu pessoal, a abundanda e adaptação dos seus 
instrumentos materiais de ensino. Que pensamento 
inspiraria esta inovação singular? Não podia ser 
sinão o de franquear o acesso á instrução para o 
magisterio àqueles cujo dia lhes não pertence, que 
o tem completamente votado a ocupações diversas, 
cuja necessidade imperiosa os domina, e lhes consome 
o melhor de seu tempo. Esses irão levar aos bancos da

\
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um e ín iX  T P aiS 30 menos exhausto, ew n  P n- audlflcado Pela servil labutação dos tra
balhos diurnos, d ,  ultimas horas do dia, as horas 
do cansaço, da distração e do sono, para os aue du

riosos V fatigantes íã o ^ Z s  7  **• ** ^  labo'
'-Oalamcntos desknam 2  f ò r Z S d o Z e Z Z d Z
. 0 nao se condenará o professorado nrimario

sorte que, por outros motivos, ha 32 anos Thiers 
lhe receiava em França: de c o n v e r t e r 4 T r I £ o
as p S õ e s 0 q u rm a íeÍr0SA d°S naufragos, de todas 
misiar nele â ?,u malo§rado em tudo” venham ho-
incapaddtle? eSperança da sua Remediável

Não; o ensino normal não admite nartilho
treP ha°dee D° 7 ^ '  d°S seus educandos, o S o m e s -  
cola norma^r ênLe  ̂ excl!!slva’ mdivisivelmente á Es-

S p a c ^ d ^  «  f  f^  n ^ sT Ís ta
Acrescenta ! ^  n,°.rmal.s> mcapaz de defeza.

» " « ■  P.“  P e ? ,e S  ,t5 K  S S J Z J f . , *

i :  r s i  j x s s T  P ~ -
19 de abril art o s . 7  e de exames (dec.

n s t f j T . í t r s ?n. /584 de 6 de março de 1880, art 2- dec W k  Ê  
16 de marco de 1881 nvt i \ . ’ aec- deos canton® ã/v +• ’ *• *) > c) o que estatue para
lecimentosd a P SS0-eS 6 substi*utos, nesses estabe- imentos, a nomeacao por concurso OT,* o o
*; reS’.de 1880 art. 50 a 86 reg de 1881 art 8 1 a <&?
d nnan UaÇâ0’ enfim> de cada esm anuma casa no 
dequada, empréstimo de um estabelechnento de na-'
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tureza heterogenea. E podeis concluir conosco que 
de Escola normal a nossa não pode ter, e nao tem 
mais que o distico e as pretenções.

Para caraterisar a extravagancia da orgamsaçao 
atual, bastaria esta reflexão: criam uma cadeira de 
agricultura, e mandam-ría ensinar de noife, falan 
em escolas anexas, e preceituam que as aulas do cur
so normal funcionem á noite, como si a noite tosse 
possível obter escolas primarias, onde os alunos-
mestres praticassem.

Mas a creação de uma verdadeira Escola nor
mal, com todas as condições especificas da índole 
peculiar a semelhante instituição, é, nmguem o con
testará, a clausula fundamental de toda reforma de 
ensino. “A arte didatica, como outra qualquer arte, 
quer ser estudada na sua teoria e na sua pratica; 
esta não pode ser bem ensinada, sinao em uma 
escola normal. Guizot, lord Brougham e Horacio 
Mann, esses dedicados e eloquentes5 advogados da 
educacão popular, confessaram, e demonstraram, vi- 
vamente esta verdade. E’ capital, portanto, a impor
tanda da escola normal apropriadamente dirigida 
(Buisson, Relatorio de Filadélfia). Assim falavam, ha 
um quarto de século, os mais hábeis educadores ame
ricanos. Hoje, quando tão imenso terreno tem con
quistado essas idéas, e de dia a dia, aumenta a ver
gonha do contraste em que nos achamos, a este res
peito, com os povos civilisados, que outra linguagem 
poderiamos ter?” (Ray Barbosa, parecer 1882).

E nsino  normal
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lucão keisS ivo Í í  infantariae cavalaria. Uma reso-
do f f i o G a n d J r f ^ n  '* “ T  na Provincia de S. Pedro , . ,,raiKle do Sul, um Curso de infantaria e cava-
ana, composto das materias do 1 0 e 5 ° ann ria p 

cola militar, e do desenho correspondente a e s £
anos, sob as seguintes hasp» • i o „F , 6 a e t 
rão oficiais H„ r  ■:, aseSl o s  Professores se-
curso de àrfn^ .^  qile tenham Pelo menos o
dou trinas -a’ 6 a Pro v aÇ3°  plena em todas as
íír  1?as» servirao em comissão, vencendo a f*ra
“ oCasÇer°á S I T 0' ?’° o exame do ultimo ano sei a leito pelos lentes da Escola militar c os

5 S i i ? = “ “=
curso, exceto a que’se houve^ri^ f^  °°m ° novo

- - d e r á  ^ q S l o n t s M e í  i

litar°fic” reduzidofaanotarÍa 6 ?avalaria da Escola mi-
M - a  r

r r , ‘f  ” • J « í » ! K ^ X 2 S ,  í ;  s :
Escola o n Z  COmPIeto®- Aquartelar-se-á dentro da

i:  s . :  s s s j í z
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municipio da Corte, os alunos do 5.° e 6 . ano, guar
dadas as regras seguintes: a) os alunos aquartela
dos dentro da Escola, pagarão anualmente a matri
cula, e contribuirão com a mesada que forem mar
cada no Regulamento; b) os filhos legítimos dos 
oficiaes do Exercito e da Marinha, além de ficarem 
dispensados do pagamento da matricula, contribui
rão sómente com a metade da mesada marcada, e os 
daqueles que tiverem sido mortos ou feridos gra
vemente em combate ou prestando relevantes ser
viços, serão admitidos e sustentados á custa do Es
tado; contanto, porém, que o numero dos primei
ros não exceda a um terço, e o dos segundos a um 
sexto do numero fixado anualmente.

As aulas de ciências fisicas e matematicas se
rão distribuidas pelos anos l.°, 2.°, 3.°, 4.®, e 7.° aos 
alunos aquartelados fóra da Escola, serão propor
cionados os meios necessarios, para. que possam unir 
ao estudo teorico a pratica da economia e exercício 
das tres armas. Os grãos acadêmicos serão conferi
dos aos alunos que se habilitarem no estudo das ciên
cias fisicas e matematicas. {Dec. 634 de 20 de setem
bro de 1851). >

1852. Escolas regimentais — Haverá em cada 
corpo de infantaria, cavalaria ou artilharia do Exer
cito duas escolas, uma com a denominação de es
cola do l.° grau dirigida pelo método mutuo e des
tinada a cabos, anspeçadas e soldados; outra, de 2 .° 
grau, dirigida pelo método simultâneo e destinada 
para os oficiais inferiores. Cada uma das escolas do
l.° grau terá um diretor (oficial subalterno); um mo
nitor geral (oficial inferior), seis monitores parti
culares (cabo, anspeçadas ou soldados). O pessoal 
das escolas do 2 .° grau constará de um diretor, que



A Instrução e o Imperio 341

0 1mef no da do l.° grau, e de uin preparador 
(oficial inferior). 0  diretor terá a seu cargo todo o 
ensino. O diretor, monitor geral e o preparador se
rão nomeados pelo comandante do corpo: o diretor 
sobre a apresentação do major, e o monitor geral e o 
preparador sobre proposta do diretor. Os monito
res particulares pelo diretor.

0  ensino das escolas regimentais do l.° grau 
compreendera os seguintes cursos: leitura escritu- 
ra, elementos de calculo arimetico. -  A duração
£  S a s t T - r á de duaS horas- -  Cada uSa(ias escolas se dividira para cada um dos tres cursos
lTanrticuLresaSo L q!5e SerS° dÍrÍgÍdas p0r ““ S toresder d» 19 ?  Ddo ? llllmero de uma classe exce-
seccões aüe n ãT f ^ “.^ d iv id id a  em duas ou mais
as seccões s e X ' l ™ ? ,  ‘6r menos de 6 alunos. Es- ias secções serão dirigidas por monitores supernu-

£ r ? r i L s o ed° H Íren r nc:nleará de entre os alunos para a liçao do dia. 0  ensino das escolas do 2 ° erau
compreenderá os cursos seguintes, para os quais se
S 7 SarimeCZ PendÍ,0S, aPf°Priadosl gramatica na- m x • ’ f contabilidade de companhia, geo-
ai in ’toi!'tlflCr Ça0 dc companhia (privativa de infan-

equitação (privativo de cavalaria), 
piatrica, fortificação permanente (privativo de arti- 

Iharia), artilharia, (idem), fisica, quimica mineralogi- 
ca, geografia geral, historia militar. A duração das li  
çoes diarias será de duas horas e n q l£ d a s  nos as'
expH cacsT ^ hc3lntderr^ aÇã° d& 1Íção Precedente, i;,P , * da lçao d° dia, exercícios. 0  tempo le-
Z °  das escolas regimentais não excederá de nove

.eses, (Projeto do deputado J. J. Oliveira na sessão da
Camara dos deputados de 9 de julho de 1852)!
634 de 91) / ar? ex,ecuçao dos artigos 3 e 4 da Lei n. 634 de 20 de setembro de 1851: o sétimo ano do curso

\
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de estudo da Escola militar creado pelo decreto de 
1845, passará a denominar-se 5.° ano da mesma Es
cola, ficando desligados desta as doutrinas militares 
do 5.° e 6 .° ano de que trata o referido artigo e na for
ma do decreto n. 1536 desta data. A segunda cadei
ra do 6 .° ano daquele artigo passará a fazer pârte do 
novo 5. ano. Para os alunos da Escola militar que se 
destinarem aos cursos de artilharia e do estado maior 
de l.a classe, será dispensada a 3 .a cadeira do 3 .° ano 
e substituida pela 2.a do 4.° ano. 0 curso da Escola 
militar ficará constando de 5 anos de estudos, na for
ma designada nos artigos acima, aplicando-se a este 
curso os regulamentos em vigor sobre o regime in
terno, conferencia de gráos e provas respectivas”. 
(Dec. 1534 de 23 de janeiro 1855).

1855. “Hei por bem crear uma Escola de Apli
cação do Exercito, onde se ensinarão teórica e prati
camente as doutrinas militares do 5 .° e 6 .° ano da 
Escola militar, da qual ficam desligadas, na confor
midade do Regulamento que com este baixo.”

O curso teorico e pratico das doutrinas militares 
constara de 2 anos, compreendendo cada um onze 
meses letivos e de exercicios, contados de l.° de mar
ço. Enquanto não tiver lugar o internato dos alunos 
da Escola militar (determinado pelo decreto 634 de 
20 de setembro de 1851), se estabelecerá na Escola ora 
creada, e somente para os alunos militares, uma aula 
provisória para o ensino de matematicas. Haverá no 
mesmo estabelecimento uma aula preparatória de 
leitura e escrita, gramatica portuguesa, arimetica até 
complexos, inclusive noções elementares de geometria 
pratica e lições sobre os deveres de oficiais inferio
res. Os alunos para esta Escola serão tirados das 
praças de pret que não tenham mais de 20  anos de

n
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idade. Aos lentes e aos alunos da Escola de aplicacão 
icam competindo as mesmas vantagens que por lei 

sao ou forem concedidas, aos da Escola militar, dan
do-se as mesmas circumstandas. A Escola é suieita ao 
regime militar e considerada como praça de guerra 
So os oficiais e praças do Exercito e da Armada po-
quai°auer C°m° aIunos “ ternos. Outrosquaisquer indivíduos so o poderão ser como exter
nos e por especial licença do governo.

As doutrinas do ensino teorico serão: 1 0 aula 
provisona: arimetica, algebra elementar, geometria

princípios de geomeTria ana- 
íüca a duas dimensões, compreendendo o trigono-

ritrnos * 2 ^  eXpHcaçã° e USO da* tabôas de Ioga- ritmos 2 . primeiro ano militar; topografia mi-
deacâmDanLCaf ramefntaaã0, estrateSia> fortificação (te campanha, elementos de estatica e dinamica com
aplicaçao a balística no vacuo, historia militar e no- 
çoes do direito das gentes e de legislação militar. 
f.f?undo ano militar: balística no meio resistente - for- 
tificaçao permanente; ataque e defesa das praças 

foxtnicaçoes subterraneas; arquitetura militar. ?
1 o °.bietos do ensino pratico serão: exercícios- 
rentes armTs ”“ cíatura’ ma“ejo e uso das dife- 
mi]har s" L !i, u'ln,aS, de gUerra; 2 ° Pirotécnica 
tacão ^ 3;,m  -Ca de ballstlca: 4-° natação e equi- açao, 5. evoluçoes e manobras das diferentes armas-
6.° levantamento de plantas, nivelamento e reconhe’ 
C ' " » ” ? '  7 .. marchas, a c a , Í
t e Z  o " "T 0 í r rqU“  e, construção de pontes; 8 .» rabalbos de fortificação de campanha; 9 .° ataque e
defesa de postos e praças; 10.» pratica do serviço de
desenhoUb n r! : “ ‘’’f 0 doa corpos. Desenho: 
araficn? , ’ d®senh° da paisagem; desenho topo-
g aiwo, desenho de arquitetura militar e da maqui-
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nas de guerra. Os exames das doutrinas dos anos mi
litares serão feitos na Escola de aplicação, e os da 
aula provisória da Escola militar- A aprovação de 
cada ano dos estudos da Escola de aplicação deve 
abranger a de todas as doutrinas teóricas e praticas, 
estabelecidas para o ensino do dito ano.

Para o ensino teorico e pratico da Escola haverá: 
dois lentes catedráticos e um substituto; um profes
sor de desenho; tres instrutores de l.a classe, tirados 
das armas cientificas; tres de 2 .a classe; um oficial 
encarregado da aula provisória de matematica; um 
mestre da aula preparatória e os outros que forem 
necessarios. Os lentes catedráticos e o substituto serão 
escolhidos entre os atuais lentes da Escola mi
litar. Ha ainda o pessoal de administração. 0 
corpo se comporá: a) de alunos infernos; b) dos 
alunos da aula preparatória; c) do batalhão de 
engenheiros, que ficará anexo á Escola; d) dos des
tacamentos das outras armas do Exercito que o go
verno julgar conveniente. Os alunos serão divididos 
em companhias e secções das diferentes armas, e in
dividualmente considerados adidos ao batalhão de 
engenheiros.

Haverá para os exercicios e manobras peças de 
campanha e de bater, obuses, fuzis e todas as mais 
armas, petrechos, palamentas, munições, equipamen
tos que forem necessarios; bem como os instrumen
tos e ferramentas proprias para os exercicios mili
tares e para os trabalhos topográficos. Haverá para 
os exercicios de equitação o numero de cavalos pre
cisos não excedendo a 30 prontos para o serviço. Os 
exercicios práticos serão feitos na conformidade dos 
programas organisados pelo Conselho de instrução e 
aprovados pelo governo. A execução destes progra-
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mas será auxiliada pelo ensino das comnetentes nn 
çoes teóricas que os alunos não tivem a2  ?W ° ' 
Os alunos das armas de eneenhor lda

r s á  « -

zarem 'o^rfm S^aifo 'm yitar a ârd8'

SdSrSÍl’ i i iS 'i f i i®?T°

r .  r „ f ? *  ai" "“  ai,ro,a<i“  ® » « “ í ! w
í l v i s i r f .  ?,•“  ” 5 « S 3 .

de m ic o  de* l ™ 6'  ““ R e g ü k m e X d e ^ l
eapi?ãof° Seguem-i^^e^e ^Rpo1<i^°eS até 0 pos‘° *  
sobre “Consflhos”, vencimentosUlfment°i dlsposUlvos

*  23 de  J a n e í o  d e U ^  & Bele«ard- 1536

WS do 6 de
va ana da provincia de S. Pedro do Rio Grande do 

P é*»  <l„ d» provincia d« S.
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Escola Central. E’ destinada ao ensino das mate- 
maticas e ciências fisicas e naturais, e também ao das 
doutrinas proprias da engenharia civil. A Escola com
por-se-á, além das tres aulas de preparatórios, de 
dois cursos, um de matematicas e de ciências fisicas 
e naturais, ensinado em quatro anos, e um comple
mentar de engenharia civil em dois anos. As materias 
do ensino, tanto das aulas preparatórias, como dos 
dois cursos, serão distribuidas pela maneira seguinte:

Ensino preparatório: l.a aula: francês e latim 
(gramatica, tradução e leitura); 2 .a aula: historia, 
geografia e cronologia; 3.a aula: arimetica e metro
logia. Elementos de algebra até equações do l.° 
gráo inclusive; geometria.

Curso matemático e de ciências fisicas e natu
rais: l.° ano: l.a cadeira: algebra (continuação in
clusive algebra superior); 2 .a cadeira: fisica experi
mental e meteorolgia; aula de desenho linear, topo
gráfico e de paisagem. 2 .° ano: l.a cadeira: geome
tria descritiva; calculo diferencial integral, das pro
babilidades, das variações e diferenças finitas; 2 .a 
cadeira: química; aula de desenho descritivo e to
pográfico. 3.° ano: l.a cadeira: mecanica racional, 
aplicada ás maquinas em geral, maquinas a vapor 
e suas aplicações; 2 .a cadeira: mineralogia e geolo
gia; aula de desenho de maquinas. 4 .° ano: l.a cadei
r a : trigonometria esférica; otica; astronomia; geo- 
desia. 2 .a cadeira: botanica e zoologia; aula de dese
nho geográfico.

Curso suplementar de engenharia civil. l.° ano:
l.a cadeira: mecanica aplicada; arquitetura civil, 
construção de obras de pedra, madeira e ferro; es
tudo dos materiaes correspondentes e suas aplica
ções; abertura, calçamento, conservação e reparação
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ÍL ta Ío sd a 2  - la r i  ferreaS: aterr0S 6 dessecaçâo dc 
aula 6

jétos. 2 .° ano: 1 “ cadeira eX6CUçao d« pro-
dos materiaes em o rem L  ?  navegáveis, estudo
regime e « ^ 2 ^ ^  °bras;
sua desobstrução; derivação e L caM nm nJd  ^  6 
aquedutos, fontes e pocos -, ■1, , ; de aguas;
relativas a portos maS  artesianos; construções
obras de segurança das costas*™ t™ d f9UeS’ faroes’ 
cidade dos ventos o .)(í k coní^a a força e velo-
“ * " ■ * » « < > .  » . í L . T h ? i r . t í  d“ “ ho <"

as aulas preparatórias; 2 .° tres d m tPff° íe?SOr';S para 
(servindo de snFkHtnf \ s e ^01s adjuntos
»ho, i n d L i r s ™ : »  s i r  d« ,* * "
catedráticos nara ai1i ^ • tlV°.S’ onze lentes
dos diferentes anos letivot T ^ d e ^ *  6 l ecundarias 
vindo também de subsHmt f  ? «Positores (ser-
ciencias matematicas, tres p m ? / 0  í u.atro Para as
cias fisicas e naturais, e tres n l  f '  den '
curso suplementar de engenhará civil 03 88 d°

ciências matematicas °e dencia? fi";?  d° CUrS° de

j gidas em turmas pelos resu ti ̂  * jig°nometricas, diri-
i p 1 7 ! r r : X " ; ^ ; z , Z 7 ,  a  í

t o i r . * n‘r com?  miiii*res- *»«“ ? b ,t
tronomico e nas férias a pratlca ,do Observatório asnas lenas, a exercícios de triangulações
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e de geodesia. Os que concluírem os quatro anos do 
curso matemático e que forem aprovados na prati
ca do Observatório e operações geodésicas serão con
siderados engenheiros geografos. Os lentes de mine
ralogia e geologia, zoologia e mineralogia deverão, 
quando julgarem conveniente, dirigir-se com os seus 
alunos ao Museu nacional, para que á vista dos dife
rentes animais e minerais, possam melhor explicar 
as respectivas doutrinas. De modo semelhante se pro
cederá durante o estudo de botanica dirigindo-se 
então o respectivo lente com os alunos a qualquer 
horto-botanico existente na Capital. Os alunos do 
curso de engenharia civil terão durante as férias exer
cícios práticos dirigidos pelos respectivos lentes e opo
sitores, visitando as diferentes construções e obras 
publicas de toda especie, como calçamentos, encana
mentos, estradas, pontes, vias ferreas e outras;, estu
dando praticamente nos arsenais, grandes fabricas, 
olicinas publicas, ou particulares, o sistema dos di
ferentes maquinismos, seus motores e a combinação 
e resultado do seus movimentos.

estabelecimento da Escola central haverá uma 
biblioteca, um gabinete de fisica, um laboratorio quí
mico, um gabinete de mineralogia, uma sala de mo
delos de construções importantes e de maquinas 
principalmente das que servem para transportes e 
locomoção. O Observatório astronomico do Cas
telo continuará também como dependencia da Es
cola. O ano letivo será de dez mezes; durante estes 
dez mezes serão feriados os domingos e dias santas, 
os dias de festas e de luto nacional e na quaresma a 
quart a-feira d e cinza e os dias que decorrerem desde 
quarta-feira maior até domingo de Pascôa. Em cada I
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aula a lição durará uma hora e meia a tá rinoc i
ç.™ d . , s ,  so « i r v s s x

S i S - S r , 1* “  « * • p'«p*-escrever e lêr correfampnt exige"se ° seguinte: saber 
arimetica, e a Id ad e  dT \ V  ** qUatr,° °PeraÇSes da 
paisanos. Para matricula doT »8’ I>C ü “ enos Pal-a 
ser cidadão bra™ 0” b i d a d e *  d°e l \  a)
= k t e aÇã° MS ™a S s  ^  a u C p r S
materias preparatoriaT cnr-udarem externamente as

««i.., rr r , ? rr  ■■ « “

” v»  *  « i  " r » 1-

s s r t t s r  - S i # , ” — i n ;

= > „  r„ ° „  i s »  i s s u e s !
Por falta, por ser reprovado” # 681110 an°,duas Vezes’
zer exame não oÓZk 0U. l>or(lu? fa
cula nesse mesmo ano E ^em iitid ^11111111? -á ',"atri'  
cadeiras de ciências f k k - #  , - a matncula nas
zanos que Z k Z J Z T  ™ a°s alunos Pai'
estas doutrinas sendo no ^r?^?serem a aprender 
qualquer dos f f  1 a° exame em
diante a taxa de 20«nnn CUrS°S das duas escolas> r e 
aplicada X  aumente d " W  # dadas taxas

. i s s  “ ™ r ,„ t d“  d i,m “



350 E nsino militar

Os exames começarão no principio do mez de 
dezembro, findo os quais haverá ferias até sete de 
janeiro; até 22 do mesmo mez se farão diariamente 
os exercícios segundo os programas que estabelece
ram; nos restantes dias de janeiro se procederá á 
matricula dos alunos. A congregação dos lentes da 
Escola organisará o programa dos pontos para os 
exames das aulas preparatórias e dos diferentes cur
sos, exceto das de desenho em que sómente se fará 
a classificação dos alunos em vista dos trabalhos por 
eles feitos durante o ano. 0  programa para exames 
deverão conformar-se com as seguintes: l.° — have
rá um certo numero de pontos organisados pela con
gregação sobre as materias mais apropriadas ao exa
me, e escolhidas entre as doutrinas que os exami
nandos tiverem estudado durante o ano; 2 .° os pon- 
os serão tirados á sorte; 3.° sobre as matérias dos 

pontos haverá duas provas em dias diferentes, uma 
oral e outra escrita, fixando-se o tempo suficien
te para uma e outra prova; 4 .° o ponto para prova 
escrita sera somente um para os alunos que de uma 
mesma doutrina tiverem de fazer exame em üm mes
mo dia. A congregação em vista das notas cometidas 
duraníe o ano formulará uma relação geral dos alu- 
nos habiliíados para fazer exame. Consideram-se in- 
nabiiitados para fazer exame os alunos que come
teram mais de 15 faltas sem causa justificada, em 
uma ou em todas as aulas; as faltas por causa justi
ficada serão contadas por metade. Os alunos que por 
motivo justificado deixarem de fazer exame no mez 
de dezembro, poderão ser a ele admitidos nos ulti
mos dias de janeiro, mediante permissão da con
gregação. Os opositores poderão ser nomeados, não só
dores ̂ arem ^on*os aos alunos> como para examina-

ago



SSI SjWsr ' -'.i'-’ 'VjBHjiH

A Instrução e o Imperio 351

J o p o tó o i^ T a S n S  K l f f Bdr tiC°1’ Profess^es, 
tas por decreto Na execucâÓ J 7 ^  Serâo fei' 
no distribuirá os lenter* suljsfri.ttr̂ cforrna °  

latuais pelas diferentes p o l;  stltut°s e professores

tulo a c a d e m i r n  t " I ™  T o  habilitad°s por ti- 
I professores e substitutos c r u a L V ^  ° S atuais Ienies> 
dos nessa distribuição m l ”  f °'iem contem pla- 
aos anos de exercício X t i  ° rdenado Proporcional 
gisterio na razão de 20 fnn°’ qUe tiverem de ma- 

! agora estabelecido para  s m S  “ “ j  S?. achava até 
denado por inteiro. As vasas me È  &° °r‘
das na ocasião da re fo rm a  qU- n a ° f° rem  Provi- 
nam ente por ind irid .m f ’ Serao suPridas interi-

jtados, podendo o prorime’nto d e E ™  'Í"lT  babili- 
ato do mesmo goyemò at n 1  ter luSar Por 
Além deste para o prorimentn Corrente a™.

[concurso. Para preenchimenrn Sa po?era fazer-se por 
[lentes haverá concurso enfre as Aduras vagas de
dispensados os atuais s u b s tL L T ’̂ 0'’68’ Sei,<1° dele 

jcução desta reforma Lm m  * S’ que no ato da exe- 
psterio, os quais ficam suie^fL™ /Li exerc*c'° do ma-
iue ora se impõem aos olositore ̂  
íos vencimentos ane i w  - r?s* .assim conio> além 
diva tabela gosaLo í  )n?  desl§nad°s na respe- 
,íUea e*®s_sao conferidas, e p
í s % “  z t t S " a”;
po do praso de 6 mezes 'prem’ serao postas, den- 
pão resultar proviment > i ?n<. l!rso> e ffuáhdo deste 
povos CMcursL n n L L ,L  flni-tlV0’ se P ^ e d e rá  a
rados além de 6 nieze's SeL “a° poderao ser esPa"I mezes- Se as vagas forem de opo-

í
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Os exames começarão no principio do mez de 
dezembro, findo os quais haverá ferias até sete de 
janeiro, ate 22 do mesmo mez se farão diariamente 
os exercícios segundo os programas que estabelece
ram, nos restantes dias de janeiro se procederá á 
matricula dos alunos. A congregação dos lentes da 
Escola organisará o programa dos pontos para os 
exames das aulas preparatórias e dos diferentes cur
sos, exceto das de desenho em que sómente se fará 
a classificação dos alunos em vista dos trabalhos por 
eles feitos durante o ano. O programa para exames 
deverão conformar-se com as seguintes: l.° — have
rá um certo numero de pontos organisados pela con
gregação sobre as materias mais apropriadas ao exa- 
me, ® escolhidas entre as doutrinas que os exami
nandos tiverem estudado durante o ano; 2 .° os pon
tos serão tirados á sorte; 3.° sobre as matérias dos 
pontos haverá duas provas em dias diferentes, uma 
oral e outra escrita, fixando-se o tempo suficien- 
e pmu uma e outra prova; 4.° o ponto para prova 

escrita sera somente um para os alunos que de uma 
mesma doutrjna tiverem de fazer exame em üm mes
mo dia. A congregação em vista das notas cometidas 
durante o ano formulará uma relação geral dos alu-

, ltados para fazer exame- Consideram-se in~ 
habilitados para fazer exame os alunos que come- 
teram mais de 15 faltas sem causa justificada, em 
uma ou em todas as aulas; as faltas por causa justi
ficada serão contadas por metade. Os alunos que por 
motivo justificado deixarem de fazer exame no mez 
de dezembro, poderão ser a ele admitidos nos ulti
mos dias de janeiro, mediante permissão da con
gregação. Os opositores poderão ser nomeados, não só
doresdarem P°Utos aos alunos’ como para examina- ,
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J o p o íU Í r a T S jS to  ' S l i f ê r m S 1̂ " ^ 0^

satuais pelas diferenfp« nari * stltuto® e professores
> a is  convenitte ao L S  n L L â ,aS -C°m°■cher as vaaas de lpntpc  ̂ ’ •? dendo nao só preen-

■juntos, como quaisouor ; ? °Sílores’ P^ofess°res e ad- 
Itulo a c a d e r n ic o " S am̂ ^ ^ T M  habilitad°a por ti- 
Iprofessores e substitutos mie W T  °S atuais le«tes.
Idos nessa distribuição, com o ordenado*” COntempla- 
iaos anos de exercício pfoti^ denado proporcional
Igisterio na razão de 20 a n os’ T "  ‘IVerem de m a‘
agora estabelecido, para aúnk.Vs ,? lo  achava até 

*denado por inteiro PA« 5ulslÇao de direito ao or-
das na ocasião da reforma" 8 se i? ™  *1™  provi- namente por individimo * serão supridas interi-
tados, p o d a n d o ? j"lgar habili- 
ato do mesmo governo atnter íu§ar Por 
Além deste p a w V S n , ^ » „  d° Porren‘a ano. 

.... Jconcurso. Para preenchimem n P°!?era fazer-se por 
es- Jlentes haverá concurso entre dE>S faturas vagas de 
as :Jhspensados os atuais substitiito«P0Slt0reS’ sendo dele 

• »u ção  desta reforma con tin 1" ’ qUe n° ato da « e -
«isterio, os quais ficam i  exercicio do ma
l a e  ora se L põem  a o s " S o r e  » “ • 88 obri«a^  
pos vencimentos crue íhp« ~ j  > assim como, além 

f t iv a  tabela, gosarão i , T  deSlgnados na respe-
■ § » .  « te  «os ; „ X id t ,

figuidades, nas mimni™, , l naü> Por suas an-
f  agas, que para o fntnm va§as 1ue ocorrerem. As
fro  do praso de 6 m e^s « l 6™’ Serâo postas’ den-
®So resultar provimento A anaarso’ e quando deste
■ovos concursos q™ T am be^"-lV°’ f  procederá a
fa d o s  além  de 6 m e z e s S e ,  na°  püderao ser espa- I  ue o m ezes. Se as vagas forem  de opo-

,, .. * ..
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sitores ou de professores, que não tenham adjun
tos, enquanto não tiver lugar o provimento, pode
rão ser supridas pelo governo por nomeações inte
rinas.

As provas do concurso consistirão: a) em defesa 
de téses; b) em preleção oral á escolha do candidato;
c) em composição escrita sobre o ponto dado no ato 
do concurso; d) em provas praticas nas doutrinas 
que as admitirem. Depois do concurso, a congregação 
organisará duas relações uma dos concurrentes ha
bilitados e classificados por ordem do merecimento 
(que será submetida á escolha do governo) e outra 
dos inhabilitados. Os opositores que por duas vezes 
entrarem em concurso e forem julgados inhabilita
dos em uma mesma doutrina, serão exonerados do 
serviço da Escola. Os opositores que tiverem de ser 
para o futuro nomeados passarão também pelas pro
vas do concurso, as quais serão as mesmas exigidas 
para a nomeação de lentes catedráticos, menos a 
apresentação e a defesa de téses, e somente poderão 
entrar em concurso os individuos que tiverem apro
vações plenas em todas as doutrinas relativas ao en
sino a que forem destinados. Para as aulas, tanto 
preparatórias como de desenho quando se derem 
vagas, serão admitidos ao concurso, além dos adjun
tos, quaisquer oútros candidatos externos, que tenham 
os conhecimentos precisos, observando-se o seguinte: 
l-° — se 0 concurso fôr para o professorado das aulas 
de desenho, o governo, ouvida a congregação, desi
gnará as provas especiaes de habilitação; 2.° — se o 
concurso tor para as aulas de preparatórios, será 
ele feito pelo mesmo modo prescrito para os lugares 
de opositor; 3.° — o provimento dos lugares de ad
junto será feito pelo governo, que os escolherá entre 
os individuos habilitados, sem dependencia de cori-
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S r ° , sqz ’z  ^ % ít :l• « -
no decurso dos primeiros cinrT  V  ob.rt(fações, 
nomeação, e os adjuntos em m .niJ depois de su a  
congregação sobre sua n m l? ’ ®  fmP° «uvida a 
de lente é vitalício- e s£ p°sl?ao motivada. 0  lugar 
dido seu. Se por esnaco d Z f ™  SUr exonerado a pe- 
deixar ele de Comparecer sem ?  mese-s seSuidamente 
suspenso por ato do governo Causa Justificada, será 
gar-se até meses consecuti™* ® SC a ausencia prolon- 
siderará vago o W ar nnr 0 ,mesmo governo con-«i",0.«»"..“«fi s r  r*  »."»«
vxtahcidade, todas • ~ açao*. A exceção da
são aplicadas aos professores06/  T ™ ? menci°m*das 
sxtores e os adinnW ~° e?. e °P°sitores. Os opo-
pelas diferentes aulas T r a i o f /  C ^ 08 anualmente 
substituirão em seus imneir le"tes ou Professores 
hendo neste caso tanto S S *  6 fa,tas’ Perce' 
iguais aos dos resnectiv™ , adlocomo a gratificação
luem substituiremf e So 0t l eflSH°U professor<*. a
mento na Escola nos dias d ' 0* ao compareci-
c‘des em todos os exercícios ni ’i® Coa,djuvarcm os 

a fazerem em um dia em ean pra lcos dos alunos, e
li.ÇÕes dadas, e as duas con sabatina das
dias, horas e lugares ane f n J  eiJcl?s sem^nais nos 
gramas, a f i m T Í t e J eo ^ . « «  pro- 
ibes forem postas pelos alunos sni 8S aS duvidas> que 
difíceis, sendo obrigadosC “f, materias mais
sempre que assim lh’o indicar o lem a"188 materias ' 
do houver por parte dos atonns nte d.°_ano- Quan- 
das, os opositores preencherão o P‘'oposiÇão de duvi- 
Cla com a exposição on +* - eniPo da conferen- 
mm, cujo estudo 'lhe parecei T  daa doutrinas do 
ps opositores das caddraf X  • -Utd aos alun°s.
'mais servirão também dl ™  CJ3S fisicas e na‘em de preparadores das respe-
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ctivas aulas. Nas conferencias e repetições se tomarão 
o ponto aos alunos, mas as faltas não "serão contadas 
para o perdimento do ano, e somente servirão como 
notas para se apreciar a assiduidade e aproveitamen- 

• to. Os adjuntos de desenho são obrigados a compare
cer diariamente nas respectivas aulas, a tomar conta 
do ensino de turmas de aluno, que lhe forem distri- 
buidas pelos professores, a quem coadjuvarão em 
todo serviço proprio do ensino.

A jubilação com direito ao ordenado por inteiro 
só terá lugar, d’ora em diante, com 25 anos ou mais 
de exercicio efetivo no magisterio, e antes de 25 anos 
com o ordenado proporcional. O tempo de serviço 
como opositores e adjuntos é contado para jubilação. 
No caso de molestias somente se contará para a"ju- 
bilação até 20 faltas justificadas dentro de cada ano 
letivo ou 60 dentro de tres anos. Os lentes catedráti
cos que tiverem servido por 25 anos e continuarem " 
no exercicio de suas funções com permissão do go
verno, e neste caso perceberão o aumento de mais 
uma quinta parte do respectivo ordenado; e se comple
tarem 30, mais um terço do ordenado. Os lentes e 
professores atuais, que continuarem, poder-se-ão ju
bilar logo que completem 20  anos no exercicio do 
magisterio; mas neste caso terão sómente direito ao 
ordenado que percebiam na ocasião antes desta re
forma. Os lentes que tiverem servido por 25 anos 
continuarem o exercicio de suas funções a aprasn 
mento do governo, terão o titulo de Conselho, o qual 
sera também concedido aos diretores que bem ser
virem por espaço de cinco anos.

Os lentes catedráticos e os opositores que estive
rem substituindo qualquer lente, presididos pelo di
retor da Escola, constituem a congregação. Com
pete-lhe. a) propor ao governo compêndios proviso-

v
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f *oZ li^TVoTs s a s ? * ?  para

alunos habilitados a fazer examo’ ° <iUalificar 08 
■por ordem numérica d™ f  e 0  merecimento 
■aprovados; d) informar a„ qUe anu£dmente forem
•isr p„r a  « S s ; ; » " » " - »  iud„ q«

110 ° 1 «e julgar conveniente na™ „ a°„“ esm° 8<wsr- 
« ° melhoramento da Escote • ei f®aU,lar andamen- 
f r  s?bre a expedição de d ’ , £ nalmente resol-
ichareis, e doutores'em cienídí f 'plomas a«s ba
le naturais e tambem de cartas'8 ,™atemaücas, fisicas 
; As faltas cometidas net™ 16 enSenbeiros civis.

ftscola em contravenções aos estatutos “° T ™*0  da 
| e ordens policiais oudonfr ,: , ’ regulamentos
fões ou contra o resnehn d auIas durante li- 
íao  punidas segundoPa oravM ^ “ÍJ8 suPeriores, se- 

eguintes penasfrepreenSn ™ ^  d° delito com as 
lo dia da em ordem
|ho dias ou na mesma escola ou * 0! ,dlretor até 
!o maior de qualquer dns unu °U f° ía deIa> no esta~ 

- 0S Privados da frequência doP°S,i n a 0  S?ni*° os aIU" 
, i e oito dias até quinze- pxrh ~aa*as’ Prisão de mais 
| n°s ou exclusão perpef^ 1 ° íemporaria a*é dois

«' ! M ilhará d ^ a p h c S r s e T ^ 0  6 P ra tÍC 0  da Es‘, eial de dois anos d e s t in a i  1™ Um curso es- 
«alunos de armas de infantaria ° !i someilte Para 

I .e 2-° Para o das armas dt !  riu* ?avalaria> e o 
aior e engenharia militar. rtlPlaria, do estado

Istrfb^idafpeTo ídTlZÍT^r 6 pratic0 serâo
f ° : l.# cadeira: to p o a ra f^ * 6'" ,Curs.?. militar: l.° 
ffdendo tatica, estrateeira e aríe niI ltar c°mpre-

‘I  ’ trateglca e castrametação; forti-
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ficação passageira; balística elementar. 2.a cadeira: 
administração, legislação e historia militar; noções 
de direito das gentes aplicado aos usos da guerra. 
Aula de desenho militar e topográfico. 2.° ano: l.a 
cadeira: artilharia compreendendo os princípios fun
damentais da balística no meio resistente; estudo com
pleto das bocas de fogo e sua construção; fortifica
ção permanente (sistemas modernos) e conhecimen
tos dos sistemas antigos; ataque e defesa das praças 
de guerra; minas; noções de arquitetura militar e 
construções militares. Aulas de desenho de constru
ções militares, de maquinas de guerra, de fortifica
ções e de artilharia.

Haverá na Escola militar e de aplicação, e ex-; 
clusivamente destinada para os alunos militares uma 
aula preparatória em que se ensinem as mesmas 
noções elementares de matematica, mencionada naj
3.a aula de preparatórios da Escola central.

Curso de infantaria e de cavalaria. Constará o 
curso de l.° ano da Escola militar e de aplicação 
além do l.° ano da Escola central.

Os cursos científicos constarão: l.° o de artilha
ria e do estado maior, dos tres primeiros anos do j 
curso matemático da Escola central, e dos dois anos 
da Escola militar e de aplicação; 2.° o de engenharia 
militar, dos mesmos dois anos da Escola militar e 
de aplicação, além dos quatro do curso matemático 
e. das ciências fisicas e naturais da Escola central.

Para o ensino teorico de todas as materias da 
Escola militar e de aplicação haverá tres lentes ca
tedráticos e dois opositores (servindo de substitutos) 
além de um professor adjunto para aula de desenho. 
O ensino pratico constará do seguinte: l.° instrução 
pratica das armas de infantaria, cavalaria, e artilha
ria, compreendendo os exercícios e os manejos e no-
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menclatura das armas e maquinas de guerra; 2.° en- 
smo desde a primeira escola de soldado até as evo
luções e manobras; 3.° pratica de tiro das respecti
vas armas, e organisação de taboas de tiro e traçado 
de trajetórias; 4. exercido das bocas de fogo de 
campanha e de praça e de obuses, morteiros e ca- 
nhoes-obuses; 5.° manobras de forca; 6.° equitação 
jmhtar e hipiatrica; 7.» pratica do sendço Tglmen-
!os corno”  8a“Çmfle ch°ntabilidade das companhias e

uassacens dp8‘rln hat  6 acamPamentos militares, passagens de rios e embarques e desembarques- 9 o
pirotécnica militar, inclusive noções de quimica pra-
hca elementar aos alunos do 1> ano; 10.» confeção
n oC“ r  e, de toda esPec*e de fachinagem;
ca babTbcfl ■de Po vora e reconhecimento de sua for
ça balística, 12. exame e verificação das bocas de
fogo e dos projetis; 13.» método de encravar e desen-

14°- traba,hos topográficos e def í? íntoI , ensaios de construção de obras 
e fortificação e de minas; 16.» conhecimentos tecno- 
sicos das principais ferramentas, maquinismos e 
strumentos propnos daquelas obras ou dos traba- 

, pograficos e do seu respectivo emprego, visi- 
ando fambem os alunos as diferentes oficinas aue 
ouverem na Escola; 17.» esgrima e natação ’ '
scwním.0 ellS"Kí Pratlco “cima mencionado haverá 
-egumte pessoal; um professor de quimica nratici 
de pirotécnica militar; um mestre ^ e sg rim a  um
" W 6 ^ 0 6 hipiatrica; tres instrutores de
as c ie n tS L  m °- CUrsos de malquer das ar- icas, os quais no ensino dos exercícios
ricos- 1 «  a- T S; farã2 apücnção dos princípios 
d™á ’ser̂  !lp nSárUt0reS-de 2'a Classe> c«j<* «úmero
um bidns t  f  ' ia SeiS’ q ue serâo  esp ec ia lm en te  bidos de adestrar os alunos nos exercícios da
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escola de soldados, de pelotão, de esquadrão, e no ma
nejo das diferentes armas. Os instrutores de l.a e 2.a 
classes procederão no desempenho de suas obriga
ções de conformidade com as instruções e programas 
respectivos, sob as ordens do diretor. Poderão tam
bém ao mesmo tempo exercer os lugares de oficiaes 
no batalhão de engenheiros ou nas companhias dos 
alunos. Para os exercidos práticos e manobras ha
verá peças de campanha e de bater, obuses, mortei
ros e canhões obuses, espingardas e todas as mais 
armas, petrechos, palamentas, munições e equipa
mento, que forem necessarios para os exercicios mi
litares, bem como os instrumentos e ferramentas pro
prias para os ditos exercicios e para os trabalhos to-J 
pograficos. Haverá para os exercicios de equitação 
o numero de cavalos precisos, e para o de natação 
aparelhos apropriados.

As doutrinas que constituem o ensino pratico se
rão distribuídas no decurso de dois anos, e conforme 
as armas a que pertencerem os alunos, por progra
mas orgnisados pelo conselho de instrução da Es
cola, e aprovados pelo governo, de modo a combi
nar convenientemente o ensino pratico com o teorico, 
devendo em cada ano haver exercicios práticos fóra 
da Escola, por tempo de um mez, na estação e lugai 
que o mesmo governo julgar mais proprio, sob pro
posta do conselho de instrução.

Os alunos militares depois de completarem c 
estudo das doutrinas do curso que estudarem, serãc j 
examinados nas materias, que constituem o ensine 
pratico correspondente ao mesmo curso. 0 conselho 
de instrução regulará o modo porque devem ser fei
tos os exames práticos. Serão examinadores os ins 
trutores de l.a classe, e na sua falta o substituirão of | 
oficiaes habilitados, que estejam ao serviço da Escola

f̂gfgggj lp| í'
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designados pelo conselho de instrução. Depois de 
concluído o curso da arma, poderá estender-se, so
bre proposta do conselho, até mais um ano, o ensino 
pratico nesta Escola aos alunos que se mostrarem 
m habilitados no exame respectivo. 0  governo quando 
julgar conveniente, poderá mandar praticar nesta 
Escola os oficiaes subalternos dos corpos e armas do 
exercito, por tempo que não exceda a um ano. Os 
oiiciaes e praças de pret da guarnição da Corte farão 
d ora em diante na Escola militar e de aplicacão 
os exames práticos exigidos pelo Reg. de 31 de maíco 
de 1851. Havera na Escola militar: uma bibliotéca; 
um laboratory pirotécnico; um gabinete de modelos 
de todo material de guerra e de relevos de obras de 
fortificações e de construções militares; contendo 
igualmente uma coleção das principaes maquinas e 
armas modernas, ofensivas e defensivas; um polígono
desi1g1Câ ° í UIn p*cadídro 110 *u§ar que o governo

Para matricula do l.° ano da Escola se exigirá 
somente aprovação nas materias do l.° ano do curso 
matemático da Escola central para os alunos que se

oa 0  oGoUrSO de illfantaria e de cavalaria, e 
, 0 / • e r  anos Para os que seguirem o Curso 
' es ad° maior °u de artilharia, e a dos 4 anos 
naquele Curso para os de engenheiro militar. Para 
matricula nos anos seguintes, dos respectivos cursos 
ue uma das Escolas, basta que o aluno tenha obtido 
aprovaçao em todas as materias primarias e secun
darias do ano anterior. 0  encerramento da matricula 
^era ordinariamente no dia 31 de janeiro de cada ano,
rr ° Pr ° ^ ão P°r afluência de alunos. O aluno 
jue perder um mesmo ano duas vezes, por faltas, por
nonf ?r0Vad° 011 por que deixe de fazer exame, não I dera mais ser admitido á matricula nesse mesmo
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ano. Nenhum aluno militar será admitido á matri
cula, sinão nos anos do curso para cujo estudo tiver 
obtido licença do governo; a licença concedida para 
estudar o curso de engenharia militar fica sem efeito 
logo que ele tenha duas aprovações, simpliciter nas 
aulas dos tres primeiros anos matemáticos da Escola 
central devendo sempre ter aprovação plena na aula 
preparatória de matematica elementar. O governo, 
em qualquer epoca do ano, quando a respeito de 
algum aluno se der o caso de marchas, embarques 
ou desempenho de comissões importantes, poderá 
ordenar a anulação de matricula, ficando esta tran
cada, para que não se conte ao aluno perda do ano.

Os paisanos que forem lentes catedráticos terão 
a graduação puramente honorifica de major, os que 
forem opositores ou professores terão a graduação 
também honorifica de capitão; os adjuntos terão, en
quanto servirem, a graduação de tenentes. Uns e ou
tros usarão os respectivos distintivos, exceto se forem 
eclesiásticos. Os lentes, professores, opositores e ad
juntos militares, que tiverem graduação inferior ás 
acima prescritas também usarão dos mesmos distin
tivos honoríficos concedidos aos paisanos. Estes mes
mos docentes contarão para a reforma, sómente me
tade do tempo do magisterio, enquanto o exercerem; 
tanto os ditos lentes e professores, como os opositores 
e adjuntos, serão considerados extranumerarios aos 
quadros das armas a que pertencerem, podendo ser 
promovidos nessa mesma classe (e nela continuando) 
depois de completarem o dobro do tempo dos inters- 
ticios exigidos pela lei de promoção para acessos; 
chegados ao posto de coronel efetivo, poderão ser 
promovidos á classe de oficiais generais, como os 
outros coronéis do exercito.
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Para o regimen administrativo e militar haverá 
na Escola militar e de aplicação: I." -  um diretor, 
o ícial general ou coronel, que tiver pertencido ou per- 
tencer as armas cientificas; no seu impedimento será 
substituído pelo vice-diretor, pelo comandante do ba- 
talhao de engenheiros, por qualquer dos lentes, oficial 
superior, na ordem de sua graduação ou antiguidade.

Un' yioe-dn-etor, oficial superior, igualmente de 
a , cientifica, e lera especialmente a seu cargo a 
policia da Escola, a vigilanda sobre o material do es
tabelecimento, a inspeção sobre as oficinas e a fisca- 
lisaçao sobre a pontual observância e execucão das 
ordens do diretor, na parte escolar e economi- 
^  d° estabelecimento. 3.° _  um ajudante do 
diretor, oficial do exercito, com o curso de (mal
quer arma cientifica, e de patente inferior ao 
vice-diretor, que transmitirá aos diferentes emprega
dos as ordens emanadas do diretor, assinará e publi
cara as ordens do dia e terá a seu cargo a bibliotéca,
e r e t B ^ T 11-10!8’/  8 Sa'a dos lnodelos- 4-° — um secretario, oficial do exercito, também do curso de al
guma das armas cientificas que terá a seu cargo a es-
m o 3 °  da ESCOlf  f ° arquiv0- 5-° -  e almoxarife, um quartel mestre, um agente, dois cirur-
c» oes e um capelao, os quais servirão ao mesmo tem
po na Escola e no batalhão de engenheiros. E ainda 
0 mJmero de oficiais e inferiores precisos para os 
serviços das companhias dos alunos ou para coadiu-
EscolaS d° Serviç° de escrituraÇão da secretaria da

Haverá na Escola tres conselhos: o de instru- 
çao econ°mico e disciplina. 0  conselho de instru-
identpC°MP0/ a: a) dÍret0r da Escola como Pre-
ahdhs’ bi  d° V1í e".diretor’ c) d° comandante do 

o e engenheiros; d) dos lentes, professores
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e opositores; e) dos tres instrutores de l .a classe. Ao 
conselho compete: a) formar a lista dos alunos ha
bilitados para os exames e determinar, segundo es
tes e mais provas teóricas e praticas dos alunos apro
vados, nos gráos de merecimento de cada um por 
ordem numérica; b) consultar sobre tudo o que fôr 
relativo á instrução e ensino teorico e pratico ou pro
por ao governo o que julgar a bem do mesmo en
sino; c) designar compêndios provisorios, e indicar 
os meios de se organisarem compêndios definitivos 
e instruções praticas para o ensino escolástico; d) 
organisar programas circumstanciados para os con
cursos, exames e ensino teorico e pratico, extreman
do as materias do ensino relativas a cada uma das 
aulas; e) resolver sobre a expedição de cartas de 
engenheiro militar, e dos cursos de artilharia e es
tado maior, aos alunos que tiverem concluido o res
pectivo curso; e de simples certificado aos que tive
rem o curso de infantaria e cavalaria. Os opositores 
não tomarão parte nas deliberações tendentes a pro
vimento de cadeira se á substituições de lentes.

Os diretores da Escola central e da militar e 
de aplicação, que tiverem o curso completo da ex
tinta Academia militar ou da Escola, segundo as re
formas anteriores, ou o curso matemático e de ciên
cias fisicas e naturais da atual Escola central serão 
graduados doutores; do mesmo modo serão os in
dividuos, que forem agora e para o futuro nomeados 
lentes catedráticos. Os individuos que foram alunos 
e tiverem o curso completo de estudos da extinta Aca
demia ou Escola, segundo as reformas que se lhe 
seguiram, receberão o titulo de bacharel; e além 
disso e mediante as formalidades que forem estabe
lecidas, e se tiverem aprovações plenas em todas as 
doutrinas, poderão também receber o grão douto-
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res. Estas formalidades consistirão em defesa de te
ses sobre pontos com antecedencia designados pela 
congregação. Do mesmo modo os alunos que d’ora 
em diante completarem os quatro anos do curso ma
temático e de ciências fisicas e naturais na atual Es
cola central terão o grão de bacharéis; e o que tiver 
aprovações plenas em todas as doutrins desse curso 
e preencher as formalidades acima referidas, po-
charel°mar ° ^  ^outor’ Precedendo o de ba-

Escola preparatória da provincia de S.
f ° .Rl° Grande do Sul. O Curso de infantaria 

e cavalaria fica convertido em um curso de prepa- 
ratonos com a denominação de — Escola militar 
prepara oria da provincia de S. Pedro do Rio Gran- 
ae do t)ul—  e compreenderá, além de uma aula de 
i esenho linear e de paisagem, as mesmas doutrinas 
preparatórias distribuídas pelo mesmo numero de 
aulas, e pela mesma ordem em que as aulas pre
paratórias da Escola central. Haverá quatro profes
sores para o ensino (sendo um de desenho) e um 
adjunto para a aula de matematicas elem entarT  
Os professores depois de 1 0  anos de efetivo serviço no 
magisterio adquirem direito á jubilação, nos mesmos 
termos e pelo mesmo modo estabelecido para os 
professores das Escolas central e Escola militar e
o L ! P f aÇa0' 0 . professor da aula de matematicas 
uunentares sera necessariamente militar, e terá 
Pelo menos, com aprovações plenas, dois anos 

atemaücos da Escola central ou das Escolas anterio- 
es °s outros professores poderão ser paisanos com 

? “ aS Sraduações, puramente honorificas, con- 
edidas aos professores paisanos da Escola central

vernn 3  E?coI.a , miIitar preparatória poderá o go- 
no, se assim julgar conveniente, dispensar o latim-
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e nesse caso ficará anexo o ensino do francês á aula 
de historia e geografia, para a qual então será no
meado um adjunto. A admissão nesta Escola sómen
te terá lugar para os alunos militares, até a idade 
de 25 anos; os paisanos podem ser admitidos como 
externos, desde a idade de 1 2  anos; os militares como 
externos desde a idade de 14 anos; e estes sómente 
até a classe de oficiais subalternos inclusive. O pre
sidente da Provincia é o competente para conceder 
as matriculas. O governo designará anualmente o 
numero de alunos militares, que devem ser admiti
dos á matricula; os que forem aprovados nas dou
trinas de qualquer delas poderão matricular-se nas 
outras sem dependencia de nova licença. Os alu
nos militares que concluirem os estudos das au
las preparatórias proseguirão nas Escolas central 
e militar e de aplicação o estudo das doutri
nas dos cursos das armas, a que se destinarem. 
O governo lhes dará passagem gratuita para a 
Corte. E’ livre aos alunos militares, depois de 
aprovados em todas ou em qualquer das aulas 
preparatórias, voltarem ao serviço de seus corpos 
ou prosseguirem na Corte os estudos nas Escolas mi
litares superiores, se tiverem concluido o estudo de 
todas as doutrinas preparatórias, com aprovações 
plenas, pelo menos, na aula de matematicas elemen
tares; os que, porém, tiverem aprovação simpliciter 
na dita aula, não o poderão fazer sem previa licen
ça do ministro da guerra. Haverá o seguinte pes
soal administrativo: um diretor, oficial superior 
do Exercito, que tenha o curso de qualquer das 
armas cientificas; no seu impedimento será sub
stituído pelo professor mais graduado ou mais an
tigo; um ajudante, oficial do Exercito, tenente ou
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capitão, que tenha pelo menos o curso de infantaria 
e cavalaria; um secretario; um cirurgião militar 
Sao de nomeaçao do governo, por decreto, o diretor’ 
os professores e os adjuntos.” {Dec. 2116 d e t * £  
março de 1858). 0 ae A* de

I860. Regulamento organico. “A instrução teóri
ca militar e pratica correspondente será dada nos 
seguintes estabelecimentos: Escola central Escola

entais. A Escola central compreenderá o curso nnr 
"!a ^a's .“ .uncias matematicas e físicas e o de enge- 
nhana civil abaixo especificadas. 0  curso normasse 
co npoe de 4 anos e é destinado a formar especial

engenheiros geógrafos e em geral homens ha
bilitados para qualquer aplicacão cientifica As dou 
trinas serão distribuídas da maneira seguiíte T» 
a no: algebra com aplicação ás operações fumericas 
geometria trigonometria retilínea e topografia n  -
cadeira) • a u la ^ e T erimental e telegrafia (2 .a.acieira), aula de desenho topográfico e de paisanem
I T V  T lpOSÍÇâo geral da« equações p S P“ : 
|r ® ‘e fundamentais de geometria descritiva, geome-

ia analítica, calculo infinitesimal, mecanica maoui 
*>as, necessarios ao artilheiro (l.a cadeira) ’om W » 
S M " -  ou inorganica (2 .a cadeira); au ía^e  de- 
. ‘j projeções e de maquinas. 3 .° ano- conti
nuação do calculo infinitesimal e da mecanica n °
desenho V,b° tanica e ^ologia (2 .a cadeira); aula de
gonometria £

3 0 CUj S° de engenharia civil compõe-se do 1 0 2 °
nosrgu?nVsUr o n0ToaI’ 6 daS d0U‘rÍnas L a d a s ’gumtes anos: 4. ano: mecanica aplicada ás
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construções, arquitetura civil, estradas, pontes, e ca
minhos de ferro. (l.a cadeira); as mesmas materias 
da 2.a cadeira do 4.° ano do curso normal; aula de 
desenho de minas e de planos para execução de obras 
da naturesa das que foram acima indicadas. 5.° ano: 
mecanica aplicada arquitetura hidráulica, (l.a cadei
ra) ; metalurgia e montanhistica (2 .a cadeira); aula 
de desenho de construções e maquinas hidráulicas.

Escola Militar. E’ instituida para dar aos alunos 
militares saidos da Escola central, e convenientemen
te habilitados, a instrução especial ás armas de in
fantaria, cavalaria, artilharia, e aos corpos de enge
nheiros militares e do estado maior de primeira clas
se. As materias serão distribuídas da seguinte manei
ra: l.° ano: topografia, tatica, estratégia, castrame- 
tação, fortificação passageira, noções elementares da 
balística. (l.a cadeira); legislação, administração e his
toria militar, princípios de direito das gentes aplica
das aos usos da guerra. (2 .a cadeira); aula de desenho 
militar. 2 .° ano: arquitetura militar, fortificação per
manente, ataque e defesa de praças, historia das cam
panhas e assédios memoráveis. (l.a cadeira); arti
lharia compreendendo o estudo completo de balís
tica, e estudo especial das bocas de fogo e dos pro- 
jetis de guerra conhecidos, pirotécnica. (2 .a cadeira); 
aula de desenho militar relativo ás obras de fortifi
cação e artilharia. São preparatórios para matricula 
no l.° ano: a aprovação nas materias que constituem 
o  primeiro ano da Escola central; para matricula 
do segundo ano da Escola militar, além da aprova
ção do l.° ano desta escola, é preciso para os alunos 
que se destinarem á arma de artilharia a aprovação 
dos dois primeiros anos da Escola Central; para os 
do estado maior de l.a classe os tres primeiros anos,



A Instrução e o Imperio 367

■orm al°S ^  COrP° de engenheiros militares o cursa

%tô Z °\ÍV J ^ XiUar^  °  governo Poderá crear nas TW m eias em que julgar conveniente, escolas auxi-
t s e ? á  dCe° ,oimÍ1Ítar da Cdrte- °  C"rso des(as es-toias sera de dois anos, a saber no l.° ano se ensi 
tarao as doutrinas da 1 .» cadeira da Escola central
i o u S f d o rte«p. f tiv:; v °  r  an° -  « 1 Kloutrmas do 1 . ano da Escola militar. Além destas
ulas haver* uma aula de lingua franceza. Sã, exiat
as para matricula: 1 .» idade de 15 anos; 2 o licenca _Jo ministro da • a o 9 * llcenÇa

le- 4 ° a n r a t ie f  ,i, ’ "  . 1 e  escrever correntemen-■e, 4 . a piatica das quatro operações fundamentais
j a  arimetica sobre mteiros e frações. Os alunoT anrÔ
la d o s  nas matérias das Escolas auxiliares e nos exer-
I  ^ S ad°S ter ° CUrso -m a s

I ;  e to l í /  r e g & t i f p ^ a  C m aT  iS rT o r,

9  nensoes e desenho linear. Os professores serãn nfí 
f e  'de in860)°reS dOS COrpOS-” 2582 1.» d e

l í  s r e  t S t r d ^ í ^
S  t ?  °U df algum n a v i0  da armada quente-

terV pT r fim*1” 8 E7 la PratÍCa de *
as neces arias baí r i  -P6ClaI Crear -««m iros com 
4 ar a hnrZ! ,bablbta‘?oesi Para poderem desempe- 
Egos da armada os importantes
Jdo res e f 7 ■ de Çe?a’ ílei? de artilharia, carre-
®ramenfpeSCOtf-lrOS' A mstru5ao «as praças será in- 

M  nte Pratica e compreenderá: l.° noções ele-

■.............



rnnstrucões arquitetura civil, estradas, pontes, e ca const uç » 4 a ^ejra\ . as mesmas materias
mmhos de íerro. (1 . caae ) i. allia de
da 2 .a cadeira do 4 .» ano do curso nom al, aula de
desenho de minas e de planos para execução ^f da naturesa das que foram acima indicadas 5. ano.
mecanica aplicada arquitetura hidrauhca (1 . cadei
ral • metalurgia e montanhistica (2 . cadeira), au
de desenho de construções e maquinas hidrauhcas.

Escola Militar. E’ instituída para dar aos alunos 
militares saidos da Escola central, e convenientemen
te habilitados, a instrução especial as armas de in
fantaria, cavalaria, artilharia, e aos corpos de enge
nheiros militares e do estado maior de primeira clas
se As materias serão distribuídas da seguinte manei
ra- 1 0 ano: topografia, tatica, estratégia, castrame- 
tacão, fortificação passageira, noções elementares da 
balística. (l.a cadeira); legislação, admmistraçao e h 
toria militar, princípios de direito das gentes aplica
das aos usos da guerra. (2 .a cadeira); aula de desenho 
militar 2 .° ano: arquitetura militar, fortificação per 
manente, ataque e defesa de praças, historia das cam
panhas e assédios memoráveis. (1 . cadeira); arti
lharia compreendendo o estudo completo de ba is- 
tica, e estudo especial das bocas de fogo e dos pro- 
jetis de guerra conhecidos, pirotécnica. (2 . cadeira) > 
aula de desenho militar relativo as obras de form 

; cacão e artilharia. São preparatórios para ma^ u l a  
no 1 ° ano: a aprovação nas materias que constituem I primeiro ano da Escola central; para matricula 
do segundo ano da Escola militar, alem da aprova
rão do í °  ano desta escola, é preciso para os alunos 
aue se destinarem á arma de artilharia a aprovaçao 
dos dois primeiros anos da Escola Central, para o 
t  estadoPm“ or de I a classe os tres primeiros anos,

300 Ensino m ilitar
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e para os de corpo de engenheiros militares o curso 
normal.

Escolas auxiliares. O governo poderá crear nas 
Provincias em que julgar conveniente, escolas auxi
liares da Escola militar da Corte. O curso destas es
colas será de dois anos, a saber no l.° ano se ensi
narão as doutrinas da l.a cadeira da Escola central 
e o desenho respectivo e no 2 .° ano se ensinarão as 
doutrinas do 1 . ano da Escola militar. Além destas 
aulas haverá uma aula de lingua franceza. São exigi
das para matricula: l.° idade de 15 anos; 2 .° licenca 
do mmistro da guerra; 3.° ler e escrever correntemen
te; 4. a pratica das quatro operações fundamentais 
da armietica.sobre inteiros e frações. Os alunos apro
vados nas materias das Escolas auxiliares e nos exer- 
cicios práticos serão reputados ter o curso das armas 
de imantaria e cavalaria.

Escolas Regimentais. “ 0  governo poderá organi
s e  escolas regimentais para formar inferiores para 
os corpos, com a necessaria instrução, compreenden- 
o a leitura, caligrafia, arimetica, geometria e duas 

dimensões e desenho linear. Os professores serão ofi
ciais ou inferiores dos corpos.” (Dec. 2582 de l.° de 
maio ae 1860).

1861. Escola pratica de artilharia. “Estabelecer- 
|se-a no porto do Rio de Janeiro á bordo da fragata 
Constituição ou de algum navio da armada que te- 
nba bateria corrida, uma Escola pratica de artilha
ria que tera por fim especial crear artilheiros com 

jas necessarias habilitações para poderem desempe- 
jnliar a bordo dos navios da armada os importantes 
■cargos de chefes de peça, fieis de artilharia, carre
gadores e escoteiros. A instrução das praças será in- 
Iteiramente pratica e compreenderá: l.° noções ele-



mentares de arimetica. 2 ° princípios ^  geometria 
oratica. 3 .° nomenclatura das bocas de fogo, das ca 
retas, projetis, palamenta, vestidura e outros acesso- 
rios usados na artilharia naval. 4.° exercício de arti
lharia em geral, em bateria ou rodizio, empregando- 
se tanto o método de carregar ordinario, como simu - 
taneo. 5 .° exercicio de obuz de desembarque, monta
do um reparo de campanha. 6 .° exercício e manejo 
das armas de fogo portáteis em uso na marinha, n - 
menclatura das peças de que elas se compoem. /. 
noções de tiro de tais armas, com especialidade das 
carabinas modernas e pistolas repetidoras. 8 . exercí
cio do morteiro, método de lançar as granadas de 
mão, e de dirigir os foguetes incendiarios, e exercício 
do sabre. 9 .° conhecimento pratico dos princípios do 
balistico. 10 .° método de achar o vivo de uma boca 
de fogo e determinar o seu angulo de mira. 1 1 . uso 
das aleas e massas de mira, método pratico de gra
dual-as e colocal-as nas bocas de fogo. 12 . noçoes de 
trajetória, ponto em branco, angulo de projeção, an
gulo de queda e de tiro. 13.° determinação^ por mé
todos práticos das distancias. 14.° explicações sobre 
o emprego oportuno das diferentes cargas de polvoia 
e projetis em uso na artilharia naval... E alguma»! 
outras instruções técnicas. 15.° observações praticas 
sobre a execução do tiro e todos os detalies 
as pontarias e circumstancias que as possa moaiiicar 
em um combate. 16.° considerações sobre os pontos 
do navio inimigo, que só devem de preferencia ba
ter, e sobre a escolha do momento mais favoravelj 
de fazer fogo, atendendo não só ao estado do mar,.1 

balanços e arfaduras, como a posição do inimigo. 
17.° observações sobre a influencia que tem nos des
vios dos projétis, tanto a direção, mais ou menos 
obliqua do eixo da boca de fogo, como as arfaduras,

20g Ensino militar
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a força e direção do vento. 18.» modo de reparar 
durante o combate qualquer avaria, que se dê nos 
acessonos da artilharia. 19.» deveres dos chefes de 
peça, carregadores e mais serventes, tanto nos casos 
ordinários, como durante o exercício combate, incên
dio e abordagem. 2 0 .» arrumação do paiol da polvora 
e despensas da artilharia, cautelas e precauções a 
tomar no momento do transporte da polvora e arti-
èds°Se 'L T errf- T  c° nservaÇão da artilharia, pro- 

jetis e mais petrechos de guerra, conservação e lim

f c«p5 ° n aS , JfCaS de fogo’ rec°nhecimento, e veri- 
iicaçao dos defeitos provenientes do serviço, uso das
agulhas e instrumentos de artilharia. 23.» diferentes
métodos de atracar a artilharia a bordo, tanto em
ca^artilharia ^  rodlf 10’ 24-° embarcar e desembar-
tíííaria e nrp,a C-rrelame- 2f  IallÇ;lr ao mar a ar- 
racão 27 »' ecauçoes que se devem tomar nesta ope-
, a f d i f e r l n r 1? 601111611*0  d0S t0ques e sinais usados 

Iheiro do l »*? fa? au  Compêndios: Manual do arti- 
do 1  tenente Henrique Antonio Baptista. O pro- 

essor, acompanhado das praças da Escola, fará anual
mente um cruzeiro de 40 a 50 dias em navio mixto As
pecasSeqUfi;eisVdrem n ‘ido. a classificação de chefes, de 
S1 * f ~ 5  a^Whana, não poderão exercer as
to n g r * ° ?  u-r?rd° d° S navios da armada, enquan- 
i na° se habilitarem nos trabalhos de laboratorio,

Lr ! f f sayeis ao serviço de bordo, como sejam cor- 
i cartuchos para artilharia, e encartuchar os mes- 

; os, tratar de polvora avariada, fazer tacos pirami- 
es e cartuchos de mosquetaria. Dois meses no labo-
atorio pirotécnico da marinha.” (Dec. 2790 de 1 ° de 
mo de 1861).
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1863. Regulamento. “A instrução militar teórica 
e pratica será dada: l.° escolas regimentais 2 . es
colas preparatórias; 3.° escola militar; 4 escola cen 
trai As escolas regimentais são destinadas a forma 
oficiais inferiores com a indispensável instrução para 
oserviçÒ dos corpos do exercito. Esta instrução com
preende para todas as armas: leitura, caligiafia, dou 
trina cristã, as quatro operações sobre numeros in
teiros e frações, tanto ordinarias como decimais, me
trologia, desenho linear, as principais disposições da 
legislação penal militar, e os deveres do soldado 
cabo, forriel e sargento, em todas circumstancias do 
serviço de paz e de guerra. Para cada uma das armas 
a instrução pratica respectiva será regulada por pro
gramas organisados pelo conselho de “ struçao a 
Escola militar. Nenhuma praça poderá frequentar 
escola por mais de dois anos. Cada escola tera um 
só professor que será o diretor dela, e um ou mais 
adjuntos, conforme o numero de alunos. _

As escolas preparatórias são destinadas ao en
sino das doutrinas preparatórias exigidas para os 
cursos militares, e a instrução pratica elementar das 
diferentes armas. O governo poderá crear escolas na 
Corte e nas Provincias em que julgar necessarias. 
A da Corte será anexa á Escola militar e tera inter
nato. 0  curso será de dois anos nos quais se ensi
nará: gramatica portuguesa e francesa; traduçao e 
exercidos desta lingua; historia e geografia especial- 
mente as do Brasil; arimetica, algebra elementar, 
geometria, trigonometria plana, desenho linear e geo
metria pratica; administração de companhia e cor- 
pos. 0  governo estabelecerá o programa para a d - 
visão deste curso, e poderá anexar-lhe o estudo da 
lingua inglesa. Para matricula: ter praça um exer 
cüo e idade menor de 25 anos; licença do ministro
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J da guerra na Corte e dos presidentes nas Provincias • 
lier e escrever correntemente o português, pratica 
Idas quatro operações sobre numeros inteiros; robus-
nraca'noderá1̂  8 T  ÍnSpeçã° de saude' Anhum a I praça podei a frequentar a escola por mais de quatro
anos. Para regenda das aulas haverá tres professores

Je ois adjuntos. Os professores servirão em comissão
|e o de matematica será necessariamente oficial ten-

t o s  1 oda° r nr  f era° distribuídas pelos seguintes 
I 10S. 1. ano. algebra superior inclusive a teoria das
t alec Í d S e tr a -analÍtÍCa-de dUaS 6 três dimensõesm. cadeira), física experimental, precedida de no- 
jçoes de mecanica; química inorganica e suas aplica- 
fcoes a pirotécnica militar (2 .a cadeira); aula de de-
femno 2P°fno-CtOVtOP08fafÍa 6 reconllecimento do
Lrla m ilL r f i-f-1Ca-eS 'ategla’ castrametaçSo, his- na militar, fortificação passageira e noções de for-
fi*ca£aa Permanente, noções elementares de balis-
L  cadeira> • dlreito das gentes com aplicacão

„ri )S,  , r SUfrra’ Preeedendo as noções de direito
ri, , ?  a ! re,!° P“bllC0’ iegislação militar (2 .« ca-

Htiva ™ ! ;  ! ?  de Pmjeções, geometria d ®
I, , compreendendo o estudo sobre os iilanos co
lido61 dV UB apbcaçao 80  desenfiamento. 3.° ano: cal- 

lo diferencia! e integra!, mecanica, balística teo-
i i l r i ? P a ( ‘ Cadeira); tecnologia militar, ar-

lente 1Pa? / 1Stei? as de fortificação perma-
a defesa das praças, minas militares

ho* II

r#

\ \
\
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A Escola central é destinada principalmente ao 
ensino da matematica, ciências físicas e naturais e 
completar a instrução teórica e pratica dos alunos 
que, depois de concluírem os tres anos da Escola 
militar, obtiverem permissão para frequentar os es
tudos complementares dos cursos de estado maior 
e engenheiros. As doutrinas são distribuídas da ma
neira seguinte: l.° ano: algebra elementar e supe
rior, geometria, trigonometria retilínea e esferica. 
Aula de desenho linear e topográfico, noções de to- 
pographia. 2.° ano: geometria analítica, teoria geral 
das projeções, elementos de calculo diferencial e in
tegral; a parte da mecanica necessaria aqueles ele
mentos (l.a cadeira); fisica experimental precedida 
de noções de mecanica (2.a cadeira). Aula: reso
lução grafica dos problemas de geometria descritiva 
e suas aplicações á teoria das sombras. 3.° ano: con
tinuação do calculo diferencial e integral e da me
cânica. (l.a cadeira); quimica inorganica e analise 
respectiva (2a cadeira). Aula: desenho de maquinas.
4.° ano: astronomia, topografia, geodesia (l.a cadei
ra) ; botanica, zoologia precedidas de noções de qui
mica organica (2.a cadeira). Aula: desenho geográ
fico. 5.° ano: mecanica aplicada ás construções, prin
cípios de arquitetura civil, noções teóricas e praticas 
do regime dos rios, canais, encanamentos, navegação 
interior, natural e artificial, estradas, pontes, vias fer
reas, telégrafos (l.a cadeira); mineralogia e geolo
gia (2a cadeira). Aula: desenho de arquitetura, or
denação e decoração dos edifícios civis e militares, 
execução de projetos. 6.° ano: estudo complementar 
da hidrodinâmica aplicada e dos caminhos de ferro; 
descrição e estabelecimento dos motores e maqui
nas hidráulicas; melhoramento dos rios relativamen
te á navegação e inundações; detalhes de construção
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de canais navegáveis; encanamento e derivação das 
aguas; abertura de poços artesianos; segurança e 
conservação dos portos; desobstrução das barras e 
ancoradouros (l.a cadeira); economia politica, esta
tística e princípios de direito administrativo. (2 .a ca
deira). Aula: desenho de construções e de maquinas 
hidráulicas. Exercícios práticos de agrimensura, to
pográficos, triangulação e de geodesia. Visita ás cons
truções e obras notáveis, grande fabricas, oficinas pu
blicas, etc. Os alunos paizanos que concluírem o es
tudo de todas as doutrinas dos quatro primeiros anos 
e que estando habilitados em desenho e em todos 
os exercícios práticos, o forem também na pratica 
do Observatório e em operações geodésicas, serão 
considerados engenheiros geografos. Os que comple
tarem os seis anos, engenheiros civis. Gráos de ba
charéis em ciências fisicas e matematicas e de dou
tores. Biblioteca, gabinete de fisica, laboratorio de 
quimica, gabinete de mineralogia e geologia, sala 
de modelos de construção e de maquinas. Concurso 
para o provimento da decencia entre repetidores e 
adjuntos.” (Dec. 3083 de 28 de abril de 1863).

1866. Escolas preparatórias. “O curso da Escola 
anexa á Escola militar será de tres anos e compreen
derá: gramatica portuguesa, francesa, inglesa; his
toria e geografia; arimetica, algebra elementar e geo
metria, trigonometria plana; desenho linear e geome- 
tiia pratica; teoria e pratica de administração de com
panhias e corpos e instrução elementar das diferentes 
armas do exercito, compreendendo ginastica, natação 
e esgrima. As materias serão distribuídas do modo "se
guinte: l.° ano: gramatica nacional, francês, inglês 
(leitura e versão facil), arimetica e desenho linear.
2 .° ano: francês e inglês (tema e conversação), geo
grafia e historia antiga, algebra e desenho linear. 3 ,°

• i
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ano: francês e inglês (tema e conversação), geogra
fia e historia da idade media, moderna, geometria 
e trigonometria plana, desenho linear e geometria 
pratica. Na aula de matematicas o método será o 
simultâneo e individual. Nas outras o mutuo e mixto. 
Os alunos em todas aulas, exceto matematicas, serão 
divididos em classes nunca menores de 6 nem maio
res de 12.” {Dec. 3705 de 22 de setembro de 1866).

ç 187 f Regulamento para as escolas. “A instru
ção militar teórica e pratica será prestada ás praças 
do exercito nos depositos de instrução, nas escolas 
regimentais e na Escola militar. As Escolas regimen
tais sao especialmente destinadas a preparar oficiais 
interiores com a indispensável instrução para o ser
viço dos corpos do exercito. Esta instrução compreen
de: a) para todas as armas: leitura, caligrafia, dou
trina cristã, as quatro operações sobre numeros in
teiros e frações, tanto ordinarias como decimais, me
trologia, desenho linear, as principais disposiçÕfes da 
legislação penal militar, e os deveres do soldado, cabo 
de esquadra, forriel e sargento, em todas as circums
tandas do serviço de paz e de guerra; b) para cada 
uma das armas: a instrução pratica respectiva, que 
será regulada por programas organisados pela con
gregação da Escola militar e aprovada pelo governo. 
Não serão admitidas á frequência das escolas regi
mentais as praças que contarem mais de quatro anos 
de serviço, salvo ficando obrigadas a servir por mais 
dois anos depois de julgadas prontas na instrução res
pectiva, conforme a arma que pertencerem/ O mi
nistro da guerra, na Corte, e os comandantes das 
armas nas Provincias marcarão anualmente o nu
mero de praças que devam frequentar cada Escola 
regimental, os voluntarios sempre serão preferidos.

. i I. 1
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Nenhuma praça poderá frequentar a Escola por mais 
de dois anos. Os professores serão subalternos ou 
oficiais inferiores com a gratificação de 20$ mensais. 
Cada Escola terá um professor e um ou mais adjun
tos conforme o numero de alunos não excedendo de 
unr se esse numero fôr maior de 40. Os adjuntos 
serão escolhidos dentre os oficiais inferiores e cabos 
de esquadra e perceberão a gratificação de 10$ men
sais.

A Escola preparatória anexa á Escola militar é 
destinada ao ensino das doutrinas preparatórias exi
gidas para os cursos militares, e á instrução pratica 
elementar das diferentes armas, tendo internato em 
condições analogas ao dos alunos da Escola militar. 
No curso de preparatórios se ensinarão: gramatica 
portuguesa; as linguas francesa e inglesa; historia 
e geografia, especialmente do Brasil; arimetica, al
gebra elementar; geometria; trigonometria plana; 
desenho linear e geometria pratica; administração 
de companhia e de corpos. Além disto será prestada 
a instrução pratica das diferentes armas do exercito, 
compreendendo ginastica, esgrima e natação. O curso 
será de tres anos, Na aula de matematicas elemen
tares seguir-se-á o método simultâneo e individual. 
Nas outras aulas seguir-se-á o método mutuo e mixto: 
pelo método mutuo o professor poderá designar os 
alunos mais adiantados para instruirem os outros; e 
pelo mixto seguirão eles indistintamente ora o simul
tâneo, ora o individual. Em todas as aulas, exceto 
na de matematicas, poderão os alunos ser divididos 
em classes nunca menores de seis, nem maiores de 
dez, segundo os diversos graus de instrução. Cada 
classe será dirigida por um dos alunos mais adian
tados, o qual se denominará, monitor. O tempo para 
as aulas será de duas a quatro horas: a ultima hora
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será sempre destinada aos exercícios e temas. O tem-
nSrfpw a<tS “ T  1® ni‘ltema,icas e de desenho linear 
Dhrá ™ d7 ^  < e treS horas •• O ano letivo princi- 
íemhrr P 7 de J anelro e terminará no dia 6 de se-
es“ far' h m J rf0 'T '0’ ° jui*° do conselho

inhabiiifn27r,'  eT n~e de os alunoshabilitados nao poderão continuar na freauencia
das aulas no mesmo ano. Os exames finds serão 
cão°dnSF Uníi0 pro§rama ^an isad o  pela coiigrega-
de outubm e no6 pel° «0verno> mefcs
mes nraticos p i ™ '1'0; de|)10IS de terminados os exames práticos. Para matricula nesta Escola exice-se-
ter praça no exercito e idade maior de 16 anos li-
cença do ministro da guerra; Jer e escrever c£ r £ _

e o português, pratica das quatro operações so
bre numeros inteiros; robustez para o serviço veri 
ficada em inspeção de saude; ter sido vacinldo Para 
regencia das aulas haverá cinco professores e cinco 
adjuntos mediante concurso. Ao comandante da Es 
cola militar cabe a direção da Escola preparatória
0 governo designara anualmente o numero de alunos
que devam ser admitidos. Haverá um conselho es
colar composto do comandante, do 2.° comandante 
dos professores e adjuntos, e dos instrutores, a juiso 
do comandante da Escola. J

Na Escola militar ficará exclusivamente concen
trada a instrução teórica e pratica, necessaria aos 
oficiais e praças do exercito. As doutrinas que consti
tuem o ensino da Escola são: 1.» ano: 1.» cade ira • « W .
in T e S T » V g d°“ etrÍ?-analitica’ eaículo diferenciale1 Sra*» 2. cadeira: íisica experimental, comnreen-

ndo elementos de telegrafia eletrica militar crui- 
mica inorganica. Aula: desenho topográfico tono- 
grafia e reconhecimento de terrenos. 2.° ano* I a ca
deira: tatica, estratégia, historia militar, castrame-
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tação, fortificação passageira e permanente, compre
endendo o ataque e defesa dos entrincheiramentos e 
das praças de guerra, noções de balística; 2 .a cadeira : 
direito internacional aplicado ás relações de guerra 
(precedendo noções de direito natural, e de direito 
publico), direito militar (precedendo analise geral 
da Constituição). Aula: geometria descritiva, com
preendendo o estudo sobre planos cotados e sua aph- 
oaoÇa° a° desenfiamento das fortificações militares.
. al?o: ■ cadeira: mecanica racionai e sua aplica- 

çao as maquinas, balística; 2 .“ cadeira: tecnologia 
militar compreendendo o desenvolvimento de tele
grafia e iluminação elelrica na defesa das praças (e 
precedida das noções indispensáveis de mineralogia, 
geologia e botanica), artilharia, minas militares. 
Aula: desenho de fortificação e das maquinas de 
guerra. 4. ano: 1. cadeira: trigonometria esferica, 
otica, astronomia, geodesia; 2 .a cadeira: adminis- 
í[.aÇa° “ ditar (precedendo noções de economia po
lítica e de direito administrativo). Aula: desenho geo
gráfico, redução de cartas. 5.° ano. 1.» cadeira: cons
truções civis e militares, hidráulica (compreendendo 
as principais noçoes sobre regime de rios, encana-
w i f  1 °reS, da a«ua)’ estradas ordinarias e vias 
ferreas (prmcipalmente em relação á arte da guerra); 
2 cadeira: mineralogia, geologia e botanica (prece- 
aiaas de noçoes de química organica). Aula: noções 
de arquitetura civil e militar, desenho de arquitetura, 
execução de projetos. O ensino teorico será prestado 
segundo programas especiais organisados pela con
gregação da Escola e compreenderá quatro cursos dis- 
o o °AS: \ á,e m fa.n ta r ia  e cavalaria; 2.° de artilharia;
m*iae es*ado.maior da !*a Classe; 4.° de engenharia 
militar. O primeiro curso constará do l.° e 2 .° ano
(com exceção de calculo diferencial e integral para



378 E nsino militar

os que desde o l.° ano não se destinarem ao curso 
de artilharia). O segundo curso compreenderá todas 
as materias do l.°, 2.° e 3.° ano. O terceiro curso 
compreenderá o l.°, 2.°, 3.° e 4.° ano. O quatro curso 
abrangerá todas as doutrinas teóricas e praticas dos 
cinco anos. Dentre os alunos que concluirem o curso 
de infantaria e cavalaria, serão propostos anual me n- 
te pela congregação da Escola aqueles que por suas 

aoilitaçoes estiverem no caso de matricular-se no 
curso de artilharia; do mesmo modo dentre os mie 
concluírem o curso de artilharia, serão propostos 
aqueles; que tenham de completar o de estado maior 
de 1. classe, e dentre os que concluirem este curso 
serão propostos os que tenham de completar o de 
engenharia militar; competindo ao governo resolver 
acerca das propostas, que serão consideradas como 
mformaçao. A instrução pratica será regulada por 
programas especiais... O alunos que tiverem apro
vações plenas em todas as doutrinas dos dois anos 
da Escola, inclusive desenho, e obtiverem nos exer
cícios práticos notas de aprovação plena, serão se
gundo a ordem do merecimento despachados alferes- 
alunos ...  Os exames dos candidatos á matricula do
,prSrf£mnaS matef las exigidas como preparatórios,
renetidnrl08 p6ra^te Uma comissão de tantos lentes, 

f  professores quantos forem as materias 
diferentes dos exames. Haverá no decurso do ano 
letivo, por duas veses, nas épocas que a congregação 
marcar, exames parciais de cada cadeira, perante 
comissoes de tres membros das quais farão parte 
os lentes e professores respectivos... As provas se
rão escritas, e os pontos tirados á sorte na mesma 
ocasião, não podendo recorrer a livros ou aponta
mentos. As notas obtidas nestes exames serão apre
sentadas á comissão examinadora nos exames finais
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afim de esclarecerem o seu juiso. Para os alunos do 
1. ano, será feito o primeiro exame parcial logo de
pois de terminado o estudo de algebra; e os que nele 
iorem mhabilitados não poderão continuar na fre
quência das aulas do mesmo ano, e reverterãq a seus 
corpos. O governo, ouvida a congregação, poderá con
ceder por uma yez sómente, mas depois de completo 
o curso de artilharia, novo exame ao aluno que, ha
vendo sido aprovado simplesmente em um dos exa
mes, tiver obtido aprovação plena em todos os outros... 
Para preenchimento das vagas de lente ou professor
P ™  c° " °  e“trt  08 repetidores ou adjuntos da 

scola, podendo também concorrer quaisquer indi
víduos que previamente tenham satisfeito ás condi
ções da inscrição para o concurso ás vagas de repe
tidor ou adjunto, e que além disto tenha sido habi
litado pela congregação, em todas as provas que para
r t e Stidoer Ião s T , - S?i POderã° COnCOrrer ás vagas de 
dePanrnv0^  mdmduos 9ue apresentarem: certidão 
de aprovações plenas em todas as doutrinas que se
ensmam na Escola; fé de oficio e licenca do gover!
no. A Escola central passa a ficar sob a iurisdi-

do ™AP-1_st_erj0 do Imperio, devendo os alunos
lTtar afim dTcnm'**? h°UVer reverter á Escola mi-
licO T ca^tnJ' w o q ^  T S.°S I,ara que obtiveram nça . (Dec. 5o29 de 17 de janeiro de 1874).

„ , 187.7; “Fica desde já elevado á categoria de Es- 
° r mi !tar para instrução exclusivamente teórica e 

praücEi das tres armas do exercito, o Curso de infan- 
tanae cavalaria da província do Rio Grande do Sul, 

restabelecido o dec. de 1874. A esta Escola será anexa 
outra preparatória, destinada ao ensino das doutri
nas preparatórias exigidas para os cursos militares, 
e a instrução pratica elementar indispensável ás tres
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armas. O curso daquela escola será dividido em tres 
anos idênticos, na distribuição das materias ao que 
está estabelecido no decreto de 1874, e o desta, tam
bém dividido em tres anos, ao que se acha regulado 
pelo programa do mesmo decreto. O governo, no re
gulamento, procurará harmonisar o estudo destes 
dois cursos de maneira que haja identidade entre 
eles e os que se acham estabelecidos na Corte”. (Pro
jeto legislativo de 2 de março de 1877).

1877. Escola de infantaria e cavalaria. “A Escola 
de infantaria e cavalaria da provincia do Rio Grande 
do Sul tem por fim habilitar os oficiais e praças de 
pret daquelas armas com os necessarios conhecimen
tos teoricos e práticos. As doutrinas que constituem 
o ensino teorico serão distribuidas em tres anos e 
pelo seguinte modo: ano preparatório: cadeira: ari- 
metica, algebra, geometria e trigonometria; aula: de
senho linear e geometria pratica. l.° ano do curso: * 
l.a cadeira: algebra superior, geometria analitica, cal
culo diferencial e integral; 2.a cadeira: fisica expe
rimental (compreendendo os elementos de telegra
fia eletrica militar); quimica inorganica; aula: de
senho topográfico, topografia e reconhecimento de 
terreno. 2.° ano: l.a cadeira: tatica; estratégia; his
toria militar; castrametação, fortificação passagei
ra, e permanente (compreendendo o ataque e defesa 
dos entrincheiramentos e das praças de guerra); no
ções elementares de balistica; 2.a cadeira: direito in -. 
ternacional aplicado ás relações de guerra (preceden
do noções de direito natural e de direito publico); 
direito militar (precedendo analise geral da Consti
tuição) ; aula: geometria analitica (compreendendo 
o estudo sobre os planos cotados e sua aplicação ao 
desenvolvimento das fortificações militares. O cal-
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culo diferencial e integral só será obrigatorio para 
os alunos que, desde o primeiro ano, declararem por 
escrito que se destinam a completar na Escola mili
tar da Corte o curso de artilharia. Para regencia das 
indicadas cadeiras e aulas havera seis professores 
e tres adjuntos que serão oficiais efetivos ou refor
mados do exercito de qualquer arma e corpos espe
ciais, contanto que tenham pelo menos o curso de 
artilharia com aprovações plenas em todas as dou
trinas, e servirão por comissão, sem direito á jubila- 
ção. A instrução pratica será prestada gradual e su
cessivamente, de modo que complete dentro dos tres 
anos da Escola e compreenderá: a) instrução de in- 
I antaria ate escola de batalhao; b) instrução de ca
valaria até a escola de esquadrão; c) posição e mo
vimento preliminares de ginastica, equitação, esgri
ma de espada e baioneta; d) conhecimento das ar
mas portáteis, nomenclatura e pratica do tiro das 
mesmas, seu cartuchame e balas respectivas; e) co
nhecimento da administração e contabilidade das 
companhias; da escrituração militar dos corpos, da 
composição e atribuições dos diversos conselhos e 
ciência do formulario dos processos no foro militar; 
f) construção de obras de campanha, e conhecimen
to da ferramenta propria para estes trabalhos; g) 
hipiatrica, diversos sistemas de coudelaria... A ins
trução teórica e pratica será delineada em programas 
trienais aprovados pelo governo onde se discriminem 
às lições e o emprego, do tempo, tanto das aulas como 
dos exercícios práticos. As doutrinas que constituem 
o ensino pratico, serão distribuídas de modo que se 
combine este como o ensino teorico. Para as expli
cações das lições da 2 .a cadeira do l.° ano (fisica 
experimental) haverá no estabelecimento um gabine
te com os aparelhos indispensáveis, sob a vigilância

II

i1I
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e responsabilidade de um preparador e inspeção do 
respectivo professor. 0  ano letivo será contado do 
primeiro dia util depois de 6 de janeiro até 6 de 
setembro. A instrução teórica e pratica, e a distri
buição do tempo letivo deverá ser feita sobre as se- 
HHÍn ês bases: a) em cada aula a lição durará, pelo 
menos, hora e meia; as de desenho, duas horas; b) 
os intervalos para descanso de uns e outros trabalhos 
nas aulas serão de 10 a 20 minutos; c) os exercicios 
de ginastica e natação, de esgrima e de equitação, e 
a instrução pratica das armas de cavalaria e infan
taria, abrangerão duas horas; d) os exercicios de 
topografia, marchas, visitas a estabelecimentos mili
tares poderão ter lugar uma vez por semana; e) os 
exames teoricos começarão logo depois do encerra
mento das aulas, e os exercicios práticos terminarão 
em dezembro...” (Dec. 6783 de 29 de dezembro de 
1877).

1879. Concurso de repetidores. “ O concurso para 
o provimento das vagas de repetidor será anunciado 
no Diario Oficial nos termos do Reg. de 1874... 
As provas serão: defesa de téses, dissertação escrita, 
preleção oral, prova pratica. A arguição de téses será 
feita pela comissão examinadora: a dissertação es
crita versará sobre ponto tirado na ocasião, tendo o 
candidato tres horas para a prova. A preleção oral, 
durará o tempo marcado para as lições da secção a 
que concorrer o candidato, e versará sobre um ponto 
de doutrina relativa á materia pertencente a qual
quer das cadeiras referidas; este ponto será tirado 
a sorte com antecedenda de 24 horas.. .  As provas 
praticas nas doutrinas que a admitem, serão feitas 
sobre ponto tirado a sorte com antecedencia de 24 
horas.. .  As doutrinas das diferentes cadeiras da Es-
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cola militar serão consideradas divididas nas 4 se
guintes secções: a l.a secção compreenderá as l.as 
cadeiras do l.°, 3.° e 4.° ano; a 2.a secção as 2.as ca- 
deiias do 1 . e o. ano; a 3.a secção: as l.as cadeiras 
do 2.° e 5.°, e 2.a do 3.° ano; a 4.a seccão: as 2.as 
cadeiras do 2.° e 4.° ano. . . ” {Dec. 7227 — 22 marco 
de 1879). ç

1879. Concurso de professores e adjuntos. “ 0  con
curso para o provimento das vagas de professor e 
adjunto de curso preparatório da Escola militar, será 
anunciado por editais no Diario Oficial... Os can
didatos, para poderem inscrever-se ao concurso ás 
vagas de adjunto ou de professor, quando não forem 
adjuntos, entregarão na secretaria: 1 ° documentos 
que provem a sua qualidade de cidadão brasileiro;
2 . tolha corrida, e, sendo militar, a respectiva fé de 
olicio e licença do governo. Os candidatos ao lugar 
de professor, se já não forem adjuntos da seccão a 
que pertencer a materia da cadeira em concurso, de
verão habilitar-se previamente prestando todas as 
provas exigidas para o de adjunto da mesma seccão; 
a reprovação em qualquer destas provas previas inha- 
hilitara o candidato para o concurso. . .  As provas de 
concurso para professor serão todas feitas perante 
a congregação e consistirão nos seguintes atos: defesa 
ae tese> dissertação escrita, preleção oral. . .  As de 

parPa.° Preenchimento das vagas de adjunto 
odas feitas também perante a congregação de 

Provas escrita e oral. As materias de que® se* compõe
/"í A>»n /1 T( • • i • -o ^ EsCOlcl serão con-

radas divididas nas duas seguintes seccões: 1 a
compreenderá a aula de matematicas elementares e
a c e geografia e historia; a 2 .a compreenderá as aulas

português, francês e inglês. Esta distribuição deve
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ser feita de modo que não prejudique o direito dos 
atuais adjuntos...” {Dec. 7516 de 11 de outubro de 
1879).

1881. Escola militar do Rio Grande do Sul.
...Tanto na Escola militar da Corte, como na de infan

taria e cavalaria da provincia do Pdo Grande do Sul, 
que passa a denominar-se Escola militar da provincia 
do Rio Grande do Sul, ficam transferidas as duas 
cadeiras do l.° ano para o 2 .° e as duas deste para 
aquele. 0 curso da Escola militar da provincia do 
Rio Grande do Sul terá provisoriamente mais um 
ano, que será o 3.°, e neste se ensinarão as seguintes 
disciplinas: l.a cadeira: mecanica racional e sua apli
cação ás maquinas; balística; 2 .a cadeira: tecnolo
gia militar compreendendo o desenvolvimento da te- 
legiaíia e iluminação eletrica na defesa das praças, 
e precedida das noções indispensáveis de mineralo
gia, geologia e botanica; artilharia; minas militares. 
Aula: desenho da fortificação e das maquinas de 
guerra. As cadeiras e a aula acima mencionadas serão 
regidas por dois professores e dois adjuntos, devendo 
um destes coadjuvar o professor de desenho da Es
cola. Na instrução pratica da Escola militar do Rio 
Grande do Sul se compreenderá toda á pratica re
lativa á arma de artilharia; para esse fim haverá 
mais um 2. instrutor. Para os lugares de professores, 
adjuntos e 2 .° instrutor serão nomeados oficiais com 
as habilitações exigidas no Reg. de 1877. Os tres anos 
da Escola constituem o curso de artilharia... Os alu
nos aprovados nas materias do l.° ano, tanto na Es
cola militar da Corte, como na do Rio Grande do 
Sul ficarão com o curso de infantaria e cavalaria, 
e os que concluirem o 3.° ano desta ultima Escola 
terão o curso de artilharia. 0 ensino pratico da Es
cola será distribuído por quatro secções: á l.a o tra-
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balbo relativo aos trabalhos geodesicos e topográfi
cos, reconhecimentos militares, trabalhos de guerra 
e construções militares; á 2 .a a instrução de tudo 
quanto é relativo á pratica de cavalaria "e ao serviço 
de pontoneiros, compreendendo a pratica de piro
técnica, á 3. a instrução de tudo quanto é concer
nente á pratica de cavalaria e infantaria; á 4 a a eŝ  
grima em todos os seus ramos, a ginastica e a na
tação. Os instrutores de l.a classe devem ter o curso 
de alguma das armas ou de alguns dos corpos cien- 
tificos, salvo si possuirem habilitações especiais re
conhecidas. .. ” {Dec. 8205, de 30 de julho de 1881).

1883. Escolas para o ensino das doutrinas do 
curso preparatório das Escolas militares. “Para a 
promoção ao primeiro posto, das tres armas do Exer
cito, serão preferidos: l.° os que tiverem o curso 
da respectiva arma; 2 .° os que tiverem o curso pre
paratório das escolas militares (esta disposição não 
prejudica as do decreto 772 de marco de 185Í). Fica 
o governo autorisado a crear nas capitais das pro
víncias do Mato Grosso, Pará e Pernambuco esco
las para o ensino das doutrinas do curso prepara
tório. Essas escolas poderão ser anexas a algum dos 
corpos de linha existentes nas referidas capitais e 
ficar sob a direção do respectivo comandante. Os alu
nos das ditas escolas, praças de pret, continuarão / 
no efetivo dos corpos a que pertencerem, sendo adi- 
nos daqueles a que estiverem anexas as escolas, si 
lorem de outros corpos. Não serão admitidos á ma
tricula no curso preparatório os maiores de 30 anos.
A matricula será concedida qualquer que seja a ida
de do oficial ou praça de pret, respeitada a dispo
r t 0 do art. 35 do Reg. de janeiro de 1874 E’ con- 
jpição para admissão no curso superior o efetivo ser-
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viço em qualquer dos corpos do exercito, durante 
seis meses pelo menos, com as melhores notas sobre 
aptidão e comportamento. A praça de prét que com
pletar o curso de sua arma será incluida no corpo 
ao qual passa a pertencer, com o posto de l.° ou 
2 .° sargento conforme o grau de aprovações que tiver 
obtido. Não será contado para a reforma o tempo da 
matricula nas Escolas militares, qualquer que seja 
o grau de aproveitamento, si não fôr seguido de seis 

de serviço na arma ou corpo especial do qual 
for praça ou oficial. Antes de findo este praso não 
poderá ser concedida a demissão.” (Proiéto leqisla- 
tivo agosto de 1883).

1884. Escola militar do Rio Grande do Sul. “A 
Escola é exclusivamente destinada a dar instrução 
teórica e pratica aos oficiais e praças do exercito, 
afim de que adquiram, além dos preparatórios in
dispensáveis, os conhecimentos especiais ás tres ar
mas do exercito. O ensino será distribuido em dòis 
cursos; curso superior e curso de preparatórios. As 
doutrinas que constituem o curso superior serão dis
tribuídas pelos anos seguintes: l.° ano; l.a cadeira: 
tatica; estratégia; historia militar; castrametação; 
fortificação passageira e permanente; noções elemen
tares de balistica; 2 .a cadeira: direito interna
cional aplicado ás relações de guerra (prece
dendo noções de direito natural e de direito 
publico); direito^ militar (precedendo analise ge
ral da Constituição do Imperio). Aula: desenho to
pográfico; topografia, reconhecimento de terreno. 2 .° 
ano: l.a cadeira: geometria analitica, calculo diferen
cial e integral; 2 .a cadeira: fisica experimental com
preendendo telegrafia militar eletrica; quimica inor
ganica. Aula: geometria descritiva compreendendo o
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estudo sobre planos cotados e sua aplicação ao desen- 
fiamento das fortificações militares. 3 .° ano: l.a ca- 
deira. mecanica racional e sua aplicação ás macmi- 
nas; balística; 2 .a cadeira: tecnologia militar, com
preendendo o desenvolvimento da telegrafia e ilu
minação eletrica na defesa das praças, e precedida 
de noçoes indispensáveis de mineralogia, geologia e 
botanica; artilharia; minas militares. Aula: desenho
ípnrivLtlflCaÇ,°r daS X1!acfuinas de guerra. A instrução e pratica sera prestada segundo programas
trienais, organisados, os de instrução teórica pelo
conselho escolar, e os de pratica pelo conselho de
instrução, e serão aprovados pelo governo. O ensino
superior compreenderá dois cursos distintos: o l.°
de infantaria e cavalaria, o 2 .° de artilharia. 0  pri-
meiro constara das materias do 1 .» ano e do curso
de tiro; o segundo constará das materias de todo o
curso superior. Dentre os alunos que concluírem o
curso de artilharia, serão propostas anualmente pelo
conselho escolar, aqueles que, por suas habilitações,
estiverem no caso de matricular-se no curso do es-

Í T r de 1: classe- 9  ensino pratico compreen- 
uera. 1 o ensino superior que compreende: a) a
pratica dos trabalhos topográficos e reconhecimentos 
militares; b) os exercícios dos trabalhos da guerra 
e das construções militares, o serviço de pontoneiros 
e o reconhecimento tecnologico das principais ferra
mentas, maquinismos e instrumentos em uso na arte 
militar; c) as manipulações pirotécnicas, nomenela-
vkm s e rv l?0 de bocas de fogo, foguetes de guerra, 
visturas, pontoes, e manobras de artilharia. 2 .° o en-
íar,°a 8<ira ’ í,llei compreende: a) instrução da infan- 
ití  o ate 'i es?oIa d.e batalhão; instrução de cavalaria 
a e a escola de regimento, e a instrução de artilharia

e a escola de bateria; b) ginastica, equitação, na-
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tação, esgrima de espada e baioneta; c) marchas, 
acampamentos, passagem de rios, embarques e des
embarques; *d) construção das obras de campanha e 
conhecimento das ferramentas proprias do serviço; 
e) limpesa das armas portáteis, maneira de as mon
tar e desmontar, noções gerais da confeção do seu 
cartuchame e do fabrico dos projetis respectivos; f) 
apiração de distancias; g) nomenclatura e pratica 
do tiro das armas portáteis; h) exercicios sobre as 
voses de comando e conhecimento dos toques da or
denança; i) nomenclatura e uso dos objetos do arreia- 
mento em geral e penso dos animais; j) preceitos de 
subordinação, regime e policia dos corpos, quartéis, 
acampamentos, e acantonamentos; serviço de guar
nição de praças e povoações; honras e precedencias 
militares; detalhe do serviço diario e extraordinario, 
tudo de conformidade com a pratica e ordens esta
belecidas; k) tudo que é concernente á administra
ção e contabilidade das companhias e á administra
ção do rancho; 1) composição e atribuições dos diver
sos conselhos, especie e forma de processos; m) pre
ceitos de higiene nos quartéis, acampamentos e acan
tonamentos; n) estudo das moléstias comuns aos ca
valos; causas e meios de prevenil-as ou cural-as... 
0  ensino pratico será distribuido por cinco secções: 
a l.a do ensino relativo a trabalhos topográficos, re
conhecimentos militares, trabalhos de guerra e cons
truções militares; a 2 .a instrução de tudo quanto é 
relativo á pratica de artilharia e serviço de ponto- 
neiros; a 3.a instrução de tudo quanto" concernente 
á pratica de infantaria e cavalaria; a 4 .a esgrima em 
todos os seus ramos, ginastica e natação; a 5 a pra
tica da pirotécnica...

O curso preparatório é destinado ao ensino dasí 
doutrinas preparatórias exigidas para os cursos mi-
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litares e instrução pratica de tres anos. As doutrinas 
serão ensinadas em tres anos do modo seguinte: l.° 
ano: gramatica nacional; geografia; francês (grama- 
tica, leitura e versão); arimetica (estudo completo, 
compreendendo as primeiras noções gerais elementa
res sobre as seis principais formações simples e sobre 
as equações); desenho linear. 2 / ano: gramatica fi
losófica; francês (versão, temas e conversação); in
glês (gramatica, leitura e versão facil); historia an- 
tiga; algebra (operações algébricas e resolução das 
equações do l.° e 2 .° grau e analise indeterminada do 
l.° grau); geometria plana; desenho linear. 3 .° ano: es
tudo complementar da lingua vernacula e do inglês; 
historia media, moderna e contemporanea e patria; 
geometria a tres dimensões e trigonometria retilinea; 
algebra^ (resolução algébrica das equações binômias, 
i esolução numérica das equações, noções gerais sobre 
as spies, complemento do estudo das progressões se
guido das series mais simples); desenho linear e 
geometria pratica. 0  estudo da algebra superior e 
da língua inglesa é dispensado aos alunos que decla
rarem desejar estudar apenas o curso de infantaria 
e cavalaria. Cada um dos seis professores do curso 
tera a seu cargo uma das seguintes materias: ma- 
tematicas elementares, historia e geografia, portu
guês, francês e inglês. 0  ensino de desenho será diri
gido pelo professor do curso superior... Exames 
parciais e finais. Para as seis cadeiras do curso supe
rior e de matematicas elementares, haverá sete pro
fessores e tres adjuntos. Para as aulas do curso pre
paratório haverá cinco professores e dois adjuntos...” 
{Dec. 9251 de 26 de julho de 1884).

1884. Escola pratica de tiro. “A Escola geral de 
tiro é destinada: l.° a completar e aperfeiçoar a ins-
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trução dos alunos que concluírem o curso de aual- 
arn?as do Exercito nas duas escolas mi- 

enr?» „ halnhtamio-.se especialmente na
teoria e pratica do tiro das armas modernas: 2 .° a
a rm a fm f  Pratlcado f,iro a um contigente das ires 
m a “companhia de instrução”, a
cada arma A p °g° quc terminar ° curso de
a n n a lm ^ tA E 3 devera ser ta"ll)em Requentada anualmente por uma praça ou inferior dos mais ido-
ber a ^ t ru c ã n 1̂  d?? C°?P0S do exercitfh para rece- er a instrução do tiro da arma a que pertencer A

' dura?ao do curso da Escola é de um ano As doltri
sadofia 0 “ sino teorico e pratico profes-
alunos dktrftf T a° leci°nadas simultaneamente aos alunos, distribuídos em duas turmas, segundo as ar-

t r+es.pe^tx̂ as: turma de artilharia e turma de armas 
portáteis (infantaria e cavalaria). A parte teórica do
S V a S i c T T '  “ r  “emnaP t.fi:;!' f  m)menciatura de tiro e pontos de 
i ■ 1 construção, calculo, uso e vantagem das

diversas alças; quadrantes e niveis; c) movimefto de 
rotaçao dos projetis lançados por armas de alma lisa-
proposição de Robins e como dela se originou o ar* mamento raiado* vaotímpnc originou o ar-nrn• „ 7. ° ’ vantagens que o movimento dos
P P reatisou nas armas de arremesso; d) resis
tência do ar e sua influencia sobre o movimento dos
dentroSdafan0meilOS fÍSÍC°S ® mecanicos do projétil 
e metes de I f  noni” 0 fSJtaC°.: e) desvios> suas causas
cies e sua ínfL U 1"0S’ 1  ramS’ Suas dlferentes espe- 
til- n^pU -a fÍU6!íCia S0l)re 0 comPrimento do proje- 
Jl;  " CCSS1.dade de ser 0 Passo da helice maior que 

^ . e_raiada^da arma nos canhões; g) preponde-
d ife ^ n c rd p a ph0eS 6 SUaS vaníaSens’ necessidade de aiierença de espessura no cano das armas de fogo*
h) modos de construção da artilharia moderna; van-
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tagens e inconvenientes dos processos empregados; 
pdem dos fusis; i) recuo, sua origem e meio de ate- 
nual-o circumstancia de que depende o alcance das 

i armas de arremesso; j) relação entre a carga e o 
projétil nas armas antigas e modernas; camara de 

Icanhões e fusis antigos e modernos; suas vantagens; 
|k) velocidade inicial dos projetis e aparelhos para 
;determinai-os; determinação de angulos de tiro e de 
queda, das ordenadas e espaços batidos; penetração 
dos projetis; 1) tensão variavel dos gazes no interior 
da arma e meios de avalial-a; m) força viva dos pro
jetis e modo de determinal-a; n) diversas especies de 

i i1’01 avaliação de distancias; o) apreciação de dis
tancias á simples vista; medida das distancias por 
meio da velocidade do som; telemetros; p) medida 
de distancias por meio de estádio com ou sem luneta* 
q) telemetros de base fixa; r) telemetros de base mo
vei. Polvora e munições de guerra: a) noções sobre 
a íabricaçao da polvora, exame da polvora, aspecto, 
dureza, granulação, densidade; polvoras especiais; b) 
iulmmatos e materias explosivas empregadas na 
guerra; inflamação e combustão da polvora; polvo
ras lentas e progressivas; paiós; c) projetis em geral 
e modo de fabrical-os; d) meios de comunicar fogo 
as cargas de projeção e de rutura; e) cartuchos, sua 
c assincação, fabrico e estudo comparativo; carga e 
empacotamento dos mesmos. Regulamentos: a) es- 

; tudo dos regulamentos de tiro de artilharia e de 
mtantaria adotados no exercito; b) exame dos re
gulamentos de tiro de artilharia e infantaria dos exer- 

ieitos mais adiantados.” 0  regulamento enumera em 
seguida dispositivos sobre a pratica de artilharia e 
. . a™as portáteis. “Os alunos que verificarem ma
tricula na Escola formarão uma companhia, que será 
comandada por um dos capitães instrutores gerais.

êm

I
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nomestdo pelo governo sobre proposta do comando 
<í0adjuva<'o P°r um oficial subalterno es- 

so dnd p delí !  °S p,roprios alunos. A abertura do cur
ri” l o ™ 0 3  tera Ugar 110 Prinlei«> dia util do mez 
de março e seu encerramento no principio da 2 .a quin-
trntorp6 °“t.“br?' °.s alunos acompanhados pelos instrutores visitarao durante a 2 a quinzena de outubro
os estabelecimentos militares mais importantes da
guarmçao da Corte: arsenais de guerra e de marinha
fabrica de armas da Conceição, laboratorio piroíecnf-’
f A' ~ ^anil)11>1̂10’ fabrica de polvora da Estrela 
fundições particulares, fortalesas, etc., apresentando 
OS instrutores ao comando da Escola rX toriõs cir- 
cumstanciados. 0  conselho de instrução apresentará 
em sua primeira sessão do ano, o ho?rario daS aulas’ 
teóricas e praticas, tanto para os alunos como para 
os destacamentos, a distribuição das materias pelos 
instrutores e a duração de cada aula ou exercício, a 
qual nunca sera inferior a hora e m eia... Háverá
terias0^  °lecf° d°ÍS exames Par« ais das materias ja lecionadas perante o corpo docente- cons-
nmíto °r e,Xa™es de uma dissertação escrita sobre o 

b.r^do a sorte 110 a(o do exame. Os alunos que 
satisfizerem a prova, e não houverem durante 

as aulas revelado aproveitamento serão, ouvido o 
conselho de instrução desligados da Escola e reco- 

idos aos seus corpos. Os exames finais constarão 
de uma prova escrita, e de uma prova oral... Para 
preenchimento das vagas de instrutores geral e adiun- 
to, se procederá a concurso. Serão admitidos a con
correr os oficiais que tiverem o curso da arma a que 
pertencerem e justificarem haver servido durante um I  
ano, pelo menos, nos corpos arregimentados da mes
ma arma; poderão também concorrer os oficiais dos 
corpos especiais científicos. 0  concurso constará de

■'%
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tres provas: dissertação escrita, prova oral e prova 
pratica na linha de tiro, da instrução de manobras. 
A Escola disporá: a) aulas teóricas e que servirão 
também de salas de estudo; b) biblioteca técnica; c) 
sala de armas de fogo portáteis; d) museu de arte
fatos; e) instalação dos cronografos... ” {Dec. 9259 de 
9 de agosto de 1884).

1885. Escola aprendizes artilheiros. “0 atual de
posito de aprendizes artilheiros se denominará Es
cola de aprendizes artilheiros e tem por fim preparar 
chefes de peça de artilharia e artilheiros para os di
versos corpos da arma de artilharia do exercito. To
dos os aprendizes receberão a instrução teórica e pra
tica, segundo os programas e horários que serão or- 
gamsados pelo comandante da Escola e aprovados 
pelo governo. 0  curso íeorico será de quatro anos, 
divididas as principais materias do modo seguinte; 
** £ no; , litu ra  (alfabeto, silabario e frases); cali- 
gratia (desde os primeiros exercícios até bastardo); 
contabilidade (taboada de somar e diminuir, exer-
1’ n̂ , . Stâ. 2 .° ano: leitura (corrente em
livros fáceis); caligrafia (bastardo, bastardinho, cur
sivo) ; contabilidade (taboada de multiplicar e divi
dir, numeração, operações fundamentais e suas re
gras e exercícios); doutrina cristã. 3 .° ano: leitura 
(autores classicos em prosa e verso e manuscritos); 
caligrafia (cursivo e diversos carateres de letras) • 
arimetica (divisibilidade dos numeros, frações ordi
narias e decimais e problemas relativos); gramatica 
(etimologia e prosodia, analise gramatical); desenho 
mear. 4.° ano: arimetica (potências e raises, razões 

e Proporções, sistema metrico, exercícios e proble
mas); gramatica (sintaxe, analise logica, ditado, Or
tografia e exercícios de redação); elementos de co-

l
>» i
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i • • i»j  <isil. As materias de ensino
serão divididas em quatro classes, correspondentes 
aos anos do ensino teorico.. .  O ensino de e ^rima 
e ginastica, natação e musica, terá sómente duas clas
ses. O de escrituração militar também será dividido 
em duas classes... Os alunos que terminarem ./> curso 
com aprovações plenas em todas as materi.7/3 serão 
fliaü-wiiiados no curso preparatório da Eafcola mi
litar da Corte; si, porém, o numero dos qi/e estive
rem nesse caso exceder de tres, terão prefej-encia os
doeens0innefem-°btid° “ elhores 8raus nas principais 
1885) nC0' U - 9367 31 de de

1885. Escola de tatica e de tiro. “Fiel creada 
uma Escola de tatica e tiro na provincia' do Wo
Re0ndp qHSu1, a qFUaÍ Se,oo^rá Provisoriam! nte pelo Heg  ̂ de 9 de agosto de 1884 da Escola geral de tiro
de Campinho (Dec.9429 de 30 de maio ).

1888. “As materias do l.° e 2.° ano do «iurso si, 
dorsíd daS Ef-i°-a- militares da Côrte e do Ril Grande
e constarTn.tlti“ ra° ° T aS° de ?avalaria e infantaria, o starao. 1. ano: l.a cadeira: algebra sbnerinr
geometria analítica, calculo diferencial e intei rai - 2 " 
cadeira: física experimental (compreendendo ele
mentos de telegrafia eletrica militar); quimiia inor
ganica; aula; desenho topográfico; topografiJ e reco-
S m e r iâ t0hU tCITen.(;--,2 -0 ano: L“ cadeira: tatica, trategia, historia militar, castrametacão, iiortifica-
çao passageira (compreendendo o ataque e dfefesa do
ha í s ; ã el2am;'d ° -e da^ praças de Í S  deatistica, 2 . cadeira: direito internacional laplicado
naturaaiÇOeeSdfe^ Ue- f a (Pr1ecedendo «oÇões d: direito natural e de direito publico); direito militiir fDre-
cedendo analise geral da Constituição do Império) •
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J a u la . geometria descritiva (compreendendo o estudo 
|sobre os planos cotados e sua aplicação ao desenfia- 
|inento das fortificações militares). O calculo integral 
je diferencial so será obrigatorio para os alunos que, 
flesde o 1. ano, declararem por escrito que se não 
adestmam ao curso de artilharia. Com este decreto

isc a r a m  r*;V0£?od°s os ^ P ositivos 5.° e 12.° do decreto
Jd e  julho de 1881 e os dos artigos 3 .° e 6 .° do regula-

de 1 8 8 4  ” n- 9857 de 8 de f eve-

I  1889. Regulamento. “A instrução militar teórica 
j e  pratica sera prestada aos oficiais e praças do Exer- 
jcito nos seguintes estabelecimentos: l.° depositos de 
■instrução; 2.° escolas regimentais; 3.° escolas milita- 
| res> compreendendo cada uma delas um curso nre- 

Éparatorio; 4 ° escola superior de guerra, com os cur- 
iso s  de artilharia, estado-maior e engenharia militar;
id a  ^  h  tat/ CaS 6 de tlro’ para 9 Pratica do tiro e Jda tatica das tres armas, com regulamentos especiais.
I , „ f 8 Escolas regimentais são destinadas a dar ins-
iü n ç a o  primaria suficiente ás praças dos corpos das
t t d d l r T  armaS d°- f xercito> instrução elementar do
S s 1 G i® espeCÍal a cada arra* e correspondente 
» s  diferentes graduações até a de oficial inferior

nr f  * T °  rpmpreende: 1 “ para todas as armas: 
fu tu ra , caligrafia; doutrina cristã; as quatro opera- 
ifoes sobre numeros inteiros e frações ordinarias e 
Journals; metrologia; desenho linear; noções muito 
*  ementares dos fenômenos físicos e quimicos mais 
Jpmuns; composição da polvora de guerra e exnli- 
|açao elementar de seus efeitos e do movimento dos 
®  ojetis; ligeiras noções de higiene militar; fastos 
■ia nossa historia militar, exemplos notáveis de dis- 
í P ma, valor e abnegação e patriotismo; deveres do
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soldado, <lo eab. de . , » £ • .  £  d , p «
ge„,„, "daX T m ” .“ t S u ç i o  pratica

nelo governo, ouvidos os conselhos Qe lusl * Te-
escolas militares e da esc° | ^ " P®” °escolas militares rão preferencia para matricula nas esc^ alcançarem
os alunos das escolas g materias do respecti-
aprovações plenas em oc as conciuta Cada escola
vo curso e tiverem boa nota de condulta ^
terá um professor, que e reco-
subalterno e que tenha o noções de higiene
« « d »  * ? '■ £  S E  E “ ,
d E co i”  « crisB Pd» capelão, lambem
uma vez por semana.

Fscolas militares são destinadas a dar nistru-
ção teórica e pratica aos f n f p S d a  
São tres as Escolas: uma na «  na P 
do Rio de Janeiro, outra em Por o Aleg

le rão  S b u S T o  ° eguinte níodo°: S  S

solução das equações do t  e % g ^  gramati. 
determinada do 1 . t>ra ) > , n  e ver-
ca nacional; 3.» aula: gramatica, " a 
são do francês; 4 “ aula: idem do m gle. ^  
desenho linear e geometna p r a t a a . ^
aula: geometria Prr^ X r e  as senões conicas, a
linea; primeiras noçoes some

\ \
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conchoide, a espiral, a cissoide, a cicloide, a helice 
e a limacon de Pascal; 2.a aula: estudo completo da 
lingua vernacula e noções de literatura nacional; 3 .a 
aula: francês (versão, temas e conversação); 4 .a aula: 
historia antiga e media; 5.a aula: geografia. 3.° ano: 
l.a aula: resolução das equações do 3 .° e 4 .° graus 
e das equações binômias; resolução numérica das 
equações; noções gerais sobre as series; complemen
to do estudo das progressões, seguido das series mais 
simples; geometria descritiva (noções preliminares, 
problemas sobre a linha reta e o píano, classificação 
das superficies, noções sobre tangentes e planos tan
gentes); 2 .a aula: historia moderna, contemporanea 
e patria; 3.a aula: geografia, cosmografia (precedida 
de noções indispensáveis de cinemática elementar e 
de geometria celeste que puderem ser estudados com 
os conhecimentos adquiridos nos dois anos preceden
tes); 4.a aula: noções de ciências fisicas e naturais 
(íisica, quimica, mineralogia, geologia, botanica e zoo
logia) ; 5.a aula: topografia (planemetria, nivelamen
to, agrimensura e desenho topográfico); legislação 
de terras.

Curso de cavalaria e infantaria: l.° ano: l.a ca
deira: geometria geral; noções de mecanica; balis- 
tica elementar; 2 .a cadeira: fisica (curso completo); 
meteorologia; aula: geometria descritiva (continua
ção e terminação). 2 .° ano: l.a cadeira: tatica, es
tratégia, castrametação; fortificação passageira e per
manente; ataque e defesa dos entrincheiramentos e 
das praças de guerra; historia militar (compreenden
do os principais fatos correspondentes a cada um des
ses ramos da arte da guerra; analise das campanhas 
mais notáveis, desde Anibal até os nossos tempos, 
incluindo as guerras do Brasil, antes e depois da in
dependência e muito especialmente a ultima contra
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o governo do Paraguay); 2.a cadeira: direito inter
nacional e direito militar (precedidos de noções in
dispensáveis de direito natural, publico, e constitu
cional brasileiro); aula; hipologia e higiene militar.

As aprovações em todas as materias do curso pre
paratório nas l.a e 5.a aulas do l.° ano, l.a e 5.a do 
2.°, I a, 3.a e 5.a do 3.° e nos exercicios de topogra
fia, dão direito ao titulo de agrimensor. Aos alunos 
que obtiverem aprovação em todas do curso prepa
ratório e do de infantaria e cavalaria, sendo plena 
nas deste curso, inclusive desenho, exercicios e tra
balhos práticos, e nas aulas mencionadas acima, e 
que além disso derem provas de bôa conduta, tanto 
civil como militar, poderá ser permitido estudar o 
curso de artilharia. As materias do curso de infan
taria e cavalaria são distribuidas em tres secções: 
de matematicas e ciências militares; de ciências fí
sicas; e de ciências sociais. Para o ensino do curso 
de preparatório haverá em cada Escola nove pro
fessores: tres para matematicas, tres para linguas, 
um para ciências naturais, um para historia e geo
grafia e cosmografia; e mais tres adjuntos. Para o 
ensino no curso de infantaria e cavalaria haverá em 
cada uma das Escolas quatro lentes, dois substitutos. 
Haverá para a instrução pratica: gabinete de fisica; 
pequeno lãBoratorio de quimica com aparelhos e 
reativos necessarios, e uma coleção mineralógica; 
sala de armas; campos de exercicio, picadeiro, barca 
e aparelhos para o ensino de natação; aparelho de 
ginastica; trem de pontes e todas as ferramentas e 
utensilios necessarios para os trabalhos de guerra; 
instrumentos, aparelhos, material necessario para os 
trabalhos topográficos, telefônicos e aerostaticos.. .  
Os lentes das cadeiras militares e os seus substitutos 
só poderão ser nomeados dentre os oficiais do exer-
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cito, efetivos ou reformados; para as outras cadeiras 
terao .referencia em igualdade de condições. A no- 
meaça ) de lentes catedráticos, de substitutos, de pro
fessor. s e de adjuntos serão por decreto mediante 
concui so. Exames parciais e finais.

A Escola Superior de Guerra è um externa
to creado na Côrte, destinado a dar instrução teo- 
nca , pratica aos oficiais que, por se haverem 
mais distinguido nas Escolas militares, tiverem 
sido iropostos, na forma do regulamento, para 
estud.-r nos cursos superiores. 0  ensino consoará 
de d( is cursos: de artilharia e curso do estado-
t i h Z  enengcnharif  militar. As doutrinas que cons-
distr? uidasendo° -"i00 <leS,Ses dois cursos serão 
r f  T n t  ’/ S<'gUlnl,e modo: Í-° ano: 1.» cadei- a. alciilo diferencial e integral; noções fe ra is

d ’S dÍfere"Çfs finitas e das variações;
• ‘ ' ^ ira ' química geral e descritiva, organica e
3 T e atL“ et^ UrgÍà; cU,a; noções gerais de perspecti a e teoria das sombras; trabalhos gráficos cor-
espcadentes. 2 .» ano: 1 > cadeira: mecanfca gera° ê 

ra J P iu a?°eSas maquinas e á balística; 2 .» cadei-
<le’f  br codo pnmpreendendo o estudo e o processo 

< rico de bocas de fogo, armas.de guerra norta-
e n êpar°s. viaturas, projetis e artifícios de guerra
aplk acão °da ael p r e g a d a s  nesse fabrico;aplKaçao da eletricidade aos usos de guerra- tele
fone ; e telégrafos; minas militares e torpedos aeros 
ta o;; aula: desenho de fo rtificaçõesT m aquias ' 
pnn jpalmente de guerra. 3.” ano: í .a cadeira-^asfm-
sia” 9 “ pr‘jccdlda de trigonometria esferica; geode- 
nh’ a dflra: mineralogia e geologia; aula f  dese
cari as-6 a*í,airtaS ,geo§raficas> construção e redução de 
4 » nò i a a. ma° igramatica, leitura e tradução).
• ■ «o. 1. cadeira: construções civis e militares, es-
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pecialmente as ultimas; hidráulica (compreendendo 
as principais noções sobre o regime dos rios, encana
mentos e motores de agua); estradas ordinarias e 
vias ferreas, em relação á arte da guerra. 2 a cadeira: 
biologia (compreendendo anatomia e fisiologia geral 
e comparada dos animais e vegetai^, botanica e zoo
logia; 3 .a cadeira: direito administrativo (especial
mente a parte concernente á administração militar); 
economia poltica; aula: arquitetura civil e_militar; 
desenho de arquitetura; organisação de projétos. Os 
primeiro e segundo anos da Escola Superior consti
tuem o curso de artilharia; este curso e mais o 3.° 
e 4 .° anos constituem o de estado-maior e engenharia 
militar. Além disso, cada um desses cursos se com
põe do de infantaria e cavalaria anteriormente es
tudados pelos alunos nas Escolas militares. As ma
terias ensinadas na Escola são distribuidas em cinco 
secções: l.a matematiea; 2.a de ciências militares; 3 a 
de ciências naturais; 4.a de ciências sociais; 5.a de 
trabalhos gráficos. Para regencia das cadeiras ha
verá nove lentes sendo um para cada cadeira; para 
as aulas da 5 .a secção, quatro professores; afim de 
auxiliar e substituir os lentes haverá quatro substi
tutos; haverá um professor de alemão. A pratica de 
observações econômicas será ensinada pelo lente de 
astronomia. Os exames parciais, finais, e os de pra
tica e os julgamentos de desenho serão feitos confor
me o disposto para as Escolas militares. A nenhum 
aluno é permitido repetir o ano; salvo o caso de ha
ver perdido ano por molestia provada. O governo po
derá contratar nacionais e estrangeiros de reconhe
cida aptidão para o ensino teorico ou pratico das es
colas do exercito...” {Dec. 10.203 de 9 de março de 
1889).
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Escola Militar no Ceará. “De acordo com o artigo 
Isexto, numero cinco da Lei n. 3397 de 24 de novem- 
Ibro de 1888.(Lei da despesa): hei por bem crear uma 
■Escola militar na provincia do Ceará, com o curso 
|de infantaria e cavalaria, a qual se regerá pelo regu
lamento que oportunamente será promulgado”. (Dec. 

mO.177 de l.° de fevereiro de 1889).
I  Imperial Colégio Militar. “Fica creado nesta Cor
te, sob a denominação de Imperial Colégio Militar, 
um instituto de instrução e educação militar, des- 
$ inado a receber gratuitamente os filhos dos oficiais 
1 ifetivos, reformados e honorarios do exercito e da 
urinada; e mediante contribuição pecuniaria, alunos 
irocedentes de outras classes sociais. Os alunos cons- 
ítuirao um corpo, ao qual será aplicado o regime

Í
l lisciplmar, economico e administrativo dos corpos 
fio exei*cito, salvo o da indole o que não fôr prati
cável em razão da idade dos mesmos alunos e da 
Éidole especial do instituto. Será internato, mas po- 
f c a  admitir alunos externos, contanto que estes se 
|etirem  do colégio depois de findos os trabalhos teo- 
ícos e práticos do dia. Tendo por fim iniciar os alu- 
os desde a juventude, na nobre profissão das armas, 
ingira a sua eduacção e instrução de modo que, ao 
im parem  os alunos o curso, estejam aptos a pro- 
-guir os estudos superiores das Escolas militares Os 
lunos assentarao praça no ato da matricula, mas o 

. mpo que se demorarem, frequentando o curso, não
J r T J tT  COmpUta<1? para efeito al8um. Os alunos gi at unos, que completarem o curso, ficarão obriga-

E
, pós a prestação de serviço militar, de acordo coni

eis vigentes, salvo caso de incapacidade ou de

denisarem o colégio das despesas que houverem
no. òlío condições para admissão; a) idade maior

 ̂ - « e menor de 12 anos; b) atestado de vacinação;
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c) exame de leitura e escrita perante uma comissão 
de professores do colégio. Além dos requisitos acima, 
admissão ficará sujeita a seguinte ordem de prefe
rencia: a) os orfãos de pae e mãe; b) os filhos de 
oficiais efetivos do exercito e da marinha; c) os or
fãos de pae, das mesmas classes e na mesma ordem;
d) os demais filhos de oficiais dessas classes, guar
dando sempre idêntica ordem de precedencia. Terão 
preferencia sobre todos os matriculandos: a) os fi
lhos e netos de oficiais de qualquer classe do exer
cito e da armada, mortos em combate, ou em ato de 
serviço militar ou por efeito deste; b) os filhos de 
oficiais dessas mesmas classes, inutilisados ou feri
dos em combate ou em serviço militar; c) os filhos 
de oficiais dessas mesmas classes com serviços de 
campanha. O Colégio será comandado por oficial 
superior de curso cientifico. Os alunos serão distri
buídos em quatro companhias, atendendo tanto quan
to possivel, ao desenvolvimento fisico e inteletual dos 
mesmos e aos anos do curso; estas companhias serão 
comandadas por oficiais subalternos, com o respecti
vo curso, de modo que haja um de cada arma, e al
gum deles tenha também o curso de engenharia. Os 
alunos serão graduados por merecimento, nos diver
sos postos, desde o de comandante até cabo de es
quadra, usando dos distintivos marcados no regimen
to interno; as promoções a esses postos serão da 
atribuição do comandante do Colégio, sobre proposta
do conselho de instrução. As denominações desses.........0> ... ....
postos serão: aluno comandante, aluno major, aluno 
ajudante, aluno capitão, aluno tenente, aluno alferes, 
aluno porta-bandeira; e para os alunos inferiores e 
cabos as mesmas do exercito, precedendo sempre a 
palavra “aluno”. Os alunos assim graduados assu
mirão as funções de seus postos nos exercícios gerais
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em que o respectivo instrutos e determinar, e nas 
formaturas solenes do corpo de alunos, mas sempre 
sob a direção e inspeção de oficiais do Colégio. Na
distineiddnaŜ aula - em cada. ano’ os alunos assim distinguidos, deporão as suas insignias afim de serem
delas revestidos os que as houverem conquistado no
ano anterior. Exceto as faxinas ou qualquer outra
servico^Trá 3 idade dos aIunos> ‘odo °serviço sera feito por eles, segundo as suas gradua-

O curso do Imperial Colégio será dividido em
osnnovos0a,’nn„aS Uma SeC*So P ^ u iin a r  paraos novos alunos, que por sua pouca idade e deficiente
desenvolvimento inteletual precisarem habilitasse
C n  T T  C-°m vantagem o curso do Colégio O
in2  mo de drofa° 6888 - eCçá° Preliminar será no aximo de dois anos, nao sendo obrigatória nara

cular r n° : 1 qoUe e,StÍVerem habilitados8 a V atrT
ob éto dos estudos 0 Curs°- As d*sciPl in a 8 que fazem is o, i es udos do curso, serão distribuídas DelasLSvritoti1-' 8ram?,1“ WS
nadonal 3 * Z  6 no?ôes de literatura
cês • 4 « w l f 1Ca’ leltura e versao facil do fran-
idem d o ln d ^  fi” ame c° 7 ersaÇão do francês; 5.»
(estudo comnktof- k° tdemao; 7-a arimeticave&iuuo completo); 8 .a algebra (noções Dreliminaros
2P»er~ S a,SerriCaS’ r <,luç5° das'equações do 1 ° e • graus, analise indeterminada do 1 ° grani* Qa
S f n ao c r HT ar 6 triS ° ~ t r i a  r e t i f f ( p r i -  
a esntra a í  88 S.e?e°es co,lic;‘s, a conchoíde,
de Pasça» 10 a° ’ f  C-lcI°!de’ a helice e a Umaçonora, aS a., ’ ' resolução das equações do 3 ° e 4 °
das ern e<lua?0es binômias, resolução numérica
í n t o q doçoess,; r er  gerais sobre «  ^onto do estudo das progressões, seguido das mais
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simples; geometria descritiva (noções preliminares, 
problemas sobre a linha reta e o plano, classifica
ção das superficies, noções tangentes, planos tangen
tes) ; l l .a historia antiga e media; 12 .a historia moder
na, contemporanea e patria; 13.a geografia e coro
grafia do Brasil; 14.a geografia universal; 15.a cosmo
grafia (precedida das noções indispensáveis de cine
mática elementar e de geometria celeste); 16.a noções 
de ciências fisicas e naturais (fisica, quimica, mine
ralogia, geologia, botanica e zoologia); 17.a desenho 
e geometria pratica; 18.° topografia, planimetria, ni
velamento, agrimensura e desenho topográfico; legis
lação de terras. Estas aulas serão regidas por seis 
professores e quatro adjuntos e distribuidas por cin
co anos do curso, de conformidade com o programa 
organisado pelo conselho de instrução e aprovado 
pelo governo. Estes professores terão a seu cargo: um, 
o ensino das linguas nacional e francesa (l.a, 2.a, 3.a 
e 4.a aulas); outro, de inglês e alemão (5.a e 6 .a au
las) ; dois, de matematicas (7a, 8 .a, 9.a e 10a, 15.a 
aulas); um, de historia e geografia (11.a, 1 2 a, 13a e 
14.a aulas); e o sexto, de noções de ciências fisicas 
e naturais (16.a aula); as materias das 17.a e 18.a 
aulas serão ensinadas por adjuntos. Além das disci
plinas acima especificadas, o curso do Colégio com
preenderá o ensino das seguintes materias: educação 
moral e religiosa, direito e deveres do cidadão e do 
soldado, noções praticas de disciplina, economia e 
administração militar, nomenclatura e manejo das 
armas em uso, natação, ginastica, tiro ao alvo, es
grima, evoluções militares das tres armas, desde a 
escola do soldado até á do batalhão do esquadrão 
e de bateria, trabalhos práticos das tropas de enge
nharia. O ano letivo começará em l.° de março a 30 
de novembro, sendo empregado em exames finais,
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exercidos gerais, passeios militares, ferias e exames 
de admissão os meses de dezembro a fevereiro. Os 
exames serão vagos e versarão somente sobre as ma
terias ensinadas. Nenhum aluno poderá, no intuito 
de abreviar o tempo da duração do curso, prestar 
exame das materias do ano diferente daquele em que 
estiver matriculado. Entre as recompensas conferi
das ha medalhas de ouro denominadas: Duque de 
Caxias, Almirante Barroso, Marquês do Herval, Vis
conde de Inhaúma e Conde de Porto Alegre. Os pro
fessores das aulas serão nomeados por decreto, me
diante concurso, os adjuntos sobre proposta do co
mandante do Colégio pelo ministro da guerra. Ha
verá no Colégio, uma biblioteca e um museu mi
litar.

Os professores e demais empregados do Colégio 
ficam sujeitos á disciplina militar. As aprovações em 
todas as materias do curso, sendo plenas em mate- 
maticas, geografia, cosmografia, desenho linear e to
pografia, dão direito ao “titulo de agrimensor”. Os 
alunos que concluirem o curso, terão preferencia so
bre quaisquer outros candidatos a matricula no curso 
de infantaria e cavalaria das Escolas militares, no 
qual serão admitidos sem necessidade de novos exa
mes das materias do curso preparatório das ditas 
escolas, nem do ano de exercidos práticos e respe
ctivo exame. Para este efeito o comandante enviará 
com antecedencia ao governo uma relação, na ordem 
do merecimento dos mesmos alunos. O aluno repro
vado duas veses na mesma materia ou que atingir 
aos 16 anos, sem haver completado o curso, será 
excluido do Colégio, salvo se este ultimo fato se der 
no correr do tempo de estudo do penúltimo ano, o 
que lhe permitirá continuar como externo até a con
clusão do curso, mas sem direito de repetir, no c‘aso
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I* "
de reprovação. Para facilitar o ensino das noções 
de ciências fisicas e naturais haverá no estabeleci
mento o gabinete e o laboratorio necessarios. O nu
mero de alunos será anualmente fixado pelo minis
tro da guerra, guardando a proporção de dois terços 
de gratuitos para um terço de contribuintes.” {Dec. 
10.202 de 9 de março de 1889).

1858. Escola de marinha. “Tem a Escola por fim 
o ensino teorico e pratico das materias cujo estudo 
é indispensável aos jovens que se dedicam ao serviço 
da Armada imperial e obtiverem praça de aspirante 
a guarda marinha.

O curso será de 4 anos, pelos quais serão distri- 
buidas as materias seguintes: l.° ano: l.a cadeira: 
geometria elementar, seguida das noções fundamen
tais de geometria descritiva; trigonometria retilinea 
com aplicação aos primeiros teoremas da geometria 
analitica, na parte relativa á teoria de linha reta e 
do plano considerada no espaço. Ensino auxiliar: 
algebra até a resolução geral das equações numéri
cas; binomio de Newton, com aplicação á dedução 
analitica das series elementares, a saber: aquelas que 
exprimem o desenvolvimento das funções exponen
ciais, logarítmicas e circulares; construção e uso das 
taboas dos logaritmos, tanto de numeros como de 
linhas trigonométricas. O ensino destas doutrinas auxi
liares ficará a cargo do opositor que estiver aféto 
a. cadeira do 1 . ano, sob a direção do lente respec
tivo. Primeira aula (dias alternados): aparelho e 
manobras. Segunda aula: desenho de figura e pai
sagem. 2 . ano: primeira cadeira: noções elementa
res de calculo diferencial e integral, com aplicação 
teórica das curvas e superfícies curvas em geral, ser
vindo de introdução ao ensino da mecanica racional; 
aplicação desta teoria á teoria das maquinas simpli-
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ces, e com especialidade as de vapor, e a explicação 
dos princípios fundamentais da construção naval* 
exposição de teoria da atração universal aplicada ao 
novimento dos planetas e á explicação do fenomeno 
as mares. Ensino auxiliar: continuação da geome- 

ria analítica, com aplicação ao estudo das curvas 
lanas, especialmente das secções conicas, e das su-

i « t . -i ao. O ensino ficará a
argo do opositor da cadeira. Segunda cadeira: fi- 
ica^experimentai, compreendendo especialmente o 

estudo da otica, eletricidade, magnetismo terrestre, 
neteorologia, e do vapor considerado como agente
• o®0®”1?0; aAul j : • topografia e desenho topográfico.
’ ™ ° V  eadcira: trigonometria esferica, e astro- 
íomia física, servindo de introdução ao curso com- 
Jeto de navegaçao. 2 .a cadeira: balística aplicada To
eclâhdade d-0S Pn i!'J,1S usados “a guerra, e corn es- eciahdade a artilharia naval; quimica elementar,
etelhadosaÇe°  “ i1?6013! ,á Pir°tecnica. Aula: estudos 

.,n . ad' s e Petiços do emprego das maquinas de
US-°S da naveSa?ao-- desenho de maquinas.

uerra e e Z °  l°a  ,de Um n a v Í0  armado em 
dstoría dn no gem- de Ions° curso’ tatica naval; istoria da navegaçao com especialidade das mais
ernos1SpvmPa"haS °aVU1S dos temPos antigos e mo- 
õpf o t E ‘C10S pratlcos e regulares de observa- 
oes astronômicas, especialmente para a determina-
’rabalhnr^!í eSrn° mar- Exercidos de artilharia, bailios hidrográficos e desenho respectivo Deta-
t i . t . “ “ lrUÇS" » »  ~
uíiiÍm ' afSP.lrantes farão os exercícios práticos sc-
es i!nr'«ta ar 6 CSCreVeí  francês e iogtês: duas ve- 

‘ obra • i® na para cada materia. Aparelho de ma- 
oma. duas vezes por mez em algum navio de guer-
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ra ou pertencente á Escola, sobre a vela, praticando 
nessa ocasião todas as fainas da arte do marinheiro. 
Esgrima: uma vez por semana. Ginastica: uma vez 
por semana. Natação: duas vezes por mez e nos 
domingos antes da missa. O governo providenciará 
de modo que no mez de novembro de cada ano se 
ache convenientemente preparado para a viagem 
de ensino dos guardas-marinhas um dos melhores e 
mais bem armados navios da Esquadra. Esta viagem 
começará antes de 15 de dezembro e será feita de 
conformidade com as instruções do governo. Nin
guem terá praça de aspirante á guarda-marinha 
sem provar: a) que é cidadão brasileiro; b) que 
possue a robustez necessaria para a vida do mar e 
não tem defeitos fisicos; c) que tem mais de 14 anos 
e menos de 18; d) que está aprovado na Escola de 
marinha nas materias seguintes: gramatica portugue
sa, francês e inglês (leitura e versão escrita), noções 
gerais de geografia e historia, principalmente do 
Brasil; e) arimetica completa. Serão sómente ma
triculados na Escola de marinha: l.° os aspirantes; 
2 .° os que, não sendo aspirantes, obtiverem licença 
do governo. Os alunos da Escola ficam sujeitos ás 
condições de frequência, de exames, e de aprovações 
estabelecidas para os aspirantes.

No primeiro dia util, depois de 8 de novembro, 
começarão os exames na Escola de marinha e con
tinuarão enquanto não forem examinados todos os 
aspirantes, e em seguida os paisanos matriculados ou
inscritos na respectiva lista dos habilitados. O con
selho de instrução apresentará até o dia 3 de novem
bro a lista dos aspirantes e paisanos habilitados para 
exames, e até o dia 6 o programa dos exames e dos 
pontos que respeitará as seguintes regras: a apro-

/
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vação em desenho será conferida, em vista dos tra
balhos feitos durante o ano; os examinandos serão 
sujeitos a duas provas, uma oral e outra escrita, sem
pre que fôr admissível; para prova escrita dar-se-á 
também ao examinando o tempo que fôr razoavel; 
as provas orais e escritas poderão ser todas no mes
mo dia. Os pontos conterão uma serie de questões 
ou a indicação de doutrinas que devam ser desen
volvidas pelo examinando, e tenham sido ensinadas 
durante o ano. Serão tirados a sorte com antecedên
cia razoavel, e em cada um se estabelecerá também 
questão ou assunto para a prova escrita. Os oposi
tores podem ser nomeados examinadores. Os lentes, 
opositores e professores que lecionarem são os exa
minadores natos de seus alunos. A inhabilidade para 
o exame, quando não determinada por molestia, é 
suficiente para a baixa do aspirante. E’ inhabil para 
fazer exame: a) o aluno que der mais de 10 faltas 
sem ser por motivo de molestia; b) o que der mais 
de 30, ainda que por molestia. Os aspirantes que por 
molestia deixarem de fazer exame em novembro ou 
forem reprovados na matérias do ensino acessorio 
(ensino que não é dado nas cadeiras e primeira aula), 
serão examinados em fevereiro ou logo que voltarem 
dã. viagem de instrução. Também terão baixa os qüe 
forem duas vezes reprovados nas materias acessórias, 
e uma só nas materias das cadeiras e primeira aula, 
assim como os que forem duas vezes julgados por 
molestia, inhabilitados para o exame. Concluídos to
dos os exames o diretor organisará a lista dos apro
vados e dos reprovados, e fará acompanhar ambas 
de informações e quaisquer dados que possam habi
litar o governo a apreciar a maneira pela qual os exa
minadores desempenharam os seus deveres, emitindo 
o seu juiso sobre os alunos que lhe pareceram dignos
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da consideração do governo, por notável talento ou 
vocação especial para certos e determinados estudos. 
Os aspirantes que tiverem baixa não poderão ser re
admitidos no internato. Os aspirantes que passarem 
a guarda-marinha não poderão obter licença para 
estudar materia alguma estranha a sua profissão e 
embarace o seu embarque. O exame das materias, 
que formam o ensino comum, deverá ser feito por 
cada aspirante no fim do 3.° ano da Escola.

A companhia de aspirantes será formada por 
todos os jovens que forem admitidos no internato da 
Escola de marinha. Os aspirantes aprovados nas ma
terias do 3.° ano passarão a guardas-marinhas, sendo 
desligados da Escola e sujeitos ao Quartel General, 
sob cuja autoridade e inspeção ficará o navio de 
guerra destinado para o ensino pratico das materias 
do 4.° ano. Os guardas-marinhas aprovados nas ma
terias do 4.° ano serão distribuídos pelas estações 
navais, e promovidos a segundos-tenentes, logo que 
tenha completado mais um ano de embarque. Os 
guardas-marinhas serão sujeitos a bordo as mesmas 
regras disciplinares que os regulamentos organicos 
e internos da Escola estabelecerem para os aspi
rantes.

O governo creará Escolas preparatórias ou Co
légios navais, onde e como julgar conveniente. Estes 
colégios terão por fim preparar jovens para as com
panhias de aspirantes a guardas-marinhas. Nos ditos 
colégios só serão admitidos os jovens que se desti
narem ao serviço da Marinha de Guerra e forem 
reconhecidos com disposição fisica para a vida do 
mar. O numero de jovens será fixado anualmente 
pelo governo. Nestes colégios ensinar-se-ão as maté
rias preparatórias exigidas pelo Regulamento e quais
quer outras que o governo julgar conveniente adicio-
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nar. Os filhos dos oficiais de marinha serão prefe
ridos á quaisquer outros jovens na admissão.

0 internato da Escola continuará enquanto o 
governo não julgar conveniente a sua extinção. Nin
guem poderá ter praça de aspirante com quartel fóra 
do internato. Será admitido anualmente no internato 

I  o numero de aspirantes que parecer indispensável 
para o preenchimento das vagas de segundos-tenen
tes. Nessa admissão serão preferidos: a) os jovens 
que se houverem distinguido nos preparatórios; b) 
os que houverem obtido prêmios nos estabelecimen
tos publicos de instrução secundaria; c) os filhos 
dos oficiais da armada, e especialmente dos que mor- 

I rerem ou íorem feridos em combate; d) os que mos- 
I travem conhecer a lingua latina. Os jovens que es- 

|f tudarem o 1 . ano como externos nao poderão ser 
admitidos ao internato, salvo se forem filhos de ofi- 

I  ciais de marinha ou exhibirem provas de um talento 
notável e vocação pronunciada para a vida do mar, 
mostrando possuir todas as condições exigidas para 

j a praça de aspirante. Todos os aspirantes aprova- 
' dos farão anualmente uma viagem de instrução 
f am ou mais navios de guerra. O governo 

nas instruções indicará o programa de estudos 
práticos que deverão fazer os mesmos aspiran- 
tes como meio de se mostrarem aptos para a 

j vida do mar, tendo muito em vista habilital-os em 
todas as fainas de bordo. No fim da viagem o co- 

M mandante do navio dará uma informação cireüins
ta u cia (ia acerca da aptidão de cada aspirante para 
a vida do mar, de sua conduta e aproveitamento. Em 
vista desta informação e da do diretor da Escola, o 
governo dará baixa aos que não puderem continuar 
os seus estudos com vantagem para a marinha de 
guerra e aos que se mostrarem turbulentos e incor-
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rigiveis. O professor de aparelho e manobra embar
cará com os aspirantes na viagem de instrução du
rante as férias.

Haverá na Escola de marinha o seguinte pessoal: 
um diretor oficial general da armada; um vice-dire
tor, oficial superior da armada; ambos estes empre
gados deverão ter o curso da Escola de marinha; 
um secretario; um medico; um capelão. Ao diretor 
incumbe; convocar o conselho de instrução, presidir 
e dirigir seus trabalhos, assistir aos exames; inspe
cionar a execução dos programas dos concursos, exa-; 
mes e ensino.

Para o ensino das materias do curso de marinha 
haverá: cinco lentes catedráticos para as cadeiras do 
l.°, 2.° e 3.° anos; cinco opositores para substituirem 
e auxiliarem os lentes; tres professores para as aulas 
de desenho; um professor de aparelho e manobra; 
dois professores para o ensino pratico e comum do 
francês e inglês; dois adjuntos aos professores de 
desenho; um mestre de esgrima e ginastica; um mes
tre de natação. As nomeações dos lentes, professores 
e adjuntos serão feitas por decreto imperial. Na crea- 
ção desta reforma o governo distribuirá os lentes, 
professores, substitutos atuais como julgar mais con
veniente ao ensino, podendo não só preencher as 
vagas de lentes, opositores, professores, adjuntos com 
quaisquer individuos habilitados por titulo acadêmi
co, mas também jubilar os atuais docentes que não 
forem contemplados nessa distribuição com o orde
nado proporcional aos anos de exercicio efetivo que 
tiverem do magisterio, na razão de 20 anos, como 
se achava até agora estabelecido para a aquisição de 
direito ao ordenado por inteiro. As vagas que não 
forem providas por ocasião da reforma, serão preen
chidas interinamente por individuos que o governo
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Jjulgar habilitados, podendo o provimento definitivo 
jter lugar, por atò do governo, até o fim de 1859. 
■Além deste praso, o provimento só poderá fazer-se 
■por concurso e respectivas provas. Para preenchi- 
Imento das vagas haverá concurso entre os opositores, 
Isendo deles dispensados os atuais substitutos que con- 
ftinuarem no exercicio do magisterio no ato da exe- 
jcução da reforma; os mesmos substitutos ficarão su- 
Ijeitos ás obrigações que ora se impõe aos opositores; 
te  além do vencimentos que se acham designados nas 
tabelas, gosarão de todas as vantagens que a eles se 
Igonferem, e serão preferidos por sua antiguidade nas 
primeiras vagas que se derem.

As provas do concurso consistirão: a) em defeza 
I de tése; b) em preleção oral á escolha do candidato; 
I c) em composição escrita sobre ponto dado no ato do 
Iconcurso; d) em prova pratica nas doutrinas que 
■ admitirem. 0  concurso correrá perante o conselho de 
instrução e será formado sómente pelos lentes ou 

fopositores que os substituírem, os quais servirão de 
iexaminadores. Os opositores que por duas vezes 
fentrarem em concurso e forem julgados inhabilitados 
na mesma doutrina, serão exonerados do serviço da 
Escola. Os que tiverem de ser para o futuro nomeados 
passarão também pelas provas do concurso, que se- 
írão as mesmas exigidas para a nomeação de lentes 
Icatedraticos, menos a apresentação de téses. Somen
te os individuos, que tiverem aprovação plenãT em 
|todas as doutrinas relativas ao ensino a que forem 
destinados, poderão entrar em concurso. Para as 
aulas de desenho serão admitidos ao concurso, além 
dos adjuntos, quaisquer candidatos externos habili
tados. 0  provimento dos lugares de adjunto será feito 
pelo governo, sem dependencia de concurso. Os opo
sitores e professores, que não cumprirem com os
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seus deveres, poderá o governo demitil-os, no decurso 
dos primeiros cinco anos, depois de sua nomeação 
e os adjuntos em qualquer tempo, ouvido o conselho 
de instrução, ou em vista da proposta motivada feita 
pelo mesmo conselho. 0  lugar de lente é vitalicio; 
mas se pelo espaço de seis mezes seguidamente dei
xar de comparecer sem causa justificada, o governo 
considerará vago o lugar por abandono, ouvido o 
conselho. Os opositores e adjuntos serão distribuidos 
anualmente pelas diversas aulas, e cujos lentes e pro
fessores substituirão em seus impedimentos e faltas, 
percebendo, neste caso, como ordenado e gratifica
ção, o mesmo que vencerem os lentes e professores 
a quem substituirem. São obrigados ao compareci- 
mento na Escola nos dias de aula, a coadjuvar os 
lentes em todos os exercidos práticos dos alunos, a 
repetir as materias explicadas, a explicar todas as 
duvidas da lição seguinte, e a fazer de um dia de 
cada semana sabatina das lições dadas, independente 
da sabatina que de modo idêntico deverão fazer os 
lentes. 0  opositor de ciências fisicas servirá de pre
parador. Nas repetições se tomará o ponto aos alu
nos, mas as faltas serão contadas pela metade para 
o perdimento do ano. Conforme as ocurrencias du
rante o ano, os opositores poderão ser empregados 
no serviço de qualquer outra cadeira, para* a qual 
não tiverem sido distribuidas. Os adjuntos de dese
nho são obrigados a comparecer diariamente nas 
aulas respectivas, e a tomar conta do ensino das tur
mas de alunos, que lhes forem distribuidas pelos 
professores, a quem coadjuvarão em todo serviço 
proprio do ensino. Os lentes catedráticos que tiverem 
servido por 25 anos e continuarem no exercício de 
suas funções a aprasimento do governo, terão o ti
tulo de Conselho, o qual será também concedido aos
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diretores, que bem servirem por espaço de 5 anos 
Os paisanos que forem lentes catedráticos terão a 
graduaçao puramente honorifica de capitão-tenente, 
9 0  °Posltorus de l.° tenente, e os professores de 
9 0  , nent®; °s adjuntos terão, enquanto servirem de 

f:tenente. Uns e outros usarão os respectivos dis-
minrnnò eXCetr Se forem eclesiasticos. Os oficiais de 

armha que forem nomeados lentes ou professores
poderão ser reformados com o soldo porporcional 
ao tempo de serviço; os que não se quiserem refor
mar vencerão apenas meio soldo, e contarão o tem
po do magisterio por metade para a promoção ou 
reforma. A percepção das gratificações só terá lugar 
pelo serviço efetivo do magistério. O governo poderá 
engajar por contrato (com vencimentos e por tempo 
nele definido), para 0 serviço do magisterio, qual
quer estrangeiro distinto por seus conhecimentos pro
fissionais. Haverá um livro de ponto, em que se lan- 
çarao as faltas de comparecimento dos lentes, opo
sitores, professores e adjuntos ás aulas, conselho de
Ánffo n a 0  ° - q'.!al^ !er outro a t0  de serviço da Escola. As faltas nao justificadas importa a perda de todos
sómennte.mCnt0S’ 6 38 justificadas a da gratificação

Heverá na Escola um conselho de instrução uue 
sera composto: do diretor e vice-diretor; dos lentes 
catedráticos; dos dois opositores mais antigos. Ao 
conselho compete: a) formar no fim de cada ano
como^etei a -Utlos habilitados para os exames, bem 9 
. ,(i determinar, depois dos exames, e a vista dos

chnpntqUa lhe J ossam ser Presentes, o gráo de mere-
si.W '  i1® Cf dj  Um POr ordem num érica; b) con- 
s ltar sobre tudo o que íô r relativo á instrução o
s o w !  60™ 0 ,e Pratico dos alunos ou propor ao 
& verno o que julgar conveniente a bem do ensino;

t

\
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c) designar compêndios provisorios, e indicar os 
meios de se organisarem compêndios definitivos, e 
instruções praticas para o ensino escolástico, d) 
sanisar programas circumstanciados para os concur- 
fos exames e ensino teorico e pratico, extremando 
as materias de ensino relativas a Cada uma das aulas;
e) propor ao ministro da marinha quaisquer medi
das que convenha adotar, não só para tornar mais 
completa e mais vantajosa a execução deste Regu 
mento, como para suprir quaisquer emissões que 
nele haja, e forem concernentes ao ensino.

Conta-se para jubilação todo o tempo em que 
qualquer lente, professor opositor e adjunto :tor^em- 
pregado pelo ministerio da marinha, ou em opera 
cões ativas de guerra ou quando servir no cargo d - 
ministro da marinha; quando forem empregados em 
outras quaisquer comissões de serviço publico, com 
autorisacão do governo, se contara para jubilaça 
sómente 5 anos dentre dos 25. Os lentes e professo
res que completarem 25 anos de magistério so po
derão nele continuar com permissão do governo, 
neste caso perceberão mais uma quinta parte do res
pectivo ordenado; e, se completarem 30 anos de ma
gistério efetivo, terão direito á jubilação com mais 
um terco do ordenado. O impedimento por mais de 
12 meses dentro de um biênio por molestia, consti
tue o lente ou professor com quem o fáto se der, no 
caso de ser jubilado com o ordenado proporcional 
que lhe competir. O mesmo se entenderá com os opo
sitores. O governo dará prêmios pecuniarios aos indi
viduos que organisarem compêndios apropriados para 
o ensino das doutrinas que constituem o curso da 
Escola e de conformidade com o que fôr regulado 
pelos programas do ensino. O conselho de instrução 
será ouvido sobre o mérito dos compêndios, be o
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autor pertencer á docência da Escola o governo in
cumbirá o exame dos compêndios a pessoas estra
nhas a ela e para esse fim habilitadas.” (Dec. 2163 
de l.° de maio de 1858).

1871. Externato de preparatórios. “ 0  Externato 
tem por fim preparar candidatos á matricula no l.° 
ano da Escola de marinha, por meio do ensino e 
exame das seguintes materias : gramatica portuguesa 
(conhecimentos teoricos, analise gramatical e reda
ção) ; francês e inglês (leitura e versão oral e escri
ta) ; historia do Brasil e noções da historia univer
sal; geografia fisica (estudo completo, principalmen
te do Brasil); matematicas (estudo completo de ari- 
metica, algebra até a resolução das equações e pro
blemas do l.° grau, e definições principais de geome
tria elementar); desenho linear. Para ser admitido 
ao Externato é preciso, perante o diretor provar: que 
é cidadão brasileiro; vacinado; e não ter defeitos fi- 
sicos, os quais o inhabilitem para a vida do mar; 
mais de 12 e menos de 15 anos de idade; boa repu- 
açao, habihtaçao nas materias: leitura e noções ge

rais de gramatica, arimetica (numeração decimal e 
as quatro operações sobre numeros inteiros), fran
cês e inglês (versão e leitura de prosa facil). O ano 
letivo do Externato começa no dia 15 de janeiro e 
terminará em 15 de novembro. E’ inhabilitado para 
exames: a) o aluno que em qualquer das aulas der 
mais de 10 faltas sem ser por motivo de molestia;
b) o que der mais de 20 faltas sucessivas ou 30 in
terrompidas, ainda que por motivo de molestia. O 
conselho de instrução do Externato apresentará até 
17 de novembro a lista dos alunos habilitados para 
exames e as series de pontos de todas as doutrinas 
lecionadas e julgadas importantes para os exames.

\
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As matérias para os exames serão classificadas do 
modo seguinte: matematicas e desenho linear; geo
grafia, historia e linguas. Poderão ser admitidos em 
fevereiro a novo exame, escrito e oral, os alunos que 
forem reprovados em português, francês, inglês, his
toria universal e do Brasil. Os alunos aprovados no 
Externato serão matriculados no l.° ano da Escola 
de marinha, com preferencia sobre todos os matn- 
culandos, para serem admitidos no internato como 
aspirantes a guarda-marinha. Haverá no Externato: 
um diretor que será o da Escola de marinha; um 
vice-diretor que será um dos professores do Exter
nato; dois professores; dois adjuntos um dos quais 
exercerá as funções de secretario. 0  conselho de ins 
trução do Externato é composto do diretor e dos pro
fessores e adjuntos. Os lugares de professores e ad
juntos serão postos em concurso. Os alunos que forem 
duas veses reprovado em todas as materias do curso, 
não serão mais admitidos no Externato. . . ” (Dec. 
4679 de 17 de janeiro de 1871).

Regulamento da Escola de Marinha. 1 A Escola 
tem por fim o ensino teorico e pratico das materias, 
cujo estudo é indispensável aos jovens que se desti
narem ao serviço da Armada imperial, e obtiverem 
praça de aspirante a guarda-marinha, e aos que pre
tenderem a carta de piloto como ouvintes da mesma 
Escola. 0  curso será de quatro anos: l.° ano: l.a ca
deira: algebra elementar (das equações do l.° grau 
em diante); geometria elementar; trigonometria re
tilínea; composição de equações (somente até a l.a 
parte da eliminação, inclusive). Primeira aula: apa
relho e manobra (em dias alternados). Segunda aula: 
desenho de paisagem e de figura (compreendendo o 
de figuras geometricas, a uma, duas e tres dimen
sões). 2 .° ano: primeira cadeira: geometria analitica
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(com aplicações ao estudo das curvas planas e es- 
pecialmente secções conicas); noções elementares do 
calculo diferencial e integral (limitado ás diferencia- 
çoes das funções algébricas circulares e logaritimi- 
cas, as integrações das funções diferenciais corres- 
pondentes e as noções gerais das integrações entre 
limites); noçoes elementares de mecanicá racional 
(com aphcaçao a teoria das maquinas simplices e 
especialmente ás de vapor). Segunda cadeira: fisica 
experimental (especialmente o estudo de ótica, ele- 
íncidade, magnetismo terrestre, meteorologia e do 
vapor como agente mecânico). Aula: noções gerais
rM:P )0,nC r 'f  def cn tiva  (no 1lle diz respeito á linha 

oo e ao P.Ian? ) ; topografia e desenho topográfico.
astrnn™ -prir “ ra cadeira: trigonometria esferica e 
astronomia física (servindo de introdução ao curso
completo de navegação). Segunda cadeira: noções
estudo0 *d?S dj.,^aIl.stlca (servindo de introdução’ ao estudo de artilharia naval); artifícios de guerra
(meios de ataque e de defesa no mar, nos desembar-
ques e em terra). Ensino auxiliar: química elTmen-
n L COm f.phcaSao special a pirotécnica). Aula- es- 

lueos práticos do emprego das maquinas de vapor 
nos usos de navegação; desenho de maquinas 4 »
c 1  e”SIn° 3 ,’0 id° de um navio armado em guerra, 

Vlagem de longo curso; historia da navegação 
com especialidade das mais notáveis campanhfs na
noções de T P?iS antÍ °̂-S 6 modernos; tatica naval-
práticos e ègu ares£T e ‘ol? ln ter? acionaI; exercidos’* . i regulares de observaeao astronom ies
C alS  ; r ? , Í  determinação das l o n g S  no" 
ria «m, i l hidrográficos; exercícios de artilha- 
f m ^a*a e meíralha, e exercidos de foguetes •
(SempreC1aue °a lab°™ torio Pir°tecnico da m arinhá tsempre que a estada no porto do Rio de Janeiro
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permita); princípios fundamentais da construção na
val, com aplicação ao serviço de guerra; sistema de 
sinais. Os alunos farão os exercícios práticos seguin
tes: falar e escrever francês e inglês; tecnologia ma
rítima nas duas linguas e correspondendo á verna
cula (duas veses por semana para idioma); apare
lho e manobra (duas veses por mez em algum navio 
de guerra ou pertencente á Escola, e sob a vela, pra
ticando nessa ocasião todas as fainas da arte do ma
rinheiro) ; esgrima (uma vez por semana); ginastica 
(uma vez por semana); natação (duas veses por mez, 
e nos domingos antes da missa). O governo provi
denciará de modo, que, no mez de novembro, se 
ache preparado, para viagem de ensino dos guardas- 
marinhas um dos melhores e mais bem armados na
vios da esquadra imperial. . .  Poderão ser admitidos 
como ouvintes no l.° e 3.° ano da Escola de marinha, 
os individuos que aí pretenderem estudar o “curso 
de pilotagem” sujeitando-se, porém, ás condições de 
frequência, exame e disciplina escolar, estabelecidos 
para o geral dos alunos. Ser-lhes-á permitido prestar 
exame do 3.° ano depois de uma ou mais viagem, 
em que se dediquem á organisação de derrotas, e á 
pratica das materias lecionadas. Aprovados no curso 
teorico e pratico da pilotagem receberá a carta de 
piloto. O governo creará, onde e quando convier in
ternatos e externatos, aqueles com o titulo de “colégios 
navais”; uns e outros destinados a preparar candidatos 
á matricula do l.° ano da Escola de marinha. Para o 
ensino das materias do curso de marinha haverá: cin
co lentes catedráticos para as cadeiras do l.°, 2.° e 3.° 
ano; seis opositores para substituírem e auxiliarem 
os lentes, sendo um para o ensino auxiliar de quimica 
elementar com aplicação especial á pirotécnica; tres 
professores para as aulas de desenho; um professor



A Instrução e o Imperio 421
.. * < 

de aparelho e manobra; dois professores para o en
sino pratico e comum de francês e inglês; dois ad
juntos aos professores de desenho; um mestre de 
natação. Para o preenchimento das futuras vagas de 
lentes haverá concurso entre os opositores. Haverá 
um conselho de instrução composto do diretor, vice- 
diretor, dois professores e dois opositores mais an
tigos... Além dos pilotos de carta com a nota de 
“apto”, poderão obter carta, sem a referida nota, os. 
individuos que por exames feitos na Escola de ma
rinha se mostrarem habilitados com os conhecimen
tos abaixo: a) calculo numérico por logaritimos, geo
metria elementar, trigonometria esferica, e as noções 
fundamentais de astronomia fisica; b) pratica no uso 
da bússola, do cronometro e sextante, e perfeito co
nhecimento dos processos empregados na determina
ção da latitude e da longitude no mar; sendo as lon
gitudes dedusidas, tanto das indicações do tempo 
dado pelo cronometro, como das distancias lunares;
c) aparelho, manobra e derrota do navio. 0  governo 
creará, desde já, na Corte, e oportunamente em al
gum dos portos maritimos do Imperio, aulas onde 
se ensinem as acima mencionadas... ” (Dec. 4720 de 22 
de abril de 1871).

1876. Colégio naval “Fica extinto o Externato 
de marinha, e creado um Internato, a bordo, ou em 
terra com a denominação do Colégio naval. Os pro- 
tessores e adjuntos do Externato serão transferidos 
para o Colégio. Este tem por fim o ensino dos pre
paratórios para a matricula no l.° ano da Escola 
de marinha. O curso será de tres anos e dividido do 
seguinte modo: l.° ano: arimetica até proporções; 
elementos de gramatica portuguesa; historia do Bra- 
sil; geografia fisica (especialmente do Brasil); inglês

' 1 I
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e francês (leitura, tradução e elementos gramati
cais); desenho linear; exercicios giAasticos. 2 .° ano: 
arimetica (estudo completo); gramatica portuguesa 
(estudo completo); historia antiga; historia do Brasi 
(estudo completo); geografia fisica (estudo comple
to) ; francês e inglês (leitura, tradução e gramatica); 
desenho linear; exercicios ginásticos e natação. 3 .° 
ano: algebra elementar (até resolução das equações 
e dos problemas do l.° grau); historia media e mo
derna; português (exercicios ortográficos e de re
dação) ; francês e inglês (composição e conversação); 
geografia (estudo completo); noções de geometria 
elementar; exercicios ginásticos e natação. O Colégio 
só admitirá alunos internos, com praça e soldo. As 
condições de matricula são: a) cidadão brasileiro;
b) vacinado; c) mais de 10 e menos de 15 anos de 
idade; c) necessaria robustez e não ter defeitos fí
sicos que o inhabilitem para a vida do mar; d) apro
vação nas seguintes materias: ler e escrever o portu
guês, ler e escrever numeros inteiros e fazer as quatro 
operações sobre esses numeros, doutrina cristã. Te
rão preferencia para matricula: a) os candidatos 
que, além de satisfazerem com igualdade as condi
ções acima mencionadas, exhibirem provas, no Co
légio, ou perante as comissões nas Provincias, de re
gular conhecimento em francês, inglês, latim e em 
quaisquer outros preparatórios; b) os filhos de ofi
ciais de marinha; c) os filhos de oficiais do exer
cito. .. ” No mais os estatutos se reportam aos do an
tigo Externato (Dec. 6440 de 28 de dezembro de 1876).

1879. Reg. do Colégio naval “O curso do Colé
gio será de dois anos e dividido do seguinte modo: 
l.° ano: arimetica até proporções; geografia fisica 
(especialmente do Brasil); noções de historia antiga
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e media; elementos de gramatica portuguesa; fran
cês e inglês (elementos gramaticais, leitura e tradu
ção) ; exercicios de ginastica. 2 .° ano: arimetica (con
tinental), algebra (até equações do l.° grau); geo
metria linear e desenho respectivo; geografia (estudo 
completo); noções de historia moderna e historia do 
Brasil; gramatica portuguesa (estudo completo); 
francês e inglês (gramatica, tradução e versão); exer
cicios de ginastica e natação. 0  Colégio só admitirá 
alunos internos que se destinarem á Escola de mari
nha, em numero anualmente fixado pelo governo; 
estes alunos terão praça e soldo, e serão denomina
dos, alunos navais. Retirado o aluno do Colégio, con
cluído ou não o curso, o pae ou responsável por ele, 
será obrigado a indenisar o Estado da despesa feita 
com o mesmo aluno.. .  Os exames de admissão serão 
prestados perante uma comissão de tres professores 
do Colégio; e nas Provincias perante uma comissão 
nomeada pelos presidentes respectivos.” Dec. 7160 de 
8 de fevereiro de 1879).

1882. Reg. do Colégio naval. “O Colégio Naval 
tem por fim ensinar as doutrinas necessarias ao es
tudo do curso da Escola de Marinha, habilitando ao 
mesmo tempo na disciplina militar os candidatos ao 
mesmo curso. O curso será de dois anos e dividido 
do seguinte modo: l.° ano: arimetica (estudo com
pleto); geografia, noções de cosmografia; português 
(analise logica e gramatical); francês (leitura, tra
dução e gramatica); exercicios ginásticos e militares. 
2 .° ano: algebra (até equações do 2 .° grau inclusive); 
geometria linear e desenho respectivo; historia do 
Brasil e noções de historia geral; português (compo
sição e redação); ingles (leitura, tradução e grama- 
hca); exercicios ginásticos, militares e natação. As
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materias do curso serão classificadas em tres secções: 
l.a secção: arimetica, algebra, geometria e desenho 
linear; 2 .a secção: geografia, cosmografia e historia;
3.a secção: português, francês e inglês. 0  Colégio terá 
tres professores, tres adjuntos e um mestre de ginas
tica e natação. 0  Colégio só admitirá á matricula 
alunos internos que se destinarem á Escola de ma
rinha, em numero anualmente fixado pelo governo; 
condições: cidadão brasileiro; mais de 12 e menos 
de 16 anos de idade; robustez fisica; e aprovação nas 
materias seguintes: português (leitura, escrita e ele
mentos gramaticais), francês e inglês (leitura e tra
dução facil), arimetica (numeração decimal e as qua
tro operações sobre numeros inteiros, frações ordi- 
marias e decimais). Na admissão serão preferidos:
a) os candidatos que apresentarem titulos de apro
vação plena em uma ou mais materias do curso do 
Colégio ou em latim e outros preparatórios; b) os 
filhos de oficiais das diversas classes de marinha; c) 
os filhos de oficiais do exercito; d) os filhos dos em
pregados publicos da marinha e de outras reparti
ções... Os alunos prestarão em cada um dos dois 
anos, e em cada uma das secções do curso dois exa
mes parciais e um final. Os exames parciais serão 
vagos e escritos e terão lugar nos tres primeiros dias 
uteis dos meses de junho e setembro, constando cada 
um deles de questões teóricas e praticas sobre as dou
trinas lecionadas durante o intervalo de tempo com
preendido entre as épocas de exames. Os alunos de 
cada um dos dois anos serão depois dos exames par
ciais classificados, segundo os graus de merecimen
to obtidos nesses exames, e ocuparão nas aulas os 
lugares que forem determinados por essa classifica
ção. As materias para os exames finais serão classi
ficadas do seguinte modo: a) matematicas e desenho

424 Ensino militar
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linear; b) geografia, cosmografia e historia; c) por
tuguês, francês, inglês. . .  Os alunos aprovados no 2.° 
ano serão, por ordem do ministro da marinha, ma
triculados no l.° ano da Escola de marinha, com 
praça de aspirante a guarda-marinha, tendo prefe
rencia sobre todos os matriculandos de acordo com 
o Reg. de 1871.” (Dec. 8386 de 17 de janeiro de 1882).

1883. O regulamento expedido neste ano faz en
tre outras alterações de economia interna do Colé
gio, a seguinte no curso. “0 curso do Colégio naval 
será de tres anos e dividido do seguinte modo: l.° 
ano: arimetica (até proporções inclusive); geógra
fa  fisica e especialmente do Brasil; português e fran
cês. 2. ano: arimetica (continuação); historia antiga 
e moderna; geografia politica e matematica; francês 
e inglês 3.° ano: geometria; trigonometria retilinea 
e desenho linear; historia moderna e historia do Bra
sil; português (redação e composição); inglês. As 
materias do curso serão classificadas em tres seccões: 
1/ secção: arimetica, algebra, geometria, trigonome- 
tria e desenho linear; 2.a secção: historia, geografia 
tisica,  ̂ politica e matematica; 3.a secção: português, 
üancês e inglês.” (Dec. 8918 de 31 de março de 1883).

1883. Escola pratica de artilharia e torpedos. “Na 
Escola pratica de artilharia, que d’ora em diante se 
denominará Escola pratica de artilharia e torpedos, 
íca creado, desde já, um curso de torpedos, teorico 

e pratico, destinado ao ensino de oficiais e praças 
da armada. O curso de torpedos durará um ano e 
sera regido por dois professores, nomeados mediante 
concurso. Um dos professores será encarregado do 
ensino teorico e pratico de eletricidade, principal
mente da descrição e uso das pilhas, aparelhos e ma
quinas eletricas empregadas no manejo dos torpedos,

5m
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assim como da pirotécnica militar com especialida
de os explosivos modernos, seu uso, propriedade 
e meio de empregal-os. Ao segundo professor com
petirá o ensino pratico e teorico das minas, torpe
dos fixos do reboque e automovel, seu uso para de
fesa dos navios, costas e portos; meios de conservai- 
os em depositos em terra ou a bordo e, finalmente 
a tatica em geral das torpedeiras. A matricula no 
curso dos torpedos será obrigatória para os 2.°s-te- 
nentes, que tiverem completado o tempo de embar
que exigido pela lei de promoções, e facultativo aos 
oficiais que desejarem estudal-o. Enquanto na o hou
ver um gabinete especial, as experiencias necessarias 
serão feitas no gabinete e deposito da oficina de tor
pedos, creado pelo decreto de 30 de novembro deste 
ano, procedendo requisição do diretor da Escola ao 
inspetor do arsenal. O ensino das praças de pret será 
o mais pratico possivel, e o ano letivo, tanto para 
os oficiais, como para as praças, começará e findará 
com o de artilharia. Os exames serão feitos, logo que 
se encerrarem as aulas, perante uma comissão do 
diretor e tres examinadores nomeados pelo governo. 
Todos os oficiais e praças matriculados no curso de 
artilharia ou de torpedos vencerão as gratificações e 
vantagens de embarcados em navios de guerra. Os 
instrutores e professores de um e outro curso, além 
das gratificações e vantagens de embarque, perce
berão a gratificação anual de 1:200$. O programa do 
ensino será confecionado anualmente pelos professo
res e aprovados pelo governo.” {Dec. 9077 de 7 de 
novembro de 1883).

1885. Escolas de aprendizes marinheiros. “As 
companhias de aprendizes marinheiros passam a de
nominar-se Escolas de aprendizes marinheiros. . .  O
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ensino dividir-se-á em elementar e profissional. 0 1.°
í** T|. tos e impressos; ca

ligrafia ; rudimentos de gramatica portuguesa; dou
trina cristã; princípios de desenho linear e confeção 
de mapas regimentais; noções elementares de geo
grafia, fisica, principalmente do litoral do Brasil; 
pratica sobre operações de numeros inteiros, frações 
ordinarias e decimais; conhecimento pratico e apli
cação do sistema metrico. 0 ensino profissional com
preende: aparelho e nomenclatura completa de to
das as peças de arquitetura do navio; nomenclatura 
das armas de fogo em geral; nomenclatura e uso dos 
reparos dc artilharia; exercidos de infantaria, co
meçando pela escola do soldado ate o de pelotão; 
exercidos de bordejar e remar em escaleres; cons
trução grafica da rosa dos ventos, conhecimento dos 
rumos da agulha, pratica de sondagem; em geral 
todos os conhecimentos práticos necessarios afim de 
serem depois desenvolvidos no tirocinio da profissão 
pelo imperial marinheiro. . .  A permanência dos 
aprendizes na Escola não excederá de tres anos* o 
que completar 18 anos será remetido para o corpo 

e imperiais marinheiros. . .  As Escolas serão esta
belecidas em terra, á beira mar, em lugar saudavel. 
lera, porem, cada uma, impreterivelmente á sua dis
posição um navio armado e aparelhado para se ades
trarem os aprendizes a bordo, nos diversos exercícios 
( a Profrssão. ’ (Dec. 9371 de 14 de fevereiro de 1885).

1886. Escola naval. “Ficam reunidos sob deno
minação de Escola naval a Escola de marinha e o 
-«o egio naval. A Escola compreende tres cursos * pre

paratório, de nautica e o superior. Todos os alunos, 
matriculados em qualquer dos cursos ficam sujeitos 
a disciplina militar; e os admitidos ao internato terão 
praça e soldo de aspirantes, sendo de l.a classe os

v'-
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do curso superior e de 2.a classe os do curso prepa
ratório, constituindo todos uma companhia. Só serão 
admitidos á matricula do curso preparatório os re
querentes que se mostrarem habilitados nas seguintes 
materias, em que serão previamente examinados: 
português (leitura e gramatica); francês (leitura e 
versão facil); inglês (idem); noções gerais de his
toria sagrada e geografia fisica; arimetica (operações 
fundamentais sobre inteiros, frações ordinarias e de
cimais, o sistema metrico. Os exames prévios serão 
feitos perante os professores do curso, e a inspeção 
de saude incumbe ao medico da Escola. Os candi
datos ao curso de nautica deverão mostrar-se habi
litados nas duas primeiras materias acima menciona
das, e além disso dar provas de conhecimento rudi
mentar de geografia fisica, bem como das noções 
praticas de toda arimetica, algebra e geometria limi
tada ás exigências dos p'rogramas de l.° e 2.° ano 
do curso preparatório.

0 curso preparatório será dividido em tres anos: 
l.° ano: l.a classe: noções elementares de arimetica, 
algebra e geometria; l.a classe auxiliar: repetição 
do ensino da classe precedente por meio de aplica
ções praticas; desenho linear relativo á execução gra
fica dos problemas de geometria; 2.a classe: portu
guês, francês e inglês; 2.a classe auxiliar: geografia 
fisica especialmente do Brasil; classe técnica: no
menclatura das diversas partes do navio relativas ao 
aparelho, mastreação, vergame; exercicios de remo 
e uso do leme nas pequenas embarcações. 2.° ano: 
l.a classe: revisão e ampliação de arimetica, algebra 
e geometria; l.a classe auxiliar: repetição do ensino 
precedente por meio de aplicações praticas, e dese
nho linear relativo á execução grafica dos proble
mas de geometria estudados; 2.a classe: historia an-
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tiga e inedia; 2 .a classe auxiliar: geografia fisica, po
litica e historica; 3.a classe: português, francês e in
glês; classe técnica: revisão do ano anterior; nomen
clatura do poleame, obras de marinheiro e exercí
cios nos escaleres de vela. 3.° ano: l.a classe: estudo 
completo de arimetica, algebra, geometria e trigono
metria retilinea; l.a classe auxiliar: repetição do cur
so precedente por meio de aplicações praticas e de
senho linear relativo á execução grafica dos proble
mas de geometria; 2 .a classe: historia moderna, prin
cipalmente do Brasil; 2 .a classe auxiliar: corografia 
do Brasil e cosmografia; 3.a classe: aperfeiçoamen
to das linguas portuguesa, francesa e inglesa; aula 
técnica: estudo completo do aparelho dos navios; 
nomenclatura de construção naval; navegação esti
mada e rumos de agulha. Os alunos deste curso terão 
como ensino comum: desenho figurado e de paisa
gem, exercícios de ginastica, natação e infantaria.

O curso superior será dividido em tres anos, pe
los quais as materias do ensino ficarão distribuídas 
da seguinte forma: l.° ano: l.a cadeira: analise ma
tem atiça, compreendendo algebra superior, trigono
metria esferica, geometria analítica e calculo dife
rencial e integral; 2 .a cadeira: fisica experimental, 
meteorologia e observações meteorológicas; 3 .a cadei
ra: elementos de direito publico e constitucional e 
direito militar; l.a cadeira auxiliar: repetição da 
l.a cadeira por meio de aplicações praticas; 2 .a ca
deira auxiliar: repetição do ensino da 2 .a cadeira 
por meio de aplicações praticas; 4.a cadeira: elemen
tos de geometria descritiva e topografia. Aula auxi
liar : desenho topográfico e de marinha. Aula pratica 
técnica: observações e calculos meteorologicos: le
vantamento de plantas topográficas e confeção de 
derrotas estimadas. Classe acessória: tecnologia ma-
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ritima em francês. 2.° ano: l.a cadeira: mecanica ra
cional, especialmente á manobra de navios, ás ma
quinas empregadas em navegação, e á construção na
val; 2.a cadeira: quimica e pirotécnica, especialmen
te aplicada á marinha de guerra; 3.a cadeira: elemen
tos de direito maritimo comercial e internacional; 
l.a cadeira auxiliar: repetição da l.a cadeira por meio 
de aplicações praticas; l.a aula de pratica técnica: 
manipulações quimica e confeção de torpedos e ou
tros artefatos pirotécnicos de guerra; l.a aula auxi
liar: nomenclatura de construção naval e de maqui
nas de vapor; 2.a aula auxiliar: desenho de constru
ção naval e de maquinas; 2.a aula de pratica técnica: 
derrotas de Maury, socorros aos naufragados e exer
cidos com embarcações a vapor; sinais; uso dos lo- 
quosmetros e das sondas, e dos instrumentos de me
dir e marcar correntes; classe acessória: tecnologia 
maritima em inglês. 3.° ano: I a cadeira: astronomia 
e navegação; 2.a cadeira: balistica; artilharia naval; 
meios de ataque e defesa das costas; 3.a cadeira: 
manobras de navio de guerra; regras de evolução de 
esquadra; historia naval especialmente da marinha 
de guerra; 4.a cadeira: geodesia e hidrografia; l.a ca
deira auxiliar: repetição do ensino da l.a cadeira por 
meio de aplicações praticas; 2.a cadeira auxiliar: re
petição do ensino da 2 a cadeira por meio de aplica
ções praticas; classe acessória: tecnologia maritima 
francesa e inglesa; aula de pratica técnica: exercicios 
de artilharia e armas de fogo portáteis, construção 
das taboas de tiro; levantamento de plantas hidro
gráficas e desenho respectivo; observações astronô
micas e nauticas; confeção de derrotas. Os alunos 
deste curso farão em comum exercicios de manobra, 
esgrima, infantaria e natação. Os cursos serão feitos

•___
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por programas oficiais que extremem e detalhem as 
materias do ensino.

0 curso de nautica divide-se em duas series 
cujas matérias serão distribuídas do modo seguinte: 
1. serie: português, francês, arimetica, algebra, geo
metria, cosmografia, aparelho dos navios, rumos de 
agulha, navegaçao estimada e codigos de sinais. 2.a 
sene: as materias de aula de pratica-tecnica do l.° 
ano, as de l.a aula auxiliar de pratica técnica do 2.° 
ano e as da l.a e 3 a cadeiras; observações astronô
micas e nauticas e confeção de derrotas da aula pra- 
tica técnica do 3.° ano do curso superior. 0 curso 
de nautica será feito nas aulas correspondentes dos 
outros cursos; e os alunos, que o completarem, terão 
carta de piloto, quando provarem embarque efetivo 
durante dois anos e forem considerados aptos por 
atestaêão dos comandantes sob cujas ordens tiverem 
servido. Os alunos serão paisanos e externos, e so
mente ficarão sujeitos á disciplina militar dentro do 
estabelecimento. Os exames dos pilotos que não ti
verem frequentado o curso respectivo desta Escola, 
e hem assim os dos maquinistas continuarão a ser 
leitos na forma das disposições vigentes. O pessoal 
docente do curso preparatório será de tres professo
res para as seguintes secções: I a matematicas el^- 
mentares; 2/ acessada (historia, geografia e corogra- 
na), 3. de hnguas. Para auxilial-os e substituil-os 
em suas faltas e impedimentos haverá tres adjuntos 

as referidas secções. Além destas haverá mais as
S ^ oes s^ u/ ntf s: grafica e técnica, sendo esta 
e°ida por um instrutor e aquela por um auxiliar.

dktHKPm SOaVdocenÍ e cl° curso superior ficará assim
lentpb tda ; f- SeCÇa° de ciencias matematicas: um
curso ra Cada Um dos cursos seguintes:curso de matematicas; curso de mecanica racional



aplicada; curso de astronomia aplicada e navegação; 
curso de artilharia e balistica naval; curso de topo
grafia e hidrografia. Estes catedráticos serão auxilia
dos e substituidos nas suas faltas e impedimentos por 
qualquer dos quatro substitutos que haverá nesta sec
ção; b) secção de ciências fisicas: um lente catedrá
tico para cada uma dos cursos, com um substituto 
comum; de fisica e meteorologia; de quimica e piro
técnica. Dois instrutores servirão de preparadores; |  
c) secção de ciências juridicas: um lente catedrático 
para cada um dos seguintes cursos, com um substi
tuto comum: curso de direito publico e constitucional 
e do direito militar; curso de direito maritimo inter
nacional e comercial; d) secção técnica: um lente 
catedrático de manobra, de tatica e historia naval 
que será auxiliado e substituido por qualquer dos 
instrutores; um professor de pratica de maquinas 
que igualmente será substituido, nas faltas e impe
dimentos, pelos instrutores; quatro instrutores de 
parte-tecnica que se substituirão mutuamente nas fal- I 
tas e impedimentos; e) secção de trabalhos gráficos: |
um auxiliar para cada uma das seguintes aulas: de 
desenho topográfico e hidrográfico; de desenho de 
maquinas e arquitetura naval; estes auxiliares se 
substituirão mutuamente nas faltas e impedimentos; 
f) secção acessória: um professor de tecnologia em 
francês; um de tecnologia em inglês; mestre de na
tação; mestre de esgrima, infantaria e ginastica; a 
sua substituição será feita pelos instrutores. As no
meações do pessoal docente devem ser feitas em vista 
de provas realisadas previamente em concurso...” 
{Dec. 9611 de 26 de junho de 1886). f

1888. Reg. da Escola Naval. “Continuam reuni
dos, sob a denominação de Escola naval a Escola 
marinha e o Colégio Naval. A Escola compreende

432 Ensino militar
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“n M o lT p i-0 preparatório e o superior; como curso 
anexo havera o ensino pratico para os paisanos

Para matricula no curso preparatório exige-se- 
português (leitura, escrita e gramatica); francês (lei
tura e versão facil); inglês (idem); noções gerais de 
historia sagrada e geografia fisica; arimeticà (opera
ções fundamentais sobre inteiros, frações ordinarias 
e decimais e sistema metrico). A idade para a ma-
tíesUlanosde 12 8 ^  an°S' °  ClU'SO será dividido em tres anos, o superior em quatro e o anexo em dois
anos. 0  pessoal docente será de tres professores para 
as seguintes secções: 1« matematicas elementares;

acessonas (historia, geografia e corografia); 3.a 
línguas. Para auxilial-os tres adjuntos. O pessoal do 
curso superior será o seguinte: a) secção de ciências 
matematicas; um lente catedrático para cada um 
dos seguintes cursos; curso de analise matematica; 
de mecamca racional aplicada á construção naval, 
maquinas a vapor e manobras; de astronomia e geo- 
desia, de balística e de artilharia naval; de nave- 
S  e '^drografia; de geometria descritiva e topo- 
g afia (constituindo aula a cargo de um professor)
a n t a ' i n ? 5 serâo auxiliados e substituídos por 
quatro substitutos que haverá nesta secção; b) sec
ção e ciências físicas; um lente para cada um dos 
seguintes cursos, com um substituto comum; curso 

e física e meteorologia; de quimica e pirotécnica;
3 r c i r  ™t0reS-aSerVlra0 d<5 preparadores; c) secção de ciências jurídicas; um lente para cada um dos
seguintes cursos, com um substituto comum crue será 
obrigado a repetir as lições dos lentes; curso de di
reito natural; publico e constitucional; de direi
to maritimo e das gentes, diplomacia do mar- d)
r ™ i , ,  ” IICa: U-m pr0fess0/  de aparelho, manobra e evoluçoes navais; um professor pratico de maqui-

\
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nas; um professor de historia e tatica naval nos qua
tro periodos da marinha de guerra, a remos, á vela, 
a vapor e encouraçados;, operações combinadas de 
mar e terra, ataque e defesa das costas; quatro ins
trutores de pratica técnica que se substituirão mu
tuamente e aos professores em suas faltas e impedi
mentos; e) secção de trabalhos gráficos: um auxiliar 
para cada uma das seguintes aulas: de desenho to
pográfico, hidrográfico e geográfico; de desenho de 
maquinas e de arquitetura naval; estes auxiliares se 
substituirão mutuamente nas faltas e impedimentos; 
f) secção acessória: um professor de tecnologia em 
francês de l.° ano: um de inglês no 2 .° ano; um 
mestre de natação; um mestre de esgrima, infantaria 
e ginastica; a sua substituição será feita pelos instru
tores.

0  curso de nautica compreenderá duas series: 
l.a serie: português, francês, arimetica, algebra, geo
metria, cosmografia, aparelho dos navios, rumo de 
agulhas, navegação estimada, codigo de sinais. 2 .a 
serie: as materias da aula pratica técnica e mais ma
térias que habilitem para tirar carta de piloto. A Es
cola continuará a passar carta de piloto aos indivi
duos que se mostrarem habilitados nas materias que 
constituem o curso de nputica, segundo os programas 
adotados.

Haverá na Escola Naval um gabinete de fisica, 
um laboratorio de quimica, um pequeno observató
rio astronomico e meteorologico e uma biblioteca; 
modelos de navios e de maquinas, aparelhos de gi
nastica, de artilharia e de todas as armas em uso 
na marinha. Os lentes serão vitalicios; o governo, po
derá, no decurso dos cinco primeiros anos, demitir 
os professores, por faltas graves. 0  provimento se
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dará por meio de concurso.” (Lei n. 3394 de 24 de 
novembro-de 1888).

E expedido regulamento da Escola Naval. Entre 
os seus dispositivos destacamos alguns: “Os alunos 
do curso superior reprovados em' uma só cadeira

®u,a\  e 08 dos «ursos preparatório e de nautica 
reprovados em uma ou mais materias de uma seccão, 
poderão matricular-se no ano imediatamente supe
rior independente de frequência no ensino da ca
deira, aula ou materia em que tiverem sido repro
vados, si pelo horário não houver incompatibilidade 
nas uas frequências; não podendo, porém, prestar 
exames das doutrinas do ano cuja matricula lhes é 
concedida antes do exame da cadeira; aula ou ma
teria que lhes falta do ano anterior. E si forem re
provados segunda vez nessa cadeira, aula ou mate- 
ria terão baixa de praça dada pelo diretor, sendo 
iliminados da matricula. Terão baixa da praca, não 
podendo frequentar mais a Escola, os alunos dó curso
rJmP7fi T ° 9  oUi®7 reProvados 11 o l.° ano, completa-
hafL16’ - 2',i 17  e no 3' 18 anos de idade; estas baixas serão dadas pelo diretor e compreendem os
alunos atuais. Sera permitido a qualquer aluno do

Q  T J  v-J -  j  •  -a em todas as materias 
r ia s T , t  SUÍ> matricula,prestar exames das mate-
orém h l  tamente superior; estes exames,

t t 0 , S Provas escritas como nas orais, se
carem a s* ,t?fbl'viP O nt0  tlrado 110 momento de começarem as referidas provas; esta disposição é exten-
siva a°s atuais alunos. Para admissão no curso1 de 

autica, o candidato deve provar que sabe ler e es
crever o português corretamente, e as quatro opera
ções anmeticas fundamentais sobre, numeros inteiros 
frações ordinarias e decimais... 0  porteiro coadbi 
vado pelos continuos, notaria diriamente às faltas
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dos alunos em uma caderneta, que no fim de cada 
lição será examinada, corrigida e rubricada pelo res
pectivo docente... Fica estabelecida a importância 
relativa das materias do ensino superior da Escola 
pelos numeros que seguem: ciências matematicas e 
aplicadas 2 0 ; ciências fisicas 2 0 ; ciências jurídicas 
16; historia naval e tatica naval, 16; manobra e evo
luções navais 16; pratica de maquina a vapor, hi
dráulicas e eletro-magneticas 8 ; pratica técnica 8 ; 
secção de trabalhos gráficos 4; exercicios 4. Do curso 
preparatório: matematicas elementares 1 0 ; linguas 
8 ; historia, geografia, cosmografia e corografia 8 ; 
secção técnica 5; secção grafica 4; exercicios 2. O 
produto destes numeros pelos graus de aprovação de 
cada exame, onde o ensino das materias é sujeito a 
exame, será o, coeficiente parcial da instrução em uma 
aula. A soma dos coeficientes parciais e mais a dos 
gráos de aproveitamento do ensino sujeito a exame, 
e a dos gráos das viagens de instrução, produsirá o 
coeficiente total de instrução, em um ano letivo. A 
soma de todos os coeficientes totais, mais a soma 
de todos os gráos obtidos nas aprovações dos exames 
de admissão, produsirá o, coeficiente geral de instru
ção no curso. E’ também tomada em consideração e 
conduta habitual do aluno... Nas viagens de instru
ção haverá: instrutor para navegação, para artilha
ria e para maquina... O governo poderá ter cons
tantemente na Europa, estudando as diversas espe
cialidades da marinha, quatro oficiais que tenham 
o curso completo de sua profissão; estes oficiais serão 
escolhidos mediante concurso e prova de suficiência 
que consistirá em uma dissertação escrita no ato do 
concurso sobre ponto dado pelo conselho de instru 
ção; além destes oficiais poderá o governo escolher
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!lV" T e,nte mais dois Para 0 mesmo f im . . . ” (Dec. 10201 de 9 de março de 1889).
Escolas de aprendizes marinheiros: “Hei por bem 

crear maior 4 escolas de aprendizes marinheiros nas 
províncias de Alagoas, Sergipe, Rio G. do Norte, S. 
Paulo, sendo o respectivo serviço regulado pelo dec.
í^oonfVere r̂o de ^8 5 ”. {Dec. 10.228 de 2 de maio de loo9). ÜKH

§§jgir; ■ •  ■ ■ ■...... - -



0 ensino religioso gosava no Imperio de uma 
quasi completa autonomia. Aos prelados diocesanos 
cabia a organisação didatica e administrativa dos se
minarios. Salvas as minuciosas informações tomadas 
ao relatorio Gonçalves Dias, em algumas Provincias 
do norte, em 1852, poucos são os dados oficiais a res
peito destes institutos.

1854. Em 10 de setembro é o voverno autorisado 
a crear duas faculdades teológicas em dois dos se
minarios episcopais existentes no Império. {Dec. 781 
de 10 de setembro de 1854).

“Neste mesmo ano um decreto remodelava o en
sino no seminario de Olinda; creava as seguintes 
cadeiras: gramatica e lingua latina; retórica e geo
grafia; francês; filosofia racional e moral; historia 
sagrada e eclesiástica; instituições canônicas; teolo
gia dogmatica; teologia moral; eloquência sagrada; 
liturgia; canto gregoriano. “Todas estas cadeiras te
rão o ordenado anual de um conto de réis, menos a 
de liturgia e canto gregoriano, que terão 250$000. Os 
lentes e compêndios serão propostos pelo bispo e 
aprovados pelo governo. Enquanto não houver subs
titutos, os lentes se substituirão reciprocamente em 
seus impedimentos e faltas, segundo a ordem mar
cada pelo bispo; descontando um terço do ordenado 
do lente substituido em favor do substituto. Durante

mú
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os tres primeiros anos de exercicio, os lentes serão 
considerados interinos.” (Dec. 1275 de 21 de novem
bro de 1854).

1856. “Entendo, diz o relatorio do ministro da 
justiça, que o maior beneficio, que podeis fazer ás 
gerações futuras, é a educação do clero; mas esta 
não é possivel sinão por meio de seminarios; e estes 
não conseguirão seus fins sinão com o internato o 
mais rigoroso, para o qual a principal condição seja 
a mais terna idade. Sem este internato, sem este 
muro de bronze, que separa o atual clero do clero 
futuro, a regeneração será uma idéa vã, a vocação 
do sacerdote continuará a ser uma hipocrisia, um 
calculo, um meio de vida. Destas reflexões resulta 
a creação de pequenos seminarios, como a princi
pal habilitação para o sacerdócio”.

1860. “Ficam creadas no seminario episcopal de 
Goyaz as seguintes cadeiras: gramatica latina; fran
cês; retórica; filosofia racional e moral: teologia dog
matica; teologia moral; historia eclesiástica; insti
tuições canonicas; liturgia e canto gregoriano. Os len
tes e os compêndios serão propostos pelo bispo dio
cesano e aprovados pelo governo. Durante os tres 
primeiros anos os lentes serão considerados interi
nos.” (Dec. n. 2543 de 3 de março de 1860).

1862. “O governo não pôde até hoje usar da auto- 
risação da lei de novembro de 1854 para a creação 
de faculdades teológicas no Imperio, em razão das 
dificuldades oferecidas. E todavia são manifestas, 
que ha de proporcionar ao nosso clero meios de ins
trução mais abundante, e as vantagens, que em re
lação a este instituto devem provir dessa creação 
que, apezar de serem atualmente precarias as cir-
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cumstancias do Tesouro nacional, não duvido que 
pareçam justificados os sacrificios a fazer. Cumpre 
não perder de vista que os meios de instrução pro
porcionados aos que se destinam ao estado eclesiás
tico não tem acompanhado os progressos que desde 
alguns anos se tem realizado em relação ás outras 
classes da sociedade. Esta circumstanda explica tal
vez o estado, em geral, pouco satisfatório do nosso 
clero, sob ponto de vista da ilustração. A creação de 
uma faculdade teologica que se poderá fundar sem 
grande dispendio, muito concorreria para elevar o 
prestigio do clero e que atrairia mesmo á vida ecle
siástica muitos jovens dotados de talento.” São obser
vações do ministro José íldefonso de Souza Ramos, 
no seu relatorio.

1863. “Pelo decreto novembro de 1854, foi auto- 
risada a despeza de 15 contos para a creação de 
faculdades teológicas em dois seminarios episcopais. 
Esta condição ligada á realisação da idéa, e que se 
tem considerado como importante a fusão dos semi
narios e das faculdades, suscitou ponderosas obser
vações da parte dos bispos, diocesanos, tendentes a 
mostrar a sua inconveniência. Basearam-se elas na 
falta de homogeneidade das duas instituições, sendo 
que o seminario é uma instituição meramente ecle
siástica, e confiada exclusivamente aos bispos pelo 
Concilio de Trento com o fim principal da educação 
e preparação do sacerdote, ao passo que a Facul
dade teologica é comum ao secular e ao eclesiástico, 
e está sujeita imediatamente ao poder temporal. O 
governo adotando estas considerações, tem por acer
tado que se altere a disposição do decreto, autorisan- 
do-se a creação das duas faculdades, ou pelo menos 
de uma, sem união com qualquer seminario. Desapa-
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receria assim a dificuldade que tem embaraçado a 
realisação de uma instituição altamente reclamada 
de facilitar ao nosso clero instrução mais solida e 
desenvolvida; de atrair á vida eclesiástica moços es
perançosos, e de habilitar sacerdotes para as eleva
das funções do episcopado.”

Ainda neste ano é expedido um decreto unifor- 
misando os estudos das cadeiras dos seminarios sub
sidiados pelo Estado. “Nos seminarios haverá as se
guintes cadeiras: gramatica e lingua latina; francês; 
retórica, filosofia racional e moral; historia sagrada 
e eclesiástica; teologia moral; teologia dogmatica; 
instituições canonicas; liturgia e canto gregoriano. 
As materias destas cadeiras poderão separar-se 
confoime aos bispos parecer mais conveniente. 
Poderão também os bispos crear cadeiras que jul
garem necessarias, subsidiadas pela renda da Mitra. 
A nomeação dos lentes será feita pelos bispos, me
diante concurso. Os lentes poderão ser demitidos 
pelos bispos quando faltarem ao magisterio ou por
outros motivos.” (Dec. n. 3073 de 22 de abril de 
186o).

“Contra este decreto reclamaram quasi todos os 
prelados do paiz diz Liberato Barroso e os motivos 
de suas reclamações se acham desenvolvidas na in
teressante memória apresentada ao Imperador pelo 
bispo do Pará. E depois da importante discussão 
que se travou entre o governo e os bispos, a ques
tão não recebeu ainda uma solução definitiva, visto 
como os bispos continuam a protestar entendendo 
que o decreto fere os direitos sagrados do episcopado 
e a independencia e a liberdade da egreia.” (A Instr 
Publica 1867).

1864. ‘0 governo pediu a secção dos negocios 
do Imperio, do Conselho de Estado, solução para as
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importantes questões que se prendem ao estabeleci
mento das faculdades teológicas, e formular sobre 
as bases mais acertadas estatutos que a devem reger. 
Este trabalho já está concluido e com auxilio tão 
eficaz espera o ministro satisfazer brevemente este 
desiteratum. Devo, porém, declarar que a esforços 
fracos e modestos em sua aparência, mas fortes e 
sublimes em seus magnificos resultados, que se pode 
esperar a regeneração nas sociedades cristãs. Da boa 
vontade e perseverança no desempenho das funções 
paroquiais depende principalmente a satisfação desta 
alta necessidade. (Relatorio ministerial).

1865. “A necessidade de faculdades teológicas 
para dar ao clero a instrução que o deve elevar á 
altura de sua nobre missão, já foi reconhecida pela 
Assembléa Geral Legislativa, quando por decreto de 
1854 autorisava o governo a estabelecel-as em dois 
dos seminarios episcopais. Desejando corresponder 
a esta espectativa e compartilhando a convição que 
inspirou a citada lei, encarreguei á Secção dos Negó
cios do Imperio do Conselho de Estado de consultar 
sobre as importantes questões que se prendem ao 
estabelecimento dessa instituição, e formular sobre 
as bases mais acertadas os estatutos que as devem 
reger. Este trabalho já está concluido e com um au
xilio tão eficaz espero, diz o ministro do Imperio, sa
tisfazer brevemente o vosso desiteratum. Devo, po
rém, declarar que a quantia votada talvez não che
gue para o estabelecimento de uma sõ faculdade. 
Espero que autoriseis a despeza necessaria para a 
execução de um projéto que tanto interessa ao pro
gresso do paiz.” '

Sobre os seminarios, dizia o ministro Liberato 
Barroso no mesmo relatorio: “Os seminarios são



A Instrução e o Imperio 443

objéto da maior solicitude e dos mais serios cuida
dos do governo: á organisação e direção destes es
tabelecimentos de instrução religiosa, ligam-se os 
mais importantes e sagrados interesses da sociedade. 
A necessidade de melhorar a condição do clero, so
bre a qual não ha, nem pode haver opinião diver
gente, depende essencialmente a reforma dos semi
narios. São, porém, tão importantes e complexas, as 
questões que sobre este delicado assunto se tem agi
tado, tão sagrados interesses se acham nele envolvi
dos, que nada se deve empreender sem um estudo 
muito refletido. No meio das graves preocupações, 
geradas pelos acontecimentos, (guerra do Paraguay), 
que tem abalado o paiz, não me foi possivel ocupar- 
me ao mesmo tempo de tantos objétos e tão impor
tante. Posso garantir que ligo o maior interesse, e 
nutro os melhores e mais sinceros desejos de dotar 
o paiz com esse grande melhoramento. Acresce ás 
considerações as dificuldades financeiras da situa
ção, que reclamam do governo a mais seria atenção. 
Por mais constantes que sejam as preocupações do 
governo sobre certos melhoramentos, de que" o paiz 
precisa, é forçoso confessar que o estado financeiro 
opõe grandes embaraços aos melhores desejos.”

1870. O projéto de reforma de ensino da Paulino 
de Souza, creava uma universidade com uma facul
dade de teologia.

Seminarios — Nas provincias do norte contam- 
se 6 seminarios, se tais quizermos chamar o do Rio 
Negro e o de São Vicente de Paula, na Baía. O do 
Pará, segundo o “Compendio das Eras” do sr. Baena, 
devia ter sido fundado em virtude do Alvará, que 
diz ser de 20 de maio de 1751; mas a mim me parece 
que a sua fundação é de data anterior. A coErespon-
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importantes questões que se prendem ao estabeleci
mento das faculdades teológicas, e formular sobre 
as bases mais acertadas estatutos que a devem reger. 
Este trabalho já está concluido e com auxilio tão 
eficaz espera o ministro satisfazer brevemente este 
desiteratum. Devo, porém, declarar que a esforços 
fracos e modestos em sua aparência, mas fortes e 
sublimes em seus magnificos resultados, que se pode 
esperar a regeneração nas sociedades cristãs. Da bôa 
vontade e perseverança no desempenho das funções 
paroquiais depende principalmente a satisfação desta 
alta necessidade. (Relatorio ministerial).

1865. “A necessidade de faculdades teológicas 
para dar ao clero a instrução que o deve elevar á 
altura de sua nobre missão, já foi reconhecida pela 
Assembléa Geral Legislativa, quando por decreto de 
1854 autorisava o governo a estabelecel-as em dois 
dos seminarios episcopais. Desejando corresponder 
a esta espectativa e compartilhando a convição que 
inspirou a citada lei, encarreguei á Secção dos Negó
cios do Imperio do Conselho de Estado de consultar 
sobre as importantes questões que se prendem ao 
estabelecimento dessa instituição, e formular sobre 
as bases mais acertadas os estatutos que as devem 
reger. Este trabalho já está concluido e com um au
xilio tão eficaz espero, diz o ministro do Imperio, sa
tisfazer brevemente o vosso desiteratum. Devo, po
rém, declarar que a quantia votada talvez não che
gue para o estabelecimento de uma sô faculdade. 
Espero que autoriseis a despeza necessaria para a 
execução de um projéto que tanto interessa ao pro
gresso do paiz.”

Sobre os seminarios, dizia o ministro Liberato 
Barroso no mesmo relatorio: “Os seminarios são
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objéto da maior solicitude e dos mais serios cuida
dos do governo: á organisação e direção destes es
tabelecimentos de instrução religiosa, ligam-se os 
mais importantes e sagrados interesses da sociedade. 
A necessidade de melhorar a condição do clero, so
bre a qual não ha, nem pode haver opinião diver
gente, depende essencialmente a reforma dos semi
narios. São, porém, tão importantes e complexas, as 
questões que sobre este delicado assunto se tem agi
tado, tão sagrados interesses se acham nele envolvi
dos, que nada se deve empreender sem um estudo 
muito refletido. No meio das graves preocupações, 
geradas pelos acontecimentos, (guerra do Paraguay), 
que tem abalado o paiz, não me foi possivel ocupar- 
me ao mesmo tempo de tantos objétos e tão impor
tante. Posso garantir que ligo o maior interesse, e 
nutro os melhores e mais sinceros desejos de dotar 
o paiz com esse grande melhoramento. Acresce ás 
considerações as dificuldades financeiras da situa
ção, que reclamam do governo a mais seria atenção. 
Por mais constantes que sejam as preocupações" do 
governo sobre certos melhoramentos, de que" o paiz 
precisa, é forçoso confessar que o estado financeiro 
opõe grandes embaraços aos melhores desejos.”

1870. O projéto de reforma de ensino da Paulino 
de Souza, creava uma universidade com uma facul
dade de teologia.

Seminarios — Nas provincias do norte contam- 
se 6 seminarios, se tais quizermos chamar o do Rio 
Negro e o de São Vicente de Paula, na Baía. O do 
Pará, segundo o “Compendio das Eras” do sr. Baena, 
devia ter sido fundado em virtude do Alvará, que 
diz ser de 20 de maio de 1751; mas a mim me parece 
que a sua fundação é de data anterior. A correspon-
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dencia dos governadores do Estado com os reis de 
Portugal revela que a idéa começou a realisar-se 
em princípios do ano de 1748, algum tempo depois 
da chegada do padre Jesuita Malagrida àquela ca
pitania. O de Maranhão deve ser ou de 1747, época 
em que ali chegou o dito padre, fazendo jornada 
de Pernambuco e Ceará pelos sertões da Paraíba, 
ou de 1750, porque supõe-se ter ele voltado de Pará 
para o Maranhão dos navios da menção deste ano.

O de Nossa Senhora da Graça de Olinda foi cria
do pelo bispo D. José Joaquim de Azevedo Coutinho. 
A snra. D. Maria l.a por carta régia de 22 de março 
de 1796 dôou-lhe o colégio e igreja dos Jesuítas com 
todas as alfaias e cerca anexa, e ainda que só a 10 
de junho de 1800 comunicasse o bispo a sua aber
tura a folha literaria do seminario comecou a ser 
paga desde março de 1799.

Na Baía houve anteriormente o seminario de
S. Damaso, fundado em 1815 pelo arcebispo D. Fr. 
Francisco de S. Damaso de Abreu Vieira. O que atual
mente existe abriu-se a 6 de abril de 1834.

Os dois pequenos seminarios são de mais fresca 
data. O do Rio Negro foi fundado pelo atual bispo 
do Pará D. José Afonso de Morais Torres na viagem 
que fez àquela então comarca, á custa de uma subs
crição que S. Ex. Revma. promoveu, e que montou 
a réis 5:314$660. Abriu-se este a 14 de março de 1848 
e o de S. Vicente de Paulo na Baía em principio 
do ano corrente (1852).

Não sei qual seja o estado material do semina
rio do Rio Negro; quanto a edifício é de supor que 
não seja máu para a terra, pela compra que se fez 
de uma casa com acomodações para trinta semina
ristas. Devo acrescentar que por esta compra se acha
va aquele estabelecimento em divida de 3:500f, ainda
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no ano proximo findo. O de S. Vicente de Paulo, 
não tendo casas proprias, carece de as ter alugadas; 
mas o que são propriamente seminarios os quatro 
do Pará, Maranhão, Pernambuco e Baía, estão no 
material, em miserabilissimo estado.

Quanto ao do Pará, não querendo recorrer ao 
discurso do sr. Arcebispo da Baía, proferindo na 
sessão da Assembléa legislativa de 15 de junho de 
1827, ternos o relatorio do general Andréa de 2 de 
março de 1845, em que se lê qual a ruina em que 
se achava o edifício, resultante da revolução, por 
que acabava de passar aquela provincia, sendo este 
um dos que mais sofrera. Os concertos, que depois 
se fizeram, são tão insignificantes, que ainda deixam 
ver não pequenos vestígios da revolução. Em 1851, 
quando o visitei, tinha apenas uma sala para os atos 
literários e alguns cubículos para os internos, onde 
dormiam aos tres e aos quatro, segundo as idades.

No de S. Antonio do Maranhão dizia o sr. Moura 
Magalhães em 1844 (o que hoje se póde repetir), 
que não tem acomodações sinão para 20 internos: 
altam quartos e salas, para as aulas, por tal forma 

que um dos seus professores tinha de lecionar em 
um corredor; e que, não havendo dormitorios, sinão 
cubículos e poucos, sem que por outro lado tivesse 
a casa rendas para pagar a inspetores ou vigilantes, 
notava-se nela todos os vicios de um internato, e 
de um internato mal constituído.

O de N. S. da Graça de Olinda deixou de rece
ber internos pelo excesso, que apareceria da despesa 
sobre a receita; e por que,, como escreveu o bispo 
ao ministro da Justiça estava em tal estado de ruina, 
que não podia ser habitado sem perigo.

Quanto ao da Baía, que funciona no convento 
de Santa Teresa, repetirei o que a seu respeito dei-
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xei dito no meu relatorio. “O edifício está arruinado, 
e com um salão quasi a" desabar: a casa precisa de 
concerto e não tem salas para os átos literários, nem 
mobilia de qualidade alguma: a igreja carece de 
alfaias e guisamentos, e o internato de auxilio para 
a admissão de maior numero de alunos pobres, bem 
como de local para os acomodar”.

Rendas proprias só dois seminarios as tem: o 
do Pará, cujo patrimonio consistindo em 8 peque
nos prédios, e 25 braças de terreno aforadas, rende 
pouco mais ou menos 900$000 anuais, e o de Per
nambuco, que terá o dobro. A sua receita elevou-se 
em 1851 a l:850f000. Não falo no do Maranhão, que 
desfruta os juros de 2:400$ em apólices, legado do 
finado bispo Dom Marcos.

Não podendo tais estabelecimentos subsistirem 
com tão pouco, foi preciso acudir-lhes com presta
ções. A provincia de ordinario, concorre com os or
denados dos professores, impondo-lhes a obrigação 
de educarem um numero determinado de meninos 
pobres. A Baía dá para o seminario arquiepisco- 
pal 3:750$000; Pernambuco 3:850$Q00; Maranhão 
1:850$000 para gratificação dos professores, e . . . .  
2:000$000 votados nas leis anuais para subsistência 
e educação de 10 meninos pobres, prestação reduzida 
a 2:000$000 unicamente em virtude da lei daquela 
provincia n. 282 de 29 de novembro de 1850. O Pará 
presta igual quantia para 12 meninos pobres. O semi
nario desta provincia recebe também 1 :000$000 do 
Tesouro geral para educação de 10 meninos do côro. 
O da Barra antes da criação da nova provincia re
cebia 1 :000$000 do Tesouro provincial do Pará para 
o sustento de 6 meninos pobres, e mais 400$000 para 
o professor de latim com obrigação de ensinar os 
externos. O de S. Vicente de Paulo recebe do go-

\



A Instrução e o Imperio 447

verno geral o ordenado de alguns dos seus profes
sores, de latim, francês, grego, retórica e filosofia. 
Vê-se pois que estas prestações não são proporcio
nais, nem ás rendas da provincia, que as faz, nem 
ás suas despesas com a instrução, nem á importaur 
cia da diocese.

Os alunos, que frequentam estes estabelecimen
tos, são internos ou externos: contam-se entre os pri
meiros os numerarios que são sustentados pelo Tesou
ro da provincia, e no Pará, também os acolitos ou me
ninos do coro educados á custa do Tesouro geral; 
os adidos ou gratuitos admitidos ao internato á es
pera de alguma vaga; e os pensionistas, que pagam 
mensalidades: os externos recebem instrução intei
ramente gratuita exceto na Baía, onde pagam 4$000 
por matricula.

As mensalidades dos pensioijistas são maiores 
ou menores, segundo as provincias; mas em geral são 
índicas. No seminario do Pará e Rio Negro pagam 
10'fOOO por mez: no de Pernambuco não ha inter
nos, no de S. Vicente de Paulo 200$000 anuais, e 
metade os meios pensionistas. No Arquiepiscopal 
160$ e no Maranhão, em 1851, dos pensionistas exis
tentes pagava um 10$000 mensais; quatro 15$000, 
outro 16$000, dois 18$000, outro, enfim, era gratuito.

Sobre as materias do ensino, ainda neste ano 
começou a trabalhar o de S. Vicente de Paulo, que 
se ocupa com estudos preparatórios; destas materias 
tem o do Pará algumas cadeiras proprias; o do Ma- 
ranhao, extintas as que existiam pela lei provincial
n. 282, ficaram apenas as de filosofia e inglês, cujos
* * j. se prestaram a continuar a servir gra£ 
tuitamente. 0 de N. S. Senhora da Graça não as tem;
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os alunos ouvem as lições do colégio das artes de 
Olinda, ou do liceu de Pernambuco.

Eis uma lista comparativa dos estudos destes 
estabelecimentos. Baía: S. Vicente de Paula) : pri
meiras letras, grego, filosofia, latim, retórica, geo
grafia, francês, inglês, geometria: (seminario arquie- 
piscopal) : historia eclesiástica, exejetica, dogma, di
reito natural, direito eclesiástico, teologia moral, elo
quência sagrada, liturgia, canto eclesiástico. Pernam
buco : (seminario): historia eclesiástica, teologia dog
matica, teologia moral, canto-chão. Maranhão: filo
sofia, geografia, inglês, teologia moral. Pará: filo
sofia, íatim, retórica, francês, teologia moral, musica 
vocal e instrumental, piano e canto-chão.

Os preparatórios para o estudo das materias 
teológicas são: na Baía: latim, francês,^ filoso
fia e retórica; nos outros dispensa-se o francçs e exi
ge-se filosofia moral, com o exame dos mais prepa
ratórios. Variam também os exames para o recebi
mento das ordens, ainda que em Pernambuco, Ma
ranhão e Pará sejam quasi os mesmos: Eis quais 
são: Maranhão (ordens menores): latim, doutrina; 
(subdiacono); retórica; (diacono): filosofia racional 
e moral, canto eclesiástico; (presbitero): teologia mo
ral, teologia dogmatica, historia sagrada e eclesiás
tica. Pernambuco: (ordens menores); o mesmo:
(sub-diacono): o mesmo e historia sagrada; (diaco
no); o mesmo; (presbitero); o mesmo, mas só a 
historia eclesiástica. Baía: (entram com os prepa
ratórios) : l.° ano: historia sagrada, eclesiástica, exe- 
getica; 2.° ano: dogma, direito natural; 3.° ano: di
reito eclesiástico, teologia moral; 4.° ano: eloquência 
sagrada, teologia moral.

Excetuada a Baía as mais provincias conside
ram que os estudos teologicos necessarios ao clero

w .v ‘Sj ;-kvv:" * :. ?
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são: historia eclesiástica, teologia moral e teologia 
dogmatica, um ano para cada materia; mas as or
dens principiam a ser conferidas desde o primeiro 
passo na vida literaria, desde o exame de gramatica 
latina. No seminario do Maranhão em 1851, só havia 
cadeira de teologia moral; no Pará devia o curso 
durar tres anos mas havia o exemplo de ordenar-se 
o sacerdote com um só ano de estudo; e em o de 
Pernambuco nem só se despensa a frequência das 
aulas, mas o exame de materias tais como a teolo
gia dogmatica.

Passarei a fazer algumas reflexões sobre o es
tado dos seminarios, e estudos dos seminaristas. Pa
rece que segundo a Sessão do Concilio Tridentino, 
que ordenou a criação de estabelecimentos, onde pu
dessem ser instruidos e educados os que se desti
nassem ao estado clerical, as despesas do seminario 
deveriam ser feitas pela Mitra. Dois fundamentos 
parece-me ter tido esta disposição: foi a primeira a 
necessidade de dar ao clero, além da educação, uma 
instrução especial e bastante, e depois a de sujeitar 
aos bispos e arcebispos os ordinandos; por que como 
fossem, e sejam, a sementeira de igreja, nem con
vinha que ficassem sujeitos ás alterações e corruções 
do século, nem imediatamente subordinados ao go
verno temporal. Entretanto, sendo tão escasso o 
rendimento das Mitras no Brasil, cairiam os nossos 
seminaristas, se não fossem auxiliados pelo governo; 
mas, este auxilio não deve ser prestado por tal forma, 
que se torne odioso ao que o recebe. 0 governo cen
tral, julgou-se com o direito, que não sei se haverá 
no Brasil, bispo que Fho conceda, de aprovar os com
pêndios admitidos; até para o estudo das materias 
teológicas; e a Assembléa provincial de Pernambuco 
(lei n. 48 de 16 de junho de 1837) julgou poder le-
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gislar sobre os estudos necessarios para qualquer ser 
promovido ás ordens sacras; assim também íicou 
pertencendo ao presidente daquela provincia a ex
pedição do titulo dos professores do seminario apro
vados em concurso e propostos pelo bispo. Não tem 
aparecido conflito, bem que o direito de fazer o ti
tulo: pareça importar de fazer a escolha ou o poder 
de recusar-se á nomeação. O que é certo é que estes 
empregados não sabem se lhes cabe jubilação como 
professores, aposentadorias como empregados de ou
tra ordem, ou se não tem direito nem a uma, nem 
a outra coisa. E* isto, ao menos, o que indica não 
haver lei escrita, nem costume admitido em contra
rio. O que é logico é que sendo os seminarios como 
um acessorio da Sé, tão gerais devem ser as suas des
pesas, como passaram a ser as do cabido. E quando 
isso se não queira, fôra pelo menos justo que as 
provincias, sujeitas á mesma Diocese, contribuissem 
para a sustentação do seminario, onde são educados 
os seus sacerdotes. Da centralisação de tais despesas 
resultaria talvez providenciar-se sobre a sorte dos 
seus professores, e acabar-se com a desigualdade que 
ha nestes ordenados, que passa a ser injusta. Os or
denados variam de um conto de réis, como tem os 
professores do de Olinda, a 500$ como os do de Ma
ranhão e Baía, chegando até 250$ como de um de 
liturgia, e a 100$, como os de liturgia e canto ecle
siástico, da Baía. Acho injustiça na modicidade dos 
ordenados de alguns, e injustiça relativa na desigual
dade deles; porque não é muito justificável como na 
Baía acontece, terem os professores de teologia 500$ 
de ordenado, inferior até ao de muitos professores 
primarios enquanto os de pequeno seminario, pro
fessores de materias preparatórias, têm o dobro!
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O primeiro e principal defeito dos nossos semi
nários, está no internato, que ou não existe, como em 
Pernambuco; ou não são completos por falta do en
sino de materias preparatórias, como no Maranhão; 
ou não bastam, como na Baía, para conter todos os 
que se destinam ao estado religioso. Sei que ha pes
soas avessas ao internato pela deficiência de educa
ção, que neles se tem observado, acrescendo, entre 
nós, a razão de poderem os internos tomar os vicios 
de uma classe desgraçada, que raramente se dispen
sa no serviço domestico; mas os seminarios podem 
e devem, por que são pobres, dispensar o trabalho 
dos escravos, nem faltaria com a educação um esta
belecimento, em que de religião se fizessem estudos 
sérios; porque a religião contem em si tudo quanto 
para aquela é necessario. A melhor educação é sem 
duvida a que se dá em familia; mas essa, que serve 
para o traquejo do mundo, não basta para os que 
se querem dedicar á vida monastica, ou simples
mente religiosa; por isso não sei de seminario algum, 
que tomando exclusivamente sobre si o ensino, deixa 
a cada um o cuidado de fazer a sua educação, ou 
de a receber como a de quem melhor lhe pareça. 
Para que o sacerdote seja o que deve ser, não basta 
ser bom aluno no seminário, nem a escolha dos que 
pareçam tais para serem admitidos ás ordens é tam
bém necessario que a religião, a moral e os bons cos- 

■ tumes estejam por tal fórma enraizados em sua alma, 
Ique se não possam alterar, nem corromper, entrando 
Ino positivismo da vida: deve-se portanto começar 
■cedo com a educação do sacerdote; e por este mo- 
Itivo não me parece indiferente que haja ou deixa 
B e haver aulas preparatórias nos seminarios. Já no 
■jolegio de S. Vicente de Paula, notei o defeito de 
ftonviverem promiscuam ente meninos, que destinam

\
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de obra “Biblioteca Ascética ad usum ... Patrum 
Congregationis S. Mauri”, que se podem entender 
sem Comentos teologicos, afim de que os alunos se 
fossem familiarizando com esta forte leitura. Em 
retórica, onde, como na Baía, não tivessem uma 
cadeira de eloquenda sagrada, estudariam com pre
ferencia a do pulpito; e, deixando de parte as Ora
ções de Cicero, deveriam ocupar-se com a analise 
dos melhores sermões de Bordalone, de Bossuet, 
Massillon e do padre Vieira. Este ultimo autor tem 
a vantagem de ser um excelente mestre da lingua 
portuguesa, que a todos importa saber; mas princi
palmente àqueles que tem de levar a convição e a 
persuasão a alma dos seus ouvintes. Na poetica dei
xariam os poetas profanos pelos religiosos que não 
são inferiores àqueles, tais como Milton, Klopstock, 
S. Carlos, e para exercícios de memoria, bem como 
estudos da lingua, os Psalmos do padre Caldas. Em 
filosofia fora muito conveniente que o professor dés- 
se algumas regras da critica e hermeneutica sagra
das, que desse de mão aos antigos tratados de Ge
mi en se e Storchman, pois depravada e falsa seria a 
filosofia moderna, se em algumas coisas contrariasse 
as verdades da religião. Em geografia deverão co
meçar pela cronologia, afim de que possam entender 
o calendario com sua reformas, os lustros, as olim
píadas, as épocas mais notáveis, as epatas, e circulos 
solares, que são de tanto uso na igreja, e a crono
logia sagrada e eclesiástica. Entrando no que é pro
priamente geografia dada as brevissimas noções, ne
cessaria para inteligência do globo e dos mapas, tra
tar-se-ia da geografia sagrada para se entender o 
velho e novo Testamento, da eclesiástica, que trata 
dos paises, em que se fundaram as primeiras igre
jas, metropoles e bispados, e das novas dioceses e
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provincias eclesiásticas. A geografia sagrada e ecle
siástica e a civil e profana são tao unidas, que o 
aluno, que estudar a primeira ficará com bastantes 
noções da segunda. A historia pois acompanha a 
geografia, deveria ser também a sagrada e eclesiás
tica. Os seminaristas gastariam no liceu o tempo inu
tilmente com o estudo da historia profana, da qual 
obteriam grande copia de idéas, e o essencial para 
eles com o estudo da historia sagrada e eclesiástica. 
E, porque convem que os sacerdotes sejam letrados 
e ilustrados, que saibam melhor a Biblia do que o 
comum dos fieis e sabedorias da interpretação, que 
lhe deram os padres da igreja, os quais não escre
veram somente em latim deveriam ser obrigados ao 
conhecimento do hebraico e do grego, ou do ultimo 
somente. Quanto aos estilos propriamente teologi- 
cos, têm estes autoridades competentes: no entretanto 
parece-me bastante a qualquer sacerdote a teologia 
moral, e a dogmatica, exegetica e liturgia. E’ neces
sario o direito natural na Bahia, em cujo seminario 
não fazem os alunos exames de filosofia moral; mas 
o direito eclesiástico e as instituições canonicas, com 
o breve tempo, em que de ordinario se fazem os 
outros estudos, nem bastam para um grau em teo
logia, nem são de muita utilidade na vida regular 
do Sacerdote. (Do relatorio Gonçalves Dias, 1852).
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1851. A Academia de Belas-Artes — “Fica creada 
na Academia de Belas-Artes uma cadeira de historia 
geral de belas-artes e de composição artística. O go
verno regulará as viagens dos pensionistas de ma
neira que as partidas desta Corte tenham lugar de 
dois em dois anos, em vês de serem anuais, e que 
a estada de cada um deles na Europa dure cinco 
anos, em vês de tres.” (Projéto legislativo de 13 de 
agosto).

1853-1854 — “A comissão de instrução conven
cida de que o curso teorico e pratico da Academia 
de Belas-Artes não está completo, faltando-lhe o en
sino da historia geral de belas-artes e composição 
artística, materias estas que devem completar a edu
cação artística, habilitando os discipulos da acade
mia para o conhecimento e comparação dos grandes 
modelos, e para poderem transpor os limites da copia 
e imitação, e chegarem á produção de obras origi
nais, tem a honra de oferecer á consideração desta 
augusta Assembléa o seguinte projéto de lei, cuja 
necessidade é reconhecida pelo governo, e altamente 
recomendada pelos profissionais da nossa Academia, 
cujas opiniões a camara ouviu: “O governo fica auto- 
risado para crear na Academia das Belas-Artes mais 
uma cadeira de historia geral de belas-artes e com-

■J
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posição artística, provendo-a na forma das leis de
15 de julho de 1853”. .

A este projéto, em 1854, o deputado F. Otaviano 
apresentou um substitutivo: “Fica o governo aut - 
risado a reformar a Academia deBe l as  Artes, 
observando as seguintes disposições: 1. coMervara 
as cadeiras de arquitetura, o‘scultura, pint ira gra 
vnra Daisagem, desenho, anatomia, 2. creara a 
aulas de desenho geometrico, desenho de ornatos, es
cultura de ornatos, matematicas aphcadas his or 
das belas-artes. Suprira os lugares de substituto , 
conservando porém os atuais, ate que lhes possa 
dar conveniente destino. Anexará o Conservatorio de 
musica á Academia continuando porem aquele es
tabelecimento a manter-se com os seus proprios re- 
cursos. Creará o lugar de conservador e ?estawador 
de ouadros. Dará á Academia novos estatutos, regu 
lando neles a distribuição das materias a nomea
ção atribuições e vencimentos do diretor, professo 
r e s e  mais empregados e bem assim os pren11 “  
concursos para as viagens artísticas a Roma e dur 
ção destas. Não poderá despender com a reforma in
cluindo o aumento do pessoal e seus venomient , 
mais do que a quantia de 5 contos de reis anuais 
"■Am do que despende atualmente. A reforma que o 
íov^rno fizer, poderá ser desde logo posta em exe- 
S I o ?  dependendo porém de aprovação definitiva
do poder legislativo” (8 de agosto 1854).

PNo debate o deputado Augusto de Obvmra n - 
pugna o aumento de despesa para um estabelecimen 
to que na opinião do ministro do Imperio nao tem 
feito beneficio algum, tendo aliás consumido todos 
os anos mais de 20 contos. Impugna a creaçao da 
cadeira de matematicas aplicadas porque este CU1S 
podia ser feito na cadeira de arquitetura ou na escol

. - . . ’ . -".v~
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militar. Impugna a anexão do Conservatorio de musi
ca, á Academia. O curso de matematicas aplicadas re
plica o sr. F. Otaviano, compreende a arimetica, os 
elementos de algebra, a geometria, a trigonometria, a 
geometria descritiva, a otica e a perspectiva: como to
mar o curso na Escola militar? As cadeiras atuais e as 
que se pretende crear não são superfluas, nem de luxo. 
O sr. Gomes Ribeiro diz que não estamos no caso au
mentar a despesa, e sobrecarregar o Tesouro sem 
resultado; seria mesmo de vantagem substituir este 
projéto por um outro mandando extinguir a Acade
mia, porque de fato, ela não existe.” Antigamente 
nesse estabelecimento havia exposições, hoje felis- 
mente acabaram com elas, no que fizeram bem; por
que as tais exposições constavam de uma figura de 
barro com o nariz quebrado, e de um ou outro qua
dro que um ou outro homem para ali mandava, para 
o efeito de ajuizarem de sua originalidade e para os
tentarem as ricas molduras que o circundavam. A 
prova de que esta Academia tem sido desnecessária 
até hoje, que não tem mestres, e que por coiisequen- 
cia não pode ter discipulos, é que qualquer coisa que 
precisamos, e que possa depender de um pintor, man
da-se buscar na Europa; quando se quizer, por exem
plo, um pano de teatro manda-se vir de fóra um ce
nógrafo. E será com estes restos inaproveitaveis que 
se quer organisar um todo perfeito? Com esta quan
tia de 5 contos nada se faz; a Academia tem de fi
car na mesma; de bom grado daria antes 20 contos 
com utilidade, do que botar fora cinco. O que re
ceia é do modo de sua organisação. A economia está 
em gastar bem. O deputado Augusto de Oliveira, em 
3.a discussão, oferece um substitutivo: “Fica o go
verno autorisado a reformar a Academia com as se
guintes disposições: A Academia compor-se-á de seis

:,v«J
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cadeiras encarregadas do ensino das seguintes maté
rias: pintura historica e paisagem; escultura de figu
ras e ornatos; gravuras e desenho elementar; arqui
tetura, geometria e perspectiva; desenho aplicado á 
mecanica; matematicas. Quando o serviço publico 
exigir, crear-se-ão mais as seguintes cadeiras: arqueo
logia artistica; anatomia fisiológica das paixões e 
noções gerais de ciências naturais. Cada professor terá 
o ordenado de 1 :Q00$ e 500$ de gratificação e se fôr 
nomeado diretor perceberá mais 400$. A Academia 
funcionará como estabelecimento de instrução secun
daria debaixo das condições prescritas pelo decreto 
de 17 de fevereiro de 1854 e segundo os novos esta
tutos que forem organisados. As sobras de credito já 
votadas para a Academia serão aplicadas á aquisição 
de quadros dos artistas das diversas nações da Eu
ropa” (19 de agosto de 1854).

O sr. Pedreira... “Chamado para o ministerio 
do Imperio tive desde logo de aplicar a minha aten
ção para o estudo da instrução publica. Lancei ao 
mesmo tempo olhos para a Academia de Belas-Ar
tes; procurei estudar as causas da sua decadência e 
observei que elas provinham em grande parte da 
falta de base no ensino pela lacuna de certas aulas 
indispensáveis. Fui visitar o estabelecimento e la
mentei que todos os anos se perdesse uma soma não 
pequena que, ha 28 anos, se despendia sem proveito 
correspondente á despesa que o Estado fazia. Não 
podia atribuir essa decadência á falta de gosto de 
nossa mocidade pelo estudo das belas-artes. Com
parei as materias que se ensinam na Academia com 
as de outras da Europa. Convencido dessa decadên
cia assentei que era de meu dever tental-a, solicitan
do os precisos meios á Assembléa Geral Legislativa. 
Antes consultei a pessoas competentes, exigi delas
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informações escritas, não pelo que tivessem lido nos 
autores, mas pelo que a pratica houvesse feito co-
h o Z Z  t , T S T oveilr e.L Tratei de escolher um homem habil nestas materias e convidei-o para au-
-  !  f,rel;íe do estabelecimento. Recomendei-
lhe que estudasse praticamente bem de perto e me 
apresentasse depois as suas idéas, tanto do intuito 
í e aperfeiçoar o ensino das belas-artes, em sua acep- 
çao restrita, como no p r o m o v e r  a té  cer to  ponto a  
educapao in d u s tr ia l. Este cidadão, após aturado es
tudo, apresentou-me suas idéas, combinei-as, e por 

mimei-mea solicitar a autorisação que se dis- 
e. Ja ve a Camara que não marchei precipitada- 

mente, nem confiei em mim somente, nem planeiei 
unia reforma sem estar convencido de sua eficacia. 

ao aceita o substitutivo apresentado, não só por-
,q! ' l SUprT  ,cadeiras necessarias e porque confunde 
certas materias em uma só cadeira, exigindo mie 
sejam ensinadas por um mesmo lente, quando são 
especialidades distintas. Suprime o substitutivo a ca- 
: ” * de desenho geometrico, materia indispensável
a de 1  Prn Ç,0amentü das artes industriais; e ainda a de desenho de ornatos, indispensável para o aner-
eiçoamento dos diversos ramos da industria fabril. 

Nao e aceitavel a reunião das aulas de pintura histo- 
e paisagem; não é ainda as de gravura e desenho 

sem '^ '  w  kS de arquitetura, geometria e perspectiva, 
teh r f  “ prar da iniportancia do ensino de arqui
tetura Em seguida o sr. Gomes Ribeiro oferece 
um substitutivo; “Fica o governo autorisado a fechar 
a Academia de Belas-Artes, substituindo-a por um
a v iic a d a  d ? 611 ’a^ f e tu ra ’ c u l t u r a ,  m a te m a tic a s

r í  a f  d Z n h  eS6 industria,com as seguintes cadei-
terias temlent.0 ^  tera.P0™ bj éto o ensino das materias tendentes a orgamsaçao da cabeca, corpo hu-
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mano, ornato, paisagem e flores; ^ ^ a t a r a í ,
compreenderá o ensino f aí f A p re e n d e rá  o dese-
6 orní t°Sa’ C)arm?Uetura, geometria, trigonometria e nho linear, arquitetur ^ compreendera an-
perspectiva; d) mate t q e) materna-
metica, trigonometria j e e  aw b ra  e ma-Ucas que compreendera arimeUca, a l g e ^ ,  m
tematicas aplicadas. 0_ g preencha
Europa professores hábeis com j o e  ^
as sobreditas cadeiras, ( de gOOfOOO. E’
dará um ordenado que »  ®  dualmente até a 
autorisado o governo a desP“ “e r * de quadros nas 
quantia de 12 con|os c0“  Munich, Dresde e Ro-

a  a L ,

“ 3 5  5ST3E rr'i»
1854. Reforma Pedreira 

risado para reformar • ! ? conservará as

S Í a ^ C S ^ S S

aplicadas, historia de belas-artes, d. I' |
de substitutos conservando P ™  08 atu q

S £ 2 £  * g g & z T Z
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e restaurador de quadros; 6.° dará novos estatutos á 
Academia para a execução da presente lei, regulan
do neles a distribuição das materias, a nomeação, 
atribuições e vencimentos do diretor, professores e 
mais empregados, e bem assim os prêmios e concur
sos para as viagens artisticas a Roma e a duração 
destas; 7.° não poderá despender com a reforma, in
cluindo o aumento do pessoal e seus vencimentos, 
mais do que quantia de cinco contos de réis anuais, 
além do que se despende atualmente. A reforma po
derá ser desde logo posta em execução, dependendo 
porém de aprovação definitiva do poder legislativo. 
{Decreto 805 de 23 de setembro de 1854).

1855. — A Academia tem por fim, diz o artigo 
primeiro dos seus estatutos, o ensino teorico e pra
tico das belas-artes, e a sua propagação e aperfei
çoamento. Este ensintí será dado por professores no
meados pelo governo sobre proposta do corpo aca
dêmico. Os professores formarão duas classes distin
tas: a dos efetivos e a dos honorarios. A reunião 
destas duas classes, presidida pelo ministro do Im
perio, ou pelo diretor da Academia, constituirá o
Corpo acadêmico.

O curso de estudos será dividido em cinco sec
ções: arquitetura, escultura, pintura, ciências aces
sórias, musica. As secções serão compostas da 
maneira seguinte: a) a de arquitetura compreenderá 
as cadeiras de desenho geometrico, desenho de or
natos, arquitetura, civil; b) a de pintura abrangerá 
as cadeiras de desenho figurado, paisagem, flores e 
animais, pintura historica; c) a de escultura se com
porá das cadeiras de escultura de ornatos, gravura 
de medalhas e pedras preciosas; d) a de ciências 
acessórias terá as cadeiras de matematicas aplicadas, 
anatomia e fisiologia das paixões, e historia das ar-

. . .
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tes, estetica e arqueologia. A de musica será formada 
de todas as cadeiras, que existem, e das que se crea
rem no respectivo conservatorio. Cada secção for
mará uma comissão da Academia, composta dos res
pectivos professores, sendo cada uma das materias, 
em que se acham divididas, ensinadas por um pro
fessor especial.

A Academia no desempenho do fim de sua ins
tituição, e no intuito de promover o progresso das 
artes no Brasil, de combater os erros introdusidos 
em materia de gosto, de dar a todos os artefatos 
da industria nacional a conveniente perfeição, e en
fim no de auxiliar o governo em tão importante obe- 
jeto, empregará na proporção dos recursos que tiver 
os seguintes meios: l.° — o ensino teorico e pratico 
das materias declaradas acima; 2.° — concursos pú
blicos; 3.° — exposições publicas; 4.° — prêmios aos 
melhores trabalhos artisticos; 5.° — viagens de seus 
alunos mais distintos á Europa afim de se aperfei
çoarem; 6.° — aplicação das materias que formam 
o plano de seu ensino á industria nacional; 7.° — 
uma biblioteca especial ao objeto de sua instituição; 
8*° — sessões publicas, em que se leiam escritos so
bre as artes, e se discutam materias concernentes de 
textos e estampas apropriadas; 9.° — publicação de 
um periodico constando de texto e estampas.

0 ensino teorico e pratico será dado nas horas 
que forem designadas em uma tabela organisada pelo 
corpo acadêmico e aprovado pelo governo no mez 
de fevereiro de cada ano. Os cursos acadêmicos co
meçarão em l.° de março e findarão em 31 de outu
bro; as aulas de matematicas e de anatomia, porém, 
deverão continuar até 15 de novembro. A Academia 
estará aberta durante o ano letivo, os dias que não 
forem de guarda, de festa ou de luto nacional, e
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exceto ás segundas-feiras, que serão dias feriados, 
quando não houver outro na semana, os dias de en
trudo até quarta-feira de cinza, os da semana santa 
e os de Pascôa até 2.a feira inclusive.

Além destas aulas especificadas acima, haverá 
mais uma denominada a aula de modelo vivo, a qual 
será regida em cada semana por um professor efetivo 
ou honorario segundo as instruções que forem ex
pedidas pelo corpo acadêmico. A escolha dos mode
los vivos para esta aula será feita pelos professores 
das secções de pintura e escultura, que os deverão 
procurar em todas as variedades da especie humana, 
a fim de que os artistas os possam estudar e fielmen
te representar em suas composições. Ao professor 
de semana compete exercer a policia e a vigilância 
necessaria á ordem e regularidade dos respectivos 
trabalhos. Só serão admitidos os alunos que por suas 
habilitações forem designados pelo corpo acadêmico 
no principio do ano, os professores e os artistas que 
obtiverem do diretor licença especial para ahi se 
exercitarem.

A aula de desenho geometrico será dividida em 
duas series: a l.a complementar da cadeira de mate- 
maticas constará do desenho linear; a 2.a de aplica
ções especiais do mesmo desenho á industria. Todos 
os alunos são obrigados a frequentar o ensino da l.a 
serie antes de passarem para o estudo de qualquer 
outro ramo artístico. Os trabalhos desta serie dura
rão um ano letivo, durante o qual o respectivo pro
fessor ensinará aos alunos o desenho de figuras geo
metricas, o das tres ordens gregas e a teoria das som- 

■bras. 0  aluno que dentro de um ano não se achar 
inabilitado nesta materia continuará a frequentar a 
[mesma no ano seguinte. Na aula de desenho de or-

■■ I



natos, dever-se-á ensinar toda sorte de ornatos ar
quitetônicos e industriais.

0 professor da aula de arquitetura civil expli
cará a seus alunos tudo quanto fôr relativo ao ca- 
rater e composição dos edificios, á euritimia, á cons
trução, distribuição e orçamentos dos mesmos. Ne
nhum aluno poderá matricular-se nesta aula sem 
que tenha sido aprovado na de matematicas, e fre
quentado satisfatoriamente, ao menos um ano, aulas 
de desenho geometrico e de ornatos.

Na aula de escultura de ornatos se ensinará toda 
sorte de ornatos tanto arquitetônicos como indus
triais. A arte ceramica no que é relativo ao estudo 
das formas e ornamentos dos vasos, também será en
sinada nesta aula, bem como a arte de modelar e 
esculpir plantas e animais. 0 professor desta cadeira 
procurará por si, e por conselhos de pessoas habili
tadas, melhorar entre nós a dita arte, não só no to
cante á beleza, arranjo, e elegancia das formas, como 
no que é concernente ao ensaio das melhores argilas, 
e dos métodos mais aperfeiçoados de pintar e vidrar 
vasos; para o bom preenchimento deste dispositivo 
o diretor mandará fornecer tudo quanto fôr preciso. 
Aos alunos mais adiantados o professor fará traba
lhar em madeira, granito, marmore e outros mate
riais que julgar convenientes ao exercicio e progresso 
da respectiva industria.

0 professor da cadeira de gravura de medalhas
e de pedras preciosas além dos estudos e exercícios 
proprios desta arte fará com que os seus alunos de
senhem em ponto maior os modelos que lhes apre
sentar, assim como se exercitem por meio do desenho 
na composição de grupos e alegorias. Os alunos du
rante estes exercicios se aplicarão sempre a traba
lhos metálicos e de pedras. Só poderão ser matri-

Ensino artístico
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culados nesta aula os alunos que tiverem sido apro
vados na de matematicas aplicadas, e frequentado 
as de desenho geometrico e figurado, tendo adquiri
do na ultima pleno conhecimento das formas, e do 
claro e escuro.

A estatuaria será ensinada conforme os bons 
principios da escola classica e segundo a pratica re
comendada aos escultores e gravadores em disposi
tivos anteriores, assim como prescritos aos pintores 
historicos. Só poderão matricular-se nesta aula os 
alunos habilitados nas condições dos alunos de gra
vura.

0 ensino do desenho figurado será dividido em 
duas series, a de copias de estampas, e de copias do 
natural, ou estudo do claro escuro. O professor desta 
cadeira deve empregar todo o seu zelo e esforços a 
fim de que os seus alunos se aperfeiçoem na arte de 
bem contornar e na de exprimir com perfeição as 
formas por meio de luz. O ensino desta materia não 
tem tempo limitado, ficando dependente da aptidão 
e aproveitamento dos alunos a sua passagem para 
as outras aulas, que será determinada pelo corpo 
acadêmico. A matricula de qualquer aluno nesta aula 
depende essencialmente de previa aprovação na de 
matematicas aplicadas, e de frequência com aprovei
tamento na de desenho.

0 professor de paisagem ensinará o desenho de 
sua cadeira, e fica obrigado a ir com os seus alunos 
mais adiantados estudar a natureza, e fazer-lhes á 
vista dela as explicações que forem convenientes. As 
matematicas aplicadas e o desenho geometrico são 
indispensáveis para a matricula.

0 professor da cadeira de pintura historica terá 
especial cuidado em aperfeiçoar os seus alunos na 
arte de modelar formas, nas regras de compor e gru-
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par, e nos conhecimentos necessarios para bem ilu
minarem os objetos. Para este fim fará com que pin
tem grupos de bustos e estatuas antigas e se exerci
tem na aula de modelo vivo e no estudo de anatomia 
e fisiologia das paixões. Aos alunos mais adiantados 
adestrará na composição de objetos historicos, pre
ferindo sempre nacionais ou religiosos. Ninguem será 
matriculado nesta aula sem ter sido aprovado no 
curso de matematicas aplicadas e frequentado com 
proveito o de desenho geometrico e figurado.

Para qualquer aluno poder ser admitido na aula 
de matematicas aplicadas é indispensável que saiba 
lêr, escrever e contar as quatro operações de nume
ros inteiros. Para verificar-se esta circumstancia se
rão todos os anos nomeados dois examinadores pelo 
diretor da Academia, que os presidirá e com eles 
votará. 0 professor desta cadeira ensinará todos os 
elementos indispensáveis ao artista, e no correr do 
seu curso irá fazendo as devidas aplicações. Logo que 
tiver ensinado a stereonomia, os obrigará a exercicios 
práticos e gráficos; assim como ao levantamento de 
plantas e nivelamento de terrenos quando explicar 
trigonometria e a iguais exercicios no ensino da pers
pectiva. Tais exercicios deverão acompanhar o ano le
tivo até o fim. Os exames da aula de matematicas co
meçarão logo que ela se encerre: servirá de examina
dor o respectivo professor, e serão julgados por ele e 
por mais dois professores efetivos ou honorarios no
meados pelo diretor.

0 curso de anatomia dividir-se-á em teorico e pra
tico. Os alunos desta aula, sob a inspeção do respec
tivo professor, desenharão e esculpirão ossos e mus
culos, exercitar-se-ão em desenhar o modelo vivo e 
descrevel-o anatomicamente a fim de conhecerem per
feitamente o arcabouço humano, seu revestimento.
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Nesta aula deverão haver concursos especiais de mio- 
logia e esteologia, assim como um estudo assiduo so
bre os carateres conforme fôr declarado no respectivo 
programa.

0 curso da historia de belas-artes, estetica e ar
queologia, além da exposição oral que deve fazer o 
professor dos fatos e teorias que lhe são proprios, 
constará também de demonstrações graficas e plasti
cas já em pedra, já por via de modelos, de sorte que 
os alunos compreendam com a conveniente perfei
ção o objeto da cadeira. Nenhum aluno poderá ser 
admitido a este curso sem que tenha tres anos com
pletos de estudos na Academia.

No curso de perspectiva e de teoria das sombras 
haverão concursos entre alunos de matematicas e de
senho geometrico, com o fim de resolverem proble
mas variados, que sirvam de exercital-os e de apurar 
o seu desenvolvimento nas respectivas materias. Todos 
os discipulos da Academia, sem exceção, concorrerão 
tres vezes por ano a estes concursos nos quais se irão 
aumentando as dificuldades á proporção do seu tempo 
na Academia, e de seu aproveitamento. Aos profes
sores de matematicas aplicadas e das secções de pin
tura e arquitetura compete a direção destes concursos.

O diretor e professores do Conservatorio de Mu
sica formarão a secção ou comissão da musica. Re
ger-se-ão, todavia, por estas instruções especiais, não 
ficando sujeitos aos regulamentos da Academia si- 
não nas disposições gerais a todas artes. O ensino e 
os concursos em musica se farão no edificio do Con
servatório, onde serão dirigidos e julgados pelos res
pectivos professores. As outras comissões ou secções 
não terão voto nas materias desta secção, assim como 
os professores do Conservatorio não terão nos objé- 
tos do ensino artistico da Academia. Excetuam-se so-

I
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mente os casos em que o Corpo acadêmico represen
tar as belas-artes em geral, e como tal tiver de cliri- 
gir-se aos altos poderes do Estado. Excetuam-se lam
bem a colacão dos prêmios que será feita na Acade
mia em sessão publica, formando o Conservatorio 
a seccão de musica. Para que tenha lugar a colaçao 
dos prêmios o diretor do Conservatorio, depois do 
julgamento dos premiandos oficiará ao diretor dá 
Academia para que mande aprontar as medalhas 
e se designe o dia para a distribuição dos prêmios. 
As composições originais, que tiverem dado lugar^a 
estes prêmios, ou os autógrafos dos mesmos, ficarão 
em deposito na biblioteca da Academia.

Todos os artistas podem tomar parte nos con
cursos da Academia ainda mesmo que não sejam 
filhos dela. Excetuam-se: l.° — os que tiverem mais 
de 30 anos de idade; 2.° os que tiverem feito os seus 
estudos fóra do Imperio; 3.° — os estrangeiros que 
não forem filhos da Academia; 4.° — os membros 
do corpo acadêmico. Para admissão a estes concur
sos basta que o candidato dirija uma petição ao di
retor. Para os concursos publicos, porém, é indispen
sável a inscrição, a qual se obterá por meio de re
querimento ao diretor e por deliberação do Corpo 
acadêmico. As vagas de professor da Academia^ serão 
preenchidas, sempre que o corpo acadêmico não jul
gar mais conveniente apresentar ao governo algum 
professor honorario de merito transcendente. As so
breditas vagas poderão concorrer e ser para elas 
propostos pelo corpo acadêmico os estrangeiros; mas 
só serão nomeados por contrato com o governo. Quan
do se queiram naturalizar cidadãos brasileiros terão 
direito a sua jubilação, contando o seu tempo de ser
viço do dia em que depois de professores fizeram 
as suas declarações perante a Camara Municipal. Em



A Instrução e o Imperio 469

todas as materias do ensino acadêmico haverá concur
sos qué se denominarão “particulares” no fim de 
cada trimestre. No fim do ano terão lugar outros com 
a denominação de concursos para os prêmios de pri
meira ordem. Nos concursos publicos os trabalhos 
deverão ser mais importantes, e serão exhibidos ao 
publico por mais de um dia. Nos particulares que 
não passarem de um meio de emulação entre alunos, 
serão os trabalhos expostos nas aulas para serem 
julgados pelo corpo acadêmico. Este não ultimará 
o seu juizo acerca de qualquer concurso, sem que a 
comissão a que pertencer a materia, tenha apresen
tado sobre ele o seu parecer por escrito. Este pare-, 
cer será discutido pelo mesmo corpo e só depois de 
aprovado por ele produsirá seus efeitos. Os concur
sos publicos principiarão no dia 5 de novembro e 
findarão no tempo que fôr marcado.

As Exposições publicas serão feitas no salão da pi
nacoteca e reguladas da maneira seguinte: no fim 
de cada ano escolar haverá uma exposição publica 
dos trabalhos de todas as classes da Academia, a qual 
durará tres dias, findos os quais se fará a distribui
ção dos prêmios. No dia da distribuição o Conser
vatório de Musica executará composições vocais e 
instrumentais, entrando nestas, as obras que forem 
premiadas. De dois em dois anos, a contar do ano 
de 1856, se fará uma exposição geral publica de to
dos os trabalhos artisticos feitos na Capital do Im
perio e nas Provincias. Estas exposições durarão 15 
dias, e serão solenisadas também com a presença 
do Conservatorio que de tres em tres dias executará 
as composições que escolher, tendo sempre preferen
cia a dos maestros nacionais. Todos os artistas nacio
nais e estrangeiros terão direito de expor suas obras 
na Academia, assim como os curiosos amantes das
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artes; uma vez que sejam aceitos pelo juri acadêmico 
que será composto das comissões cujas materias de 
ensino estiverem mais em relação com os tra
balhos apresentados. A este jurí compete o acei
tar ou recusar qualquer obra oferecida á ex
posição. Todos os artefatos industriais, que tiverem 
um *cunho artístico, e se acharem em relação com 
algumas das materias do ensino serão recebidas e 
colocadas separadamente. Entre os prêmios confe
ridos, ha um, de primeira ordem para o aluno mais 
distinto da Academia, o prêmio de viagem á Europa.

Os concursos para os prêmios de l.a ordem só 
se farão depois da exposição anual e depois de fe
chada a Academia. De tres em tres anos partirá um 
pensionista o qual ficará seis anos na Europa se fôr 
pintor historico, escultor ou arquiteto, e quatro se 
fôr gravador ou paisagista. Os pensionistas seguirão 
as instruções que lhe forem expedidas pelo Corpo 
acadêmico depois de aprovadas pelo governo e de
verão corresponder-se com o diretor frequentemente 
sobre o estado de seus trabalhos, e a maneira porque 
forem desempenhando as ditas instruções.

As aulas de matematicas aplicadas, de desenho 
geometrico, de escultura de ornatos e de desenho de 
ornatos, que fazem parte do ensino acadêmico, tem 
por fim auxiliar os progressos da arte e da industria 
nacional. Haverá sempre nestas tres ultimas aulas 
duas especies de alunos: os artistas e os artifices, 
os que se dedicam ás belas-arte, e os que professam 
as artes mecanicas. Os alunos desta segunda especie 
terão um livro proprio de matricula, no qual se de
clarará a profissão que seguem, para que os profes
sores o saibam e possam dirigir os seus estudos con
venientemente. Estes alunos deverão ser apresenta
dos por um mestre aprovado pela Academia, o qual
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certificará o ramo da arte a que se dedicam. Os alu
nos fórá da capital serão apresentados pela Gamara 
Municipal ou pela autoridade principal do lugar, em 
que habitarem, juntando ao seu requerimento cer
tidão de batismo. Os alunos desta ordem que forem 
aprovados em matematicas e julgados suficientemen
te habilitados no desenho geometrico, obterão um 
atestado do corpo acadêmico. Se a estes estudos teó
ricos juntarem um exame pratico de sua arte ou ofi
cio, perante uma junta de mestres, nomeada pelo re
ferido corpo, poderão alcançar o diploma de mestres. 
Um regulamento especial será feito para esta ordem 
de alunos, no qual se marcará a maneira de proceder- 
se a estes exames fóra da Academia. 0 corpo aca
dêmico nomeará tantas comissões compostas de mes
tres práticos de oficios de reconhecida pericia quan
tas julgar necessarias para o bom desempenho dos 
exames.

As sessões do corpo acadêmico serão publicas e 
particulares; nas primeiras deverão comparecer to
dos os membros da casa, presididos pelo ministro 
do Imperio ou pelo diretor. Nelas tomarão parte 
promiscuamente os professores efetivos e honorarios 
e os membros honorarios e correspondentes. Nas ses
sões publicas se farão a distribuição de prêmio e lei
turas de memorias e discussões sobre objetos artis- 
ticos que sejam interessantes. Nas sessões particula
res se ocupará o Corpo acadêmico: a) de tudo que 
fôr a bem do ensino e progresso das belas-artes;
b) das representações que tenha de dirigir aos altos 
poderes do Estado a bem do progresso das artes e 
dos melhoramentos da Academia; c) da organisação 
dos programas das aulas; d) do julgamento dos con
cursos; e) das propostas para as nomeações dos pro
fessores efetivos e honorarios; f) das nomeações de
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membros correspondentes e honorarios; g) das emen
das, alterações e aditamentos que a experiencia acon
selhar nestes estatutos ou nos regulamentos e pra
ticas da Academia; h) da moralidade dos membros 
do mesmo corpo em questões artisticas; i) das cartas 
de habilitação aos professores de desenho e pintura 
que ensinam fora da Academia e que desejarem este 
documento de sua capacidade.

O diretor será nom eado por decreto do governo. 
Ao diretor com pete entre outras obrigações inheren
tes to  cargo: a) inspecionar o ensino, fiscaüsando  
o m étodo adotado pelos professores e evitando se 
desviem  dos programas aprovados; b) dar ao m inis
tro do Im perio de tres em tres m eses conta circum s- 
tanciada do que m ais notável tiver ocorrido na Aca
dem ia; c) adm oestar aos professores e em pregados 
que se deslisarem  dos seus deveres, providenciando  
na form a destes estatutos sobre os casos m ais gra
ves e trazendo-os logo ao conhecim ento do governo, 
bem  com o as faltas, em  que reincidirem  advertidos; 
d) corresponder-se diretam ente com  todos os esta
belecim entos literários do paiz e com  as academ ias 
estrangeiras.

Os professores efetivos devem : observar fie lm en
te os program as e as disposições dos estatutos e re
gulam entos, instruções ou ordens concernentes á 
Academ ia; guiar os alunos por m aneira conveniente  
no estudo do belo çxcitando-lhe a em ulação. Cada 
professor deverá além  disto, form ular um  program a  
circum stanciado de ensino da respectiva cadeira, de
clarando o m étodo que terá de seguir e a m aneira  
por que desem penhará as suas funções; este progra
m a será subm etido por escrito á aprovação do corpo 
acadêm ico. 0  professor que contar 25 anos de serviço  
efetivo poderá ser jubilado com  o ordenado por in-
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teiro; o que se jubilar aos 30 anos, tendo servido pelo 
menos 25 efetivamente terá além do ordenado uma 
gratificação correspondente á metade do mesmo. O 
professor que tiver permissão do governo para con
tinuar a lecionar depois de haver completado 25 anos 
de efetivo exercicio, terá uma gratificação de 400$ 
enquanto fôr pelo mesmo governo conservado no
magisterio.

Os professores honorarios serão eleitos pelo cor
po académico sobre proposta do diretor ou de tres 
membros de qualquer das secções; as propostas serão 
sempre acompanhadas de uma noticia sobre os tra
balhos artisticos e habilitações dos propostos. A sua 
eleição terá lugar por maioria absoluta de votos, mas 
ainda assim não tomarão posse os eleitos sem que 
sejam aprovados pelo governo. O pensionista que 
completar os seus estudos á satisfação do governo 
e á do Corpo académico por votação deste, será elei
to professor honorario, si as suas habilitações reunir 
um procedimento honroso na sociedade. A posse de 
um professor honorario precederá sempre a apresen
tação de uma obra sua ao Corpo académico a qual 
ficará pertencendo ao estabelecimento; só os nomea
dos para a secção de ciências acessórias são isentos 
desta formalidade, quando tiverem sido ou forem 
lentes de qualquer das Faculdades, Escolas ou Aca
demias de ensino superior. São obrigados a reger 
as cadeiras dos efetivos na falta ou impedimento des
tes, quando designados pelo diretor; aquele que se 

; recusar ao ensino nestas circumstancias depois de 
designado mais de duas vezes pelo diretor sem jus
tificar impedimento que absolutamente o vede, sera 
considerado no caso de ser riscado da Academia e 
julgado pelo corpo académico, constituido em tribu
nal interno.
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A classe de membros correspondentes da Acade
mia será composta de artistas ilustrados, residentes 
fóra da Capital do Imperio; a esta classe ficarão per
tencendo os professores honorários que se ausenta
rem, assim como gosarão de todas as honras e re
galias de professores honorarios, os membros cor
respondentes que vierem habilitar na Corte, A' classe 
de membros honorários podem pertencer as pessoas 
distintas por seu merecimento literário e cientifico, 
que forem amigas e protetoras das belas-artes, e as 
que por suas produções tiverem adquirido um nome 
notável. Tais membros serão eleitos por proposta do 
diretor e por votação do Corpo acadêmico.

Um dos cargos creados pela reforma foi o de con
servador da Pinacoteca. Cabe-lhe: a) reparar e ilu
minar os painéis que se deteriorarem; b) fazer man- 
ter o asseio e a ordem na Pinacoteca; c) impedir 
absolutamente a deslocação dos painéis, e aplicação 
sobre eles de vernizes, oleos, transparentes ou qual
quer outra coisa que os possa danificar; d) fazer 
sair imediatamente da sala, proibindo que tornem 
a nela entrar os que violarem qualquer dos pre
ceitos acima declarados, os que procederem mal per
turbando á ordem e recalcitrando as suas observações.

A Academia tera uma so classe de alunos que 
sera a dos matriculados nos cursos e matematicas 
aplicadas e de desenho geometrico, os quais daí pro- 
seguirão para as outras aulas segundo o aproveita
mento. A estas aulas serão admitidas quaisquer pes
soas que as queiram frequentar independente de ma
tricula, contanto que se sujeitem á policia e disci
plina do estabelecimento. Nenhum aluno poderá 
mudar de aula sem terminar o ano em que se tiver 
matriculado. 0 aluno que tiver 10 pontos no primeiro 
tumestre não poderá obter certidão de frequência.
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e o que chegar a 20 sem justificar as faltas, será ris
cado da matricula, e o seu nome publicado em edi
tal da Academia. Os alunos pagarão 48000 por ano 
de matricula, que serão aplicados na compra de li
vros ou quadros conforme a soma total. Em faltas 
graves o aluno sofrerá a pena de prisão correcional 
que terá lugar, logo que fôr possivel, dentro do edi
fício da Academia e em lugar convenientemente pre
parado, e donde nos dias de trabalho sairá o delin
quente para assistir as lições. As paredes serão pu
nidas com a pena de 5 faltas e os cabeças punidos 
com a perda do ano. As penas de prisão correcional 
por mais de 8 dias, de retenção de diplomas, de sus
pensão do ato, de perda de ano, e de exclusão serão 
impostas pelo Corpo acadêmico, do qual se admitirá 
nos 4 ultimos casos recurso para o governo. O re
curso terá também lugar quando a pena de prisão 
fôr por mais de dois meses. (Dec. 1603 de 14 de maio 
de 1855).

Um aviso de l.° de junho permitia que a aula 
de desenho da Academia se abrisse ás 9 horas da 
manhã, e assim continuasse até ás 2 da tarde de 
todos os dias que não fossem excetuados pelos esta
tutos. (Aviso de l.° de junho 1854).

“Sendo presente a S. M. Imperador um oficio 
do diretor da Academia no qual, ponderando os in
convenientes que resultam á instrução da mocidade, 
do ensino particular do desenho e pintura por pes
soas não habilitadas, pede que seja autorisada essa 
Academia para dar certificados gratuitos aos profes
sores que voluntariamente se apresentarem na mes
ma Academia para serem examinados naquelas ma
terias, marcando-se nos ditos certificados a especia
lidade do seu ensino: ha o Imperador por bem con-
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ceder a referida autorização.” (Aviso de 2 de junho 
de 1854).

1855 — Em resposta ao oficio do diretor o mi
nistro do Imperio expediu o seguinte aviso: l.° que 
a aula de matematicas aplicadas se abra as 8 h. e 
meia da manhã até o dia 31 de agosto, e que daí em 
diante comece ás 8 h. em ponto; 2.° que a de desenho 
geometrico principie os seus trabalhos 15 minutos 
depois daquela e os feche tres horas depois; 3.° que 
os outros professores, que não têm aulas este áno, 
se reúnam duas vezes por semana na Academia, 
quartas e sabados, a fim de trabalharem na confe
ção de seus programas e dos regulamentos parciais 
que ordenam os estatutos. (Aviso 143 de 5 de junho 
de 1855).

Instruções: aO aluno da Academia que obtiver 
o prêmio de primeira ordem irá estudar na Europa 
a custa do Estado, e terá uma pensão anual de 3.000 
francos, pagos em trimestres, adiantados; a pensão 
será contada desde o dia em que fôr premiado pelo 
corpo acadêmico. O pensionista^ 15 dias depois de 
chegar a Paris escolherá um mestre e participará 
ao ministro do Brasil para que este o apresente e 
recomende. O mestre deve ser membro do Instituto 
e professor da Escola de Belas-Artes, a fim de o en
caminhar nos concursos e dar-lhe entrada nos esta
belecimentos publicos e nos particulares de nomea
da. O pensionista não poderá receber a sua pensão 
sem apresentar á Legação um atestado de frequên
cia passado pelo mestre. Deverá além do estudo 
diario e particular que fizer na aula do mestre, con
correr aos lugares da aula do modelo vivo na Es
cola de Belas-Artes se fôr pintor, escultor ou gra
vador; os arquitetos dos cursos regulares da Escola,
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além do curso particular de seu mestre. O pensio
nista que por duas vezes consecutivas fôr recusado 
pela Escola de Belas Artes de Paris, e ficar fóra do 
numero dos alunos admitidos e chamados nos an
fiteatros, e o que não cumprir fielmente o disposto 
acima, será imediatamente mandado para o Brasil, 
perdendo a pensão. 0 que no fim de tres anos não 
obtiver uma medalha ou menção honrosa nos con
cursos de emulação da Escola de Paris ou não jus
tificar esta falta, será reenviado e perderá toda pen
são. De seis em seis meses entregará á Legação os 
seus trabalhos bem acondicionados e prontos para 
serem remetidos á Academia. 0 que fôr premiado 
em alguma das exposições gerais de belas-artes que 
se fazem em Paris, Bruxelas, Londres, Berlim ou Mu
nich, receberá mil francos mais de gratificação anual 
até completar o seu tempo. O que tiver satisfatoria
mente cumprido com os seus deveres em França du
rante tres anos, poderá ir viajar, para o que rece
berá uma ajuda de custo de 300 francos, a qual não 
fará parte de sua pensão. Os pensionistas durante 
tres anos que estudarem em França serão obrigados 
a mandar semestralmente os trabalhos abaixo: No 
l.° ano: os pintores: 12 academias ou estudos de mo
delo vivo, ou de estatuas antigas, e uma copia de 
painel que lhe fôr designada pela Academia do Rio 
de Janeiro; os escultores: duas academias núas em 
gesso e uma copia de baixo relevo indicada pela 
Academia; arquitetos: todos os seus estudos parciais 

I e composições; paisagistas: uma copia indicada pela 
Academia e os seus estudos do natural; os gravado- 

k res: 12 academias desenhadas e um trabalho em 
metal. Todos estes trabalhos serão rubricados pelos 
respectivos mestres. Nos dois anos seguintes os tra
balhos remetidos devem ser mais desenvolvidos e
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complexos. O pensionista não poderá mudar de mes
tre sem o assentimento do ministro do Brasil para 
que este conheça as causas e as apresente ao novo 
mestre que escolher. Os paisagistas e gravadores de
pois de tres anos em França, partirão para a Italia 
onde se demorarão o tempo necessario a seus estu
dos podendo dividir este ultimo ano por outros pai- 
ses. Os gravadores devem fazer, além dos estudos 
plasticos, um estudo especial sobre a numismática e 
gliptica. Os pintores historicos, escultores e arqui
tetos deverão demorar-se na Italia para executarem 
os trabalhos prescritos nestas instruções, findos os 
quais poderão viajar por outros paises. Não se ausen
tarão de Roma sem licença do ministro do Brasil, 
e os que o fizerem perderão a pensão. Da Italia man
darão: os pintores: uma copia de algum painel de 
mestre de primeira ordem com preferencia o que 
lhe fôr indicado pela Academia, e um quadro histo
rico de sua composição, cujas figuras serão de tama
nho natural; os escultores: no l.° ano um busto em 
marmore, e nos dois outros, uma estatua da mesma 
materia; a Legação lhes fornecerá o marmore de
vido; os arquitetos: além de seus estudos, uma res
tauração completa de algum grande e suntuoso mo
numento antigo, acompanhado de uma memoria ar
queológica sobre o mesmo; satisfeito este dever si 
quiserem poderão viajar por outros paises devendo 
em todo caso demorar-se em Roma pelo menos ano 
e meio.” (Portaria de 31 de outubro de 1855).

1857. “A reorganisação deste estabelecimento vai 
produsindo os desejados efeitos. Os cursos de ciên
cias acessórias apresentaram o ano passado progres
sos satisfatórios, tanto na parte teórica, como na 
pratica. Alguns alunos se distinguiram por trabalhos 
dignos de atenção. A estas novas aulas concorrem hoje
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não só artistas como outras pessoas que vão aí pro
curar instrução propria para tornal-as condutores 
de obras, ou ajudantes e desenhistas nos trabalhos 
topográficos e arquitetônicos. Da Casa da Moeda fo
ram para lá mandados pelo diretor seis aprendizes. 
As outras aulas marcham segundo os programas es
peciais feitos na forma dos novos estatutos. 0 nu
mero de alunos matriculados que diminuirá o ano 
passado duplicara no corrente, assim como o dos 
ouvintes o curioso. No ano findo matricularam-se 
20 alunos: 12 no primeiro ano, na aula de desenho 
geometrico; 8 no 2.° ano, dos quais na aula de de
senho figurando um na de pintura historica e um 
na de gravura de medalhas, os quais também se ma
tricularam na aula de anatomia; e dois na de arquite
tura civil. Foram aprovados com louvor, dois alunos, 
plenarqente um, simples quatro e reprovados dois. 
Foram premiados com a grande medalha um, com a 
medalha de prata sete. Obtiveram menção honrosa 
dez. Finalmente perderam o ano tres. Nesse ano se 
matricularam: na classe de matematicas aplicadas, 
17; na de desenho geometrico e curso de perspectivas 
e teoria das sombras 31; na de desenho figurado, 8; 
na de ornatos 4; na de estatuaria um; na de arqui
tetura, 4; na de anatomia, 10. Foram também fre
quentadas estas classes por onze ouvintes. Por pedido 
do corpo acadêmico ordenou o governo que todos os 
alunos das classes de aplicação, depois do tempo das 
respectivas aulas, continuassem na de desenho geome
trico e estudo de perspectiva e teoria das sombras, 
afim de alcançarem com mais longa pratica, um com
pleto conhecimento de materias tão importantes á per
feição do desenho. O pensionista Vitor Meireles de Li
ma, pintor historico, passou de Roma para Paris, afim 
de aí se aperfeiçoar no desenho e na parte anatomo- 
fisiológica. Os painéis enviados por ele ultimamente

■ i
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atestam um grande adiantamento a julgar-se tanto 
pelas copias como pelos originais de seu punho. Con
tinuam os trabalhos internos da pinacoteca. Espero 
que se concluam este ano todas as obras, afim de 
fazer-se ali, como no resto do edificio, uma exposição 
não só das obras artisticas, mas também dos produ
tos industriais que tenham relação com as materias 
do ensino. A arte de ceramica ainda atrasada entre 
nós, só espera um local para o seu ensino pratico 
e variado. 0 mesmo acontece com a escola de orna
mentação, que deve aperfeiçoar a escultura aplicada 
á industria, e á arquitetura civil. Neste intuito e no 
de engrandecer a coleção de exemplares da aula de 
estatuaria, mandou o governo buscar na Europa mo
delos de todas as obras reconhecidamente classicas 
para servirem de norma por onde se guiem os novos 
artistas. A sala de biblioteca está concluida e artisti
camente decorada com uma parte dos painéis pin
tados pelos discipulos da Academia. Com o produto 
das matriculas, e a verba especial, tem crescido o 
numero de livros entre os quais, já existem algumas 
obras raras, e preciosa coleção de estampas. A Aca
demia ganha cada vez mais em ordem e método, e 
no zelo da maioria de seus professores. Seu digno 
diretor prosegue com louvável empenho e com maior 
esforço no proposito em que o governo o tem auxi
liado, de fazer progredir as belas artes em nosso 
paiz.” (Relatorio do ministro do Imperio).

1859. “O ensino da Academia de Belas-Artes fica 
dividido em dois cursos: um dos quais terá lugar a 
noite. No curso noturno ensinar-se-ão: desenho in
dustrial de ornatos e de figura, escultura de ornatos 
e de figura, matematicas elementares (compreenden-
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do arimetica e geometria pratica e elementos de me- 
canica), modelo vivo.

O curso diurno: matematicas aplicadas (elemen
tos de arimetica, de geometria, de trigonometria, de 
mecanica e de otica); matematicas aplicadas (de
senho geometrico, perspectiva e teoria das sombras); 
desenho de ornatos, figurado; desenho e pintura de 
paizagem, flores e animais; pintura historica; arqui
tetura; escultura de ornatos; estatuaria; gravuras de 
medalhas e pedras preciosas; anatomia e fisiologia 
das paixões; historia das belas-artes, estetica e ar
queologia. Sempre que for necessario haverá mo
delos vivos nas aulas de pintura e estatuaria.

O curso de matematicas aplicadas far-se-á em 
um ano, e o de anatomia e fisiologia' das paixões 
em dois. A aula de desenho industrial será regida 
pelo professor da 2.a cadeira de matematicas apli
cadas; a de desenho de ornatos e de figura pelo 
professor de desenho de ornatos. A matricula é 
gratuita. Os cursos vão de março a novembro. Nos 
ultimos dias de cada trimestre de ensino haverá o 
concurso de perspectiva e teoria de sombras. Os con
cursos publicos são: a) para professores; b) para 
prémios de animação; c) de viagem á Europa. O 
provimento de cadeiras é feito mediante concurso.” 
(Dec. 2424 de 25 de maio de 1859).

1861. “Aberto em março do ano anterior o curso 
noturno no qual se matricularam 38 alunos. As aulas 
funcionaram regularmente, tendo sido premiados 
com diversas distinções 49 alunos, compreendidos 
alguns do curso diurno, cuja frequência atingiu a 55. 
No pensionista Yitor Meireles de Lima que breve
mente regressará da Europa, deposita a Academia as 
mais fundadas esperanças. Um novo pensionista se-
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guiu para aquele destino, afim de aperfeiçoar-se no 
estudo de gravuras de medalhas. Continua a fazer-se 
com regularidade o trabalho de restauração dos qua
dros da coleção, a qual foi aumentada com 18 pai
néis atribuídos pela maior parte a bons mestres. O 
mesmo se deu com a coleção de escultura e com a 
biblioteca. Torna-se cada vez mais sensivel a insu- 
fiencia do edificio; o governo porém nada poderá 
deliberar por falta de autorisação legislativa.”

1862. “Algum desenvolvimento tem tomado este 
estabelecimento: 150 alunos (36 do curso diurno e 
69 do noturno). A regularidade porém com que fo
ram tomadas as faltas, e a justiça com quem foram 
julgadas, fez subir a 50 o numero de alunos que per
deram o ano. O pensionista Yitor Meireles, tendo 
concluido os seus estudos na Italia e na França, re
gressou trazendo o seu belo painel. “A primeira 
missa no Brasil”. O novo pensionista Joaquim José 
da Silva Guimarães Junior, aluno de gravuras de 
medalhas, já remeteu os seus primeiros estudos. A 
exposição foi adiada por motivo de reparações no 
edificio da Academia. O gosto das belas-artes ainda 
pouco desenvolvido, entre nós, carece ser acoro- 
çoado, não só por meio. de exposições e de prêmios, 
que constituem estimulos poderosos, como ainda por 
outros meios, como a aquisição de obras de nossos 
artistas, que não dispõem de recursos, e fazem sa
crifícios de tempo e dinheiro. A biblioteca foi aumen
tada com diversas obras; a pinacoteca fez algumas 
aquisições apreciáveis; e á coleção de gessos que a 
Academia possue, vieram adicionar-se alguns baixos 
relevos, bustos, estatuas reduzidas, exemplares de or
natos e fragmentos para desenhos de figuras.”
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1865. “Foram as aulas da Academia frequenta- 
las, além de 64 amadores, por 216 alunos... O zelo 

método dos professores e aplicação dos alunos ti
veram muito vantajoso resultado. Com efeito, no con
curso para prêmios escolares, no fim do ano, o “Da
nei na Cova dos leões” do aluno João Zeferino da 
ZostO' foi um trabalho quasi completo; nunca, que 
íu saiba (falava o diretor da Academia no seu re- 
atorio) apresentou-se em concursos escolares qua
tro mais dificil e acabado; os dos alunos José Men
tes Barbosa e Candido Mondaini, do mesmo assunto 
í dimensões, sendo inferiores em merecimento, re
belam contudo o estilo de uma boa escola... Mais 
res grandes medalhas concedeu a Academia, sendo 
una na aula de desenho figurado ao aluno Augusto 
Jodrigues Duarte pelos trabalhos numerosos que 
ipresentou na exposição, os quais feitos todos na 
lula durante o ano provaram ter ele adquirido em 
un so ano de estudo o talento que outros alunos 
listintos só conseguem com dobrado tempo e com 
i mesma assidua aplicação; outra na aula de pai- 
'agem ao aluno Manoel Francisco Tavares, que apre
sentou vistas a oleo tiradas do natural, fielmente 
copiadas e de colorido suave e harmonioso; e a ter
ceira, na aula de escultura de ornatos e figuras ao 
iluno Bartolomeu Alves Meira que modelou ornatos 
m gesso de um gosto apurado e preciosamente aca- 
>ados.. .  Apesar do desanimo dos artistas para em
preenderem obras de grande vulto, teve a Academia 

satisfação de ver, que na Exposição nacional, aber- 
a a 19 de outubro do ano passado, a obra mais con- 
ideravel na secção de belas-artes foi a estatua eques- 
e de grandeza colossal representando 8. M. o Im- 
erador em Uruguaiana, do professor de estatuaria 
esta Academia, Manoel Alves Pinheiro. Este tra-
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balho q outros de professores e artistas filhos da 
Academia foram escolhidos e enviados para figura
rem na Exposição Universal de Paris, onde certa
mente serão acolhidos como revelação do genio ar
tístico brasileiro.”

1871. “Atendendo ao que representou o diretor 
sobre a conveniência de que passe a fazer parte do 
curso noturno a aula de historia das belas-artes, es
tética e arqueologia para que a mesma aula seja 
frequentada também, quer por artistas, quer por pes
soas estranhas á arte, que durante o dia não possam 
distrair-se de sua ocupação: hei por bem alterar o 
artigo primeiro do decreto de 1859”. (Dec. 4727 de 
16 de março de 1871).

1872. “Matricularam-se na Academia, no ano fin
do, 43 alunos do curso diurno e 114 nas aulas do 
noturno; frequentaram também as mesmas aulas 35 
alunos ouvintes. Dos alunos matriculados perderam 
o ano 83, e dos que fizeram exames em materias apli
cadas, (desenho geometrico, anatomia e estetica) fo
ram aprovados com distinção 4, plena 7 e simples 4. 
Obtiveram prêmios de diversos graus 36, cujo mere
cimento provaram os trabalhos exhibidos na expo
sição publica anual. 0 aluno João Zeferino da Costa 
obteve na Academia de S. Lucas, em Roma, para a 
qual foi, em 1870, como pensionista, os primeiros 
prêmios nos concursos do ano passado e no atual. 
Não só estes notáveis triunfos, como os trabalhos 
por ele feitos e enviados á Academia de Belas-Artes, 
atestam os seus progressos e distinto merecimento. 
No ano findo foi escolhido, em concurso, para ir aper
feiçoar-se na Europa o aluno Heitor Branco de Cor- 
doville”.
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1875. “No ano passado matricularam-se 171 alu
nos, sendo 33 nas aulas do curso diurno e 138 no 
noturno; o numero total reduz-se a 156; por isso que 
15 alunos frequentaram cumulativamente os dois 
cursos. Perderam o ano por faltas 33; trancaram 
a matricula 2 e faleceu um, do que resultou que só 
tiveram frequência até o fim do ano 120 alunos, 
dos quais representaram 153 matriculas, 46 no curso 
diurno e 107 no noturno, por seguirem alguns mais 
de uma aula. Frequentaram as aulas 57 ouvintes. Não 
eram obrigados a exame cem alunos; dos outros 20 
não compareceram sete, foram aprovados com dis
tinção 3, plena 4, simples 2 e reprovados 2. Houve 
15 prêmios de medalhas e 14 menções honrosas (cur
so noturno 9 e 14 diurno, e 5 de ambos). Não tiveram 
exercicio por falta de alunos a aula de desenho e 
pintura de paisagem, flores e animais, e a de escul
tura e ornatos, do curso diurno. Continuaram vagas 
a aula de desenho figurado e a de gravura e meda
lhas e pedras preciosas. A primeira tem sido regida 
interinamente por um dos professores da Academia. 
A de historia das belas-artes, estetica e arqueolo
gia, tem sido regida interinamente por achar-se na 
Europa o professor. A frequência, entretanto, como 
nos anos anteriores, foi quasi nula, pois reduziu-se 
a um aluno, tendo abandonado o estudo sete dos que 
se matricularam”.

1882. Em  16 de fevereiro o m inistro Pedro Leão 
Veloso crea a cadeira de xilografia em substituição 
da cadeira de gravuras de m edalhas e pedras p re
ciosas. {Dec. 8802 de 16 de fevereiro de 1882).

Diz o relatorio m inisterial que em 1880 m atri
cularam -se na Academia de Belas-Artes 82 alunos
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(61 no curso diurno e 21 no noturno). Foram admi
tidos 18 ouvintes. Inscreveram-se 25 para os exames 
de aulas teóricas. Concluiram o curso 46. Aos alunos 
que mais se distinguiram foram conferidos 29 prê
mios. Verificou-se a exposição publica dos trabalhos 
acadêmicos.

1855. Conservatorio de Musica. “O Conservatorio 
continuará a admitir gratuitamente as pessoas de um 
e outro sexo que se quizerem dedicar á musica, sol
fejos e noções gerais de canto para o sexo masculino; 
as mesmas materias para o sexo feminino; canto para 
os alunos de ambos sexos, sendo as aulas em horas 
diversas; regras de acompanhar, e de orgão; duas 
de instrumentos de corda; duas de instrumentos de 
sopro. Além destas aulas serão creadas a de compo
sição e outras, segundo forem permitindo os recursos 
do Conservatorio, e exigindo os progressos do ensino. 
Os professores atuais continuarão em exercicio das 
respectivas cadeiras enquanto convier. Os das outras 
serão nomeados pelo ministro do Imperio, sobre pro
posta do diretor. Feitas porém as nomeações das 
aulas creadas, e das outras que se crearam, serão 
providas por concurso as que vagarem. 0 patrimo
nio do Conservatorio consistirá: das 22 apólices que 
já possue e do produto das loterias concedidas pelo 
decreto de novembro de 1841. O Conservatorio terá 
um diretor, um tesoureiro e um secretario. Compete 
ao diretor: a fiscalização das despezas; promover 
a extração das loterias, orçar com a junta dos profes
sores a receita e despesa do Conservatorio; organizar 
e enviar ao governo o balanço da receita e despeza 
do ano anterior; propor ao governo as medidas ne
cessarias ao regular andamento e progresso da insti
tuição; inspecionar o ensino de todas as aulas.” (Dee. 
1542 de 23 de janeiro de 1855).



A Instrução e o Imperio 487

1857. “Tem estado em exercício, diz o relatorio 
do ministro do Imperio, oito aulas deste estabeleci
mento, das sete regidas pelos respectivos professores, 
e uma, a de canto, pelo zeloso diretor, e por um 
daqueles professores que provisória e gratuitamente 
se tem prestado a este serviço por não se achar ainda 
provida a dita aula. Sendo ela destinada a crear a 
opera, lirica nacional, trate de dar-lhe animação e o 
possível adiantamento. Para satisfazer a necessidade 
de uma casa apropriada para os trabalhos do Con
servatório cujas aulas estão estabelecidas, as do sexo 
masculino na parte terrea do edifício, e a do femi
nino em uma pequena sala alugada, já mandei pro
ceder a compra de uma casa proxima á Academia 
de Belas-Artes, e autorisei a de mais duas imedia
tas. Foi esta medida tomada na intenção de fazer 
construir no andar superior um salão com todas as 
regras da arte para o uso do Conservatorio, e ao 
mesmo tempo aproveitar o pavimento baixo para 
se estabelecer aulas industriais que entram no plano 
da reforma que realisei naquela Academia de Belas- 
Artes, mas que por falta de casa apropriada ainda 
não poderam ser levadas a efeito. Espero que estas 
obras sejam em poucos meses concluídas com grande 
economia. Foi já aprovada a respectiva planta. Ma
tricularam-se este ano no Conservatorio 92 alunos 
(40 alunas e 52 alunos). Dos que frequentaram as 
aulas nos anos anteriores, cinco foram premiados 
pela sua assiduidade e progresso, sendo tres alunos 
e duas alunas. Um destes é já artista de merito e 
notável por seu talento e genio de compositor. Sobre 
proposta do corpo acadêmico das Belas-Artes, do 
qual o Conservatorio constitue uma das secções re
solveu o governo mandal-o á Europa, como pensio
nista, afim de aperfeiçoar-se em seus estudos, de-
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vendo lá demorar-se quatro anos. Este exemplo será 
fecundo em resultados vantajosos para o progresso 
das belas-artes entre nós. E’ um novo incitamento 
que não pode deixar de inspirar nobre emulação em 
muitos jovens brasileiros, aos quais só falta para se 
distinguirem na nobre carreira das belas-artes, pro
teção e confiança no futuro. Os exercidos publicos 
que tiveram lugar no dia 15 de março deram lison- 
geira idéa de aproveitamento e talento de muitos alu
nos. Parte destes continuam a praticar na Capela 
imperial mediante pequena gratificação; e alguns já 
tem exercido a sua arte por ocasião de "festividades 
religiosas, tirando meios de subsistência meninos po
bres e desvalidos que sem este recurso viveriam na 
miseria. Possue o Conservatorio 32 apólices de um 
conto de réis, e em dinheiro depositado no Banco 
Rural e Hipotecário tinha no fim de janeiro ultimo 
a soma de 29:513$000; das loterias que lhe foram 
concedidas tem corrido seis. As suas despesas anuais 
importam em 4:86Q$000 e são satisfeitas com os juros 
das ditas apólices e da quantia depositada, sendo su
prido por esta qualquer excesso.”

1858. A Imperial Academia de Musica e Opera 
Nacional tem por fins: l.° preparar e aperfeiçoar 
artistas nacionais melodramáticos; 2.° dar concertos 
e representações de canto em lingua nacional, le
vando á cena operas Uricas nacionais ou estrangei
ras vertidas para o português. Para preencher estes 
fins a Imperial Academia terá as aulas necessarias, 
e contratará os artistas indispensáveis, contanto 
que a sua despesa anual não exceda ao produto de 
quatro loterias das que lhe foram concedidas. A Im
perial Academia de Musica e Opera Nacional estará 
debaixo da fiscalisação superior do Inspetor dos tea-
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tros, subvencionados, o qual, além das atribuições 
que lhe dão as Instruções de 30 de dezembro de 
1853, e que forem aplicáveis á mesma Academia, terá 
por missão fazer executar os presentes estatutos, con
sultar ao governo para resolver os casos omissos ou 
sobre quaisquer medidas que julgar convenientes 
para o melhoramento e progresso da Academia, e 
regular as suas despesas de sorte que não excedam 
aos recursos á sua disposição.

A administração interna e economica da Impe
rial Academia será confiada a um diretor, também 
nomeado pelo governo, ao qual competirá: l.°— - 
contratar os artistas, nomear os que devam reger 
as aulas e admitir os alunos da Academia; 2.° — 
velar a boa ordem e disciplina, no cumprimento das 
obrigações contraídas pelos artistas, na observância 
das instruções que forem dadas; 3.° fiscalisar o en
sino das aulas, e á execução dos exercícios e quais
quer outros trabalhos da Academia; 4.° — impor 
multas ou descontos dos ordenados aos artistas que 
faltarem ás suas obrigações; 5.° — presidir os exa
mes de suficiência e os trimestrais; 6.° — por todo 
cuidado na conservação do arquivo e guarda-roupa 
dá Academia; 7.° — propor ao Inspetor as medidas 
que julgar indispensáveis para o melhoramento da 
Academia, prestar-lhe todas as informações exigi
das por ele; e apresentar-lhe, no fim de cada trimes
tre, a conta da receita e da despesa da mesma Aca
demia, com os documentos justificativos; 8.° — or
denar a compra de instrumentos, musicas e moveis 
necessarios; 9.° — fazer a despeza do expediente or
dinário dentro da quantia que para isso fôr mensal
mente fixada pelo Inspetor; 10.° — abrir conta cor
rente com algum dos bancos hipotecando o produto
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das quatro loterias, cuja extração dentro de um ano 
o governo afiança; 11.° — assinar a folha mensal 
dos ordenados dos artistas, das gratificações dos em
pregados, e da despesa do expediente e receber do 
mesmo banco a soma para o pagamento dela.

Haverá na Imperial Academia as aulas seguin
tes: a) para o ensino de canto e exercicios de córos; 
b) para o ensino de canto e exercicios de concertos 
das partes das operas; c) para o ensino da arte dra- 
matica ou da reta pronuncia, da inteligência gra
matical do discurso, e da expressão das idéas pela 
musica, e entoação da vóz. As horas e o tempo da 
duração das aulas e exercicios serão marcados em 
tabela, organisada pelo diretor, ouvindo os profes
sores, e aprovado pelo Inspetor. Os artistas contra
tados pela Academia como cantores, que, sem causa 
justificada, faltarem aos exercicios e aos concertos da 
Academia ficarão igualmente sujeitos ás multas. Os 
mesmos artistas poderão frequentar as aulas quando 
queiram aperfeiçoar-se na sua arte ou serão obriga
dos a fazel-o quando o diretor, ouvidos os professo
res, julgar conveniente ordenar-lhes.

A Imperial Academia admitirá alunos pensionis
tas e gratuitos. As pensões serão de 25$00Q, 30$GG0 e 
40$00G mensais. O numero de pensionistas será mar
cado no principio de cada trimestre pelo Inspetor 
tendo em atenção os recursos do estabelecimento. 
Nenhum aluno pensionista será admitido sem passar 
por exame de suficiência, feito por dois professores 
designados pelo diretor, mostrar que tem conheci
mento dos rudimentos de musica e noções gerais 
de canto. Os pensionistas admitidos farão exames, 
no fim de cada trimestre, das materias que tiverem 
estudado. O Inspetor, assistirá a estes exames, e re
gulará a forma e julgamento deles. O pensionista
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reprovado sofrerá o desconto da metade da pensão, 
quando queira repetir os estudos; sinão, será despe
dido; será igualmente despedido o pensionista que 
tendo repetido os estudos fôr outra vez reprovado; 
ou que faltar ao respeito ao diretor e professores 
ou que praticar atos de máo exemplo para os alunos 
da Academia. O numero de alunos gratuitos será 
também fixado atendendo-se á capacidade das aulas 
e quaisquer outras circumstandas ponderosas. Os 
mesmos alunos ficarão sujeitos ás regras disciplina
res acima mencionadas.

Os contratos com os artistas para regerem aulas 
ou tomarem parte, como cantores, nos trabalhos da 
Academia, deverão ser celebrados por um ano e con
ter as seguintes condições: a) de não se contratarem 
com empreza alguma lirica ou dramatica, salvo nos 
casos de consentir o diretor, com aprovação da co
missão, na rescisão do respectivo contrato ou quando 
não, pagando cada um uma multa igual ao dobro 
do respectivo ordenado anual; b) de não cantarem 
fóra da Academia, sem lincença do diretor, e prévio 
consenso do Inspetor. Os alunos pensionistas em re
compensa do beneficio recebido ficarão obrigados a 
tomar parte, conforme as suas habilitações, nos con
certos da Academia, assim como a contratar-se para 
as representações que ela houver de dar aumentan
do-se razoavelmente as pensões de que gosarem. 
Havendo teatro, em que possam ter lugar as re
presentações de operas liricas em lingua nacional, 
o Inspetor resolverá sobre o modo pratico de leval-a 
a efeito. Aos autores de operas liricas nacionais serão 
concedidos dez por cento do produto liquido de cada 
representação, pertencendo quatro por cento ao es
critor do libreto e seis por cento ao compositor.
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O produto liquido de quatro concertos publicos 
no ano, será repartido pelos artistas que neles toma
rem parte, sendo a divisão proporcional ao ordenado 
que cada um vencer. 0 produto das multas e descon
tos dos ordenados dos artistas será aplicado á com
pra de instrumentos e musicas e mais despesas da Aca
demia. Logo que os recursos permitirem serão marca
dos pelo Inspetor um ou mais prêmio aos autores de 
operas nacionais, que forem julgadas dignas de se
rem levadas á cena. 0 teatro destinado á Opera Li- 
rica Nacional, segundo a disposição do decreto de 
15 de novembro de 1858, será construido á custa das 
loterias concedidas pelo mesmo decreto, no lugar e 
segundo os planos que forem aprovados pelo gover
no. Todas as ordens expedidas pelo Inspetor á Im
perial Academia de Musica e Opera Nacional serão 
executadas como se fossem disposição destes esta
tutos.

Em 15 de setembro o governo expedia um de
creto em beneficio da Academia “Hei por bem san
cionar e mandar que se execute a resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa: 0 governo manda
rá extrair por espaço de tres anos doze loterias 
anuais em beneficio da Imperial Academia de Mu
sica e Opera Nacional. Tres destas loterias em cada 
ano serão destinadas para subvenção da referida 
empresa, além das quatro já concedidas pela lei 
de 19 de agosto de 1847, e as restantes para edi
ficação de um teatro proprio para o serviço dela, 
conforme o plano que o mesmo governo aprovar”. 
Na mesma lei se autorisava o governo a auxiliar a 
João Caetano dos Santos, como empresário do tea
tro de S. Pedro de Alcantara, com a prestação men
sal de quatro contos de réis, pagos pela renda ordi
naria por mais seis anos, contados da data em que
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expirar a lei de 20 de agosto de 1853 fazendo extrair 
anualmente por conta do Tesouro o numero de lote
rias preciso para indenisal-o da referida prestação. 
(Dec. 2294 de 27 de outubro de 1858).

1859. “Matricularam-se no Gonservatorio no cor
rente ano 94 alunos (46 do sexo feminino). Todas 
as aulas estão regidas por professores efetivos, á 
exceção da de canto que continua regida pelo diretor 
e um outro professor, gratuitamente. Os resultados 
do ensino continuam satisfatórios. 31 alunos foram 
premiados (16 do sexo masculino e 15 do feminino). 
Ha boas noticias de aproveitamento do pensionista 
que estuda na Europa. O patrimonio do Gonserva
torio consiste em 54 apólices e na quantia de 23:600$ 
depositada em um estabelecimento bancario. Foi 
comprado o prédio a que se referiu o meu antecessor 
no seu relatorio. Trato de executar o seu plano cuja 
conveniência é manifesta. Em setembro do ano pas
sado o conselho diretor da Imperial Academia de 
Musica e Opera Nacional representou expondo a irre
gularidade com que esta instituição fora estabelecida 
e continuava a existir, e pedindo autorisação para 
reorganisal-a, formulando ds~estàtütòs qiiê a'reges
sem. O governo nomeou uma comissão composta dos 
srs. marquês de Abrantes, visconde de Uruguai, con
selheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, encarregan- 
do-a ao mesmo tempo da administração superior da 
Academia. Este conselho reconheceu e demonstrou 
que era impossivel a sustentação da Opera com os 
recursos de que dispunha, pois contando com o pro
duto de todas as loterias concedidas e das suas re
ceitas, resultava um deficit de 3:000$000; julgando, 
por isso, de indeclinável necessidade a sua suspen
são, e propoz que a Academia de Musica e Opera 
fosse convertida em um Gonservatorio de Musica, no

\
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qual se tratasse, por enquanto de preparar artistas 
para formarem uma nova companhia. O governo 
resolveu reorganisar a Academia pelo modo constan
te dos estatutos aprovados no ano passado. Os fins 
da Academia são: a) aperfeiçoar e preparar artistas 
nacionais, mantendo-se para isso as aulas necessa
rias; b) dar concertos e representações de canto em 
lingua nacional quando houver teatro proprio. Por 
ora se tem tratado do primeiro fim. As aulas creadas 
acham-se estabelecidas. A fiscalisação superior da 
Academia ficou a cargo do inspetor dos teatros sub
vencionados, e a sua administração interna e econo- 
mica foi confiada a um diretor nomeado pelo gover
no. O exame das contas da administração passada 
está entregue a uma comissão. Devo declarar que 
existindo já um Conservatorio, no qual são mantidas 
diversas aulas com o auxilio de loterias e com ren
dimentos do seu patrimonio, parece uma inutilidade
a sustentação da Academia de Musica, como estabe- ̂ 7
lecimento de idêntica natureza; e por isso tenho ouvi
do o parecer de pessoas competentes, tenciono reunir 
ambas as instituições dando maior desenvolvimento. 
Por este modo melhorando-se o ensino da musica 
em suas diversas aplicações pela uniformidade e 
maior extensão do plano de estudos que se organi- 
sar. Conseguir-se-á ao mesmo tempo notável econo
mia nas despesas”. (Do relatori o do ministro do Im
perio).

1860. “Hei por bem extinguir a imperial Acade
mia de Musica e Opera Lirica Nacional, e bem assim 
revogar o decreto 2294 de 27 de outubro de 1858”. 
Estes são os termos do decreto n. 2593 de 12 de maio 
de 1860.
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“O produto liquido das loterias votadas na As- 
sembléa Geral Legislativa para subvencionar a Ope
ra lirica nacional será concedido á companhia ou 
empreza que mais garantias oferecer: l.° a dar pelo 
menos duas representações mensais; 2.° a contribuir 
com as despesas necessarias para o estabelecimento 
de uma aula de declamação e outra de canto aper
feiçoado no Conservatorio de musica; 3.° a preferir, 
quanto fôr possível, os artistas nacionais para a or- 
ganisação da companhia de artistas, não podendo ter 
nunca menos da metade do pessoal composto de ar
tistas nacionais; 4.° receber os alunos do Conserva
torio que, terminados os estudos mostrarem talento 
e vocação e forem pelo ministro do Imperio man
dados admitir; 5.° a contribuir com uma mensali
dade para o aluno que for enviado á Europa afim 
de se aperfeiçoar na arte da composição; 6.° prestar 
fiador para fiel execução do contrato que celebrar. 
0 governo pagará a subvenção por cada represen
tação, e a empreza ou companhia em caso nenhum 
poderá recebel-a antecipadamente, e sem que tenha 
corrido a loteria que deve fornecer os fundos pre
cisos. 0 governo cederá por empréstimo o guarda- 
roupa e o arquivo da extinta Academia de musica. 
O inspetor dos teatros subvencionados será o juiz 
de todas as contestações que aparecerem entre os 
artistas contratados e os agentes da empreza ou com
panhia. Declarar-se-á no contrato que a companhia 
ou empreza, que não se dará outro destino ao pro
duto das loterias concedidas para subvencionar a 
Opera lirica nacional, enquanto não estiverem liqui
dadas e pagas todas as dividas a que seja o governo 
obrigado para com os artistas da mesma Opera. Se 
a companhia não cumprir as obrigações de seu con
trato, além da perda da subvenção, ficará sujeito á
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multa de 4:000$, pela qual será responsável o fiador, 
imposta pelo ministro do Imperio e cobrada execu
tivamente. Em caso de reincidência, além das mes
mas penas, poderá ser rescindido o contrato.” {Dec. 
2611 de 11 de julho de 1860).

1861. As diferentes aulas do Conservatorio foram 
frequentadas, no ano passado, por 77 alunos, (42 
do sexo feminino) e o aproveitamento de que tem 
dado prova eles abona o zelo dos respectivos pro
fessores, e a excelencia do método para o ensino da 
musica. O patrimonio do estabelecimento foi aumen
tado pela aquisição de mais dois prédios, compondo- 
se atualmente de diversos valores na importanda 
de cerca de cem contos de réis, cujo rendimento tem 
sido suficiente para ocorrer as despezas, orçadas em 
pouco mais de quatro contos. Depois de extinta a im
perial academia de musica tratou o governo de es
tabelecer as condições para a concessão de favores 
concedidos pela Assembléa Geral Legislativa para 
a manutenção de uma Opera lirica nacional. De con
formidade com essas condições firmadas pelo decreto 
de junho do^ano findo, foi celebrado com o empre- 
zario José Amato, contrato, cujas estipulações acau
telaram os interesses da fazenda publica, estabele
cendo as seguranças necessarias, os auxilios. E’ facil 
conhecer quanto pode influir esta util instituição em 
favor da arte nacional. Algumas peças compostas por 
autores nacionais tem sido levados á cena, e são fi
lhos do país quasi todos os artistas e empregados da 
companhia”.

1866. “Faleceu o fundador e diretor o distinto 
artista Francisco Manoel da Silva, a cujos persisten
tes esforços se devem os resultados que o Conser
vatório tem apresentado. As aulas foram frequenta-
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das no ano findo por 46 alnnos c 14 alunas. Estão 
providas tres cadeiras e vagas outras tres. Não per
mitindo os recursos do estabelecimento que todas 
sejam preenchidas, vão ser postas em concurso so
mente algumas. O aluno pensionista que se acha na 
Europa continua os seus estudos com aproveitamen
to. O patrimonio do Conservatorio consiste em 80 
apólices da divida publica do valor de 1 :000f000, e 
no grande edificio em construção. Em dinheiro pos- 
sue 3:897$G00 depositados em um banco”.

1881. “Esta instituição é destinada ao ensino gra
tuito da musica vocal e instrumental. O ensino se 
dará nas seguintes aulas: a) preliminares de mu
sica, solfejo coletivo e individual e noções gerais de 
canto; b) de canto; c) de piano; d) de flauta; e) 
de clarineta; f) de rabeca; g) de violoncelo e contra
baixo; h) de trompa e outros instrumentos de metal; 
i) de regras de harmonia, e de harmonia e acom
panhamento práticos. O pessoal do Conservatorio 
constará de um diretor, um inspetor de ensino e pela 
junta dos professores. O Conservatorio constitue uma 
das secções da Academia de Belas-Artes. O provi
mento dos lugares de professores se fará por meio 
de concurso. Cabe ao inspetor de ensino: a) visitar 
assiduamente as aulas, influindo para que em cada 
uma se empregue o melhor método de ensino, e te
nham os estudos andamento congruente aos progra
mas adotados; b) participar ao diretor as irregula
ridades que possam prejudicar o ensino e exigiam a 
interferencia do diretor; c) cuidar que seja mantida 
a disciplina, e prover a conservação dos instrumen
tos de musica que estiverem servindo. Este cargo será 
exercido por um professor ou por algum musico dis
tinto. Além das funções acima cabe ao inspetor or-



ganisar os concertos que houver de dar o Conserva
tório, e apresentar relatorio anual das oeurrencias, 
no tocante ao ensino. A’ junta dos professores incum
be : organisar os programas de ensino, dos exames 
e dos concursos; determinar o horario das aulas; 
julgar os concursos e conceder prêmios aos alunos 
distintos; formular as instruções para regular os 
atos de concurso, prêmios, etc.; aprovar os livros que 
devam ser adotados. . .  Condições de matricula: mais 
de 9 e menos de 21 anos de idade; certificado de 
exame em escola publica ou atestado de professor 
publico ou particular, que sabe ler e escrever, e pra
ticar as quatro operações arimeticas. As aulas serão 
abertas no primeiro dia util de março e encerradas 
em meiado de novembro. O curso de estudos dividir- 
se-á em 3 secções: a l.a de solfejo; a 2.a de canto 
ou instrumentos; a 3.a de harmonia. Os estudos de 
cada secção devem completar-se, regularmente, em 
tres anos. Nenhum aluno será admitido na 2.a ou 3.a 
seçção sem que sejam habilitados nos estudos da l.a. 
Nenhum será admitido na aula de canto ou de har
monia sem ter perfeito estudo de teclado. Ao aluno 
que no ultimo ano de uma aula tiver obtido o 2.° 
ou o 3.° prêmio permitir-se-á estudar mais um ano, 
com direito igual ao dos outros alunos, de entrar 
em concurso. O diretor poderá permitir qualquer 
aluno da 2.a ou 3.a secção a frequentar duas aulas 
si não forem incompatíveis. Cada professor poderá, 
de acordo com o inspetor, si fôr indispensável, divi
dir os seus alunos em classes que não serão mais 
de quatro, e confiar a regencia sob sua vigilância, a 
alunos mais adiantados. Haverá duas classes de con
curso: a l.a para o grande prêmio, e a 2.a para os 
prêmios e menções honrosas anuais.” (Dec. 8226 de 
20 de agosto de 1881).

498 Ensino artístico
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1883. “O movimento do ano anterior, em que co
meçaram a ser executados os novos estatutos, foi o 
seguinte: 137 alunos matriculados, dos quais 37 do 
sexo masculino e 100 do feminino. Foram admitidos 
21 ouvintes em diversas aulas. Dos alunos matri
culados só 60 prestaram exames, sendo 13 do sexo 
masculino e 47 do feminino. Foram aprovados com 
distinção 4 (moças); plenamente 28 (9 homens e 
19 moças); aprovados: 24 (3 alunos e 21 alunas); 
reprovados 4 (um aluno e tres alunas). Nenhum foi 
premiado. Pela Sociedade de Musica classica que fun
ciona nesta Corte com a denominação de Club Bee
thoven foi instituido um prêmio para o aluno mais 
distinto do Conservatorio. Este prêmio que consiste 
em uma medalha de ouro, será conferido pela pri
meira vez no corrente ano.”

1888. Modificação no plano dos estudos: a aul 
de rudimentos de musica, solfejo, coletivo e indivi
dual e noções gerais de canto para o sexo feminino; 
em uma das aulas será ministrado ás alunas do l.° 
ano o ensino dos rudimentos de musica e solfejo 
coletivo e individual e a outra o ensino de solfejo 
e noções gerais de canto ás alunas do 2.° e 3.° ano. 
{Dec. 10.127 de 29 de dezembro de 1888).

1889. Nova remodelação administrativa: o ho
rario das aulas será organisado pelo inspetor de en
sino... A’ junta dos professores compete propor ao 
governo, por intermedio do diretor, ás alterações dos 
estatutos e a creação de novas aulas e indicar tam
bém os nomes de professores interinos. Serão admi
tidos á matricula do Conservatorio, na 2.a secção dos 
cursos, as pessoas que pelos professores da l.a sec
ção, forem julgadas aptas para principiar o estudo 
de instrumentos independentemente de haverem ter-
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minado o curso desta secção, ficando porém, obriga
dos a concluil-os sem o que não poderão receber o 
titulo. Este decreto (n. 10.328 de 31 de agosto de 
1889) referendado pelo ministro barão Loreto não 
foi assinado pelo Imperador.

1857. Conservatorio dramatico. “Os seus traba
lhos durante o ano passado apresentaram o seguinte 
resultado: foram sujeitas a exame e censura do Con
servatório 372 peças das quais mereceram ser licen
ciadas sem emendas 304 e com alterações 37. Acercao»
da insuficiência do subsidio que é dado pelos cofres 
publicos a este estabelecimento, e que é apenas de 
600$ anualmente já me tenho pronunciado em meus 
relatórios anteriores. Julgo do meu dever solicitar 
do poder legislativo a decretação de uma subvenção 
anual do dobro daquela soma; afim de poder este es
tabelecimento prestar maior utilidade. Elevada a sub
venção poderia o governo dar outro sistema aos tra
balhos e regular melhor o serviço do Conservatorio 
entendendo-se com os seus membros, cujo zelo e 
assiduidade são dignos de elogio, merecendo parti
cular menção o seu presidente, o conselheiro Birar. 
Tendo o Conservatorio resolvido oferecer o prêmio 
de 300$000 pelo trabalho que for julgado mais per
feito dentre os que no ultimo ano se sujeitarem á 
sua censura, o governo anuindo a solicitação do di
retor concedeu uma igual quantia para aquele fim. 
Desfarte procurei concorrer para a realisação da 
idéa que ditou aquela resolução: a de animar-se a 
produção e concurrenda de tais trabalhos.” (Do re
latório ministerial).

1861. “De conformidade com o decreto de 1845 
foram submetidos á censura, no ano findo, 249 peças,
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das quais 207 foram licenciadas sem emenda, 19 com 
supressão ou alterações, 13 reprovadas, 5 devolvi
das sem despacho, ficando 5 sujeitas á censura. E’ 
evidente a utilidade dos serviços que presta o Con
servatório expurgando os teatros de produções me
nos dignas da moral publica e do nosso estado de 
civilisação. Muito maiores, porém, seriam esses ser
viços se dispuzesse essa instituição de recursos mais 
amplos e que estivessem em proporção com as des
pesas do seu expediente. Atualmente só dispõe o Con
servatório com o tenue subsidio de 600$ anuais con
cedidos por aviso de dezembro de 1849. A fundação 
de escolas necessarias ao desenvolvimento da arte, 
a publicação de pareceres sobre peças sujeitas á cen
sura, e de juisos criticos sobre as representações se
riam medidas de manifesta utilidade para a nossa 
literatura e que muito concorreram para o progresso 
da arte dramatica.” (idem).

1863. “Dispondo de recursos exiguos e faltando- 
lhe os necessarios meios de ação, não tem sido qual 
se desejara, o resultado de seus trabalhos; cumpre, 
entretanto, reconhecer que em curta extensão, muitos 
abusos têm se corrigido, que anteriormente eram fre
quentes nas representações teatrais, e gravemente 
ofendiam a decencia e a moral publica. Convencido 
de não poder com a sua atual constituição prestar 
serviços que deles se esperava, resolveu o Conser
vatório,tio ano passado, submeter á consideração do 
governo o projéto para sua reorganisação, cujas prin
cipais disposições são: a) competir ao Conservatorio 
não só a censura das peças no interesse da moral 
publica, em todos os teatros, com recurso para o 
governo, mas também a critica literaria, quanto ao 
que fôr subvencionado; b) ter direito de exercer ins-
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peção interna nos teatros; c) serem desempenhadas 
estas funções por uma comissão ou jurí dramatico 
com duração determinada, composto, por nomeação 
do governo, de membros efetivos do mesmo Conser
vatório, com um inspetor geral dos teatros; d) insti- 
tuir-se, as aulas necessarias ao progresso da arte e 
literatura dramatica nacional. O governo reconhe
cendo a necessidade de melhorar o estado dos nossos 
teatros, e de favorecer o desenvolvimento daquele 
ramo da literatura, necessidade já exposta em an
teriores relatórios, entende que convem habilitar este 
Gonservatorio para prestar tão importante serviço, 
assentando-o sobre bases mais convenientes.” (idem).



ENSINO EMENDATIVO

1854. Em uma resolução legislativa autorisando 
a reforma da Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio ha o seguinte dispositivo : despender quin
ze contos de réis com a fundação de um Instituto de 
meninos cegos.” (Dec. 781 de 10 de setembro de
1854).

“O Imperial Instituto de meninos cegos, diz o 
artigo primeiro do seu regulamento, tem por fim mi
nistrar-lhes: a) a instrução primaria; b) a educação 
moral e religiosa; c) o ensino da musica e de alguns 
ramos de instrução secundaria, e o de oficios fabris.

O Instituto será dirigido por um diretor subor
dinado ao ministro do Imperio, que inspecionará o 
estabelecimento por si ou por um comissário de sua 
pomeação. Terá desde já o seguinte pessoal: um 
professor de primeiras letras; um de musica vocal 
e instrumental; e os de artes mecanicas que forem 
preferidas com atenção á idade e aptidão dos alu
nos; um medico; um capelão; um inspetor de alunos 
por turmas de dez, e segundo o numero destes, os 
empregados e serventes que forem indispensáveis. 
Oportunamente serão designados os professores que 
se tornarem necessarios á proporção que se fôr de
senvolvendo o plano de ensino. As matérias do 
ensino nos tres primeiros anos serão. leitura,
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escrita, calculo até frações decimais, musica e 
artes mecanicas adotadas á idade e força dos me
ninos. A leitura compreende o ensino do catecis
mo. No quarto ano ensinar-se-á gramatica nacio
nal, lingua franceza, continuação de arimetica, prin
cipias elementares de geografia, musica e oficios me
cânicos. Do quinto ano em diante terá lugar, além 
das materias acima referidas, o ensino da geometria 
plana e retilinea, de geografia e historia antiga, me
dia e moderna, leitura e explicação dos Evangelhos. 
No ultimo ano, o estudo limitar-se-á á historia e geo
grafia nacional, e ao aperfeiçoamento da musica e 
dos trabalhos mecânicos, para que maior aptidão ti
verem mostrado os alunos. Não obstante os disposi
tivos anteriores, a ordem e distribuição das materias 
do ensino poderão ser alteradas pelo governo sobre 
proposta do diretor, conforme aconselhar a expe
rienda.

O curso do Instituto será de 8 anos, e dentro 
deste praso nenhum aluno gratuito poderá ser dali 
retirado sem licença do ministro do Imperio. Os alu
nos que se destinarem a oficios mecânicos, poder-se-á 
mandar ensinar, além das materias do plano de es
tudos, mais geometria descritiva e principios gerais 
de mecanica. Seguir-se-á no Instituto, até nova 
ordem do governo, o método de pontos salientes 
de Mr. Luiz Braille adotado pelo Instituto de Paris. 
Os professores examinarão, nos tres ültimos dias 
do mez, os respectivos alunos, e informarão no pri
meiro dia do mez seguinte ao direfor o que obser
varem, tanto em relação ao adiantamento, como ao 
procedimento moral de cada discipulo. Haverá tam
bém exames em cada aula de tres em tres mezes 
em presença do diretor. Haverá, além disto, no fim 
do ano exames publicos em dia designado pelo mi-
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nistro do Imperio, em sua presença ou do comissário 
por ele nomeado.

Poderão haver até nove prêmios, divididos em 
tres categorias para os meninos, que mais se tive
rem distinguido durante o ano. O modo de sua dis
tribuição, sua qualidade e valôr, serão regulados em 
instruções especiais. Os prêmios quando pecuniarios, 
serão recolhidos ao Tesouro nacional ou ao Banco 
nacional, onde os alunos os irão receber, depois de 
concluido o curso de estudos, ou antes dessa epoca, 
se saírem do Instituto com autorisação do governo. 
Para este fim passar-se-ão vales que serão entregues, 
com clausula de deposito, aos pais, tutores, curado
res ou protetores dos alunos, ou, em sua falta, ao 
diretor.

0 numero de alunos não excederá de 30 nos tres 
primeiros anos. Neste numero se compreendem até 
10, que serão admitidos gratuitamente, quando re
conhecidamente pobres. A estes o governo fornecerá 
sustento, vestuário e curativo. Os que não forem re
conhecidamente pobres pagarão ao estabelecimento 
uma pensão anual arbitrada pelo governo no princi
pio de cada ano, a qual não poderá exceder de 400$ 
além de uma joia no ato de entrada até 200$000, mar
cado pela mesma forma. O Instituto ministrará a 
todos os alunos os livros e instrumentos necessários 
para o ensino. A admissão no Instituto dependerá de 
autorisação do ministro do Imperio devendo o pre
tendente juntar ao requerimento: a) certidão de ba
tismo ou justificação de idade; b) atestado de me
dico do estabelecimento, do qual conste ser total a 
cegueira; c) no caso de ser gratuita a admissão, ates
tado do pároco e de duas autoridades do lugar de 
residência do aluno, provando a sua indigência. Nes
ta hipótese a certidão de batismo poderá ser suprida

A Instrução e o Imperio
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por informação escrita pelo pároco e daquelas auto
ridades. Nenhum menino será admitido, sem que 
conste de informação do diretor, sobre parecer es
crito do medico do estabelecimento: que foi vaci
nado com bom resultado, e que não sofre de enfer- 
midade contagiosa. Não poderão ser admitidos os 
menores de 6 anos e maiores de 14 e os escravos.

Ao diretor compete a inspeção do Instituto e 
cumpre-lhe velar em que os meninos confiados á 
sua guarda sejam tratados com desvelo, a fim de 
nada lhes faltar no que é concernente, tanto a sua 
educação, como ao ensino, e á caridade que para 
com eles se deve observar. São-lhe subordinados to
dos os empregados do Instituto, aos quais dará as 
instruções e as ordens necessarias para o bom desem
penho das respectivas funções. Visitará diariamente 
as aulas, salas de estudo e enfermaria, dando conta 
mensalmente ao governo do que ocorrer. Presidirá 
a refeição dos alunos velando que seja sã e abun
dante. Assistirá com eles as missas que se celebrarem 
no estabelecimento, presidirá os exames nas épocas 
marcadas e proporá ao governo as medidas que lhe 
parecerem importantes á manutenção e progresso do 
Instituto. O diretor deverá morar no estabelecimento, 
donde só poderá ausentar-se em horas em que a sua 
presença ali não seja indispensável.

Os professores achar-se-ão no Instituto em todos 
os dias uteis á hora designada para as respectivas 
aulas, e não se retirarão sem que esteja findo o tem
po marcado para as lições. São-lhes aplicáveis as 
disposições do Regulamento da Instrução primaria 
e secundaria, na parte em que determinam as obri
gações dos respectivos professores. O medico com
parecerá no estabelecimento, sempre que fôr ne
cessario e cumpre-lhe: a) tratar a meninos e em-
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pregados que adoecerem; b) examinar o estado 
de saúde de qualquer menino que pretender en
trar no Instituto, a fim de que seja fielmente obser
vada a condição de entrada ou matricula, dando aos 
que requererem os atestados precisos; c) examinar 
as qualidades das drogas e remedios que receitar an
tes de aplicadas aos enfermos, recusando os que por 
seu máo estado não deverem servir, e dando parte 
ao diretor de qualquer abuso ou falta que encontrar 
não só neste ponto como nas dietas, e em tudo o 
mais que fôr necessario aos doentes. Ao cape
lão incumbe: l.° — dirigir a educação moral
dos alunos, dando-lhe a competente instrução reli
giosa nas horas marcadas para este fim; 2.° — di
zer missa na capela do Instituto nos sabados, do
mingos e dias santos a hora que fôr designada; 3.° 
— dirigir as preces, que os alunos devem fazer em 
comum. Sempre que fôr possivel, residirá no esta
belecimento, e substituirá o diretor nos impedimen
tos deste, si outra cousa o governo não determinar.

Os inspetores acompanharão os alunos nas horas 
de recreio, de refeição e de estudo. Será o seu prin
cipal cuidado vigiar que não se exponham a desas
tres, e que mantenham silencio nas horas de estudo 
e quando se recolherem aos dormitorios. Haverá, 
logo que fôr possivel, até quatro repetidores que po
derão ser também inspetores de alunos, com resi
dência e sustento no colégio e com a gratificação que 
fôr marcada pelo governo. Os repetidores explicarão 
as lições aos meninos nas horas de estudo, e auxi
liarão o capelão no ensino das praticas e funções reli
giosas. O aluno que concluir o curso de oito anos e não 
se achar suficientemente habilitado, poderá reque
rer que lhe seja prorogado o praso por mais dois 
anos. Os alunos pobres, quando completarem seus

I
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estudos terão o destino que o governo julgar conve
niente, se não forem empregados como repetidores 
de acordo com os dispositivos acima referidos. O 
mesmo se praticará com os que chegarem á idade 
de 22 anos, ainda que não tenham terminado o curso 
dos estudos, salvo permissão do governo para con
tinuarem no Instituto. O que durante o curso se tiver 
distinguido será preferido para o cargo de repetidor, 
e depois de dois anos de exercicio neste emprego, 
para o de professor do Instituto. Ainda quando es
teja completo o numero de repetidores, o governo 
poderá mandar adir a essa classe, com o respectivo 
Vencimento, os alunos que por seu procedimento, 
talento e estudo se reconhecer que são aproveitáveis 
para o magisterio. Depois de aberto o Instituto o go
verno expedirá instruções para o seu regimen interno 
e economico, fiscalisação da respectiva despeza, e tudo 
que fôr concernente á disciplina das aulas, á forma de 
exames e á marcha do estabelecimento. Os vencimen
tos de diretor, professore^ e mais empregados consta
rão de uma tabela aprovada por decreto e uma vez fi
xados definitivamente, só poderão ser alteradas por 
lei.” (Dec. 1428 de 12 de setembro de 1854).

Entre outros dispositivos do regimento interno do 
Instituto destacamos os seguintes: “Ao comissário do 
governo compete: a) inspecionar a educação moral e 
religiosa, o ensino das letras e artes, e a disciplina e 
economia do Instituto; b) assistir aos exames dos 
alunos, e dar conta ao governo, em relatorio anual, 
do juizo que formar a respeito sem aproveitamento, 
do merito dos mestres e da administração; c) propor 
em qualquer tempo as medidas que julgar convenien
tes para repressão de abusos ou correção de dispo
sições regulamentares.” Aos professores competem: 
a) ensinar aos alunos as materias das respectivas

§11 sSiilglS §§1111 è
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aulas; b) lembrar-lhes em tempo oportuno os seus 
deveres como cidadãos, e dar-lhes conselhos uteis 
sempre que deles careçam; c) tratar com igual des
velo a todos os alunos, louvando os que derem boa 
conta de si, admoestando os que forem negligentes, 
e estimulando-os a que não desprezem o beneficio 
que se lhes quer fazer; dj não podem aceitar dos 
alunos, nem dos pais, tutores e protetores, retribuição 
de natureza alguma, nem debaixo de qualquer pre- 
testo; pena de demissão. Serão substituídos nos im
pedimentos uns pelos outros ou pelos repetidores. 
Aos repetidores cabe: dirigir os alunos no estudo 
preparatório das suas lições. Os alunos serão classi
ficados: l.° em relação ao seu estado, em contribuin
tes e gratuitos; em relação á idade em 3 turmas: a 
primeira dos de 6 a 10 anos; a 2.a dos de 10 a 14; 
e a 3.a dos maiores de 14 anos. Em relação ao ensino 
em 2 classes: a primeira dos que frequentarem as 
aulas nos primeiros tres anos; a segunda dos que 
tiverem concluido com aproveitamento o referido 
triénio. Nenhuma alteração se fará no método do en
sino sem previa proposta do diretor, que para isso 
ouvirá os professores por escrito, parecer do comis
sário e aprovação do governo. As aulas serão aber
tas em 7 de janeiro e fechadas a 15 de novembro. 
Nos tres primeiros anos de ensino, as lições de pri
meiras letras e de instrução religiosa terão lugar de 
manhã; e de tarde as de musica e oíicios mecânicos; 
do quarto ano letivo em diante poderão ser em dias 
alternados as lições. Fechadas as aulas começarão os 
exames que serão publicos, e feitos segundo o pro
grama anualmente organisado pelo diretor, ouvidos 
os professores e o comissário. Os alunos que não me
recerem aprovação serão obrigados a repetir o ano 
até duas vezes mais; aqueles que, apezar das repeti-
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ções, nenhum progresso fizerem, terão o destino que 
ulteriormente lhes der o governo, ouvidos o diretor 
e comissário. Prêmios. Biblioteca. (Aviso 212 de 18 
desembro de 1854).

1856. “Em virtude de autorisação legislativa foi 
creado este Instituto por decreto devendo reger-se 
provisoriamente pelo Regulamento de 18 de dezem
bro de 1854. Tendo por fim este estabelecimento 
ministrar aos meninos cegos a instrução primaria 
a educação moral e religiosa, o ensino da mu
sica e alguns ramos do ensino secundario, foi naquele 
regulamento determinado o programa destes estudos 
e o sistema de ensino pela maneira que pareceu mais 
conveniente. Foram logo organisadas as aulas de 
primeiras letras, de doutrina cristã e de musica, no
meados os respectivos professores. São frequentadas 
estas aulas por 12 alunos (10 meninos e 2 meninas), 
sendo onze da Corte e um da provincia do Rio de 
Janeiro. Segundo oficios de alguns presidentes de 
provincia, esperam-se meninos que preencherão o nu
mero de 30, maximo fixado no Regulamento para 
os tres primeiros anos, devendo ser admitidos gra
tuitamente dez, que forem reconhecidamente pobres. 
O diretor desta estabelecimento informa não só que 
o ensino é dado com muita regularidade e zelo, e 
que os alunos apresentam notável adiantamento, mas 
também que o serviço interno, e o tratamento dos 
meninos, quer quanto ao regime alimentar, quer pelo 
que respeita ao agasalho e cuidado que exige a sua 
idade e estado, nada deixam a desejar. A casa em 
que o instituto se estabeleceu, no morro da Saude, 
reune ás bôas acomodações que oferece, excelentes 
condições higiênicas. Para a sua despeza anual foi 
votada a quantia de 15 contos, que convem continuar
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a conceder-se, incluindo-se nela a que fôr necessaria 
para a aquisição de livros e instrumentos proprios 
para o instituto. Acha-se, pois preenchida a lacuna 
que tínhamos de um estabelecimento dessa natureza, 
lacuna contra a qual haviam já apresentado ao poder 
legislativo dois dos meus dignos antecessores (mi
nistros do Imperio) em seus relatórios. Era com efei
to de desejar que uma classe ferida pela desgraça 
com a perda dos mais importantes sentidos não fi
casse privada por mais tempo de alcançar ao menos 
a instrução que a Constituição do Imperio manda 
prestar gratuitamente, quando nos paizes mais civi
lizados da Europa e da America tem produzido re
sultados tão satisfatórios semelhantes institutos, que

Í
 são ali objéto de particular solicitude de todos que 
se interessam pela sorte da humanidade.” (Relato- 
rio do ministro do Imperio).

1857. “Os progressos dos alunos deste estabele
cimento tem sido constantes e satisfatórios. Assim 
o demonstraram os exames, por que passaram no 
fim do ultimo ano. 0 seu numero foi aumentado 
com a entrada de quatro. Tendo, porém, saído uma 
educanda para a casa de sua familia, e falecido em 
companhia de seus pais um aluno, que ha longo tem- 

; po sofria de molestia crônica, existem atualmente 
16, sendo: do Municipio da Côrte, 4; da provincia

I
do Rio de Janeiro, 6; da Bahia, 3; do Ceará, 1; de 
S. Paulo, 1; de Santa Catarina, 1. Total 16. Destes 
pertencem ao sexo masculino 13, e ao feminino 3. 
I As materias que tem sido ensinadas são: primeiras 
* letras, catecismo e historia sagrada, gramatica da 
lingua nacional, arimetica, noções de historia e geo
grafia, musica vocal e instrumental, tendo se limi- 
i tado por ora ao piano. Começa-se também a ensinar
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a aramatica da lingua franceza. Os alunos mais adian
tados podem já aplicar-se ao estudo regular daquela 
lingua, continuando o das outras materias, r  az-se, 
portanto, necessario a nomeação do respectivo pro
fessor e do de historia e geografia, podendo o mesmo 
que lecionar esta materia ter também a seu cargo 
o ensino de geografia. As educandas, cujo aprovei
tamento nos trabalhos e prendas especiais do seu 
sexo é notável, acham-se atualmente sem proíessora 
especial. Trato de contratar alguma senhora habili
tada para este mister por dois ou tres anos, afim 
de aperfeiçoar em tais trabalhos as mais adiantadas 
que poderão de então em diante ensinar as suas com
panheiras. Assim não foi possivel levar a efeito na 
Europa o contrato de uma ou mais mestras de artes 
econômicas. Tem-se exigido informações dos presi
dentes das provincias acerca dos cegos nelas exis
tentes afim de formar uma estatistica desta classe 
infeliz. As que tem sido remetidas são de ordinario 
incompletas e sobre elas não se pode fazer trabalho 
que aproveite. 0 estado higiênico do estabelecimento 
continua lisongeiro. Tendo falecido o inteligente e 
caridoso diretor doutor Francisco José Sigaud, en
controu o governo na pessoa do doutor Cláudio Luiz 
da Costa, que atualmente exerce o cargo, o substi
tuto de quem muito espera o estabelecimento. Não 
houve alteração alguma no que respeita aos profes
sores, cujo zelo e caridade, atestados pelo notável 
aproveitamento dos alunos, os torna merecedores de 
elogios. 0 Instituto possue o material que é por ora 
preciso para os misteres do ensino; e á proporção 
que os ramos deste forem acrescendo, será aumen
tado como permitirem os meios destinados para tal 
fim. Os livros, compêndios e instrumentos que exis
tem no estabelecimento, o governo os tem mandado
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vir da Europa. A biblioteca contem, alem d ^ e s
livros, os que pertenceram  ao § d lnsti.
de Azevedo, um dos prim eiros fundadores do insi
tuto, e que foram oferecidospor seu pai, ° cldad 
Manoel Alvez de Azevedo. São em numero de 
volumes e 463 os folhetos. Ha também algumas co
pias feitas pelos alunos Acabo de antomar a crea-

C , ! ™ b « n ,  c o r n e r  .  im prim i, em **>■“ “ .
os livros que forem m ais necessarios p a ra  o estabe 
lecimento. Foram  já oferecidos peio repeUdor CaA  
Henriques Soares duas caixas de tipos em ponto 
salientes, com os quais se poderá dar principio aos 
trabalhos da oficina. (Idem).

1858 “Existem atualmente neste estabelecimento 
18 meninos (12 do sexo masculino e 6 do feminino). 
São naturais do Municipio da Côrte da provinc a 
do Rio de Janeiro, 7; um de S. Paulo; um de Santa 
Catarina. A exceção de uma menina penswmsta, to
dos os mais são gratuitos. No decurso do ano findo 
vagaram dois lugares, por um aluno passado a ocupar 
o cargo de repetidor e haver falecido outro. Entra 
ram quatro no mesmo periodo. A instrução consiste 
em leitura, escrita, gramatica nacional, arimetica, 
doutrina cristã, historia sagrada, noçoes de geogra
fia e historia, lingua franceza e musica voca, e ms 
trumental. Além disto as meninas aprendem os mis- 
teres proprios do sexo, e alguns meninos se ap ic 
a trabalhos tipográficos industriando-se na arte d^ 
compor e imprimir pelo sistema Bailie. No 
dezembro verificaram-se os exames anuais. Em g 
os alunos mostraram satisfatório aproveitmnen o al- 
guns mereceram a nota de aprovaçao com louvor
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e medalhas de distinção com que foram honrados 
por S.S. M. Imperiais, que se dignaram assistir ao 
ato. A biblioteca do Instituto foi aumentada com 116 
volumes impressos em pontos do Instituto de Paris, 
e 33 em tipos ordinarios versando todos sobre ma
terias do ensino. O governo autorisado efetuou a com
pra do prédio em que se achava o estabelecimento 
desde a sua fundação com a chacara anexa, e doze 
braças de terrenos de marinha em frente pela quan
tia de 50 contos. Feitos os reparos e acrescentamen
tos ficará o prédio com as proporções necessarias. 
Pensa o governo em melhorar os honorarios dos pro
fessores e empregados.”

I1861. O Instituto tem matriculados 26 alunos (18 j 
meninos e 8 meninas). São notáveis os progressos 
que apresentam esses alunos em todas as materias I 
do estudo, especialmente no da musica. Além da 
educação religiosa e literaria aprendem também ofi- 
cios mecânicos. O resultado dos exames foi satis- j 
fatorio; 9 premiados. A biblioteca fez aquisição de 
diversas obras impressas em pontos salientes, cartas 
geográficas em baixo relevo e diversas obras com 
caracteres ordinarios; 20 das primeiras foram escri
tas por alunos. O edificio do Instituto precisa de re
parações e acréscimos. A administração esforça-se 
pela formação de um patrimonio que possa garantir- 
lhe uma existência durável. (Idem).

1865. “Recebem educação neste estabelecimento 
28 alunos (18 meninos e 10 meninas). São externos 1 
2 e contribuintes 4. Não só as materias que perten- j 
cem a instrução primaria, mas ainda alguns estudos 
secundarios, principalmente lingua franceza, historia, 
geografia, arimetica e algebra, são ensinados com
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a maior regularidade e em geral com muito aprovei
tamento. A musica é também ensinada com especial 
cuidado, por ser a profissão a que podem recorrer 
os cegos com mais facilidade e vantagem para ga
nharem os meios de subsistência. Continua a tra
balhar a oficina tipográfica e de encadernação apre
sentando ambas resultados satisfatórios. As alunas 
aplicam-se também com aproveitamento aos traba
lhos proprios do sexo.

0 patrimonio do Instituto consta de 31 apólices
da divida publica e 5 ações Companhia por va
por Espirito Santo, do valor de 200$000 cada uma.

0 zeloso diretor informa que no ano passado 
chegaram os alunos a percorrer a escola de estudos 
do respectivo curso, excedendo-se até com os de ge
neralidade sobre diversos ramos de ciências sociais. 
Durante os seguintes anos ate agora os estudos que 
constituem propriamente a instrução primaria tem 
ganho o incremento de que são suscetiveis, passando 
os alunos para outros anos com regularidade e van
tagem. Os estudos secundários nao tem retrogradado, 
o mesmo em algumas das materias tem-se aperfei
çoado, como na lingua franceza, geografia, historia, 
arimetica e algebra. Na geometria, porém, tem ficado 
estacionário por falta de materiais especiais para o 
ensino, bem como no estudo das generalidades sobre 
diversas ciências naturais, não tendo proseguido na 
aprendizagem dos que ainda lhes falta conhecerem. 
Na execucão da musica, que é justamente o de que 
os alunos do Instituto se ocupam, por lhes propor
cionar os mais prontos recursos necessarios a sua 
subsistência, tem eles retrogradado um pouco nestes 
dois ultimos anos. Para isto concorreu a primeira 
saida de dois alunos e o falecimento de um dos mais 
aproveitados na execução dos instrumentos; segundo,
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a falta dos que são precisos para substituir os es
tragados ; terceiro, o estrado das vozes mal aprovei
tadas e educadas a mingua de um professor especial 
de canto; quarto, o diminuto pessoal de alunos, sen
do mister esperar pelo desenvolvimento ainda des
conhecido das vozes e da aptidão para a musica nos* 
de tenra idade. Quanto ao estudo das teorias neste 
ramo de instrução, tem ganho crescente desenvol
vimento e importância; os que frequentam a segun
da classe lem e escrevem perfeitamente a musica, 
conhecem todos os seus principios elementares, sol
fejam e executam as escalas otimamente; e os que 
pertencem á primeira classe, aperfeiçoam-se progres
sivamente em todos os preceitos de harmonia ou 
contraponto, mas carecem ainda de aprender suíi- 
cientemente as regras de instrumentação . (Idem).

1866. “Não tendo sido dotado o Instituto de re
cursos proprios e limitando-se o auxilio que lhe pres
ta o Estado á sustentação de 12 alunos não tem po
dido desenvolver-se. As materias lecionadas são: lin
gua nacional, arimetica e algebra, historia e geogra
fia, caligrafia, desenho, articulação artifical, leitura 
sobre os lábios, acrescendo para as meninas trabalhos 
de agulha e de bordadura. 0 diretor e a diretora en
sinam todas estas materias á exceção do desenho 
que tem um professor especial. Aqueles são, porém, 
coadjuvados pelo inspetor dos alunos, pelo secreta
rio e pela inspetora de alunas que estão encarrega
das de algumas classes inferiores. Conviria para com
pletar-se a educação dos alunos, habilitando-os para 
exercerem profissões mecanicas, estabelecer algumas 
oficinas apropriadas, mas a falta de meios não o 
tem permitido. Apenas ha uma provisória marce
naria. Apezar deste pouco lisongeiro estado do Ins-

i
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tituto apresentam os alunos alguns progressos.” 
(Idem);

1869. Reconhece com a maior satisfação que a 
bôa ordem e regularidade observadas neste estabe
lecimento, o aproveitamento dos alunos nos diversos 
ramos do ensino, e a sua perfeita educaçao moral 
e religiosa, são em mui grande parte fruto da in
cessante solicitude e dos desvelos ^e,r^ d « ra in ^ te  
paternais do seu respeitável diretor. E para lastimar 
que a exiguidade dos fundos destinados a mantença 
de tão caridoso instituto não permita estender os 
seus imensos benefícios a maior numero de infelizes. 
Neste intuito e para suprir a deficiência dos meios 
prestados pelo cofres publicos, o governo imciando 
em 1860 a excelente idéa de concorrerem as Pro
vincias, por suas rendas peculiares, para a susten
tação no Instituto de certo numero de meninos in
digentes de cada uma delas, recomendou aos pres - 
dentes que a sugerissem ás respectivas assemblers 
legislativas. Como, porém, apezar de manifesta con
veniência dessa idéa, e limitado dispendio_que jia ra  
cada Provincia importaria a sua reahsaçao nao se 
seguisse resultado algum, julguei (diz o ministro Pau
lino de Souza) dever insistir, fazendo no mesmo sen
tido novas recomendações. Espero que sejam toma
das em consideração pelas assembléas provinciais, 
si se convencerem que, nas atuais circumstancias em 
que a mais restrita economia nas despesas gerais e 
uma necessidade imprescendivel, somente por ta 
motivo poderá o Instituto prestar a todo Imperio os 
benefícios de uma educação acurada aos infeliz

ou acidentes d .  M a n d a  p n « n .n a  
do uso do mais importante de seus sentidos. (Idem).
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1872. “Existem no estabelecimento 20 alunos do 
sexo masculino e 6 do feminino. São naturais: do 
Municipio da Corte 12 e das Provincias 7, do Rio de 
Janeiro, 3 de Santa Catarina, um do Ceará, um do 
Espirito Santo, um da Bahia, um de S. Pedro do 
Rio Grande, um do Piauhy; um brasileiro de Mon- 
tividéo, e um de reino do Hanovro. No fim do ano, 
matricularam-se 4 alunos, faleceu um e saiu outro. 
No curso de estudos do Instituto continua a com
preender as seguintes materias, distribuidas em 8 
anos; instrução primaria: historia antiga, media e 
moderna; historia sagrada; geografia fisica, politica 
e astronômica, arimetica, algebra, geometria; fisica 
e noções de quimica; historia natuíal; as linguas por
tuguesa, francesa e inglesa. Ensina-se também dog
mas e a doutrina do Evangelho. O ensino de todas 
estas materias é feito regularmente e com grande 
aproveitamento, provado brilhantemente nos exames 
anuais. Este resultado é devido ao zelo com que os 
dignos diretor e professores desempenham as suas 
funções, não obstante as dificuldades com que lu
tam, por faltarem aparelhos, maquinas e outros ma
teriais necessarios para o ensino especial teorico e 
pratico do cegos. Procurei satisfazer esta necessida
de como o permitirem as forças da verba destinada 
ás despezas do estabelecimento.” (Idem).

1874. “O governo é autorisado a reorganisar os 
Institutos de meninos cegos e dos surdos-mudos, ten
do em vista as seguintes disposições: l.° o numero 
de alunos, quer gratuitos, quer contribuintes será li
mitado unicamente pela capacidade dos edificios e 
pelas forças do orçamento ou dos patrimônios, de
pois de integralmente constituidos. Dos gratuitos te
rão preferencia na admissão os que revelarem apti-
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dão para  o aprendizado. 2° dar-se-á ao ensino de 
musica, no Instituto de cegos, todo o possível dese -
volvimento. 3.° as atuais oficinas dos dols 
serão reorganisadas sobre plano mais largo, e outras 
poderão ser creadas. 4.“ organisar-se-á uma classe 
de aspirantes ao magisterio dos cegos e dos su«los- 
mudos, formada dos alunos que mais aptos se tenham 
revelado no estádio escolar. 5.» o governo poderá 
crear institutos filiais nas províncias ou auxiliar a 
creacão de estabelecimentos provinciais. 6. fica crea- 
do para cada um dos Institutos um patrimonio... 
(Projéto legislativo de 1874).

1857. instituto de surdos e mudos. “E’ com muita 
satisfação que anuncio estar creado nesta Corte mais 
uma nova instituição de reconhecida utilidade publi
ca, diz o ministro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, 
a qual era ha muito aconselhada pela humanidade 
e pelo estado de civilisação do paiz. Refiro-me ao 
Instituto dos surdos e mudos. Foi aberto este esta
belecimento por E. Heut no dia primeiro de janeiro 
do ano passado, em uma das salas do Colégio Vas- 
simoh; principiando apenas com três alunos, dos quais 
dois inteiramente pobres e sustentados pela mun 
ficencia imperial, e um abastado e mantido com os 
seu proprios .meios. Segundo o seu programa, o Ins-
tituto recebe alunos de um e outro sex0’ 
uma pensão anual; alimenta-os, da-lhes c~sa P* 
moradia, ensina-lhes tudo quanto concerne a mst 
cão primaria e secundaria, a religião e a moral, e 
dá-lhes noção das artes e ciências. Sao empregados 
para realisação deste fim os métodos aperfei
çoados e usados em iguais estabelecimentos nai Euro 
na A’ vista do zelo e inteligência do diretor e da per
severança, com que apezar das grandes dificuldade
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que encontrou a principio, soube proseguir na nobre 
tarefa que se havia imposto; e apreciando o rapido 
progresso que patentearam os seus discipulos logo 
nos primeiros quatro mezes, tomaram homens dis
tintos o acordo de se reunirem e formarem uma co
missão promotora do nascente Instituto. E’ com 
grande prazer que aqui faço menção dos nomes dos 
dignos cidadãos marquez de Abrantes, marquez de 
Monte Alegre, marquez de Olinda, conselheiro de 
Estado Euzebio de Queiroz Coutinho Matoso da Ga
mara, o dom abade de S. Bento, o prior do convento 
do Carmo, o doutor Manoel Pacheco da Silva, o co- 
nego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, que ser
ve também de secretario. Logo em maio foi aumenta
do o numero de alunos prestando-se caridosamente o 
dom abade de S. Bento e o prior do convento do 
Carmo a concorrer com as respectivas pensões para 
sustentação de dois novos alunos pobres. Em outu
bro foi o Instituto transferido do colégio, em que havia 
principiado, para uma casa mais vasta, alugada por 
tres anos, prestando-se o mosteiro de S. Bento e o 
convento do Carmo ao pagamento do aluguel de dois 
contos de réis por ano. Ali tiveram lugar em dezem
bro exames publicos, e distribuiram-se prêmios aos 
alunos que completaram o curso do ano. O resul
tado desses exames honrado com a presença de S. 
M. o Imperador, aos quais tive a satisfação de assis
tir, abonou a capacidade do diretor, a aptidão dos 
alunos e a eficacia dos métodos de ensino. Tem atual
mente o Instituto sete alunos (meninos quatro, meni
nas tres), sendo dois de Minas-Gerais, um de S. 
Paulo, quatro desta Corte. Somente tres, os de Minas 
e S. Paulo, são mantidos por seus pais. O estabeleci
mento continua debaixo das vistas da Comissão pro
motora, a qual até hoje tem observado e louvado a or-
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dem, disciplina e moralidade que reinam no interior 
do mesmo estabelecimento. Os dois sexos estão ali 
completamente separados, com refeitórios e dormito
rios distintos no primeiro e segundo andar da casa, 
achando-se os alunos sob a vigilância do diretor, e 
as meninas sob a da senhora do mesmo diretor. As 
despesas exigidas pelas reparações necessarias no edi
ticio, fornecimento de moveis e utensílios indispen
sáveis, e pagamento de algumas dividas contraídas 
pelo diretor montavam a seis contos de réis; estas 
despesas tem sido satisfeitas pela receita extraordi
naria que houve o Instituto, provenientes dos produ
tos de um beneficio, na importanda de 1:360$, no 
teatro de S. Januario, doutro de 2:260$000 no teatro 
Lirico, e da terceira parte, no valor de 2:000$ da ar
rematação dos bailes que se deram pelo carnaval no 
mesmo teatro Lirico, e que por ordem do governo, 
foram cedidos a este estabelecimento e ao recolhi
mento da Santa Isabel. (Relatorio do Ministro Pe
dreira) .

1865. Diz o relatorio do ministro do Imperio; 
limita-se a 17 o numero de alunos no Institu
to dos surdos-mudos, sendo 14 do sexo masculi
no e tres do feminino. São pensionistas do Estado 
12 e da provincia do Rio de Janeiro 3; ha somente 
dois contribuintes. Acha-se o Instituto no mesmo es
tado do ano anterior. A carência de recursos obsta, 
a que se lhe dê qualquer incremento. Refiro-me ao 
que expoz o meu antecessor sobre a conveniência 
não só de aumentar o numero de pensionistas do Es
tado, afim de poderem receber mais alguns meni
nos surdos-mudos indigentes das Provincias, como 
se votar uma subvenção suficiente para serem de
finitivamente providas todas as cadeiras do Institu
to e estabelecerem-se algumas oficinas, dando-se-
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lhe nova organisação, á semelhança da que tem o 
Instituto dos meninos cegos.

1873. Reforma João Alfredo. “0 Instituto tem 
por fim ministrar a instrução literaria e moral e o 
ensino profissional. Será dirigido por um diretor. 
Tem os seguintes empregados: um capelão e profes
sor de religião; dois professores de linguagem es
crita; um de linguagem articulada e leitura sobre 
os lábios; um de matematicas, geografia e historia 
do Brasil; um de desenho. Os professores de lin
guagem serão nomeados entre os repetidores, median
te concurso; os de matematicas, religião e desenho 
serão efetivos depois de um ano de exercicio; os de 
linguagem articulada, geografia e historia do Bra
sil serão considerados vitalicios depois de cinco anos 
de serviço efetivo. Um repetidor para a cadeira de 
linguagem escrita e outro para a de matematicas, geo
grafia "e historia do Brasil. Os pretendentes a repe
tidor deverão exhibir provas de conhecimento das 
materias do programa das escolas publicas prima- 
*rias do municipio da Corte. Para os lugares de re
petidor da cadeira de linguagem escrita do l.° e 2.° ano 
será preferido o aluno do Instituto que tiver terminado 
o curso com distinção e reunir boa indole e procedi
mento moral e aptidão para o ensino. Os alunos em 
numero de cem, serão internos e externos. Os inter
nos pagarão 500$000 réis por ano; poderá haver até 30 
alunos gratuitos. Os alunos mantidos pelas provincias 
serão considerados contribuintes. As condições de ad
missão são: de 9 a 14 anos de idade, não sofrer de mo
lestia contagiosa, ser vacinado, e que a surdos-mudos 
não destrua as faculdades mentais. Os alunos que 
completarem seis anos de estadia no Instituto serão 
despedidos ainda que não tenham concluído a sua 
educação literaria. Este periodo poderá ser proroga-
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do por dois anos nas seguintes condições: a) os que 
estiverem nas condições de completar a sua educaçao 
dentro da prorogação; b) os contribuintes que re
quererem; c) para os alunos babeis na oíicina em 
que trabalharem. Nenhum, porém, poderá permane
cer no Instituto completados os 18 anos de idade.

A instrução literaria consistirá no ensino da lin- 
qua portuguesa, arimetica com aplicação pratica, 
elementos de geometria e agrimensura, geografia e 
historia do Brasil. O curso é de seis anos. 0  ensino 
de linguagem articulada será obrigatorio só para os 
surdos-mudos acidentais, menores de 12 anos; se o 
medico julgar conveniente serão dispensados. O en
sino profissional compreende aŝ  oficinas que o go
verno julgar convenientes e serão dirigidas por ar- 
tistas dos arsenais de guerra ou da marinha, contra- 

, tados. Todos os alunos serão obrigados a este ensi- 
i I no, durante quatro horas por dia. 0 Instituto forne

cerá os livros, objetos de ensino, e para a instrução 
I  de artes e oficios. Dará curativos e alimentaçao aos 

alunos.” (Dec.5435 de 15 de outubro de 1873).
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1870. O projéto de reforma de ensino do ministro 
Paulino de Souza diz no seu artigo inicial: “E’ creada 
na capitai do Imperio uma universidade, que se com
porá de quatro faculdades: de direito, de medicina, 
de ciências naturais e matematicas e de teologia. 
Serão incorporadas nas universidades a Faculdade 
de medicina do Rio de Janeiro e a Escola central. 
O governo organisará os estatutos para a universida
de sobre as seguintes bases: l.° cada faculdade terá 
um  diretor, a quem compete presidir á congregação 
dos lentes. A fiscalisação imediata de cada ramo de 
ensino é encarregada ao diretor da respectiva facul
dade e á congregação tudo o que diz respeito ao re
gime cientifico. Os diretores das faculdades com 
quatro lentes catedráticos, um de cada congregação 
e por ela delegado, formarão o conselho da univer
sidade, sob a presidência do Inspetor geral do en
sino superior, que será o chefe da mesma universi
dade. A este conselho compete as penas disciplina
res excedentes da alçada do chefe da universidade. 
Haverá em cada faculdade opositores em numero 
correspondente a dois terços do dos lentes catedrá
ticos, os quais terão vencimentos na rasão da meta
de dos destes e serão obrigados, quando não estive
rem na regencia de alguma cadeira, a ler, em cursos 
complementares, as materias pertencentes á secção
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cientifica a que forem agregados. As matérias serão 
divididas na faculdade de direito em cienaas^socia^ 
p inridicas: nas de medicinas em ciências medicas, 
cirúrgicas e acessórias, na de ciências naturais e ma- 
tematicas nestas duas classes; na de ®  j
bem em duas classes, uma das quais compreendwa 
direito publico eclesiástico, direito canonico. e histo
ria eclesiástica, e a outra teologia moral e dogmatica, 
exegetica e eloquência sagrada. As cadeiras serão is- 
tribuidas em secções, ás quais serão os os
opositores. Nesta distribuição respeitar-se-a quanto 
fôr possível a classificação das materias. As cadeiras 
que vagarem serão providas mediante concurso en- 
?re os opositores, ainda que sirvam em outras facul
dades. Quando não concorrerem pelo menos dois 
opositores, abrir-se-á nova inscrição, a qual serão 
admitidos todos os graduados pelas respectivas facul
dades, que o requererem. Na falta de concurrentes 
poderá o governo, sobre proposta da congregação, 
nomear um dos agregados da secção a que pertencer 
a cadeira vaga. Serão admitidos, índependentemente 
de frequência, a exame vago das materias ensinada 
em qualquer das faculdades, e nelas aprovados, a de
fesa de téses, para se lhe conferirem os graus acadêmi
cos, os alunos que o requererem, depois de pagas as 
contribuições estabelecidas, e bem assim os graduados 
pelas faculdades estrangeiras. So poderão .exercer a 
medicina no Imperio os graduados p e ^  fmmWad^ 
de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, respei 
tados os direitos adquiridos. As quatro faculdades da 
universidade trabalharão no edifício que para alo- 
as o aoverno tratará já de construir, aplicando a q 
sição do terreno e á construção as sobras que se ve- 
rificarem entre a despesa realizada e os creditos con
cedidos ao ministerio do Imperio. E’ aberto ao go-

\  n
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verno no exercício corrente, para o fim de que se 
trata, e realizar-se-á pelos meios autorizados na lei 
de orçamento em vigor, um credito igual ás sobras 
do ministerio do Imperio no ultimo exercício liqui
dado.

A comissão de instrução publica da Gamara dos 
deputados diz no seu parecer: “ . . .  Antes de ofere
cido o projéto á consideração da Gamara, os mem
bros da comissão já tinham merecido a honra de se
rem convidados para discutirem-no com o nobre mi
nistro do Imperio em conferencia particular. Gon- 
formando-se desde então com as suas idéas capitais, 
dispensa-se hoje a comissão de encarecer o mereci
mento de um projéto que, instituindo o sistema uni
versitário, e preparando melhor futuro para a ins
trução superior, consigna á idéa de favorecer a ins
trução primaria nas provincias. . .  Ao membro da 
comissão porém Manoel Antonio Duarte de Azevedo 
(professor da Faculdade de direito de S. Paulo) pa
rece que não convem compor-se a universidade pro- 
jétada com mais de tres faculdades, as de medicina, 
teologia e ciências naturais e matematicas. Funda- 
se ele, em que já existem duas faculdades de direi
to, a do Recife e a de S. Paulo, e as conveniências da 
instrução superior não demandam na atualidade a 
creação da terceira faculdade de direito; em que, 
a crear-se mais uma faculdade na Gôrte, quasi inú
til se tornaria a de S. Paulo pela exiguidade do nu
mero de alunos que a frequentariam e viriam assim 
a extinguir-se, sem vantagem do serviço publico, um 
antigo estabelecimento de instrução, de bem firma
dos creditos, e situado na localidade do mais saudá
vel clima do Imperio, circumstanda muito pondero
sa para o caso; em que finalmente, não é justo, nem 
conforme ao sistema da organisação politica que ado-
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tamos, privarem as provincias de beneficios, a que 
estão afeitas de longa data, e a que se prendem muitos 
interesses legitimos.” Assinaram este parecer, 12 de 
agosto, os senhores deputados Duarte de Azevedo, J. 
Juvencio Ferreira de Aguiar e Francisco Bonifacio de 
Abreu. Deixando o governo em setembro do mesmo 
ano de 1870 o ministro Faulino de Souza, a Gamara
não se interessou mais pelo projéto.

O ministro João Alfredo, em 1871, pede a audiên
cia dos institutos superiores sobre o projéto. Dos pa
receres só encontramos traços em um rclato™-5\° 
diretor da Faculdade de medicina da Bahia (18/1).

Parecer da comissão de professores da congre
gação da Faculdade de medicina da Bahia: “A co
missão incumbida de dar parecer sobre o projeto de 
reforma da instrução publica apresentada á Gamara 
dos deputados pelo ministro Paulino de Souza, e 
mandada a esta congregação pelo atual ministro do 
Imperio conselheiro João Alfredo, conformando-se 
com as idéas exaradas na lei que tende a reformar o 
ensino, entende que é da maior conveniência a crea- 
cão de uma universidade na capital do Imperio, con
tanto que essa instituição, que o progresso aconse
lha, não possa prejudicar ás faculdades das provín
cias, cuja continuação poderia ser obstada sem gra
ve lesão de antigos direitos mui legalmente adqui
ridos e real detrimento á instrução superior ou pri
maria: seria mal de fácil demonstração e cujos per
niciosos efeitos não se farão esperar muito tem po... 
Lembra a comissão que os estatutos da nova orga- 
nisacão de ensino superior da capital do Imperio, 
cuias disposições devem regular até certo ponto os 
trabalhos das faculdades das provincias, devem, me
recer especial atenção da parte do governo, nao so 
as medidas que tratam de favorecer a classe de opo-

\
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sitores, marcando-lhes metade dos vencimentos dos 
lentes, a que terão direito sempre que estiverem em 
disponibilidade e as gratificações respectivas, quan
do substituirem, como também a necessidade inde
clinável de melhorar a posição precaria' dos lentes 
catedráticos, cujos mesquinhos vencimentos na qua
dra atual não são compativeis com a naturesa dos 
trabalhos que exercem, nem com a categoria que 
ocupam na sociedade... A comissão ainda opina que 
se partilhe com a Faculdade de medicina da Bahia 
os mesmos beneficios de que vae gozar a Faculdade 
de medicina do Rio de Janeiro, incorporada á uni
versidade: assim torna-se necessario a creação de 
uma clinica obstetrical, de um horto botanico e os 
complementos dos gabinetes existentes nesta facul
dade. Assinam o parecer os professores Januario de 
Faria, Aranha Dantas e Jeronimo Sodré Pereira. Em 
debate o parecer na sessão da congregação foi ofereci
da emenda substitutiva com as seguintes bases para a 
conclusão: l.° a fundação de uma universidade, em
bora de grande alcance para o progresso das letras 
e ciências no futuro, é contudo extemporânea e ino
portuna nas condições atuais do Imperio e das fa
culdades existentes; — 2.° que em vez de fundar uma 
universidade deve o governo tratar de realisar as 
promessas que fez ás faculdades nos estatutos da 
reforma de 1854 a 1856; — 3.° que, pelo que respeita 
á Faculdade de medicina da Bahia é urgente reor- 
ganisar o gabinete de historia natural e horto bota
nico, os quais não passaram das paginas daqueles de
cretos, e dar maior desenvolvimento aos gabinetes 
existentes que não satisfazem ainda o seu destino; 
bem como convem crear novos gabinetes, como sejam: 
um de microscopia e de vivisecções para o estudo de 
fisiologia experimental, onde até certo ponto a toxi-



A Instrução e o Imperio 529

cologia poderá fazer seus ensaios, fundando-se ao mes 
mo tempo um gabinete de anatomia patológica onde 
se vão reunindo as peças mais importantes das ado
rações organicas que tenham sido a causa ou efeito 
das enfermidades; — 4.° que é urgente estabelecer-se 
as aulas de clinicas obstetrícia para o curso respectivo; 
— 5.° que se estabeleça mais duas cadeiras de cli
nica, uma de clinica externa, e outra interna, rela
tivas ás especialidades das molestias mais dominan
tes do Imperio; — 6.° que o governo realise a promes
sa de mandar professores ou opositores das faculda
des afim de fazerem investigações cientificas e ob
servações medico-topograficas no Brasil ou para es
tudar nos paizes estrangeiros os melhores métodos 
do ensino e examinar estabelecimentos e instituições 
das nações mais adiantadas a este respeito (artigo 
13 dos estatutos); — 7.° que o governo crêe os luga
res de substitutos especiais privativos a cada cadei
ra além da creação de demonstradores, opositores 
ou agregados, que ficarão constituindo o primeiro 
grau para o acesso na ordem do professorado; —
8.° que o governo procure satisfazer as tres condi
ções indispensáveis para o progresso da instrução 
superior que são: a) dificil acesso ao professorado,
b) larga remuneração mormente em favor daqueles 
professores que mais se distinguirem no magisterio;
c) dotação completa dos respectivos estabelecimen- 
toS; — 9.° que satisfeitos estes precidados e confe
rida ás faculdades a autonomia ou independencia 
que é mister, poderá o governo impor-lhes a maxima 
responsabilidade no ensino, cujos resultados hao por 
certo, corresponder ás necessidades do progresso, re
gularidade e desenvolvimento da instrução no Im
pério.” Assinaram este substitutivo os professores 
José de Góes Siqueira, Luiz Alvares dos Santos e

\
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Demetrio Cicrácio Tourinho. A comissão deu uma 
“refusão” á emenda acima. “A congregação confor
ma-se inteiramente com o projéto de lei em ques
tão sobre a reforma do ensino secundario e recor
daria apenas a creação de escolas profissionais, onde 
as classes operarias achassem meios de aproveitar 
a sua natural inclinação; porque só desta forma, te
remos artistas dignos de uma nação, que procura 
caminhar nas largas vias do progresso, além de que 
mandam a justiça e nossas instituições politicas que 
não sejam atendidas somente as necessidades das 
classes protegidas, cousa que poderia trazer em fu
turo não muito remoto graves e perigosos resultados. 
Julga esta congregação que a fundação de urna uni
versidade é muito digna da sabedoria do governo 
imperial e um grande fato historico no desenvol
vimento social, cientifico e literário. Ela, portanto, 
aceita e aplaude o ato do governo, até porque está 
convencido que o governo olhará da mesma sorte 
para as faculdades das provincias, cuja continuação 
não poderia ser obstada, sem gravissimos prejúizos 
á instrução publica do paiz e ainda a direitos legal 
e legitimamente adquiridos. O contrario fora em lu
gar de melhorar o ensino, fazel-o retrogradar a tem
pos peiores, porventura de que os coloniais. A cen- 
tralisação da instrução publica é muito mais peri
gosa do que a centralisação administrativa em geral, 
fôra em nossas condições sociais e politicas um aten
tado de funestas consequências. Esta Faculdade, pois, 
concia de que os seus direitos e das suas irmãs pro
vinciais serão com o mais severo escrupulo respei
tados pelo governo imperial, passa a tratar das suas 
mais urgentes necessidades aproveitando a ocasião 
para uma vez ainda pedir ao governo o que muitas 
vezes tem feito: — l.° organjsar o gabinete de bis-



A Instrução e o Imperio 531

toria natural e o horto botanico, promessas feitas 
em 1854 e dar maior desenvolvimento aos gabine
tes existentes que por sua exiguidade não podem satis
fazer ao seu destino e bem assim crear novos gabine
tes : um de microscopia e vivesecções anexo ás aulas 
de histologia e fisiologia; — 2.° crear a cadeira de 
clinica de partos e duas outras clinicas interna e 
externa relativas a molestias especiais e ainda pro
prias do nosso clima e latitude; — 3.° realizar a 
promessa que fez ás faculdades nos estatutos de 1854 
e 1856, de mandar professores ou opositores das fa
culdades afim de fazerem investigações cientificas e 
observações: medico-topograficas no Brasil ou para 
estudar no estrangeiro os melhores métodos de en
sino nas instituições dos países mais adiantados; —
4.° medidas que favoreçam a classe dos opositores, 
marcando-lhes metade dos vencimentos dos lentes 
a que terão direito sempre que estiverem em dispo
nibilidade, e as gratificações respectivas quando o 
substituírem, como também a necessidade indecli
nável de melhorar a posição precaria dos lentes ca
tedráticos, cujos mesquinhos vencimentos na quadra 
atual não são compatíveis com a natureza dos tra
balhos que exercem, nem com a categoria que ocu
pam na sociedade; — 5.° que a Faculdade de medicina 
da Bahia partilhe os mesmos benefícios de que yae 
gozar a Faculdade de medicina do Rio de Janeiro 
que vae ser incorporada á universidade.” (Aias das 
sessões da Congregação de lentes da Faculdade de 
medicina da Bahia de 12 de maio de 1871 no Ar* 
quivo Nacional).

1877. 0  ministro do Imperio José Bento da Cunha 
Figueiredo, no seu relatorio faz esta ponderação: 
“Por mais de uma vez tem o governo demonstrado 
a vantagem de uma universidade nesta Corte e pe-
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dindo ao poder legislativo que se ocupe de tão im- j 
portante assunto. Creio que já se não pode mais J 
diferir a situação dessa necessidade, e por isso espero |  
que a Assembléa Geral Legislativa habilite o gover- J  
no com autorisação e meios indispensáveis para rea- jj 
lisar a mencionada creação.”

1881. “E’ creada na capital do Imperio uma uni- I 
versidade que se comporá das cinco faculdades se
guintes: de ciendas matematicas, fisicas e naturais; I 
de medicina; de direito; de letras; de teologia. Estas 
faculdades poderão ser colocadas em edificios diver- 1 
sos emquanto o governo não construir, ou não adqui- 3 
rir, um especialmente para esse fim. Ficam incorpo- J 
radas na universidade a Faculdade de medicina do 1 
Rio de Janeiro, e a Escola politécnica; e a ela su- 1 
bordinadas as Faculdades de direito de S. Paulo e J 
Recife, a de medicina da Bahia, a Academia de 
belas-artes, a Biblioteca nacional, o Observatório as- 
tronomico, o Museu, a Escola de minas de Ouro ] 
Preto, e as instituições de ensino de qualquer grau |  
existentes na Corte e nas provincias, creadas ou sus- J 
tentadas pelo Estado que não pertencerem a outros 
ministérios. E’ suprimido o Instituto comercial, con
servando. seus professores os respectivos ordenados, 
emquanto não forem nomeados para outros em
pregos. I

Os estudos desta universidade serão distribuidos j 
pelo modo seguinte: l.° Faculdade de ciências mate
maticas, fisicas e naturais. Esta faculdade compreen
derá um curso geral com as seguintes cadeiras: l.° I 
ano: duas cadeiras e uma aula; arimetica e algebra 1 
elementar; geometria plana e no espaço e trigono- I 
metria retilinea; desenho geometrico. 2.° ano: duas I 
cadeiras e uma aula: algebra (compreendendo a teo- I  
ria geral das equações e a teoria e uso dos logari- |
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timos); geometria no espaço; trigonometria retilínea; 
geometria analitica (l.a cadeira); fisica experimental 
e meteorologia (2.a cadeira); desenho geometrico e 
topográfico. 3.° ano: tres cadeiras: calculo diferen
cial; calculo integral; mecanica racional e aplicada 
ás maquinas elementares (l.a cadeira); geometria 
descritiva, l.a parte; trabalhos gráficos a respeito cia 
solução dos principais problemas da geometria des
critiva (2a cadeira); quimica inorganica; noçoes ge
rais de mineralogia, botanica e zoologia (3.a cadeira).

Este curso é preliminar, necessario aos seguintes 
cursos especiais: l.° Curso de ciências físicas e ma
temáticas: l.° ano: com tres cadeiras: series, funções 
elipticas; continuação do calculo diferencial e inte
gral; calculo das variações; calculo das diferenças; 
calculo das probabilidades; aplicação ás taboas da 
mortalidade; aos problemas mais complicados de ju
ros compostos; ás amortisações pelo sistema Price; 
aos calculos das sociedades denominadas tontmas e 
aos seguros de vida. (l.a cadeira); mineralogia e 
geologia (2.a cadeira); geometria descritiva aplicada 
á perspetiva, sombras e estereotomia; (3. cadeira).
2.° ano com duas cadeiras e uma aula: trigonome
tria esferica; astronomia (compreendendo as obser
vações astronômicas e cálculos de astronomia pra- 
tica) (l.a cadeira); topografia, geodesia; hidrografia 
(2.a cadeira); trabalhos gráficos e concursos. 3. ano. 
mecanica celeste; fisica matematica (1. cadeira), 
mecanica aplicada; maquinas em g e ra lca lcu lo  (2. 
cadeira); aula: trabalhos gráficos e concursos.

2.° curso de ciências f naturais’. 1. ano. 
botanica; anatomia, organografia, fisiologia, e tax 
nomia vegetal; botanica descritiva e geografia bo
tanica (l.a cadeira) ; zoologia: descrição e classifi
cação de animais, sua fisiologia e anatomia ger
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comparada (2.a cadeira); desenho organografico dos 
vegetais e animais; paisagens (aula). 2.° ano: qui- 
mica organica (l.a cadeira); mineralogia e geo
logia (2.a cadeira). 3.° ano: quimica analiti- 
ca, mineral e organica (l.a cadeira); biologia 
industrial; agricultura em geral e com aplicacão 
ao Brasil; conservação das matas e córte de ma
deira; criação e conservação dos animais uteis á nu
trição do homem e á industria (2.a cadeira); desenho 
geologico e de maquinas agricolas (aula).

3. curso de engenheiros geografos, abrangendo 
as materias do 2.° ano do curso de ciências fisicas e 
matematicas.

4. ° curso de engenharia civil: l.° ano: trigono
metria esferica; astronomia (l.a cadeira); topografia, 
geodesia, hidrografia (2.a cadeira); construcão°e de
senho de cartas hidrográficas (aulas). 2.° ano: mate- 
ruus de construção e sua resistência; tecnologia das 
profissões elementares; arquitetura civil (l.a cadeira) • 
geometria descritiva aplicada á perspetiva, sombras 
e estereotomia (2.a cadeira); trabalhos gráficos e con
cursos (aula). 3.° ano: estradas ordinarias, estradas

m°antes, e. v l . a d u t o s  (l-a cadeira); mecanica 
aplicada (2 cadeira); trabalhos gráficos e concur
sos (aula). 4. ano: hidrodinâmica aplicada; canais 
e navegaçao de rios; hidráulica agrícola e motores 
hidráulicos (l.a cadeira); economia politica, direito 
administrativo, estatística (2.a cadeira); trabalhos 
graíicos e concursos.

5. Curso de minas: l.° ano: materiais de cons
trução e sua resistência; tecnologia das profissões 
e ementares; arquitetura civil com aplicacão a mi
nas (1. cadeira); geometria descritiva aplicada a
_ í. • , . ' eotomia (2.a cadeira); mi
neralogia e geologia (3.a cadeira). 2.° ano: quimica
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analítica (l.a cadeira); metalogia (2.a cadeira) ; traJ 
balhos gráficos (aula). 3.° ano: exploração de 
„as; maquinas aplicadas nas minas (l.a cadara), 
economia politica; direito administrativo; estatística 
(2.a cadeira); trabalhos gráficos, concursos (aula),

6. ° Curso de artes e manufaturas: l.° ano: ma
teriais de construção e sua resistência; tecnologia das 
profissões elementares; arquitetura civil. 2. ano: quí
mica organica (l.a cadeira); química industrial (2. 
cadeira); trabalhos gráficos e concursos (aula), 
ano: quimica analitica (l.a cadeira); e^onon\ia. P . 
litica; direito administrativo, estatistica (2. cadeira); 
trabalhos gráficos (aula).

7. ° Curso de telegrafia: l.° ano: quimica orga
nica (l.a cadeira); telegrafia eletrica (2.a cadeira) 
Aos estudos deste curso acrescerá a pratica dos di
versos aparelhos telegráficos, da construção de linhas 
terrestres, subterraneas e submarinas, da instalaçao 
e isolamento dos fios e da contabilidade do serviço 
telegráfico.

8. ° Curso especial de agrimensura: l.° ano: 
metica e algebra elementar ( I a cadeira); geometria 
plana e no espaço e trigonometria retilinea (2a ca
deira); desenho geometrico (aula). 2.° ano: trigono
metria esferica, noções de astronomia topográfica 
l.a cadeira); noções de ciências fisicas (2. cadeira), 
desenho topográfico acompanhado da descrição e uso 
dos diversos instrumentos necessarios ao agrimensor.

II. Faculdade de medicina: compreendendo um 
curso geral e curso complementar. Curso geral: 1.̂  
ano: fisica medica (l.a cadeira); quimica medica (2. 
cadeira); botanica medica (3.a cadeira).2.° ano: anato
mia descritiva ( I a cadeira); histologia teórica e prati
ca (2.a cadeira); quimica organica e biologia (á. cadei-
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ra). 3.° ano: fisiologia teórica e experimental (l.a ca
deira) ; anatomia patológica (2.a cadeira); patologia 
geral (3.a cadeira). 4.° ano: patologia media ( I a ca
deira) ; patologia cirúrgica (2.a cadeira); materia me
dica e terapêutica especialmente brasileira. 5.° ano: 
obstetricia (l.a cadeira); anatomia topográfica e me
dicina operatoria (2.a cadeira); aparelhos de peque
na cirurgia (3.a cadeira). 6.° ano: higiene e historia 
da mecidina (l.a aula); farmacologia e arte de formu
lar (2.a cadeira); medicina legai e toxicologia (3.a 
cadeira). Aos estudos do 4.° e 5.° ano acrescerão a 
clinica medica, a clinica cirúrgica e a clinica oftal
mológica; aos do 5.° também clinica obstetrica e ge- 
nicologica, e aos do 6.° a clinica psiquiátrica.

Curso complementar: l.° ano: clinica biologica 
acompanhada de analise (l.a cadeira); mineralogia 

1 (2.a cadeira); zoologia e anatomia comparada (3.a 
cadeira). 2.° ano: patologia experimental ( I a cadei
ra) ; cirurgia e prótese dentaria (2.a cadeira); apa
relhos cirúrgicos (3.a cadeira). Aos estudos deste cur
so acrescerão a pratica de farmacia e a clinica de 
molestias sifiliticas e da pele.

Curso de farmacia: l.° ano: tres cadeiras: fisica 
medica; quimica medica; mineralogia. 2.° ano: tres 
cadeiras: quimica organica e biologica; botanica me
dica; zoologia e anatomia comparada. 3.° ano: tres 
cadeiras: materia medica e terapêutica, especialmen
te brasileira; farmacologia e arte de formular; me
dicina legal e toxicologia. Aos estudos deste curso 
acrescerá a pratica de farmacia.

Curso de obstetrícia: l.° ano com tres cadeiras: 
fisica medica; quimica medica; botanica medica. 2.° 
ano: anatomia descritiva geral; fisiologia (respira
ção, nutrição, circulação, secreções, digestão, em ge
ral, musculos, orgãos genito-urinarios da mulher, ce-

I
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rphro e medula); obstetricia (l.“ cadeira); farma-
ii«l« «“ al z
mentosas na arte obstetrica (2. ca .i  a ̂ ^ e ira ) 
mulheres pejadas e dos recem-nascidos (3. c a d e h  
Aos estudos deste curso acrescera a clinica ohste
e genicologica.

Curso de odontologia: l.° ano; ^notomia descri
tiva da cabeça, fisiologia e historia dentaria (1. c 
flpirnl* natoloaia dentaria (2. cadeira). 2. ano. 
S í t o S S r i .  a .-  cadeira); cirurgia e prótese
dentaria (2.a cadeira), m-

III. Faculdade de direito. Curso g e r a l: ^  anc^i
enciclopedia^uridica^^rmto^imtu^absPCiv (2&

deTra) í direito constitucional brasileiro (3^ c0deira) .̂ 
9° ano* direito civil brasileiro (I. cadeir ) 9 
criminal, analise do codigo (2.‘ cadmra) ;d ,redo co
mercial, analise da l.a parte do ^  ^ S a )  direito 
3.0 ano: direita admmistratrvo (1. cadei_

S n S Ü S S  criminal« com.nd.l « h e ™ » . *  
ca iundica (3.a cadeira). Curso complementar . 1. an .

siastico 2 a cadeira); historia do direito e legislação 
comparada (3.a cadeira).

Curso de ciências administrativas: Ç* “ Ç: en- 
ciclopedia juridica, direito natural Pr^ a d  j u b  , 
Hirp/tn constitucional e analise da Constituição, eco 
nomia politica e estatística. 2.° ano: «ürerto^adminis
trativo; direito internacional; direito criminal.
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Curso de comercio: l.° ano: tres cadeiras: di- 
reito comercial, analise da l.a parte do codigo; eco- 
nomia politica e estatística; escrituração mercantil. 
I, ano: 3 cadeiras: direito comercial, analise da 2.a 
parte do codigo; economia industrial e estatística es
pecial do Brasil; escrituração mercantil.
. Pl\rf °  d? notariado: l.° ano: tres cadeiras: direi- 
to civil brasileiro; direito comercial analise (l.a parte 
do codigo); direito administrativo. 2.° ano: tres ca
deiras: direito civil brasileiro; direito administrati
vo; processo civil, criminal e comercial e hermeneu- 
tica jurídica. m

IV. Faculdade de letras. Curso geral: l.° ano: 
tres cadeiras: lingua e literatura grega; lingua e li-
fw„tlloao latma:. historia critica dos sistemas filoso- 
icos. 2. ano: tres cadeiras: lingua e literatura na

tria; lingua e literatura novo-latinas; princípios *de 
sociologia. 3. ano: tres cadeiras: filosofia da histo
ria; historia smcretica dos Estados americanos; an
tropologia prehistorica.

Curso domplementar: 1.» ano: tres cadeiras: ar- 
queologm; lingua e literatura inglesa e alemã; etno-
Americi o1»813 ® ^ to r ia  das "ações indigenas da 
America. 2. ano: tres cadeiras: estetica e historia
da arte; lingua e literatura sanscrita; literatura se
miótica. Esta faculdade será estabelecida no edifício 
do externato do Colégio Pedro 2.°. Fica suprimido 
o bacharelado em letras conservando-se as cadeiras 
ali existentes para formarem dois cursos de prepa
ratórios, um no externato e outro no internato que 
sera removido para fóra da Corte. 4

V. Faculdade de teologia. Curso geral: l.° ano- 
tres cadeiras: enciclopédia da teologia; filosofia dá 
religião; historia das doutrinas concernentes á divin-

\
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dade 2.° ano: tres cadeiras: historia da religião em
geral; historia da revelação biblica; h istoria  do> cris
tianismo. 3.° ano: tres cadeiras: historia dos 
da religião cristã; exegese do antigo e do novo tes 
tamen to; teologia m oral.

Curso complementar: l.° ano: tres cadeiras: ar
aneolo gia cristã: direito canonico; teologia parene
Uca. 2.° ano: tres cadeiras: litera tu ra  hebraica e p a -
lentologia; direito eclesiástico brasile iro , teologia
turgica e pastoral. .

Poderão m atricular-se em qualquer faculdade in
dividuos de um  e outro sexo, havendo, porem , nas 
aulas lugares separados. São condições indispensá
veis p a ra  a m atricula no l.° ano do curso geral de 
qualquer faculdade: a) a idade de 18 anos comple
tos; b) prova testem unhal de identidade de pessoa; ç) 
documentos que abonem a m oralidade; d) o pagam en
to da taxa anual, que se efetuará em duas prestações, 
um a antes, de assinar o respectivo term o de m atricula 
e outra antes do exam e; e) certificado de aprovaça 
nos preparatórios seguintes, comuns a todas as lacui- 
d ad es : português, francês, inglês, arim etica, g togra ia 
cosm ografia e corografia do Brasil, filosofia. P a ia  
m atricula na Faculdade de ciências m atem aticas, fí
sicas e n a tu ra is : algebra (até equações do 1. grau). 
Na Faculdade de m ed ic ina : latim , grego, h istoria ge
ra l e do Brasil, algebra (até equações do 1. grau), 
fisica e quimica, h istoria natural. Na Faculdade e 
direito; italiano, alemão, latim , h istoria  geral e d 
Brasil, retórica e poetica, lite ra tu ra  nacional. Na i  - 
culdade de le tra s : gram atica historica da língua por
tuguesa e historia literaria , italiano, alemao, latim , 
grego, h istoria geral e do Brasil, retórica e poetica, 
lite ra tu ra  nacional. Na Faculdade de teo ogia: ale
mão, italiano, grego, hebraico, historia geral e do Bra-

)1
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sil, retórica e poetica e literatura nacional. Não se 
marcarão faltas aos alunos matriculados; serão po
rém chamados ás lições, sabatinas e exercícios os 
que comparecerem ás aulas. Haverá duas épocas de 
exames; a primeira logo depois do encerramento das 
aulas e a segunda 15 dias antes de sua abertura. 
Serão admitidas, sem distinção de sexos, a exame 
da matéria de qualquer faculdade as pessoas que o 
requererem, embora nao tenham seguido as lições, 
uma vês que exhibam certidão de idade e de apro
vação nos preparatórios necessarios para matricula 
nessa faculdade, e o conhecimento de haverem pago 
integralmente a respectiva taxa anual.

Terá direito ao grau de bacharel todo aquele que 
se m ostrar aprovado pela Faculdade de ciências m a
terna ticas, fisicas e naturais em todas as m aterias de 
qualquer dos dois prim eiros cursos especiais. Os que 
do mesmo modo se m ostrarem  aprovados em todas as 
m aterias nos outros respectivos cursos especiais terão 
direito ao diplom a de engenheiro geografo, de en
genheiro civil, de engenheiro de minas, de engenheiro 
industrial, de telegrafista ou de agrim ensor segundo 
a sua especialidade. O grau de doutor será conferido 
aos bacharéis que, tendo nos cursos o que se referirem  
os titulos, tam bém  o forem  na defesa de teses. C o n fe 
r ir -se -ão  o grau  d e  b a ch a re l  aos  a p r o v a d o s  e m  to d a s  
as m a te r ia s  d o  curso  g era l  d e  q u a lq u e r  d a s  f a c u ld a 
des  d e  m e d ic in a ,  de  d ire i to ,  de  le tra s  ou d e  te o lo g ia ;  
e o de doutor aos bacharéis que, tendo obtido apro
vação plena em todas as m atérias ensinadas nas dife
rentes cadeiras dos cursos a que se referirem  seus 
titulos, foram  tam bém  aprovados n a  defesa de teses. 
Aos que forem  aprovados em todas as m aterias dos 
outros cursos especiais da Faculdade de Medicina 
expedir-se-á o diplom a de farm acêutico, de cirurgião

.
'v:
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, . ,i0 nnric ira  conform e o sexo da pessoa
exairiinada, ou <k- dentista na razão de seus estudos, 
Terão direito ao grau de dou tor em obsle-

Tu em cirurgia  den taria  os que, tendo srdo 
anrovados plenam ente em todas as m aterias dos cur- 
sos a aue se referirem  seus titulos, tenham  sido apro-
vados com distinção em defesa d e “ S  
anrovados em todas as m aterias dos cursos especiais 
da Faculdade de direito terão um titulo de haLilita-

ç -°o ? r « a» t e r m , t e , n u ™ .
r r h e e t a e n t o ' t  . . .  « c o lh .  .m ju e  ;do —
modo iá  o tenha sido em exame final p r e s to u  en 
qualquer faculdade, conferir-se-á c. grau de doutor 
nessa especialidade. Neste caso a colaçao d® grau s 
efetuará ato continuo e sem form alidades, si o douto 
Í n d o  não puder esperar pela respectiva solenidade
anual. .

P a ra  o regime adm inistrativo, didático e econo- 
mico da U niversidade haverá  o seguinte p essoa l. a) 
o conselho superior de instrução Publ^ > ,  t  bs_ 
lho universitário ; c) as congregações dos lentes, suhs
titutos, professores ou m estres das 
estabelecim entos de ensino especial ou secundar 
anexos á Universidade e seus diretores d) o reito  
da Universidade e seus delegados; e) o inspetor gerai 
£  S n ,5 o P « b H »  prim .™  .
cipio da Côrte e seus delegados; f) 08 d lr^ r ® L fes 
faculdades e seus delegados; g) o secretario chrfes 
dp seecão oficiais, am anuenses, porteiros, cont 
da secretaria da U niversidade; h) o secretario, tesou- 
reiro,Canm nuenseS, porteiros, continuos da se c re to ra  
da inspectoria geral de instrução p rim aria
r S r U m j p i o  d .  C írU ; i) o , r e p e t , d « ™ ; ^ ;
paradores, inspetores de alunos, sec re tan  ,

; |

im
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reiros, amanuenses, bedeis, guardas dos gabinetes, 
bibliotecas ou museus, porteiros, continuos das facul
dades e das instituições de ensino especial ou secun-§ 
dario anexos á Universidade; j) os professores e 
adjuntos das escolas publicas primarias do municipio |  
da Corte.

O Conselho superior da instrução publica com- |  
por-se-á: a) do ministro e secretario dos negocios do 
Imperio que o presidirá; b) do bispo capelão-mór;
c) do reitor da Universidade e seus delegados; d) de 
dois membros do conselho universitário, eleito por 
seus pares; e) do inspetor geral da instrução primaria 
e secundaria do Municipio da Côrte; f) do bibliote
cário publico da Côrte; g) de dois lentes das facul
dades, eleitos pelas respectivas congregações; h) de 
dois professores do Colégio Pedro 2.° eleitos pela 
congregação respectiva; i) idem da Academia de bèlas- 
artes; j) idem da Escola normal da Corte; k) idem 
da Escola de minas de Ouro Preto; 1) de dois mem
bros de cada uma das instituições e classes abaixo 
declaradas, designadas pelo ministro do Imperio: l.° 
Instituto dos advogados brasileiros: 2.° Instituto dos 
bacharéis em letras; 3.° Instituto historico e geográ
fico brasileiro; 4.° Instituto politécnico; 5.° Imperial 
Academia de Medicina; 6.° delegados do inspetor ge
ral da instrução primaria e secundaria da Côrte; 7.° 
professores do Museu nacional; 8.° professores do 
Conservatorio de musica; 9.° professores publicos pri
marios da Côrte; 10.° instituidores ou chefes de esco
las livres de ensino superior; 11.° idem de ensino téc
nico; 12.° idem de ensino profissional; 13.° doutores 
formados por universidades, faculdades ou escolas 
estrangeiras, em numero indeterminado, que o minis
tro ImPerio designar, contanto que residam na 
Côrte. A eleição ou designação dos membros do Gon-

IS;

\
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selho superior efetuar-se-á de tres em tres anos, po
dendo recair nos mesmos individuos mdefmidamente.

, Ao Conselho superior compete; fo rm u lar e sub
meter á aprovação do governo, o seu regimento in te r
no ; eleger anualmente de seu seio uma comissão 
permanente; preparar e examinar, á requisição do 
m inisterio  do Im perio, os projétos de leis e regula
mentos relativos á instrução publica; ju lga r os delitos 
dos lentes, professores ou substitutos ou mestres das 
faculdades e das instituições de ensino dependentes 
da Universidade bem como os dos professores par
ticulares ou dos institu idores ou chefes de escolas 
livres; decidir em u ltim a instancia da exclusão ou 
suspensão pronunciada pelas respectivas congregações 
contra os estudantes de qualquer faculdade ou esta
belecimentos de ensino especial ou secundario ane
xos á Universidade; red ig ir para ser apresentada ao 
corpo legislativo no fim  de cada triénio, por in te r
medio do m inistro do Im perio, um relatono do es
tado de cada parte da instrução publica com as obser
vações e propostas que entender convenientes; dar 
parecer: a) sobre os programas, métodos, livros^ de 
ensino, modos de exames, regulamentos adm inistra
tivos e disciplinares, regimentos internos e especiais 
das provas e processo dos concursos, relativos as  ̂ a 
culdades e aos demais estabelecimentos de ensino 
publico subordinados á Universidade, ja  estudados 
pela comissão permanente; b) sobre os regulamen
tos concernentes aos exames e a colaçao de g r au ,
c) sobre os regulamentos relativos a vig ilância  dos 
estabelecimentos particulares da instrução p rim aria  
e secundaria e das escolas livres de ensino superior,
d) sobre os livros de ensino, de le itu ra  e de prémios 
que devem ser proibidos nas escolas e colégios par
ticulares como contrarios á m oral, á Constituição e
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ás leis; e) sobre os regulamentos relativos á licença 
a estrangeiros para lecionar ou abrir colégio ou es
cola; f) sobre as propostas apresentadas pelas con
gregações das faculdades ou de quaisquer outros es
tabelecimentos de ensino especial ou secundario ane
xo á Universidade para provimento de cadeiras ou 
concurso; g) sobre os conflitos de competência en
tre as diferentes autoridades escolares; h) sobre os 
regulamentos relativos á taxa de matricula, bem 
como as provas de moralidade que devem exhibir 
os que pretenderem ser admitidos ás ditas faculda
des como alunos ou como examinandos; h) sobre o 
projéto de orçamento da despesa da Universidade 
no futuro exercicio, que fôr apresentado pelo conse
lho universitário.

A comissão permanente do Conselho superior de 
instrução terá a seu cargo: l.° estudar os programas 
e regulamentos antes de serem sujeitos á conside
ração do Conselho; 2.° instaurar os processos disci
plinares, inquerir testemunhas, ouvir a defesa dos 
acusados e proferir sentenças das quais haverá re
curso suspensivo para o Conselho pleno, interposto 
no praso improrogavel de 8 dias; 3.° anular, refor
mar ou confirmar as decisões das congregações das 
faculdades e dos demais estabelecimentos de ensino 
especial ou secundario anexos á Universidade que 
se referirem á expulsão ou suspensão de alunos; 4.° 
dar parecer: a) sobre a creação de faculdades, co
légios, escolas normais primarias, bibliotecas, mu
seus, gabinetes, laboratorios ou hortos; b) sobre a 
creação, transferencia ou suspensão de cadeiras; c) 
sobre os livros de classe, de bibliotecas e de prêmio, 
que importa proibir nos estabelecimentos de ensino 
primario e secundario subordinados á Universidade;
d) sobre a conveniência de se ordenar o fechamento
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de a l g u m a » m o “ e!T c * Pí » ™ " í g » i »sr&xz ssmente a m oral e em que s 3 & mip^tão de

nUn P a ra  o exame das questões que não dependerem  
d ,  S i o  p e rm a n e ...,  o t o e e lh o

S Ô S m .í h “ “ 5u n S “  ordinariam ente d » < r *  

r X 4 m Ue" ü lT ondendo funcionar logo q u ^ o m p a -
reça m etade e m ais um dos respectivos m em br 
P ara  validade de suas deliberações e indispensável 
a m aioria absoluta de votos dos m em bros presente . 
Nas secções do Conselho servira de secretano o di
retor da 2.a diretoria do m inisterio do Im pério em 
um a de cujas secções se p rontificara todo o trabalho 
pe escrita atinente ao mesmo Conselho. Em cada 
reunião celebrará o Conselho tantas sessões d ianas 
quantas forem  indispensáveis para  discuti t

onestões pendentes. Os m em bros do C o n sen io re  
í d  entes a m ande distancia da Côrte, que por isso 

' è l ^ " p ito S  eom pareeer á ,  reu rn õ »  
rias ou mesmo as ordinarias, por motivo j *
poderão °fazer-se represen tar por procuradores^ ido
neos a quem  darão  as suas instruções em tempo
habil. , , i. .

0  Conselho universitário compor-se-a dos to e -
tores das faculdades, sob a l>resl,1« ,“ '
Esses funcionários são de livre escolha do governo.
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que os graduará por decreto quando não forem dou
tores. Ao Conselho universitário incumbe: l.° a ges
tão superior de todos os estabelecimentos de ensino 
dependentes da Universidade; 2.° a iniciativa de pro
posta ao governo sobre qualquer medida para o en
grandecimento da Universidade; 3.° propor ao go
verno: a) a divisão das faculdades em secções, a 
reunião, a divisão das cadeiras, sua substituição por 
outras, a distribuição das matérias do ensino e a 
ordem em que deve ser dado, assim nas faculdades 
como nos demais estabelecimentos subordinados á 
Universidade; b) a nomeação, suspensão ou demis
são dos empregados do serviço administrativo ou 
economico das faculdades e dos estabelecimentos de 
ensino especial e secundário anexos, á requisição dos 
respectivos chefes; c) a conservação no magisterio 
dos lentes, substitutos, professores ou mestres das 
faculdades e estabelecimentos dependentes, que ti
verem adquirido o tempo para a jubilação, si nisso 
houver vantagem para o serviço publico; 4.°) apre
ciar o grau de negligencia ou desmando de que se 
tornarem culpados a ponto de incorrerem na pena 
de suspensão ou demissão os lentes, substitutos, pro
fessores ou mestres, afim de levar ao conhecimento 
do governo o que houver verificado a semelhante res
peito com os documentos comprobatorios. 5.° fazer 
censura previa dos discursos que tiverem de ser lidos 
nas solenidades de colação de grau em cada facul
dade e marcar em cada ano os dias em que deve 
efetuar-se essa solenidade, a que assistirá nas facul
dades sitas na Corte. 6.° enviar mensalmente ao mi
nistro do Imperio uma copia autentica das atas de 
suas sessões, das congregações das faculdades e dos 
estabelecimentos de ensino especial e secundario ane
xos á Universidade que lhe forem remetidas pelas

k
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Lesmas congregações. 7P  anular, reformar ou confir-
Inar a pena de suspensão ou expulsão aplicada pelo 
Inspetor geral de instrução primaria e secundaria 
lia Corte a alunos das escolas publicas sob a sua ju
risdição. 8.° resolver acerca das propostas que no iim 
lie cada ano letivo fizerem as congregações das ia- I uldades ou de estabelecimentos de ensino anexos, 
bara serem premiados os respectivos alunos mais dis
tintos. 9.° eleger, em tempo oportuno, dois de seus 
«uembros para fazerem parte do Conselho superior 
Ide instrução publica. 10.° nomear de seu seio as co- 
fmissões necessarias para o estudo das questões sobre 
Lue tiver de resolver ou informar o governo, n .

edimr o ara ser apresentado anualmente ao ministro 
«io Império o relatorio de seus trabalhos acompanha 
lio dos das faculdades e demais estabelecimentos de 
;nsmo anexos, bem como do orçamento da despesa 
aue tem de efetuar-se no proximo exercício. \ i .  dar 
ipareeer: a) sobre os regimentos internos e especia 
leias provas e processos dos concursos para provimen- 
|to dos lugares de lentes, substitutos, professores^ ou 
■mestres, organisados pelas respectivas congregações, 
|b) sobre a regularidade dos concursos e sobre a es- 
Scolha dos candidatos propostos; c) sobre oŝ  progra- 
|mas de ensino, compêndios, horários das lições, pon
tos de exames e de téses que as congregações das 

! faculdades e estabelecimentos de ensino anexos tem 
de sujeitar á aprovação do governo; d) fmalmente 

ísobre toda questão relativa ás faculdades e estabe e- 
cimentos de ensino anexos em que o reitor, o Con
selho superior ou o governo entender conveniente 
ouvil-o. O Conselho universitário, sobre proposta da 
congregação de qualquer faculdade, e com aprovaçao 
do governo, poderá com escrupulosa reserva conferir 
graus a brasileiros ou estrangeiros que se distingui-
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que os graduará por decreto quando não forem dou
tores. Ao Conselho universitário incumbe: l.° a ges
tão superior de todos os estabelecimentos de ensino 
dependentes da Universidade; 2.° a iniciativa de pro
posta ao governo sobre qualquer medida para o en
grandecimento da Universidade; 3.° propor ao go
verno: a) a divisão das faculdades em secções, a 
reunião, a divisão das cadeiras, sua substituição por 
outras, a distribuição das materias do ensino e a 
ordem em que deve ser dado, assim nas faculdades 
como nos demais estabelecimentos subordinados á 
Universidade; b) a nomeação, suspensão ou demis
são dos empregados do serviço administrativo ou 
economico das faculdades e dos estabelecimentos de 
ensino especial e secundario anexos, á requisição dos 
respectivos chefes; c) a conservação no magisterio 
dos lentes, substitutos, professores ou mestres das I 
faculdades e estabelecimentos dependentes, que ti
verem adquirido o tempo para a jubilação, si nisso 
houver vantagem para o serviço publico; 4.°) apre
ciar o grau de negligencia ou desmando de que se 
tornarem culpados a ponto de incorrerem na pena 
de suspensão ou demissão os lentes, substitutos, pro
fessores ou mestres, afim de levar ao conhecimento 
do governo o que houver verificado a semelhante res
peito com os documentos comprobatorios. 5.° fazer 
censura previa dos discursos que tiverem de ser lidos 
nas solenidades de colação de grau em cada facul
dade e marcar em cada ano os dias em que deve 
efetuar-se essa solenidade, a que assistirá nas facul
dades sitas na Corte. 6.° enviar mensalmente ao mi
nistro do Imperio uma copia autentica das atas de 
suas sessões, das congregações das faculdades e dos 
estabelecimentos de ensino especial e secundario ane
xos á Universidade que lhe forem remetidas pelas
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mesmas congregações. 7.° anular, reformar ou confir
mar á pena de suspensão ou expulsão aplicada pelo 
inspetor geral de instrução primaria e secundaria 
da Corte a alunos das escolas publicas sob a sua ju
risdição. 8.° resolver acerca das propostas que no fim 
de cada ano letivo fizerem as congregações das fa
culdades ou de estabelecimentos de ensino anexos, 
para serem premiados os respectivos alunos mais dis
tintos. 9.° eleger, em tempo oportuno, dois de seus 
membros para fazerem parte do Conselho superior 
de instrução publica. 10.° nomear de seu seio as co
missões necessarias para o estudo das questões sobre 
que tiver de resolver ou informar o governo. 11.° 
redigir para ser apresentado anualmente ao ministro 
do Imperio o relatorio de seus trabalhos acompanha
do dos das faculdades e demais estabelecimentos de 
ensino anexos, bem como do orçamento da despesa 
que tem de efetuar-se no proximo exercicio. 12.° dar 
parecer: a) sobre os regimentos internos e especial 
das provas e processos dos concursos para provimen
to dos lugares de lentes, substitutos, professores 
mestres, organisados pelas respectivas congregações; 
b) sobre a regularidade dos concursos e sobre a es
colha dos candidatos propostos; c) sobre os progra
mas de ensino, compêndios, horários das lições, pon
tos de exames e de téses que as congregações das 
faculdades e estabelecimentos de ensino anexos tem 
de sujeitar á aprovação do governo; d) .finalmente 
sobre toda questão relativa ás faculdades e estabele
cimentos de ensino anexos em que o reitor, o Con
selho superior ou o governo entender conveniente 
ouvil-o. O Conselho universitário, sobre proposta da 
congregação de qualquer faculdade, e com aprovação 
do governo, poderá com escrupulosa reserva conferir 
graus a brasileiros ou estrangeiros que se distingui-
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rem por seu merito extraordinario na cultura das 
ciências ensinadas na faculdade proponente a par de 
seu bem conceituado car ater. Neste caso o diploma 
será expedido gratuitamente.

A congregação de cada faculdade compor-se-á 
dos respectivos lentes e substitutos, sob a presidência 
do diretor e também dos professores quando se tra
tar de programa de ensino e de horario das lições 
de suas aulas. A’ congregação de cada faculdade 
compete: l.° formular e submeter á aprovação do 
governo, por intermedio do conselho universitário, 
o respectivo regimento interno e especial das provas 
e processo dos concursos para o provimento das ca 
deiras. 2.° redigir os programas de ensino e organisar 
o horario das aulas e os pontos de exame de téses, 
sujeitando-se á aprovação do governo por interme
dio do conselho universitário. 3.° julgar os alunos in
cursos nas penas de suspensão ou de exclusão com 
recurso devolutivo á comissão permanente do conse
lho superior de instrução, interposto no praso impro- 
rogavel de oito dias. 4.° assistir ás provas de concurso 
e propor ao governo, por intermedio do conselho uni
versitário quem deva ser nomeado. 5.° propor: a) ao 
conselho universitário no fim de cada ano letivo, 
para serem premiados os alunos que mais se distin
guirem; b) ao governo, por intermedio do conselho 
universitário, as reformas e melhoramentos que con
vier introduzir no ensino. 6.° designar de seu seio: os 
examinadores nos concursos; os que devem consti
tuir as mesas julgadoras dos exames e de defesa de 
teses; os visitadores das escolas livres de ensino su
perior, quando e no numero que o reitor requisitar; 
as comissões que forem necessarias para o estudo 
das questões sobre que se tiver de resolver. 7.° eleger 
por escrutinio secreto: a) no fim de cada ano letivo,
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0 lente que deve escrever a “memoria historica” do 
ano seguinte, bem como os que devem fazer parte 
do conselho pedagógico; b) quando o reitor requi
sitar, os lentes ou mestres que tem de examinar nas 
escolas livres de ensino superior; c) em tempo opor
tuno, os dois que devem fazer parte do conselho su
perior. 8.° dar parecer: a) sobre os requerimentos 
para a abertura dos cursos livres na faculdade; b) 
emfim, sobre toda questão de ensino superior em 
que a consultar o governo. Nas congregações da Es
cola de minas de Ouro Preto, do Colégio Pedro 2. ,

1 da Escola normal da Corte e da Academia de belas- 
artes, que se comporão dos respectivos docentes, ob
servar-se-á, quanto lhes for aplicavel o que fica dis
posto para a congregação das faculdades.

E’ indispensável o comparecimento de dois ter
ços dos respectivos membros para que possam fun
cionar o Conselho universitário e as congregações 
bem como a maioria absoluta de votos dos membros 
presentes para a validade de suas delibei ações. As 
sessões das congregações efetuar-se-ão em horas que 
não compliquem com as lições ou exames. O Conse
lho universitário reunir-se-á ordinariamente uma ves 
por mês e extraordinariamente tantas quantas o ser
viço publico o exigir. O membro do conselho que não 
puder comparecer ás sessões em consequência de re
sidir a grande distancia da Corte far-se-á represen
tar por procurador idoneo, e na falta deste sera subs
tituído por um membro do conselho superior que o 
governo designar.

A direção imediata da Universidade, bem como 
a alta inspeção das escolas livres de ensino superior, 
técnico ou profissional, pertence ao reitor que nas 
faltas repentinas será substituído pelo membro mais 
antigo do conselho universitário, nos impedimentos

3
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prolongados por quem o governo designar. Compete 
ao reitor: l.° promover quanto estiver ao seu alcance 
o florescimento da universidade; 2.° propor ao go
verno: a) o pessoal necessario para a secretaria e 
os individuos que devem ser nomeados para quul- 
quer cargo ou emprego na referida secretaria; b) 
todas as medidas que entender necessarias para o 
melhoramento do ensino e do serviço administrativo 
e economico da universidade e estabelecimentos de 
ensino anexos; c) os delegados que julgar convenien
te ter nas provincias para inspeção das escolas livres 
de ensino superior, técnico ou profissional. 3.° velar 
pela fiel observanda dos regulamentos; 4 o exercer 

Ç mediata do ensino, da disciplina e dos 
demais ramos de serviço da universidade; 5.° aten
tar constantemente pela marcha do ensino afim de 
que nunca deixe de ter o necessario desenvolvimen
to progressivo; 6.° admoestar, repreender, multar 
qualquer funcionário que lhe seja subordinado, no 
caso de negligencia ou desmando; 7.° representar a 
universidade nas grandes solenidades oficiais; 8.°, vi
sitar inesperadamente ou mandar visitar por profes
sores que requisitará das congregações das faculda
des, para acompanharem seus delegados ás escolas 
livres, admoestar, multar os respectivos instituidores 
ou chefes, socilicitar do governo a suspensão e o fe
chamento das ditas escolas quando julgar necessa
rio. 9.° requisitar das congregações das faculdades 
os examinadores que tem de fazer parte dos juris 
mixtos de exames das escolas livres quando requeira 
o instituidor ou chefe das referidas escolas. 10.° assi
nar* com o diretor de cada faculdade ou de cada es
tabelecimento de ensino anexo á universidade, bem 
como com o instituidor ou chefe de cada escola livre, 
os diplomas ou titulo de formatura. 11.° apresentar



; # r v’ w r \ v ' "•’í ’’. ' ',r .

A Instrução e o Imperio 551/
ao ministro do Imperio um relatorio trimensal dos 
acontecimentos notáveis da administraçao e do estado 
do ensino na universidade e nas escolas l^res.

Aos diretores das faculdades e dos estabeleci
mentos de ensino anexos á universidade cabe as mes- 
mas atribuições do reitor, no que lhes for apbcayel, 
devendo ser auxiliados nas suas funções por dois 
conselhos, um pedagógico e outro economico, sob
sua presidência.

O conselho pedagógico compor-se-á de tantos len
tes quantos forem os anos de estudo do curso gera 
da faculdade ou de estabelecimento de ensino espe
cial ou secundario anexos á universidade, sendo um 
de cada ano de estudo, e eleito pela respectiva con
gregação; e o economico, do lente mais antigo e o
tesoureiro. * , :

Ao conselho pedagógico, que se reunira sempre
que o diretor o convocar, incumbe: a) opinar sobre 
as medidas que o diretor houver de tomar relativa- 
mente á policia e ás condições pedagógicas e higiê
nicas das aulas e mais dependencias do estabeleci
mento; b) assinalar a necessidade da substituição ou 
reparo de material de ensino, bem como da aquisi
ção de novos livros para a biblioteca ou de novos 
regentes, instrumentos, aparelhos ou especimens para 
os laboratories, gabinetes ou museus; c) apreciar 
qualquer infração da disciplina e dar parecer sobre 
a pena aplicavel; d) assistir á repreensão que o di
retor tiver de dar aos alunos que incorrerem nessa
pena. . , . .3

Ao conselho economico, que se reunira no pri
meiro dia util de cada mês e extraordinariamente 
quando o diretor o convocar, incumbe: a) dar pare
cer: sobre qualquer assunto concernente a despesa 
que o diretor o consultar; sobre as propostas que
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forem em concurrencia apresentadas para o forneci
mento dos objétos necessarios ao ensino e ao expe
diente do estabelecimento; b) sugerir o meio de rea- 
lisar o melhoramento de algum ramo do serviço sem 
acréscimo de despesa orçada; c) assinalar a necessi
dade: da supressão de algum empregado ou ramo de 
serviço inútil; da conservação, reparo e asseio do edi
fício do estabelecimento; d) verificar a exatidão dos 
balancetes trimestrais que o tesoureiro tem de apre
sentar ao diretor mediante exame minucioso dos re
cibos que este exhibir.

Os graus serão conferidos e os prêmios distri
buídos em cada faculdade pelo reitor da universida
de, e no seu impedimento pelo respectivo diretor. 
Aos habilitados para tomar graus ou receber titulos 
acadêmicos, bem como aos nomeados para ocupar 
cargos na universidade, o juramento será deferido 
segundo a religião de cada um, e substituído pela 
promessa de bem cumprir os seuá deveres quando 
pertencerem a alguma seita que proíba prestal-o.

Os vencimentos do corpo docente e administra
tivo ou economico serão iguais em todas as faculda
des. O mesmo se observará quanto aos estabelecimen
tos de ensino anexos á universidade, embora tenham 
de ser inferiores, salvo o caso de direitos adquiridos. 
As funções de membro do Conselho superior de ins
trução publica e as de delegado do reitor ou do ins
petor geral de instrução primaria e secundaria da 
Corte, não serão retribuídas; e o governo, porém, 
consideral-as-á como serviços relevantes á causa da 
civilisação.

Estabelecidos os dispositivos sobre a parte peda
gógica, administrativa e economia da Universidade o 
projéto Homem de Melo tratou das Escolas li
vres de ensino superior, técnico ou profissional.

552



I Toda pessoa de nacionalidade brasileira, maior de 
21 anos, ingenua ou liberta, livre de culpa e pena, 
de qualquer estado que seja, além de lecionar por 
casas particulares, bem como toda associação de 

i  individuos nas mesmas condições, poderá abrir no 
municipio da Corte estabelecimentos de instrução pri- 

I maria ou secundaria, e em todo o Imperio, escolaí 
; de ensino superior, técnico ou profissional.

Para abertura de jardins de infanda, salas de 
asilo, escolas elementares, colégios de ensino prima
rio e secundario, liceus ou conservatórios de artes 
e oficios deverá o instituidor ou chefe de estabele
cimento apresentar ao inspetor geral da instrução pri
maria e secundaria da Corte, além dos documentos 
que provem achar-se o referido instituidor ou chefes 
nas condições prescritas, plano de estudos, regimento 
interno, programas e a lista das pessoas que tiverem 
de lecionar no estabelecimento.

O instituidor ou chefe de qualquer universidade, 
faculdade ou cursos de ensino superior, bem como 
o de qualquer escola técnica ou profissional, deverá 
remeter ao reitor da Universidade além dos do
cumentos de capacidade moral; a) os estatutos, regi
mentos e programas respectivos; b) os titulos de ha
bilitação cientifica, literaria ou artistica dos profes
sores contratados; c) a planta do edificio; d) um re
latório assinado por tres médicos acerca das condi
ções higiênicas da, localidade e do estabelecimento 
segundo a planta.

Na vigilância das escolas livres sitas nas provin
cias o reitor da Universidade será auxiliado pelos 
delegados que julgar conveniente ter onde se esta
belecer qualquer dessas escolas.

Os estrangeiros de um e outro sexo que preten
derem lecionar por casas particulares ou em qual-

A Instrução e o Imperio 553



554 Regime universitário

quer escola livre, bem como abrir estabelecimentos 
dessa ordem, só o poderão fazer com licença do go
verno m ediante provas de capacidade m oraí e p ro
fissional a respeito das quais serão ouvidos o inspe
tor geral de instrução prim aria e secundaria da Cor
te ou o reitor da Universidade, a quem tam bém  com
pete vigiar o procedimento que tiverem  no m agiste
rio ou na direção de tais estabelecimentos. E ’ indis
pensável a im ediata participação a quem de direito 
de qualquer modificação no pessoal docente ou no 
plano de estudos nas escolas livres.

0  reitor da Universidade ou o inspetor geral da 
instrução publica da Corte, quando por fam a ou ru 
m or publico, queixas pela im prensa ou denuncia ti
ver conhecimento da irregularidade de procedim en
to no seio das fam ilias da parte de quem que lecione 
pelas casas particulares, e por visita repentina sua 
ou de seus delegados, certificar-se da falta  de exe
cução dos proprios regulamentos ou estatutos quanto 
ao ensino e tratam ento de alunos, da inépcia da ad
m inistração, da incapacidade de alguns ou de todos 
os membros do corpo docente, da quebra de indisci
plina in terna ou de haver assuadas e desrespeito aos 
visinhos e transeuntes pelas imediações de qualquer 
escola livre sob sua vigilância, adm oestará o profes
sor particu lar ou o instituidor ou chefe de estabele
cimento, na reincidência m ultal-o-á e, si proseguir o 
desmando, oficiará a autoridade competente para  a 
cassação da licença ao referido professor particu lar 
ou para  a suspensão ou fecham ento da referida es
cola.

Nas visitas ás escolas livres de ensino superior, 
técnico ou profissional, acom panharão aos delegados 
do reitor os lentes, professores ou m estres que este 
ju lgar conveniente requisitar das congregações das

1



faculdades analogas ou estabelecimentos anexos á 
Universidade.

As multas serão: a) ao professor particular de 
ensino primario ou secundario: 50$ a 200$; b) ao insti
tuidor da escola livre e de instrução primaria ou 
secundaria de 200$ a 500$; c) ao professor particular 
de ensino superior, técnico ou profissional de 500$ 
a 1:000$; d) ao instituidor chefe de escola livre de
ensino superior, técnico ou profissional de 1 :000$ a 
2:000$. Quem impuzer a multa deverá requisitar do 
procurador dos feitos da fazenda nacional que ai 
torne efetiva, procedendo a respectiva cobrança exe
cutivamente.

No caso de ofensa grave á moral o reitor, seu 
delegado ou o inspetor geral de instrução publica da 
Corte ordenará a suspensão do professor particular 
ou da escola livre, ficando esse ato dependente da 
aprovação do ministro do Imperio, ouvida a comis
são permanente do Conselho superior de instrução 
publica. As penas disciplinares não isentam os deli- 
quentes de quaisquer outras cominadas pela legisla
ção vigente em que incorrerem. Só por decreto legis
lativo, ouvido o governo, poderá ser rehabilitado o 
professor particular a quem tiver sido cassada a li
cença para ensinar ou reaberta, a escola livre que 
tiver sido fechada por ordem do ministro do Imperio.

Nenhuma escola livre de ensino superior, técnico 
ou profissional poderá conferir graus ou titulos aca
dêmicos sem que os respectivos alunos tenham sido 
aprovados plenamente em exame escrito e oral de 
cada materia do curso em que pretenderem a forma
tura e em defesa de téses, si visarem o doutoramento, 
por um juri mixto em que entrem tres lentes ou pi o- 
fessores da faculdade ou estabelecimento analogo ane
xo á Universidade e outros tantos membros (professo-
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res ou mestres) de sua corporação docente. Os exames 
como a defesa de téses efetuar-se-ão na escola livre 
a que pertencerem os pretendentes aos graus ou ti
tulos acadêmicos. Para esse fim o respectivo insti
tuidor ou chefe requererá ao reitor da Universidade 
os examinadores oficiais. Antes do primeiro exame o 
candidato deverá exhibir certidão de idade e de apro
vação nos preparatórios necessarios. Pelo trabalho 
em qualquer escola livre não perceberão propina 
alguma os examinadores oficiais; terão, porém, aju
da de custa de ida e volta, paga pela instituição, 
quando esta distar mais de seis quilômetros da fa
culdade ou estabelecimento analogo anexo á Univer
sidade.

0 reitor da Universidade por si ou por seu 
comissário conferirá os graus nas escolas livres, 
sendo todavia ele quem deve com os respectivos 
instituidores ou chefes assinar os diplomas ou 
titulos. Os graus ou titulos obtidos legalmente 
nas escolas livres darão direito iguais aos que 
atualmente tem ou vierem a ter os formados pelas 
faculdades ou estabelecimentos analogos de ensino 
superior ou especial anexos á Universidade. Os cer
tificados de estudos em exames nas escolas livres ser
virão apenas como testemunho de não serem aque
les a quem forem passados inteiramente estranhos 
ao ramo de conhecimentos a que se aplicaram. A 
aprovação de exames nas escolas livres será valida 
para a continuação de estudos na Universidade, no 
curso da faculdade ou estabelecimento anexo analogo.

Todo falsificador de diploma ou titulo de escolas 
livres, bem como os seus cúmplices, serão punidos com 
cinco anos de prisão simples e multa correspondente 
á metade do tempo.
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O governo expedirá os regulamentos necessarios 
para a inspeção das escolas livres em todo o Imperio, 
bem como ás instruções para os juris mixtos nas de 
ensino superior, técnico ou profissional.

A abertura de cursos livres em qualquer facul
dade ou estabelecimento de ensino superior ou es
pecial ou secundario anexo á Universidade depende 
de permissão do respectivo diretor, ouvida a congre
gação. O professor livre antes de apresentar ao diretor 
diplomas ou titulos de formatura pela mesma insti
tuição ou por instituições congeneres nacionais ou 
estrangeiras, documentos que abonem a sua morali
dade, prova testemunhal de identidade de pessoa, e 
o programa do curso que pretende fazer, assinará 
um termo pelo qual se obrigue não somente a man
ter a melhor disciplina entre seus estudantes e ouvin
tes, sinão também a pagar pelo justo valor os objé- 
tos pertencentes á instituição que se estragarem ou 
inutilisarem por descuido seu ou dos estudantes a 
quem confial-os, bem como qualquer deterioramento 
que sofrerem os moveis da sala em que 'fizer suas 
preleções.

0 diretor fiscalisará o procedimento que nos cur
sos livres tiverem os professores, estudantes e ouvintes. 
No caso de relaxamento da disciplina o diretor ad
moestará o respectivo professor, e na reincidência 
repreendel-o-á. Quando o professor livre desabonar 
na ausência qualquer lente, professor ou mestre da 
instituição em que lecionar ou fomentar a imorali
dade entre seus estudantes e ouvintes, o diretor, ave
riguado o fato, suprimirá o curso, dando disso parte 
ao reitor da Universidade que representará ao minis
tro do Imperio sobre a necessidade de ser-lhe cas
sada a licença de ensinar publica ou particularmente. 
A permissão obtida para fazer curso livre na Univer-
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sidade caducara no fim do ano letivo m9 o diretor, po-
A T T *  • j  -i po si assim julgar conveniente, 

c Universidade fica sob a proteção especial de 
b. M. o Imperador e denominar-se-á Imperial Univer
sidade Pedro 2.°

Na primitiva organisação das faculdades nova
mente creadas o governo proverá discricionariamente 
os lugares de lentes e substitutos, graduando por de
creto os que não forem doutores. As vagas que no 
tuturo se derem serão providas mediante concurso.

s lentes substitutos assim nomeados serão con
servados no magisterio emquanto bem servirem, e 
erao direitos a jubilação, honras e vantagens conce

didas aos providos por concurso, si atingirem ao tem
po legal, bem como á aposentadoria, quando se in
validarem depois de dez anos de trabalho.

Para a remuneração de serviços relevantes pres
tados a instrução publica o governo creará uma or- 
dem honorifica ou reservará exclusivamente para 
esse fim uma das já existentes no Imperio. Os titu- 
os e condecorações dessa ordem não serão sujeitos

T J ? r r nÍO *!? <!,uaisqucr direitos & fazenda nacio
nal . (Arquivo da Faculdade de medicina da Bahia).

O sucessor do ministro H. de Mello (conselheiro 
Manoel Pinto de Souza Dantas) remeteu este pro
íb a  a0*omstltut°s de ensino superior e ao Colégio 
1 edro 2. para que as respectivas congregações opi- 
nassem. So das Faculdades de medicina da Bahia e 
do Kio de Janeiro podemos conhecer (aliás incom
pleto em relação a esta ultima) os pareceres contra
rios em quasi todas as suas conclusões, ao projéto 
da Universidade Pedro 2.°. 1 ’

■ ^  “ emoria histórica do professor Pacifico Pe
reira da Facilidade de Medicina da Bahia, lê-se o se-
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[guinte: Neste projéto de universidade as faculdades 
Idas provincias corriam o risco de ser assimiladas 
pela universidade; as poucas prerogativas, o quasi 
nada de autonomia que lhes resta era absorvido em 
proveito de uma centralização que deixaria morrer 
de anemia estas instituições docentes nas provincias, 
preparando ao mesmo tempo a decadência e ruina 
das futuras faculdades universitárias da Corte, porque 

jroubava-lhe os melhores estimulos, as que nasceriam 
jda existência de estabelecimentos similares ou con- 
I generes, no mesmo pé de igualdade, em outras ci
dades do Imperio. A comissão encarregada de dar 

{parecer apresentou, em sessão de l.° de março de 
|1882, que foi unanimemente aprovado e aqui transcrito 
na crônica da faculdade como um esforço, que, ainda 

Suma vez, fez esta congregação para que sejam res- 
Ipeitadas as tradições e leis até hoje vigentes, que 
dão ás duas Faculdades do Imperio a mesma hierar- 

[quia, os mesmos direitos, privilégios e regalias. “Pa- 
I recer. A comissão vem desempenhar-se da incumbên
cia que lhe foi cometida, e em sucintas considera- 

jções, expor o seu juiso sobre este trabalho que o mi
nistro do Imperio se dignou oferecer á apreciação 

1 das corporações cientificas que dirigem os estabele- 
ícimentos de instrução superior no paiz, desejoso 
I de obter o concurso de todas elas para a realisação 
de uma idéaque se tem erguido na Corte, como as
piração nacional. A comissão aplaude com efusões 
de jubilo os magnanimos intuitos do ministro no vi
goroso impulso que procura dar á instrução superior 
no Imperio, e espera que ele transmita a esta facul
dade, não só provendo-a dos meios que ela tem soli
citado para se habilitar a dar uma educação cien
tifica regular, como também garantindo-lhe as rega
lias, os direitos, privilégios e a hierarquia de que tem

■i 'a.xJill
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gozado até agora. A idéa da creação de uma univer
sidade é certamente digna de aplausos do paiz, por
que pouco importa a formação de mais alguns fócos 
de instrução que proporcionem á população os meios 
de se ilustrar nos diferentes ramos dos conhecimen
tos humanos, conciliando, porém, de acordo com o 
espirito cientifico moderno, a indole destas institui
ções com as exigências do progresso das ciências. . .  
Estas considerações nos foram sugeridas pela leitura 
do artigo primeiro do projéto: “E5 creada na capital 
do Imperio uma universidade que se comporá das 
seguintes faculdades: ciências matematicas, fisicas e 
naturais; medicina; direito; letras e teologia. Ficam 
incorporadas á universidade a Faculdade de medici
na do Rio de Janeiro, a Escola politécnica, e a ela 
subordinadas as Faculdades de direito de S. Paulo 
e Recife, e a de medicina da Bahia, a Escola de Belas- 
Artes, a Biblioteca nacional, o Observatório astrono- 
mico, o Museu nacional, a Escola de minas, e as ins
tituições de ensino de qualquer grau do municipio 
da Corte e das provincias, creadas e sustentadas pelo 
Estado, que não pertencerem a outros ministérios.” 
Esta centralização das faculdades numa universida
de assim organisada parece contrario ás tendências 
do espirito cientifico desta epoca. E’ uma necessidade 
fisiológica inherente á organisação pedagógica des
tas instituições docentes, e que se deriva do imenso 
desenvolvimento que temos das ciências nestes ulti
mos tempos, a subdivisão delas, a separação dos di
ferentes ramos, a independencia de cada um deles, 
porque tem os seus métodos e processos distintos, sua 
indole particular, sua direção técnica toda especial. 
Vasal-os no mesmo molde, subordinados todos a um 
regulamento que, além de tudo, seria feito e aplicado 
em ultima instancia por um conselho em sua maioria
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incompetente (artigos 17 e 18), seria embaraçar a 
liberdade e o progresso das ciências, e constrangel- 
as muitas vêses sob a pressão desanimadora de exi
gências que poderiam ser menos justas, não tendo 
a devida competência cientifica. O paragrafo pri
meiro do artigo primeiro torna bem assentada a cen- 
tralisação, e os artigos 17 a 24, completam-na com 
o cerceamento de toda autonomia das faculdades. O 
paragrafo primeiro do artigo primeiro subordina as 
faculdades das provincias á universidade; os artigos 
17 e 18 submetem ao Conselho superior de instrução 
publica, composto em sua maioria de membros de 
diversas associações cientificas, de professores de ins
trução primaria e secundaria, de individuos, em 
suma, estranhos ao ensino medico; os programas, 
métodos, livros de ensino, modos de exames, regula
mentos administrativos e disciplinares, regimentos in
ternos e especiais, as provas de concurso relativas 
ás faculdades subordinadas á universidade (artigo 
18, § 7 n. 1); sujeita a este tribunal os delitos de 
lentes e substitutos das faculdades (art. 18 § 4) im
pondo-lhes assim juizes, talvês na maioria abaixo dt 
seus pares; e até confere ao conselho universitaric 
a censura previa dos discursos que tiverem de ser 
lidos nas solenidades da colação de grau de cada 
faculdade, e o direito de marcar em cada ano os dias 
em que devem efetuar-se essa solenidade (art. 23 § 
5.°). Nada ficou a esta congregação ~de suas antigas 
atribuições, até o horario das aulas, e os pontos de 
exame de téses terão de ser sujeitos á aprovação do 
governo, por intermedio do conselho universitário 
(art. 26 § 2). Fundadas nestas condições a univer
sidade seria um centro de absorção das antigas fa 
culdades das provincias, e não é sem razão que estas 
desde já se arreceiam desta centralisação, est erili-
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sadora, que, se começa por deprimil-as da hierarquia 
em que estavam colocadas, subtraindo-lhes direitos e 
prerogativas, que possuiam em pleno goso, mais tar
de, talvês, escasseando os recursos, as deixe esgota
rem lentamente as forças nessa insuficiência de meios 
e dependencia de ação, que as arrastaria irremissi- 
velmente a uma inferioridade relativa, e a um des
crédito imediato, contra o qual lutariam debalde suas 
tradições, os esforços do seu professorado. Uma auto
nomia consentanea á indole e dignidade da facul
dade é uma condição essencal á sua vitalidade e 
ao seu progresso; seria disto um estimulo de resul
tados fecundissimos para as faculdades que com
põem a universidade; dar-lhes dignas competidoras, 
e não condenar as suas rivais das provincias, que 
até hoje souberam zelar tão nobremente os seus fo
ros, a se atrofiarem na mediocridade de uma exis
tência secundaria, subordinadas em seus menores 
movimentos, ao influxo de forças extremamente dis
tantes do seu centro de ação, e naturalmente menos 
interessadas em sua organisaçao, em sua vida e em 
seus progressos. A centralisação não é o caminho 
que tem seguido os países adiantados... A situação 
geográfica da capital do Imperio, a extensão territo
rial do paiz, a disseminação de sua população, pro
testam contra a centralisação do ensino superior, e 
o futuro e a integridade do Brasil exigem que se de
senvolvam os centros de instrução, nas diferentes pro
vincias, e se facultem á população os elementos ne
cessarios para o progresso material e moral do paiz... 
Não é um interesse local e pessoal que nos domina 
nestas considerações; é um motivo de ordem supe
rior, de utilidade geral e publica.. .  A atitude desta 
Faculdade foi a mesma em 12 de maio de 1871 quan
do opinou sobre o projéto Paulino de Souza.
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Plenamente de acordo com este juiso emitido pela
congregação naquela epoca, a comissão não pode 
deixar de solicitar, a vista das considerações expen
didas, a modificação no artigo 18 § 7 n. 1 para que 
as atribuições conferidas ao Conselho superior de ins
trução publica sejam da competenda da congregação 
de cada faculdade; porque além das razões já exara
das, é inexequivel a representação de uma faculdade 
de provincia no dito Conselho, segundo a disposição 
do artigo 21 do teor seguinte: “os membros do Conse
lho residentes á grande distancia da Corte, que por 
isso não poderem comparecer ás reuniões extraordi
narias ou mesmo ordinarias, por motivo justificado, 
poderão fazer-se representar por procuradores ido
neos, a quem darão as suas instruções em tempo 
hábil.” Do mesmo modo entende a comissão que as 
atribuições conferidas pelo artigo 23 ao conselho uni
versitário cabem, no que se refere ás faculdades das 
provincias, especialmente no § 3 n. 1, 2, 3, §§ 5.°, 6.° 
e 8.° e 12.° n. 1, 2 e 4 á exclusiva competência das 
respectivas congregações, que devem nestas questões, 
assim como nas de que trata o artigo 25 §§ 2 e 4, 
dirigir-se ao governo por intermedio do diretor da fa
culdade. O § 10 do artigo 30 exige em cada diploma 
ou titulo de formatura a assinatura do reitor da uni
versidade, juntamente com a do diretor da facul
dade que o tiver conferido, o que obrigará o possui
dor do titulo de uma faculdade provinciana a fazer 
uma viagem á Corte para ter a assinatura do reitor 
ou remeter o diploma sujeitando-se aos riscos de um 
extravio ou aos prejuisos possíveis da demora. Ha 
ainda outros pontos para os quais entende a comissão 
chamar a atenção da congregação. O artigo 3.° exige 
como preparatórios o alemão e o italiano para todas 
as faculdades exceto as de medicina. Entretanto pa-
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rece que a nenhuma outra são tão necessarias espe
cialmente o alemão. 0 artigo 23 merece também aten
ção. “0 Conselho universitário, sob proposta da con
gregação de qualquer faculdade, e com a aprovação 
do governo, poderá, com escrupulosa reserva, confe
rir graus a brasileiros ou estrangeiros que se distin
guirem por seu merito extraordinario na cultura das 
ciências ensinadas na faculdade proponente, a par de 
seu bem conceituado carater. Neste caso o diploma 
será expedido gratuitamente. Os graduados honorarios 
terão lugares nos atos solenes entre os formados da 
respectiva faculdade e usarão insignias do grau, mas 
não lhes assiste o direito do exercício da profissão, 
nem tão pouco preferencia em concurso para os car
gos públicos.” Aplicado ás faculdades de medicina, po
deria dar este dispositivo a gravissimos abusos. . .  A 
comissão também pede a atenção para o artigo 22. 
“0 Conselho universitário compor-se-á dos diretores 
das faculdades, sob a presidência do reitor. Esses 
funcionários são de livre escolha do governo que os 
graduará por decreto quando não forem doutores .
A excelente pratica seguida nas melhores universi
dades é a eleição. 0 reitor e o deão ou diretor de 
cada faculdade são eleitos pelas congregações e re
presentam assim legitimamente os interesses do en
sino e as aspirações da corporação que lhes delega 
parte de sua autoridade coletiva. Por ultimo não se 
detendo em pontos secundarios, como por exemplo, 
a creação de uma cadeira de aparelhos de pequena 
cirurgia, a comissão tem reflexões a fazer sobre o 
artigo 61. “Na primeira organisação das faculdades 
novamente creadas o governo poderá prover discri- 
cionariamente os lugares de lentes e substitutos, gra
duando por decreto os que não forem doutores. As 
vagas que no futuro se derem serão providas por
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concurso.” Um processo criterioso na escolFia dos 
membros do professorado, foi sempre o mais po
deroso estimulo ao progresso de uma instituição 
docente. . .  0  concurso com exhibição de provas
publicas e documentos é o melhor e o mais se
guro meio de aferir o merecimento dos candidatos; 
e á congregação das faculdades é que deve competir 
e aquilatar o merito destes e propor ao governo a 
nomeação do mais distinto. E o professor Pacifico 
Pereira, relator da comissão, termina assim o seu 
parecer: “ . . .  Felismente a iniciativa de um governo 
esclarecido, compenetrado dos interesses superiores 
do país, já começou a fazer sentir o seu influxo be
nefico nesta Faculdade e promete dotal-a de recur
sos, organisando as suas oficinas de trabalho.” Este 
parecer apresentado em 20 de fevereiro de 1882 á 
Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia, 
está transcrito na “Memoria historica”, de autoria do 
mesmo professor.

Faculdade de medicina do Rio de Janeiro. O pro- 
jéto da creação da universidade foi levado á con
gregação em 6 de junho de 1882. O professor Nuno 
de Andrade apresentou a seguinte moção: “A con
gregação não compreende qual o intuito do governo 
subordinando todos os institutos do ensino á univer
sidade, porquanto acredita que esta só deve consis
tir em uma regulamentação aplicavel ás faculdades 
de ensino superior, e nunca em uma centralização 
do ensino publico na Corte assim como nas provin
cias, dependentes de Conselhos só na Corte residen
tes, e submetidos estes ultimos á autoridade do mi
nistro. Julga a congregação que o sistema ideado 
pelo governo está forçosamente destinado a instau
rar a universidade napoleonica, de infausta memo
ria, e acredita tampem que a execução do projéto,
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Im&:;
como está elaborado, será perniciosa ao ensino do 
paiz, que vegetará na provincia sem autoridade e 
sem prestigio, alentado apenas pela etiqueta univer
sitária que da Corte partirá. O que a congregação en
tende por universidade é substancialmente diverso 
do pensamento do governo: deve ser constituida a 
universidade por estabelecimentos de ensino supe
rior e profissional, reunidos na mesma localidade, 
submetidos a uma autoridade propria, o Conselho 
universitário. Não crê a congregação que uma uni
versidade projetada deva absorver as faculdades de 
S. Paulo, Recife e Bahia, porquanto parece inconve- 
nientissimo que fiquem dependentes do Conselho 
universitário e do Conselho superior de instrução pu
blica as* atribuições proprias das respectivas congre
gações; e á opinião que na parte do paragrafo pri
meiro do artigo primeiro não indica um plano de 
organisação, mas revela apenas vistas centralisado- 
ras. Ao artigo 16 objeta a congregação que parece 
haver falta de logica entre o intuito do projeto e a 
instalação do Conselho superior. Com efeito, é crea- 
da a universidade concentrada a autoridade superior 
no Estado em função docente e representada a cupula 
do edificio do ensino: todas as instituições cientifi
cas e artisticas dependentes do ministerio do Imperio 
lhe são subordinadas e compete ao respectivo conse
lho a gestão superior de todos os estabelecimentos 
de ensino dependentes da universidade (artigo 23 
paragrafo primeiro). Afigura-se á congregação, que 
o conselho universitário deve ser a mais como a uni
versidade o é. Entretanto o projéto crêa um conselho 
superior de instrução publica organisado de tal modo, 
que as corporações de ensino podem ser inteiramente 
sufocadas pela vontade do ministro. Prova-se que 
assim é, citando-se o artigo 17 do qual se colige que:

* • \
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são eleitos pelas congregações 18 membros. São mem
bros natos, inclusive o ministro, sete; total 25 mem
bros. Ora, será facilimo ao ministro formar a maio
ria no conselho superior; basta para isso nomear 
seis ou mais doutores formados em universidades, fa
culdades ou escolas estrangeiras, o que poderá fazer 
visto como, pelo projéto, o numero de tais membros 
é indeterminado. Desta forma as congregações po
dem ficar anuladas. Entende a congregação da Fa
culdade de Medicina desta Corte que os membros 
do conselho universitário devem ser eleitos pelas con
gregações do ensino incluida na universidade e não 
deixar como dispõe o artigo 22; porquanto julga pe- 
rigosissima para autoridade da congregação que fi
quem elas inteiramente subordinadas aos seus dire
tores, aos quais incumbem, como membros do con
selho que formam, todas as atribuições consignadas 
no paragrafo 12 do artigo 23. Demais sendo os dire
tores de livre escolha do governo e seus delegados, 
vem o mesmo governo absorver as prerogativas já 
exiguas das congregações. Em conclusão a congre
gação de lentes da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro sente não prestar a sua adesão ao projéto do 
governo”, (a) Nuno de Andrade.

Na sessão de 9 do mesmo mês o conselheiro Mo
raes e Valle requereu que o projéto voltasse á comis
são afim de darem as suas conclusões bem definidas 
de acordo com a discussão havida na congregação. 
E? aprovado o requerimento. Na sessão de 20 foi apre
sentado pelo mesmo lente Moraes e Valle um projéto 
substitutivo. O sr. Nuno de Andrade apresenta a se
guinte emenda: “O conselho universitário compor- 
se-á de membros pertencentes ás respectivas congrega
ções. Ao conselho universitário pertencerão os dire
tores das facilidades.”
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1882 “ . . .  Desde que o poder publico, diz o mi
nistro Manoel Pinto de Souza Dantas, reserva o di
reito de fundar instituições de ensino primario, se
cundario e superior, quer por si só, quer em concur
renda com a industria privada ou pelo menos, o de 
formar as bases de tais instituições, não pode esque
cer que esses graus de ensino se prendem tão inti
mamente como á instrução se deve prender a educa
ção. Assim a escola prepara para o colégio e este para 
a faculdade; e a escola, o colégio e a faculdade, cada 
instituição em sua esfera, educa o cidadão industrial, 
o agricultor, comerciante, artista, medico e engenhei
ro, etc. Programa de ensino adequado a este pensa
mento, um pessoal docente formado em escolas nor
mais instituidas de acordo com ele, e a inspeção que 
cabe ao Estado, como manifestações organicas do di
reito, tais são, a meu ver, as bases em que se deve 
firmar a instrução publica. Neste plano a universida
de não será unicamente séde material de certos e de
terminados estudos superiores, sinão o centro pedagó
gico donde emane a ação propagadora e inspetora do 
ensino. Sejam quais forem os progressos de institui
ções de interesse social, e nomeadamente das de edu
cação e ensino, nunca poderá desaparecer a suprema 
inspeção do Estado, como mantenedor do limite em 
que se deve circumscrever a legitima liberdade de 
cada um ... A idéa da universidade não se reduz em 
sua realisação ohjétiva a concentração em certo e de
terminado local, de tres, quatro ou cinco estabeleci
mentos de instrução superior. Deve ser a tradução da 
sintese do saber, ligadas entre si as partes de cada uma 
com as outras, de modo que constituindo um todo har
monico, animado do mesmo espirito, e tendendo ao 
mesmo fim; deve ser um fóco luminosocuja irradia
ção se propague por todo o Imperio; deve ser um cen-
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\tr0 pedagógico, e o m o tor da inspeção  que promoverá 
' e realisará, como convém, á uniformidade, sem impor
tar a compressão, é a um tempo garantia da ordem,

I condição da un idade m oral da nacionalidade e expres- 
! são de grandesa. E não se pode contestar o direito de 
assentar a universidade em tais bases, ainda em suas 
relações com os estabelecimentos de ensino livre... 
Assim a universidade é um a  das fo rm a s do poder p u 
blico, é o Estado educando, promovendo a educação, 
inspecionando-a, a bem da prosperidade e da gran
desa do Imperio, do mesmo modo que os tribunais em 
que se organis a o direito, e o exercito em que se cons
titue a força publica, são outras tantas formas, ou
tras tantas manifestações do governo, tomada a pa
lavra em seu sentido mais extenso, do governo que 
não exclue a liberdade, nem quando se trata da jus
tiça, nem quando se trata do exercito, nem quando se 
trata da instrução publica. Como consequência do que 
acabo de expor deriva, não a exclusão das faculdades 
e universidades livres ou melhor, particulares, mas 
a determinação de condições para o seu estabeleci
mento, e a reserva do direito de colação á universida
de do Estado, direito reconhecido só pela atual 
legislação da França, como pela da Holanda, onde a 
organisação da universidade parece ser um dos me
lhores modelos de tais instituições. As d ificu ld a d es que  
se opõem , não á integral execução da idéa, sinão a 
realisação imediata dos beneficios que é destinada 
a produsir, não são de ordem puramente politica; 
p ro v e m  prin c ip a lm en te  da disposição a tua l dos estu
dos prim arios e secundarios, a que cumpre acudir, me
lhorando, para o que poderá contribuir muito pode
rosamente a propria universidade. Parece-me fóra de 
duvida que o centro universitário deve ser a capital 
do Imperio, e digo propositalmente, centro universi-
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tario para indicar que não penso em imprimir ou ex
tinguir qualquer das faculdades que existem nas 
provincias. ” (Ouvimos de um confidente de Ruy Bar
bosa ser ele o autor desta parte do relatorio ministe
rial) .

A proposito do projeto de universidade Homem 
de Mello, Teixeira Mendes do “Apostolado positivis
ta do Brasil” levantara na imprensa uma forte opo
sição. Antes Miguel Lemos publicara as seguintes li
nhas e um protesto: “Tudo parece encaminhar-se 
para tornar efetivo o estravagante projéto de uma 
universidade no Brasil. Esta tentativa absurda, que 
só poderia gerar como resultado a sistematisação da 
nossa pedantecracia e o atrofiamento do desenvol
vimento cientifico, que deve assentar em um regi
me de completa liberdade espiritual, bastaria por 
si só para demonstrar a incapacidade politica do 
nosso governo. . . ” Em seguida o sr. Miguel Lemos pu
blica o protesto inserido na Revue Ocidental de Paris 
de 1. de março de 1881: “l.° que as universidades 
do Estado, depois de terem sido os fócos da liberdade 
espiritual, quando o catolicismo tornou-se opressor, 
tornaram hoje, por sua vês, instituições decadentes e 
um dos maiores obstáculos a toda livre tentativa de 
reorganisação espiritual; 2.° que a creação de 

e nstituiçao em nosso paiz não cor
responde a nenhuma necessidade real, mas so
mente a patriotismo mal esclarecido de um certo nu
mero de cidadãos que nos arrastam para imitar or
ganis ações caducas, contra as quais protestam ha 
muito tempo todos os espiritos emancipados do velho 
mundo, 3. que o Brasil possue um numero mais que 
suficiente de escolas superiores para satisfazer ás ne
cessidades profissionais, e que a fundação de uma uni
versidade so teria como resultado estender e dar maior
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intensidade ás deploráveis pretenções pedantecrati- 
cas da nossa burguesia, cujos filhos abandonam as de
mais profissões, igualmente uteis e honrosas, para 
só preocupar-se com a aquisição de um diploma 
qualquer; 4 o que a creação de semilhante instituição 
em nada interessa, como se quer fazer acreditar, á glo
ria do reinado do Sr. D. Pedro 2.°, que, pelo contrario, 
só pode pretender ao reconhecimento da posteridade 
dirigindo os destinos da nossa patria conforme as 
tendências de nossa epoca, e não sacrificando o nosso 
futuro á satisfação de uma vaidade pueril, indigna da 
alta responsabilidade de sua função; 5.° que finalmen
te, os sacrificios exigidos para realisar este projéto se
rão outros tantos esforços, desviados, com grande 
prejuiso para o povo, da solicitude que deve inspirar 
a todos, governo e governados, a verdadeira instrução 
popular, aquela que se dirige a todos e não somente 
a um pequeno numero de privilegiados. Por estes 
motivos, protestam (os positivistas) energicamente 
contra esta tentativa, que nada justifica, e exercendo 
o mesmo direito que aqueles que o apoiam, apelam 
para o concurso do governo e da opinião publica 
contra a .realisação de semilhante projéto, o qual 
constitue uma ameaça contra a verdadeira instrução e 
a verdadeira liberdade”.

0 sr. Teixeira Mendes desenvolvendo as idéas des
te protesto escreveu na Gaseta de Noticias no ano de 
1882 uma serie de artigos, dos quais destacamos al
guns conceitos atinentes ao problema do ensino. Para 
"o sr. Mendes as medidas a tomar importariam no 
seguinte: “Ensino geral: só considerar ensino pri
mario a leitura, escrita, contabilidade e as artes libe
rais sempre que for possivel; suprimir, portanto, o 
Colégio Pedro 2.° e a Escola normal. O resultado 
desta reforma é acabar-se com essa fabrica escan-

IIMm
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dalosa de preparatórios, que só tem servido para des- 
moralisar as gerações desde a infancia, e para asse
gurar o ascendente de todos os especuladores da 
vaidade e do orgulho paternos. Quanto ao ensino 
profissional, percorramos, umas após outras, as nos
sas atuais academias. Escola politécnica: redusil-a 
a formar engenheiros, conforme o destino funda
mental da antiga Escola central, e aproveitando-se 
os atuais laboratories que pudessem concorrer para 
esse fim. Escolas de medicina: considerando: l.° que 
não ha uma doutrina medica unanimemente aceita pe
los teoricos; 2.° que não ha uma pratica medica una- 
nimemente aceita pelos clinicos; 3.° que até hoje se tem 
formado práticos sem um certo numero de novida
des agora introdusidas pelos acadêmicos, o governo 
deve limitar-se a confiar o ensino medico aos ver
dadeiros clinicos, e suprimir todas as inovações, por
que não tem competência para julgal-as. Escolas de 
direito: redusil-as a formar legistas, no sentido rigo
roso da palavra: homens que conheçam a legislação 
do paiz, a que lhe é subsidiaria, e os tratados inter
nacionais. 0  fim destas escolas é preparar adminis
tradores, juises e advogados; e nestas funções, o ci
dadão não tem que discutir teorias, tem que aplicar 
a lei. Escolas militar e de marinha: redusil-as a for
mar oficiais, conforme os destinos do exercito e da 
marinha e sem conhecimentos superfluos. Museu: su
primir os cursos oficiais, que produsirão aumento no 
pessoal do estabelecimento. O Observatório astrono
mic o deve ficar redusido ao que fôr necessario para 
a instrução dos engenheiros geografos e oficiais de 
marinha, abstraindo de todas as operações com des
tino puramente cieiitifico, e dê“ fo~dos os trabalhos 
gerais que já foram realisados por outros observa
tórios do mundo. E’ preciso desistirmos uma vês por

\
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todas, da vaidade de ter urna ciencia nacional. A 
ciência é universal no seu destino, e basta que seja 
elaborada por quem já estiver em condições de fa- 
zel-o. E’ a divisão dos oficios aplicada ás nações. A 
este conjunto de reformas deve juntar-se a substi
tuição dos diplomas por certificados que não dêm 
privilegio de qualidade alguma. Para apreciação das 
medidas necessarias ao pessoal, convem lembrar que, 
quanto ao ensino profissional, o Brasil possue atual
mente um numero imenso de profissionais, não só 
teoricos, saídos das varias academias, como práti
cos reconhecidos por longos anos de exercício e de 
trabalhos realisados. Pode ser que não sejam o “su
pra summum” da habilidade; mas é o material que 
existe no paiz e que mais ou menos tem amor por 
ele. E5 desta massa que o governo deve tirar o pes
soal docente das escolas profissionais, até que chegue 
o momento de suprimil-as de todo. Ir procurar mes
tres fóra, é expor-se a ser explorado pela ousadia 
dos charlatães sem patriotismo, que não hesitam em 
deixar a terra em que nasceram, por meia duzia de 
vinténs, ou pela ambição de altos cargos em terra 
estranha, isto posto, eis como o governo deve proce
der na escolha do pessoal docente, geral e profissio
nal: a) todo o pessoal deve ser escolhido por con
curso, sendo o juri nomeado pelo governo; b) para 
o ensino profissional o juri compor-se-á de homens 
práticos, homens que já tenham exercido a profissão 
respectiva; c) só poderão concorrer neste caso os 
profissionais práticos também; d) o mestre terá de 
ensinar sucessivamente á mesma turma todas as teo
rias julgadas necessarias para a profissão respectiva. 
Isto é imprecindivel para manter os mestres e os 
aprendizes no ponto de vista do conjunto. 0 fim do 
governo não é formar filosofos, nem naturalistas ou

i
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matemáticos; é formar engenheiros, legistas e me
dicos. O mais é transformar as escolas em oficinas 
de charlatanismo. Medidas concernentes a distribui
ção do ensino: a) todo ensino remunerado pelo Es
tado ou feito em edificio do Estado, será publico e 
gratuito; b) o Estadp não reconhece privilegio de 
qualidade alguma, nem aos mestres, nem aos disci
pulos; c) o ensino não será ohrigatorio em grau ne
nhum. Na nomeação para as funções publicas, o go
verno procederá por concurso, devendo o juri ser 
tirado do pessoal correspondente. E no caso de ser 
a nomeação para cargos técnicos o governo exigirá 
provas de trabalhos anteriores nas especialidades em 
questão. As salas e laboratorios das escolas publicas 
poderão ser postas á disposição de qualquer cidadão 
que pretenda fazer cursos, desde que o candidato 
tiver provado por ensino, exame, ou trabalhos ante
riores, dedicar-se a materia em questão.

Tal é ô  conjunto de medidas reclamadas pela 
nossa situação social, e que nos limitamos a apontar, 
sem nos deter em minuciosidades. Elas estão nos li
mites reais da açao que reconhecemos ao governo 
do nosso paiz, e em perfeito acordo com o destino 
e as condições do ensino publico em um paiz que 
quer ser livre. Para concluir, só resta mostrar que 
estas medidas preparam a grandeza nacional: l.° elas 
põem um freio ao parasitismo burguês porque dimi
nuem ̂  o pessoal docente e suprimem os privilégios 
dos diplomas cientificos e literários; 2.° reduzem o 
funcionalismo do ensino e indiretamente todo o fun
cionalismo, ao rigorosamente necessario; e cercam- 
se das garantias que a prudência humana oferece 
para assegurar-nos da competência do funcionário;
3.° tendem a elevar o nivel do proletariado ao ideal 
descrito anteriormente. Vêm pois os nossos conci-
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dadãos que a situação do Brasil está muito longe de 
reclamar uma Universidade, conforme o projéto do 
governo ou qualquer outra sistematisação de ensino 
pelo Estado.

%
1883. No Congresso de Instrução realisado na Ca

pital do Imperio sobre a questão “creação de uma 
universidade, sua organisação, faculdades que a de
vem constituir, condições de autonomia das faculda
des existentes nas provincias e da escola de Minas de 
Ouro Preto em relação á  universidade55 opinaram 
dois congressistas, conselheiro Antonio Joaquim Ri
bas e conselheiro Antonio de Almeida e Oliveira.

0  professor Ribas (da Faculdade de direito de 
S. Paulo) diz: “Já em 1872 e 1880 a pedido dos res
pectivos ministros do Imperio, apresentei projétos ao 
governo imperial para creação de uma universidade. 
Seja-me licito, pois, agora, referir-me a esses projé
tos que satisfazem a todo o programa das questões 
que ora me são propostas e limitar-me a sucintas 
considerações. Hoje que é geralmeíite conhecido o 
nexo intimo e hierárquico que prende todas as ciên
cias, compreende-se facilmente que a concatenação 
do estudo de seus diversos ramos é condicão indis-o
pensavel ao seu progresso. Ainda mais, a historia 
mostra que o alto desenvolvimento das ciências em 
um paiz é condição, não só da sua prosperidade in
terna, como de sua influencia internacional. Entendo 
que a universidade deve conter as seguintes faculda
des: l.a de ciências fisicas e matematicas; 2,a de ciên
cias naturais e medicina; 3.° de letras ou ciências es
téticas; 4.° de direito e ciências sociologicas. A crea
ção de uma faculdade de ciências religiosas me pa
rece absurda. Ensinar a historia, a dogmatica, a 
exegese etc., de cada uma das religiões que ha e tem
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havido, é impraticável, além de ser de nenhuma uti
lidade pratica. Suficiente é a creação de uma cadeira 
de historia das religiões na Faculdade de letras.

Paiz cuja religião de Estado é a católica, apostó
lica, romana, deveriam também crear uma Faculdade 
de teologia,si fosse possivel obter do Sumo Ponti
fice a instituição canonica; pois sem ela nenhum 
proveito pratico se obteria. Mas não é presumivel que 
se obtenha essa instituição com as condicões dese- 
javeis; e por isso a omitimos neste plano.

As Faculdades devem ter cursos especiais, ordi
narios e extraordinarios. Os cursos especiais darão 
diplomas de habilitação para certas profissões e car
gos publicos. Os cursos ordinarios concederão cartas 
de bacharel que habilitarão para outras profissões 
e cargos superiores. Os cursos complementares con
cederão cartas de uoutor, que além de habilitar para 
tudo que habilitam os outros cursos, serão condi
ções para o concurso ás cadeiras das faculdades, 
Todas as faculdades e instituições de ensino su
perior existentes na Corte e nas Provincias devem 
ser compreendidas na Universidade. Mas cada uma 
delas deve ser regida pela respectiva congregação e 
decano, sob a inspeção de um delegado universitário. 
A universidade deverá ser regida por um conselho 
composto de decanos das faculdades, de delegados es
peciais das congregações destas e de membros no
meados pelo governo imperial. Será presidida e di
rigida por um chefe que denominarei Grão Mestre, 
Inspetor Geral da Instrução superior, ou como me
lhor parecer. Um Conselho superior de instrução pu
blica, além do universitário, me parece uma super- 
fetação, que só acarretaria inúteis despesas e emba
raços no funcionamento das instituições do ensino.
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Nos projetos para creação de uma universidade 
a que me refiro acima, expuz individualmente as 
materias que devem constituir o programa dos di
versos cursos de cada faculdade, bem como as atri
buições de cada uma das suas autoridades, e tudo 
o mais que diz respeito á sua organisação, e modo 
de funcionar.”

Pronuncio-me contra a Universidade, diz o con
selheiro A. Almeida e Oliveira, na mais plena con- 
vição de que ela é antes um mal que um bem; longe 
de significar um passo no caminho do progresso, é 
um ato de regresso, ou pelo menos uma coisa sem 
nenhuma influencia no serviço que com ela se pre
tende melhorar. Limito-me a falar da Universidade, 
sem tocar nas creações que ela pediria do conselho 
universitário e da inspetoria geral de instrução pu
blica superior, porque opondo-me á idéa da univer
sidade, como medida centralisadora, sem justifica
ção possivel ante os intuitos da epoca, em que vive
mos, incorreria em flagrante contradição, si ainda 
hipoteticamente indicasse meio de fazer funcionar um 
mecanismo tão perigoso no todo, como funesto nas 
partes do que pode compor-se... Acredito que a 
historia do ensino universitário e o progresso reali- 
sado pelas ciências são obstáculos á creação da pro
jetada universidade brasileira. Centro de estudos uni
formes, sem interesse para as profissões e carreiras 
publicas, nem influencia no gosto individual dos pro
fessores e alunos, só poderia a Universidade ser de 
alguma vantagem, si fosse como na Alemanha com
pletada com escolas de aplicação que façam o que 
ela não pode fazer. Mas ainda com este complemento 
ha considerações especiais, dedusidas do estado da 
instrução no Brasil, que se opõem ao projéto ... En
tre nós onde tiraria a Universidade o seu prestigio?
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Hoje ha muito quem queira aprender e possa ensi
nar. Num paiz tão vasto será indiferente o lugar em 
que a mocidade vá saciar a sede de saber? Como 
bastaria um centro universitário na Corte, ou em 
qualquer outro lugar, para difundir o saber por todos 
os membros da familia brasileira? 0 Brasil é a Corte, 
a Côrte está cheia de homens que não querem ir 
para as Provincias, e os filhos das Provincias nem 
sempre podem passar cinco, seis e mais anos numa 
cidade como a Côrte, onde tão cara é a vida, tão pe
rigosa a estada de moços, sem experiencia, separa
dos de seus naturais conselheiros. A necessidade de 
centralisar a vida intcletual do paiz e dar ás provin
cias meio de atrair os homens instruídos concentra
dos na Côrte, não está dizendo que em vês de uma 
universidade, devemos crear instituições que apro
veitem a todo Imperio? A Universidade que se quer 
crear no Brasil tem por fim preparar profissionais, 
ou somente conferir graus científicos? Si visa o se
gundo fim, a creação é desorganisadora do que já 
temos. Dos cursos superiores existentes saem aptos 
para as respectivas funções todos os profissionais que 
formamos. Si se quer profissionais, não adianta coisa 
alguma. Creação ociosa e inútil, fará o mesmo que 
já fazemos, sem dependenda nem necessidade do 
laço de união, que iria entorpecer todos os estudos. 
Os moços que se destinam á Universidade, tem de 
levar a primeira cultura que ela presupõe, e dai se
guir os cursos especiais que aplicam e completam o 
estudo universitário. Esses estudos cientificos, por que 
devem passar os alunos, antes e depois do ensino 
universitário, como supõem constituil-os aqueles que 
pedem a creação da Universidade? Dispensar as es
colas especiais é ir de encontro á pratica das nações 
que tem universidades, adotando a instituição e' re-
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pudiando o seu complemento. Prescindir do preparo 
anterior é manter o absurdo, até hoje reinante, de 
assentarmos o ensino superior na inconstante base 
de máus estudos inferiores, resultando daí que, ou 
os alunos se matriculam em materias que não podem 
compreender, ou ainda depois de preparados pelo, 
ensino secundario tem de frequentar cursos prepa
ratórios, anexos a estudos superiores, como sucede 
com as Escolas politécnica, e de minas, em Ouro 
Preto.

Si havemos de crear a Universidade em tais con
dições quando é evidente que ela não pode ser util, 
porque não cuidarmos antes de fazer outra cousa 
que, além do merito de ser nova, tenha a vantagem 
de atender a todas as necessidades? Suponha-se a 
escola inferior organisada á moda da America, ha
bilitando o aluno para fazer com vantagem o curso 
de qualquer estudo superior. Não salta a todos os 
olhos que para se não impor aos alunos aquele trí
plice estádio de escola inferior, universidade e es
cola especial, é melhor, dar-lhes o Estado em escolas 
inferiores convenientemente organisadas a instrução 
geral, de que necessitam, e feito isso abrir-lhes logo 
as portas do ensino profissional, que cada um quizer, 
em escolas de aplicação?

Não são esses os unicos pontos de vista em que 
cumpre encarar a questão. Em que pensam os pro
motores da Universidade quando pregam as vanta
gens dessa instituição: querem simplesmente dar á 
Corte os estudos que lhes faltam, ou formar uun 
corpo docente com ação em todo o Imperio? Esta 
questão exige exames por partes. Si o desejo é sim
plesmente dar á Corte os estudos que lhe faltam, por 
que não se contentam com isso? porque querem tam
bém o nome e o laco universitário? 0 nome traria



580 Regime universitário

o desprestigio das faculdades existentes nas provin
cias. Si sem universidade a Faculdade de medicina 
da Corte tem mais importância que a da Bahia, o 
que, depois do pomposo nome, sucederia á essa e ás 
outras faculdades do Imperio? Por uma questão de 
palavras, sonora mas vã, mataríamos, se não de di
reito, de fáto, todos os estudos superiores não per
tencentes á Universidade... Associar os estudos é 
deprimir o seu nivel, tornal-os peiores do que são. . .

Tais são as razões por que não convem crear 
uma Universidade, e o dinheiro que ela pode custar 
teria melhor aplicação si, em vês de nos sedusir um 
nome vão, ou aspirarmos uma cousa inferior ao que 
já temos, lançássemos a vista para o ensino comum, 
procurando dar-lhe base cientifica, util a todos, e 
assim organisado o prolongássemos em escolas técni
cas, adequadas ás condições das provincias que tem 
industrias nascentes, ou em via de nascer. Crear uma 
Universidade para ensinar menos do que ensinamos, 
e do que os proprios países, onde ha universidades, 
reconhecem não satisfazer as necessidades publicas, 
si não é veleidade que nada justifica, é prova cabal 
de que não conhecemos bem a instituição que se 
julga necessaria. Assim longe de nos contentarmos 
com o ensino dessas velharias, vamos adiante das 
nações que as conservam por motivos entre nós des
conhecidos; organisemos melhor a instrução inferior 
da Corte e das provincias, e por um lado com ela, 
e por outro com as escolas de aplicação, que são 
o complemento das universidades alemãs, gastemos 
a pequena ou grande soma que custaria o aparato do 
ensino universitário. . .

Si querem a universidade para fazer o que faz 
na Europa, a creação está muito abaixo de nós. Si
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querem para dar á Corte os estudos que ela não tem, 
ou a questão é de nome ou poucò nos resta fazer. 
Os estudos que faltam á Corte, segundo ouço dizer, 
são: teologia, direito e literatura. Ora, para ter a 
Corte estes estudos basta: quanto ao direito, prote
ger o governo a faculdade livre que alguns cidadãos 
pretendem crear, ou fundar ele mesmo uma escola 
publica com vida independente das outras, e o unico 
laço de sujeição que prende todos os estudos supe
riores ao ministro do Imperio. Quanto á literatura, 
elevar o Colégio Pedro 2.° á altura de constituir uma 
Faculdade de ciências e letras. Como se sabe, tem 
ele pessoal docente habilitadíssimo para alguma cou
sa mais que o curso meio primario, meio secundario 
ali existente. Quanto á teologia, oferecer ao Semina
rio episcopal a faculdade de conferir graus de dou
tor em teologia e direito canonico aos alunos que, 
matriculados nas desejáveis condições, defenderem 
téses das respectivas materias. Assim a Faculdade de 
teologia será util á Igreja e não terá inconvenientes 
para a sociedade. Poderá o clero elevar-se com graus 
acadêmicos, que os homens profanos não se lembra
rão de disputar-lhe; e o Estado não terá necessidade 
de intervir no dogma ou sofrer que a Igreja inter
venha na Universidade. De outro modo a Faculdade 
teologica, além de acordar no paiz o gosto pelos es
tudos místicos, que levados a excesso, como na Ale
manha e outros países, enchem a sociedade de ho
mens inúteis, sem nenhuma influencia na produção 
do paiz, será o germen de numerosas questões ten
dentes a perturbar a harmonia que deve haver entre 
a Igreja e o Estado.

Não concluirei sem observar que dois projétos 
de universidade tem aparecido no Imperio, um em 
1843 e outro em 1870, deixando ambos de ir avante
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por tenderem a restaurar um passado que já não vale
o presente; e os perigos de uma faculdade teologica,
orgamsada pelo Estado, foram bem demonstrados
pelo senador Souza Franco no parecer que como con-
sexheiro de Estado deu ao governo imperial em 13
de dezembro de 1870, a proposito do segundo da
queles projetos.

r J n 9, A,^.ala do Trono recomenda á Assembléá 
ueral Legislativa, o que a Constituinte de 1823 apro-
j r a’4 uf  universidades, dias antes de sua dissolu- 
Çdo. Entre as exigendas da instrução publica so- 
bresae a creaçao de escolas técnicas adotadas ás con
dições e conveniências locais; a duas universida
des uma no sul e outra no norte do Império, para 
centros de organismo cientifico e proveitosa emula
ção, donde partirá o impulso vigoroso harmonico de 
que tanto carece o ensino; assim como as faculda
des de ciências e letras, que, apropriadas ás Provin- 
cias, se vinculara o ao sistema universitário, assen-
^secundaria!”1"6 * firmemente na instrução primaria

„c . A c amara dos deputados acudiu á sugestão com
rãr !i!S!r  S a: Nf  niereceram menos Senhor, a aten-
trucão n n h h c f  f  depUtados as exigendas da ins- uçao publica, entre os quais sobresaem, como V M
ás condicdesaioCr6aÇSO d<i eSCOlas tecnicas adatadas as enndiçoes locais, e a de um sistema universitário
constituído por duas universidades centrais e por fa- 
culdades de letras e ciências adequadas ás Provin-
trfaSl ^ r VemT Íai de difundir-se o ensino indus- al patrio e a de elevar-se o ensino superior cien-
nrimarS*0bre aS b55Se® iargas e fi™es da instrução primaria e secundaria, justificam o generoso seAti»
mento de Vossa Magestade Imperial.”

■



CURSOS E ESTABELECIMENTOS LIVRES DE
ENSINO SUPERIOR

1868. Liberdade de ensino. “Todo o cidadão que 
quizer só ou associado abrir escola, colégio ou qual
quer literário, poderá fazel-o independente de licen
ça, inspeção, ou qualquer intervenção do governo”. 
(Frojéto Felicio dos Santos de 11 de julho de 1868).

1877. A comissão de instrução publica vem pro
por a esta augusta camara a adoção de duas idéas, 
que, por muito simples não deixam de ter maxima 
importância para o desenvolvimento do ensino su
perior. São elas: a inscrição livre para exame nas 
faculdades e a permissão de abrir cursos e estabele
cimentos livres desse ramo de instrução.

Esas duas idéas salutares e beneficas em seus re
sultados, já não sendo inteiramente novas na legis
lação patria, por isso mesmo não importam altera
ção radical na organisação do ensino. São elas, ao 
mesmo tempo, a conclusão logica e irresistivel de 
princípios já consagrados em nossas leis e a premissa 
de um largo futuro. Com a sua realização, daremos 
um passo para a liberdade do ensino superior, plena 
e absoluta qual deve ser o ideal; si não podemos, 
porém, de um só játo chegar ao goso dessa liber
dade, devemos entretanto envidar os possiveis esfor
ços para que germine a semente dessa util instituição;

;

il
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I - -  A liberdade do ensino superior é legitima 
aspiraçao dos povos cultos e da civilisação moderna; 
diremos mais, e questão vencida, problema já resol
vido, porquanto a França, a unica nação-modelo, que 
evantava-lhe obices quasi invencíveis, e cuja instrução 

superior fechava-se no circulo de ferro traçado pelo 
ensino oficial, teve de ceder á opinião vencedora, e
'dep(? L c e ll?Mar e resistir P°r muitos anos, decretou 
em 1875 a liberdade do ensino superior. Na Ingla
terra e nos Estados Unidos o principio da liberdade 
predomma a este respeito como a todos os outros, 
abrindo as valvulas da mais vigorosa iniciativa parti
cular. Na Italia, desde 1857, o parlamento de Turim 
decretou a liberdade do ensino superior, permitindo 
que a iniciativa particular se desenvolva ao lado do 
ensino oficial. Os professores livres abrem os seus 
cursos dentro das proprias universidades produzindo 
assim o mais util estimulo e dando lugar ao embate 
das opimoes. A instrução superior aí é dada em 17 
universidades reais e quatro universidades livres, além 
de outras escolas e institutos especiais. A Belgica 
considera o ensino livre como um dogma social e 
consagrou-o na sua Constituição de 1831 como uma 
das suas mais preciosas prerogativas. Ao lado das 
universidades do Estado florescem as de Louvain 
e Bruxelas, inauguradas, esta sob a influencia do 
espirito liberal, aquela sob a do espirito catolico. 
A leiçao especial que tem na Alemanha, a orga-' 
msaçao do ensino superior é a causa da importância 
e grandeza com que aí se ostenta. Prendendo-se a 
antigas tradições, com direitos e liberdades em que 
nenhum governo ousaria tocar, as universidades ale- 
mas, com a independencia e autonomia que as cara- 
tensam, constituem-se, na frase de Herder, republi
cas no Estado. A liberdade do ensino é aí entendida
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em um sentido diferente do que vulgarmente se lhe 
dá. Os unicos professores livres são os privat-docen- 
tem das universidades. E’ á essa organisação especial 
que deve sua superioridade o sistema universitário 
alemão, assim como é ás universidades, mais do que 
ás escolas, que a Alemanha deve o brilho da sua eru
dição em todas as ciências e a reputação dos seus 
sábios.

Não póde o Brasil, nem tão cedo poderá adotar, 
como o têm feito em suas universidades a Suissa e 
a Suécia, o sistema universitário da Alemanha; me
nos entre nós, póde-se abandonar a instrução supe
rior á iniciativa particular, como na Inglaterra e nos 
Estados Unidos; o tipo que mais nos convem, o unico 
que se coaduna com as condições do nosso paiz e 
com o proprio espirito nacional, é o que nos apre
senta a Belgica, harmonisando o ensino do Estado 
com o ensino livre, e deixando prosperar e desenvol
ver-se ao lado das instituições oficiais a iniciativa 
particular, que é o nervo da civilisação moderna e 
a alma da liberdade dos povos.

E’ esse o alvo para o qual devem convergir as 
vistas de legislador. O projéto que a comissão apre
senta não abrange, é certo, horisontes tão largos; 
inicia apenas os primeiros tentamens, mas as idéas 
que aí se contém são os alicerces desse monumento.

II. — Si a liberdade do ensino superior é no século 
atual uma das idéas do programa da civilisação, si 
as nações consagram-na em suas leis com viva espe
rança, não é menos certo que entre nós é ela uma 
justa aspiração nacional, para cuja realisação con
vergem dedicados esforços. Basta dizer que, do seio 
das proprias faculdades, vozes autorisadas se têm 
levantado proclamando a necessidade de decretar-se
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o ensino livre Em muitas memorias historicas, que 
essas iaculdades publicam anualmente na conformi
dade dos regulamentos do governo, quasi sempre una- 
nimemente aprovadas pelas respectivas congrega
ções, ve-se a manifestação- desse desiteratum, que
nüin* maiS resPIandece quando assim se estuda em 
opmioes duas vezes autorisadas, por serem de ho-
mens eruditos e práticos e por serem de lentes das 
faculdades do Estado. 0  parlamento e o governo im
perial tem também poderosamente auxiliado o mo- 
y™en.t0 da opinião em favor do ensino livre. Já em 
1882, ha quasi meio século, a lei de 3 de outubro
frnníar°U Wre ° ensmo da medicina, permitindo que 
qualquer pessoa nacional ou estrangeira pudesse es
tabelecer cursos particulares sobre os diversos ramos 
das ciências medicas e lecionar á sua vontade sem
nP1lfiQa a aLgl'ma da Parte d«s faculdades. 0  decreto 
n. 1169 de 7 de maio de 1853, não executado, permite
não sei°an ° T  ' faculdades de medicina, quando 

ao sejam chamados para lecionar nos cursos esco
lares, abrirem cursos particulares no recinto da fa
culdade, com previa autorisação do respectivo dire- 

, 0s d u e to s  n.°s 1386 e 1387 de 28 de abril de 
18o4, que fizeram a ultima reforma de ensino supe- 
íor e cujo maior elogio está nos 23 anos de execução

r l  -a a°nta’ r.e/ ere' se P°r vêses a cursos particula
res, Ja de opositores nas faculdades de medicina, já
f a ™ i S / T a aUt,OrÍSad0S peIas congregações das faculdades de direito para ampliação ou auxilio das
à f f i f l S f ô f ° 9 0  a6" 6*05 n'°s 3454 de 26 dedDiil de 1865 e 3464 de 29 do mesmo mês, ambos não 
sxecutados, permitiam que fosse examinado em qual-
auíàs ^  afn°S i ? U?m nao houvesse frequentado as 
exame vagíaCU dadeS’ V& qUe se a je itasse  a

V
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Em 1870 o sr. conselheiro Paulino José Soares 
de Souza, então ministro do imperio, apresentou 
um projéto entre cujas importantes idéas sobre- 
saía essa que acabamos de expor. Em 1873 o 
relator desta comissão apresentou também um 
projéto de lei que, consagrando o principio da 
liberdade do ensino em todos os ramos da instrução, 
propunha, quanto ao ensino superior, a inscrição livre 
para exames nas faculdades, os cursos e estabeleci
mentos livres de instrução superior e as faculdades 
livres com direito de colarem graus acadêmicos. 0 
decreto n.° 5600 de 25 de abril de 1874, que reformou 
a antiga Escola central dando-lhe a denominação de 
escola politécnica, aproveitou o pensamento dos de
cretos de 1865 e dos projétos de 1870 e 1873, admi
tindo a exame com dispensa da frequência os estu
dantes estranhos á mesma escola que se mostrarem 
aprovados em generalidades. A tudo isso devemos 
juntar, como uma manifestação digna de apreço, 
as muitas concessões feitas por esta Camara e 
pelo Senado dispensando a estudantes a frequência 
dos anos escolares e mandando admitil-os, indepen
dente dela, aos respectivos exanjes. Elevam-se a um 
grande numero as leis decretadas nesse sentido. Do 
quanto vai dito vê-se que a liberdade do ensino su
perior encontra vivo apoio no espirito publico, que 
para ela encaminha-se a opinião. E’ justo pois con- 
sideral-a uma aspiração nacional.

III.— O projéto, que a comissão apresenta em con
clusão deste parecer, encerra em dois artigos a duas 
idéas anteriormente indicadas. O primeiro artigo 
trata da inscrição livre para exame, estendendo 
assim ás Faculdades de direito e medicina a disposi
ção do artigo do decreto de 1874 que admite a exame 
na Escola politécnica pessoas estranhas á mesma es-
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cola. 0 segundo artigo, autorisando a instalação de 
cursos e estabelecimentos livres, estende aos outros 
ramos de instrução superior a disposição do artigo 
33 da lei de 1832 que decretou o livre ensino da me
dicina. Em ambos, porém, uniformisa nossas diver
sas relações a liberdade do ensino superior.

Ao relator da comissão parece que mais larga 
reforma se devera fazer, indo além do que ora se 
propoe. No projeto que apresentou a esta augusta 
camara na sessão de 16 de julho de 1873 iniciou a 
dea das faculdades livres. “Filhas da iniciativa par

ticular, disse no discurso com que naquela sessão 
fundamentou o projéto, nascidas pelo poder dessa 
torça intima que se constitue o verdadeiro elemento 
de vida dos povos modernos, as faculdades livres 
nao de dar ao ensino superior uma face que até hoie 
se lhe nao conhece entre nós, e com o desenvolvi
mento das ciências, fazendo a permuta de todas as 
ideas e de todas as opiniões, ha de muito vigorar o 
espirito nacional.” A essas faculdades era concedido 
pelo projéto o direito de conferir aos alunos, que as 
requentassem, graus acadêmicos aos quais fossem 

mherentes todos os direitos, garantias e privilégios 
que poi lei competem ao grau de igual categoria con- \ 
íerioo pelas faculdades oficiais.

Nao renova o relator, neste projéto da comissão, o 
plano das faculdades livres, pelo receio de sacrificar 
o pouco que por ventura se possa conseguir. Si o par
lamento, porém, adotar a simples reforma que a co- i 
missão propõe ou mesmo si, no decurso da discussão, | 
revelar-se favoravel a mais largas vistas o espirito |í 
desta augusta camara, levantará de novo o relator a 
idea das faculdades livres, quer com o direito de colar 
graus acadêmicos conforme o amplo principio do seu 
primitivo projeto de 1873, quer, mais restritamente, ;

\
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sujeitas a um jurí especial de exame como o decre
tou a lei francesa de 1875. Quisera também o relator 
propor que se concedesse o direito de conferir graus 
ás faculdades creadas nas provincias por leis provin
ciais, e que se decretasse a instituição de um patri
monio para cada escola superior com o fim de pre
parar, em um futuro mais ou menos proximo, a 
emancipação das faculdades do Estado, já despren
dendo-as das verbas do orçamento, já facilitando 
uma organisação que lhes dê a autonomia e inde
pendência do sistema universitário alemão, inaugu
rando assim nova éra para a instrução superior no 
Brasil. A comissão, porém, só propõe as medidas 
consignadas no projéto, reconhecendo entretanto que 
só chegaremos á grandeza e prosperidade do sistema 
universitário dos povos mais adiantados, quando rea- 
lis arem-se reformas de ampla liberdade e descen- 
tralisação do ensino; nelas está o futuro das nossas 
instituições acadêmicas e nada poderá impedir o seu 
triunfo, ainda que remoto, porque tais idéas emanam 
do progresso e da civilisação.

As doutrinas emitidas nos dois artigos do pro
jéto por seu turno completam-se: não valem as ins
crições livres sem cursos e estabelecimentos livres, 
nem estes poderão existir sem aquelas. Não é pen
samento novo o de realisarem-se cursos livres ao 
lado dos cursos oficiais no recinto das faculdades. 
Nos decretos, anteriormente citados, de 1853, 1854 e 
1865 encontra-se o germen dessa disposição do pro
jéto; referem-se eles, como já dissemos, a cursos par
ticulares no recinto das faculdades. 0  projéto amplia 
o preceito dos decretos, dando-lhe nova fórma e 
maior alcance. A Alemanha e a Italia oferecem o 
melhor exemplo. As universidades da Alemanha têm, 
além dos seus professores, os privat-docentem (pri-
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vatim docentes), que ensinam publicamente em suas 
casas ou nas salas da respectiva faculdade; são dou
tores, quasi sempre moços de talento que se aplicam 
ao estudo das ciências tendo em vista poderem mais 
tarde fazer parte do corpo docente da universidade 
e que, habilitando-se perante esta, abrem seus cur
sos particulares ao lado dos cursos universitários. 
Na Italia abrem-se os cursos livres ao lado dos cur
sos oficiais nas universidades do Estado; e estas no 
principio de cada ano anunciam, conjuntamente com 
os seus, os cursos particulares dos professores livres 
que se têm de realisar no seu recinto. A Italia apro
veitou assim a pratica das universidades alemãs. O 
principio consagrado no projeto tem, pois a seu favor 
a experiencia desses dois países, onde apresenta os 
melhores resultados. Nem ha o que receiar de sua 
execução. Além do estimulo que elevará o professor 
da faculdade dando-lhe ensejo de patentear de modo 
mais solene a superioridade do seu talento e ilustra
ção, tais cursos facilitarão aos estudantes uma con- 
currencia, da qual só lhe poderá vir proveito. A’ 
ciência não será também indiferente a emulação dos 
mestres. Quanto aos estabelecimentos de instrução 
superior, bem como para os cursos livres que se 
tenham de realisar fóra do recinto das faculdades, 
quer sejam fundados por uma simples associação 
de professores, quer por uma sociedade que se pro
ponha a mantel-os, a sua organisação em nada de
pende, pelo projeto, da autorisação ou intervenção 
do governo. Libertar tais estabelecimentos da tutela 
do governo é condição essencial de animação á ini
ciativa particular; esta somente póde desenvolver-se 
e prosperar sob o influxo da liberdade, a tutela ofi
cial desfalece-lhe os esforços. Substitua-se á tutela 
do Estado a da familia, a primeira interessada no
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futuro dos filhos, e as escolas superiores, creadas 
sob esse livre regimen, fechar-se-ão á mingua de 
alunos quando não infundirem plena confiança. Mui
tas provincias têm já decretado em suas leis a liber
dade do ensino primário, é essa uma aspiração na
cional quasi de todo realisada; revela este fáto a 
tendenda do espirito publico sobre a questão que ora 
se suscita, por quanto se é livre a qualquer ensinar 
á infancia cujo coração vai formar-se nas escolas, 
iniquo é limitar esse direito aos que se queiram de
dicar ao ensino superior da mocidade, cuja idade e 
desenvolvimento inteletual oferecem garantia. A fis- 
calisação do pai de familia deve bastar num caso, 
como no outro. Nos estabelecimentos de instrução 
superior, organisados pela força da iniciativa indi
vidual, está também o pensamento embrionário das 
faculdades livres, que poderão deles nascer. São estes 
os principios em que o projéto buscou inspirar-se.

IV. As faculdades do Estado e com elas o ensino
superior estão em sensivel decadência. Para isso têm 
concorrido diferentes causas, que facil fora remover. 
0 ensino oficial, exclusivo e unico, qual existe entre 
nós, resente-se da falta de emulação dos lentes. Estes, 
além disso, não encontrando no magisterio as con
dições de plena independencia que os deixem a salvo 
das necessidades da vida, são obrigados a dedicarem- 
se a outras profissões, que os distraem do magiste
rio, com grave prejuizo da ciência e do ensino. A 
politica, por outro lado, absorve os mais belos ta
lentos das Faculdades, que, por ocasião de abrirem-se 
as camaras e até as assembléas provinciais, ficam 
privadas de um grande numero de lentes. Dos meios 
se antolham á primeira vista como corretivos a esses 
males. Entregar o lente exclusivamente ao ensino e 
á ciência, e crear o poderoso estimulo da emulação
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de outros professores. O primeiro seria a incompa- |  
tibilidade com o aumento de vencimentos e maiores |  
garantias; o segundo a liberdade do ensino. Si não ] 
é possível realisar desde já a incompatibilidade com li 
as vantagens que devem rodeal-a; tentemos, ao me- j 
nos, o segundo meio, que por si só poderá alcançar 
prestigioso efeito. O ensino livre, em qualquer dos ;| 
ramos da instrução, é poderoso elemento de progres
so e constitue-se na vida dos povos cultos o elo mais ^ 
forte da civilisação; cresce, porém de importância |  
quanto ao assunto que ora se suscita, porque essa 
liberdade é, por assim dizer, a alma da instrução 1 
superior que sem ela não pode manter-se em altura 
digna da ciência. Longe de nós o pensamento de I 
elevar o ensino das faculdades, á região das puras 
abstrações cientificas, como na Alemanha, cujas uni
versidades, só indiretamente preparando para as pro- 1 
fissões, dedicam-se antes de tudo ao profundo desen
volvimento das ciências; mas também o circulo de I 
íerro traçado^ pelo predomínio exclusivo do ensino 
oficial esterilisa as vocações, amesquinha o estudo, 
tolhe o progresso da ciência e degenera a alta cul
tura inteletual em simples aptidão para as profissões 1 
praticas.

Entre os dois extremos está o meio a seguir-se. A 
instrução superior, pela dupla feição que a carate- 
risa, exige como condição essencial a liberdade do en- 
sino; são duas idéas congeneres, separal-as é divorcio |  
que desnatura a instrução superior. Si muitas vezes 
não se revelam neste sentido as tradições quasi sem- |  
pre eivadas de espirito centralisador, "esta é pelo me- I  
nos a lição experiente do século atual, a ultima pala- I 
vra da civilisação moderna. E’ inspirando-se neste ge- § 
neroso pensamento que a comissão de instrução publi- I

IIi
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ca vem apresentar á sábia apreciação desta augus
ta camara o seguinte projeto de lei:

A assembléa geral decreta: Nas faculdades e es
colas de instrução superior, abrir-se-ão regularmente 
duas vezes por ano, pelo menos, uma inscrição para 
exame, á qual serão admitidos quantos o requeiram, 
independente de matricula e frequência do respectivo 
curso oficial. Na inscrição é livre ao proponente re
querer exame de uma só materia de um dos anos ou 
das materias de um ou mais anos do curso da faculda
de, guardada entretanto a ordem de sua dependencia 
quando assim fôr necessario; e os inscritos serão ad
mitidos a exame no dia determinado pela congre
gação. Para ser admitido á inscrição deverá o propo
nente: l.° mostrar-se habilitado perante o diretor da 
faculdade ou escola nos preparatórios exigidos para 
a matricula do curso a que pertencer a materia a cujo 
exame se propuser, juntando as certidões das aprova
ções em exames publicos; 2.° provar a identidade 
de sua pessoa; 3.° apresentar atestado de habilitação 
passado por algum professor livre, oficialmente re
conhecido; 4.° pagar a contribuição da matricula da 
faculdade, depois de estar considerado habilitado 
para inscrever-se. O proponente provará a identida
de de sua pessoa, sendo ela atestada por escrito por 
um dos lentes da faculdade ou por qualquer pessoa 
conhecida e bem reputada no lugar em que esta fun
cionar ou por qualquer outro modo que seja aceito pelo 
diretor da faculdade. Reconhecendo-se a inexatidão do 
atestado de identidade e provando-se que a pessoa 
que se apresenta a fazer exame livre não é a mesma 
em cujo nome se requer, tanto o individuo que assim 
se apresenta com o nome mudado, como aquele que 
atestou a sua identidade, incorrerão no art. 301 do 
codigo criminal. O diretor da faculdade promoverá



-T m

a punição dos delinquentes, levando o fato ao conheci
mento do promotor publico. 0 proponente, em cuio 
nome outro individuo houver prestado exame ou obti
do inscrição para prestal-o, perderá este e todos os 
exames livres que perante qualquer faculdade hou- 
ver íedo ate aquela ocasião. Neste caso e para esse 
eleito a respectiva congregação dará conhecimento
pnmíi0 ao S°verno e ás congregações das outras fa
culdades. O proponente inscrito prestará exame vago 
das matérias que se houver inscrito e o tempo dos 
exames orais será o dobro do que fôr marcado nas
da^memrn <f° g°^er,n° para os exames dos cursistas da mesma faculdade ou escola.

O estudante matriculado na faculdade ou escola 
superior que tiver perdido o ano por faltas ou repro
dessae°aÍoVseaaSeF admÍtÍdo á m enção das materias 
OTndivW.m ° rCqUCrer Sl'geitü a exame vago.
de ?, , <J' IC SC T Strar habilitad° nas materias „  " ou mais anos de qualquer curso superior por
exame feito em inscrição livre, tem direito a matri-
c í S o V Y ?  nnediatamente superior do mesmo 
f l ,  m a U,da!lte matriculado em uma escola ou
das matderia°dHra re.querer mserição livre para exame
nas n T  de 0U San°S da mesma faculdade e
hflitartA, ar 0Utr0 CUrS°- Mostrando-se assim ha- 
.,f |d ‘.m t0lias as materias de um ano da faculda- 
de, fica dispensado da matricula e frequência desse
nnr \-n Pr.°Pon,rnte que tiver sido aprovado em exame
L ™ "SCnf °  em todas as matérias de um curso 
" iperior, tem direito ao grau acadêmico da respectiva 
escola ou faculdade e gosará de todas as garantias 
e direitos inlierentes a esse grau.

E’ ‘!vre 0 exercício do magisterio particular em 
„ ,rsos dí[? materias de instrução superior, podendo 
estes realisar-se no recinto das proprias faculdades

Cursos livres



A Instrução e o Imperio 595

ou escolas do respectivo curso oficial. Os diretores, a 
quem os professores requererem, deverão aí conceder 
salas em que possam funcionar esses cursos livres sem 
prejuisos das aulas da faculdade. Esta concessão porém 
só poderá ser feita si o professor fôr graduado por 
alguma faculdade do Imperio, de saber e moralidade 
reconhecidos. Os cursos livres que funcionarem no re
cinto das faculdades ficarão sujeitos á fiscalisação do 
diretor na parte relativa á moralidade e bôa ordem, e, 
por meio de representação deste, poderão ser suspen
sos pela congregação. Desta suspensão ha recurso 
para o governo.

E’ permitida á associação de professores para le
cionarem conjuntamente e em um só estabelecimento 
todas as materias do programa oficial de um curso su  ̂
perior. Estas associações poderão ser fundadas e di
rigir-se-ão por seus estatutos independentes de auto- 
risação e qualquer intervenção do governo; devendo 
entretanto fazer as comunicações do paragrafo seguin
te: 0 professor que abrir um curso livre deverá co
municar aos diretores das respectivas faculdades, ao 
ministro do Imperio na Corte e aos presidentes nas 
provincias. Nesta comunicação se deverá declarar o 
nome, qualidades e domicilio do professor, lugar em 
que o curso funciona e o objéto do ensino. Por oci- 
sião de cada inscrição, deverá comunicar aos dire
tores das faculdades os nomes dos seus alunos que se 
inscrevem para o exame; devendo também fazer 
esta comunicação o professor que ensinar particular
mente uma ou mais materias de instrução superior, 
sem que inaugure um curso publico. 0  diretor da 
faculdade poderá não aceitar, os atestados de pro
fessor que não tenha feito as comunicações acima re
feridas.
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Os cursos livres, estabelecimentos livres de 
ensino superior, poderão ser fundados e sus- 
tendados por sociedades que a esse fim se des
tinem. Estas sociedades organisar-se-ão indepen
dente de autorisação do governo, a cuja apro
vação não precisarão apresentar os seus estatutos. 0 
professor livre que mantiver por mais de cinco anos 
urn curso publico e apresentar 20 ou mais alunos 
aprovados em exames livres, terá, em igualdade de 
circumstancias, preferencia nos concursos em que en
trar para ser nomeado lente da faculdade; podendo 
o governo conceder-lhe, ouvida a respectiva congre
gação, o titulo de lente honorario, da faculdade, si 
durante esse tempo o curso houver sido realisado 
no recinto dela, com regularidade sem interrupção”.

Debate. Foi dos mais interessantes pela expo-
os oradores do estado geral das 

instituições de ensino superior no paiz comparadas 
com as das nações mais cultas do mundo. O sr 
Corrêa^ de Araujo (Pernambuco) justifica as suas 
restrições ao dispositivo do projéto relativo ao livre 

* fx r̂ciGí° do magisterio particular em cursos das ma- 
tenas de instrução superior no recinto das proprias 
faculdades ou escolas do respectivo curso oficiai. Não 
combate a liberdade de ensino; tratando-se de es
tudo de qualquer ciência deve haver, quer para 
aquele que ensina, quer para aquele que deseja apren
der, a mais ampla, a mais completa liberdade. O 
concurso individual, reunido aos esforços do Estado 
aos esforços coletivos, influirá muito eficazmente 
para que a causa da instrução se propague e possa 
produsir os resultados desejados. Entretanto, repete, 
xaz restrições ao dispositivo acima referido. A inter
venção do governo torna-se tanto mais necessaria, 
quanto íalta aos particulares, aos cidadãos, o espirito
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de iniciativa... E’ preciso uma tal ou qual centra- 
lisaçao necessaria ao governo, sem que esta se con
verta em tropeço á ação individual. 0 paiz não esta 
em condicões de prescindir a intervenção oficial. A 
liberdade plena de ensino poderá produsir vantagens 
e resultados no estado em que se acha o Brasil? 
Duvida muito. Nos estatutos dos institutos de instru
ção superior está consagrada a liberdade de cursos 
particulares. Quem foi que até hoje se aproveitou 
dessa faculdade para abrir cursos? Diserp que ha 
cursos livres de medicina na Corte. Sobre estes cur
sos toma o depoimento dado ao Senado pelo senador 
Jobim (ex-diretor da Faculdade): “tudo é miseria 
na Faculdade de medicina do Rio de Janeiro.”

O sr. Barão de Maceió (professor da Faculdade 
de Medicina e deputado de Alagoas) “ . . .  Da con
frontação dos dois primeiros dispositivos do projéto 
se infere que um não pode existir sem o outro. Não 
pode haver aprendisagem livre se não houver ensino 
livre; pois do contrario nula e irrisória é a liberdade 
de aprender. Como se deve entender essa liberdade 
de aprender se se nega o meio de a realisar? A idéa 
de aprender é uma idéa relativa, que presupõe ne
cessariamente a idéa de ensinar. 0  deputado Corrêa de 
Araujo historiando os diferentes sistemas de ensino 
que tem regido, em paises cultos, o ensino superior, 
enumerou os tres principais, dos quais o primeiro é 
a direção e tutela absoluta do Estado; o segundo é 
a liberdade completa e inteira independeneia, sem 
a minima intervenção do poder publico; e o 
terceiro é o meio termo entre estes dois extremos, 
no qual se casa intervenção benefica do governo com 
a liberdade concedida em termos hábeis de ensinar 
e aprender. 0  deputado por Pernambuco pronunciou- 
se em favor do sistema medio. Estamos de acordo.

t
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secundario, o individuo que se julgar nas condições 
de ensinar as materias que constituem os preparató
rios dos cursos superiores, estabelece o seu colegio, 
chama outras pessoas a seu juiso, igualmente habi
litadas, associa-se a elas, e exerce livremente as fun
ções do magisterio. O governo exerce apenas uma li- 

jgeira interferencia: a sua fiscalisação não põe pêas 
Já liberdade de ensino. O que sucede é que o estu- 
í dante que adquiriu conhecimentos em tais colégios, 
não pode servir-se deles para os efeitos legais, sinão 

I depois de ir conferil-os em exame perante os deie- 
í gados do governo. Se o principio está adotado na 
instrução secundaria, se já existe em relação ao en- 

Isino superior, que muito que concedamos esta me
dida como complemento, no que diz respeito a este 
ultimo, igualando-o em vantagens ás que tem o se
cundario? O que o projéto estatue, já vimos, não é 
uma inovação sem exemplo no paiz, o que desejo 
é que o superior fique em pé de igualdade em que 
está o secundario; é que mediante o ensino e apren- 
disagem livre, de que gosa este ultimo, possa o pri
meiro, o superior, chegar a exhibição das provas ofi
ciais nas escolas do governo e a seus resultados le
gais. Alega-se que o paiz não está preparado para 
esta reforma. Qual o preparo? 0 primeiro preparo 
para aprender consiste de um lado em que os indi 
viduos tenham desejo ardente de ilustrar o seu espi
rito, e do outro em que haja pessoas capazes de lhes 
ministrar a instrução. E’ inegável que a nossa moci
dade é avida de saber, que faz até sacrificios onero
sos; é conhecido que temos já hoje pessoal muito 
habilitado para o magisterio particular e ensino livre. 
Que é que significam as muitas e repetidas reformas 
nos regulamentos de instrução, a abolição do ponto 
com 24 horas de antecedencia nos exames, as provas
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Vag.OS em muitas materias, e o curto es- 
paço de meia hora apenas, concedida ao ponto nos
S ff ? ao mtwamente vagos? Que significação tem 
tudo isso sinao que estamos nos preparando lia lon^n
r , K „ * ? n r lor. ™ £ p ~ v « s .»ae en sin o? Do ensino particular com  as regalias oup

S r ™  ad r J f à  ru,ltars°muigens. 1. a facilidade de aprender, ás veses mais ro- 
moda, e nem sempre menos utilmente fóra das esco-
que seCaprmd°e1S .^ c^ lll,ecido cJue não é só nelas que se aprende, facilidade sem  a qual ficarão rmnn
tem ficado, privados dos benefícios da insC cão sÍ
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a diniiiuuçao do largo tempo dos tirocínios, vexato-
uma ouma'is'cien “ aÍgUDS íovens í ue> sabendo já ima ou mais ciências das que nelas se ensinam no
dem requerer a prestar os respectivos exames e não
ficam sujeitos a estudal-as de novo nos cursos’da es-
cola nem a um tempo fatal de cinco, seis ou sete
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O Sr. Lima Duarte (Minas): vota pelo projéto. 
As pêas, os obstáculos opostos ao desenvolvimento 
do ensino, esta tutela constante que tudo avassala, 
que faz com que o cidadão não possa abrir um curso 
sem previa licença do governo, sem mostrar-se habi
litado, não pode continuar, não tem mais razão de 
ser. Não pensa em acabar com o ensino oficial; quer 
o ensino livre, quer a concurrenda; mas é preciso 
melhorar-se o ensino oficial, porque como está não 
é possivel continuar, e os sacrificios que do Estadoi 
recebe serão infrutiferos e baldados. Pensa até que, 
estabelecido o ensino livre, o governo deverá vir em 
auxilio e facilitar àqueles que tiverem o curso de 
ciências naturais, os gabinetes e laboratorios perten
centes ás faculdades; os recursos particulares não 
são suficientes para mantel-os nos cursos privados.. .  
A Faculdade de medicina da Corte é um dos estabele
cimentos menos considerados pelo governo: além de 
não ter edificio apropriado, o ensino está mal dis- 
tribuido, e os lentes por maiores esforços que façam  
não podem desempenhar satisfatoriamente, não po
dem explicar convenientemente as suas disciplinas. 
E’ assim que o curso de zoologia faz-se o mais resu
midamente possivel, quando não fica incompleto; não 
ha preparadores especiais; não ha horto botanico. A 
aula de quimica mineral, dirigida por docente que 
honra o paiz, não tem gabinete; os instrumentos, apa
relhos e mais objétos para a formação de um gabi
nete estão atirados em um dos salões de envolta com 
instrumentos de quimica organica, fisica, anatomia, 
botanica. O governo mandou vir estes instrumentos, 
mas não se lembra de sua colação e conservação e 
em breve estarão inutilisados. Sistema de gastar-se 
sem método, sem fim determinado. Na aula de qui
mica organica, não se fez o curso de biologia; no seu
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laboratono também não lia preparadores. No curso 
e anatomia descritiva deixou-se de fazer o curso de

e m T a lT a c L T a d f^ " ' °  eSÍud° de “ atomia é'feiío m saja acanhada em pequenas mesas de disseocãn
de maneira que os alunos não podem trabalhar nem
tr ih n ^ f  f  qUe estã° feitas- Além disto ha má di™tnlmiçao do ensino: um só professor para alunos do 

uma dificuldade extraordinaria em se reunirem H&

o de química industrial E^tudo0ristSj 
ainda serve para mostrar o quanto pode a politica
faz al?umkecoqusa SE’Pd-a fp0lij 'Ca e para Politica se 
trado Visconde do f L  í? daqueIa Esco]a o ilus-

m s m r n m
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isongeiro, o que se não está como deve ser um a Es-, 
ola politécnica, ao menos está em estado satisfa- 
orio em relação ás nossas circum standas. A reform a 
)orque passou tendo em vista m elhorar o sistema 
'e ensino, não conseguiu o fim  desejado, colocando-o 
>elo contrario em estado de tornar sinão impossivel, 
o menos dificilimo p ara  os professores, como para  

bs estudantes que pouco ou nada aproveitam . Além 
dos cursos especiais da Escola ha um  curso geral onde 
se acumulam um  tão grande num ero de m aterias que 
o governo em pouco tempo viu-se na necessidade 
de crear mais um a cadeira e m odificar todo o siste- 
jma de estudos inconvenientes que continuam  a dar-se 
nos cursos especiais com a acum ulação das m aterias 
que impossibilitam o aproveitam ento dos alunos e 
muitas veses com pletar-se o curso. A reform a em 
vez de m elhorar o estudo pratico, nada  fez ou antes 
acabou com ele. A experiencia nos gabinetes de fisica 
e de quimica se fazem em pequena escala e unica
mente pelos professores, quando seriam  muito m ais 
proveitosas se reprodusidas pelos estudantes. Os es
tudos práticos se fazem  durante as ferias, quando 
seria para desejar fossem feitos durante o ano letivo, 
á medida que os alunos fossem adquirindo os conhe
cimentos teoricos das respectivas aulas. Ha falta  de 
modelos de m adeira, ferro  e massa em num ero sufi
ciente para  o estudo de modelos de m adeira, ferro  
c massa em num ero suficiente p a ra  o estudo dos es
tudantes. E* s o m e n te  o g iz  so b re .a  p e d r a  o ú n ic o  m a 
terial de  c o n s tru ç ã o  q u e  a li ex is te . A reform a trouxe 
também um a distinção odiosa entre lentes e profes
sores: os de desenho ou trabalhos gráficos, além de 
serem m al rem unerados, não fazem parte  da congre
gação. P ara  a Escola foram  contratados dois profes
sores: um de quim ica industrial e outro de biologia;
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este já se re tirou porque o contrato não foi cum
prido da parte do governo.

Na Escola de minas ha diversidade e m u lt ip li
cidade de conhecimentos exigidos para a admissão 
para a m atricula no curso. Seria conveniente que 
o curso da Escola em vez de dois anos fosse quatro, 
fazendo parte dela as materias do curso geral da 
Escola politécnica. Disposição não conveniente é a 
lim itação do numero de alunos, a dez. O fim  da Es
cola é form ar pessoal habilitado para a exploração 
de minas, estabelecimentos metalúrgicos e estudos 
geologicos; e não se deve receiar, como parece, que 
os alunos da Escola não encontrem logo emprego... 
O concurso para a admissão é fe ito  em Ouro Preto, 
tendo a comissão examinadora de a b rir nesta Corte 
novo concurso para aqueles que pretendem a m a tri
cula; além dos inconvenientes das viagens, ha des
pesas que devem sobrecarregar o Tesouro; é por tan
to conveniente que os pretendentes á m atricula  se 
d irija m  a Ouro Preto. O Conservatorio de musica 
não tem recebido as verbas votadas em todos os 
exercícios. Além disto não ha nem regulamen
to, nem organisação de ensino; os professores 
vão abandonando as cadeiras. A  Academia de 
Belas-Artes está em condições m ás: as cadeiras de 
estética e escultura não funcionam ha muito tempo; 
as aulas, oficinas de p intura, arquitetura fazem-se 
em pequenos cubículos; as exposições demoradas in 
terrompem constantemente a regularidade das aulas. 
Estabelecido ó ensino liv re  e facilitando o Estado os 
seus recursos àqueles que quiserem a b rir os seus 
cursos, é de esperar que o paiz, colha beneficos re
sultados, e que o ensino o fic ia l com a concurrencia 
terá igualmente dec melhorar.



A Instrução e o Imperio buo

Depois do deputado m ineiro, o sr. F rank lin  Do
ria  (do Piauhy) “ entra no debate im pelido pela con- 
vicão de que, entre nós, a liberdade do ensino supe
rio r precisa ser aplicada em sua plenitude; precisa 
mesmo quando não fosse como elemento de pro
gresso de alta cu ltura c ientifica e lite ra ria , so porque 
é a lib e rd a de ... São m u i poucos os ramos de alto 
saber humano representados nas nossas instituições 
cientificas. Cifra-se a nossa instrução superior nos 
cursos das faculdades de dire ito , nos cursos das duas 
faculdades de medicina, e nos da escola politécnica, 
não falando na de Ouro-Preto, que ainda nao fun
ciona regularmente. Distinguem-se todos estes cursos 
por seu carater teorico; essencialmente teoricos nas 
faculdades de d ire ito ; com quanto o ensino experi
mental ultimamente se tenha desenvolvido um pouco 
nas escolas medicas e politécnica, ainda nestes es
tabelecimentos ele é menos pratico que teorico. . .  
A lém disto o ensino mais ou menos teorico que se 
dá entre nós não é suficiente, porquanto estes insti
tutos não estão dotados de todas as cadeiras exigi
das pelo progresso da instrução superior. As escolas 
jurid icas não tem cadeiras de legislação estrangeira 
e de h istoria do d ire ito  pa trio ; ainda: uma de medi
cina legal, outra de introdução geral á ciência do 
d ire ito  ou enciclopédia ju rid ica . Nao e menos indis
pensável uma cadeira de d ire ito  financeiro, em uma 
epoca em que as questões de finanças e de orçamento 
assume preponderância nos governos parlamentares; 
não basta que se ensine economia politica. Assinalo 
ainda que os estudos mesmos professados nas cadei
ras existentes muitas veses não se completam, 
mesmo inconveniente se dá nas ^escolas de medicina. 
Não é mais lisongeiro a situação da docência, no
meados os lentes propriamente pela vontade do go-
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verno, duran te  o exercício de suas funções ainda es
tão subordinadas á sua au toridade; percebem  escas
sos vencimentos e são por isso forçados a distrair-se 
do magistério ou acum ular algum a outra profissão» 
Em fim quando já  se acham  gastos pelos anos e pelo 
trabalho  jubilam -se, ainda sem recom pensa digna 
e sem esperança de m ontepio ou pensão para suas 
fam ilias. Por outro lado qual o alvo daqueles que 
seguem os cursos superiores? Aquisição desinteres
sada da ciência? São m ui fracas ainda as condições 
de adm issão aos cursos superiores, entre nós. As 
habilitações p ara  a m atricula consistem apenas 
no exame de alguns preparatórios, cujo núm ero 
varia segundo a categoria do estabelecimento. Os 
candidatos à Escola politécnica não precisam  sa
ber nem  latim , nem  retórica, nem  filosofia . . .  Mas 
o que ha  de caraterístico é que os nossos jovens, pela 
m aior parte, estudam  os preparatórios no intuito  de 
se hab ilitar a p restar exames obrigatorios e m atri
cular-se nos cursos superiores; seguem estes cursos 
dominados da preocupação quasi exclusiva da obten
ção de um diploma que lhes permita ocupar uma po
sição, m ais ou menos brilhante, mais ou menos lucra
tiva. Indica apenas um a propensão, que é acoroçoada 
pelo carater e costumes nacionais; é um a especie de 
passe p a ra  as profissões liberais ou para  as funções 
publicas. Mas o que grandem ente concorre p a ra  "ali
m entar essa propensão é a organisação do nosso en
sino publico superior, a qual a inda não tem  requisi
tos suficientes para  in sp irar aos jovens estudantes 
o am or e o gosto desinteressado da c iência . . .  A or
ganisação do nosso ensino superior tam bém  sente 
da fa lta  de liberdade adm inistrativa dos corpos do
centes. Os diretores são nom eados pelo governo; o 
governo é quem faz a p rim eira nom eação de pro-
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fessores, porque a segunda só depende da condição 
de antiguidade. Os membros das congregações são 
apenas preparadores de processos de concurso pe
rante o governo que delas exige, além de um relato- 
rio circumstanciado, todas as provas escritas do con
curso; e como se isso não bastasse para prejudicar 
a independencia das congregações e de alguma sorte 
desconsideral-as, o governo pode anular o concurso, 
a pretexto de falta de formalidades; pode anulal-o 
ainda por simples motivo de conveniência; e o que 
é mais, pode, prescindindo afinal de concurso, no
mear os lentes das faculdades, sem a minima coo
peração dos diretores ou das congregações. Depois 
de dois concursos infrutiferos, nomeia, como no caso 
das faculdades de direito, o lente sem dar satisfação 
a ninguém. Todas as deliberações da congregação, 
todas as suas decisões dependem de homologação do 
governo. Com semelhante administração que se ca- 
raterisa por esse opressivo sistema de tutela oficial, 
compreende-se que os estabelecimentos de ensino su
perior não tenham plena liberdade cientifica, ou de 
ensinar. Gosará de liberdade cientifica o lente que é 
obrigado a tnodelar as suas lições por um compendio 
que deve ser aprovado pelo governo? Gosará de li
berdade cientifica o lente que, sob pretexto de ex
pender doutrinas perigosas ou subversivas, arrisca- 
se a ser suspenso de tres meses a um ano, com pri
vação dos respectivos vencimentos? Os estatutos não 
definem o que sejam doutrinas perigosas e subversi
vas, ficando tudo dependente do juiso do governo, 
que é afinal quem confirma ou levanta a suspensão 
decretada pela congregação.

A organisação material do nosso ensino supe
rior, excetuado o edificio da Escola politécnica, aliás 
insuficiente para os estudos que foram reorganisados,
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em que miseráveis edificios estão alojados os outros 
estabelecimentos! A Faculdade de direito do Recife 
meteram-na em uma casa de sobrado particular; as 
de medicina, quasi privadas de ar, de luz e de es
paço estão encantoadas nos antigos hospitais onde 
outr’ora se instalaram. A de S. Paulo achou abrigo 
em um antigo convento. Suposto as faculdades de 
medicina e a escola politécnica hajam sido providas 
recentemente de alguns instrumentos, aparelhos, co
leções de especimens, livros etc. ainda estes recur
sos materiais satisfazem muito mal ás exigências dos 
estudos práticos. E’ o que se revela de todas as “me
morias historicas” mais recentes, que me dei ao tra
balho de compulsal-as; é o que se revela também 
do relatorio apresentado este ano pelo digno diretor 
da Escola politécnica, o sr. visconde do Rio Branco. 
Neste relatorio se diz que os laboratorios e gabine
tes precisam de quasi tudo que é necessario para 
que o ensino teorico seja acompanhado de aplica
ções proveitosas. Quanto ás bibliotecas das faculda
des de direito, cada uma tem o seu bibliotecário e 
até um ajudante; só lhes faltam livros e leitores; 
nas suas carunchosas prateleiras não se encontra nem 
uma coleção da legislação patria, não se encontram 
alguns compêndios adotados nos cursos. A situação 
do ensino religioso ainda é mais triste. Os cursos 
dos seminarios estão quasi sem alunos; e o que é mais 
grave, os cursos não preparam convenientemente 
para as funções do sacerdócio. Em consequência es
tão as paroquias privadas do pasto espiritual; outras 
dirigidas por párocos poucos idoneos; outras con
fiadas a párocos estrangeiros. Uma das causas deste 
abandono é a sua imperfeita organisação. A inter
venção do governo aí é ainda mais vexatória do que 
nos outros institutos oficiais. O decreto de 1863 su-
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ieitou os seminarios a um regime atentatorio da mde- 
pendençia administrativa e liberdade cientifica, e 
mesmo ofensivo aos direitos do episcopado. Depois de 
ter o governo por sua incuria deixado continuar a 
passar pela humilhação de ver o nosso ensino supe
rior descido a tamanho grau de abatimento, quais as 
medidas que nos vem propôr no intento de melho- 
ral-o? 0  senhor ministro do Imperio limita-se a re
comendar em seu relatorio a creação de uma univer
sidade, de acordo com o projéto de 1870. A creação 
de tal instituto não representa por si só, progresso 
de instrücão superior. Segundo o plano de 1870 essa 
universidade compor-se-á de quatro faculdades: di
reito, medicina, teologia e outra de ciências naturais 
e matematicas. Não entraria uma faculdade de le
tras . . .  A universidade será de pouco proveito ao 
ensino superior entre nós, se não se levar a efeito a 
reorganisação deste ensino, dando-lhe por alicerce a 
unidade de constituição de estabelecimentos, a liber
dade administrativa dos corpos docentes, a liberdade 
cientifica, o aumento dos meios inteletuais e mate
riais de estudo, além de outras bases decorrentes da 
liberdade de ensino, como a concurrencia^ entre os 
professores publicos e particulares nos institutos ofi
ciais e ainda a liberdade de estudos.” Depois destes 
discursos o projéto toma o caminho do arquivo...

\
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INSTITUIÇÕES CIENTIFICAS E LITERÁRIAS

1857. Academia Imperial de Medicina. “Durante 
o ano passado tiveram lugar onze sessões desta aca
demia, nas quais se distribuiram questões cientificas 
e foram lidas algumas memorias. Foram nomeados 
mais um membro honorario e outro correspondente. 
A insuficiência do subsidio de 2:0QO$OOO anuais que 
é prestado á mesma Academia pelos cofres publicos, 
e alguns defeitos de sua organisação, não lhe tem 
permitido tomar o desenvolvimento que se deve de
sejar. A importância desta instituição exige que os 
poderes publicos lhe prestem eficaz auxilio, e a ha
bilitem para tomar o lugar que pode ocupar em be
neficio do paiz, e que se deve esperar dos talentos 
e conhecimentos de seus membros, e das luzes de 
seu presidente. Lembrei-me de melhorar a sua orga
nisação, mas não pude levar a efeito esta intenção 
porque a reforma para constituil-a no pé em que 
conviria que ficasse, importaria aumento de «despe
sas para a qual não me achei autorisado.” (Do rela
tório do ministro do Imperio).

1857. Instituto Historico e Geográfico brasileiro. 
“Tem proseguido este Instituto no desempenho do seu 
programa com louvável solicitude da parte de seus 
socios. Nas sessões que tiveram lugar durante o ano 
findo, se fez a leitura de interessantes trabalhos ori-

Cll
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• rirk« «meios e de outros relativos a pontos con- 
S n t e °  á S a f i a  e da historia patria. Entre, aque
les trabalhos niereóe especial menção o Pro.!eo  
Instruções que o Instituto ofereceu ao governo e que 
e £  aprovou, para a comissão cientifica de natura
listas nacionais que tem de explorar algumas das Pro- 

i vincias menos conhecidas do Imperio. A revista m  
mensal regularmente publicada, tem apresentado 
muitos trabalhos importantes. A consl|" .* f  ° 
de 4:000$000 com que concorrem os cofres Pu 
para a manutenção do Instituto, tem sido aplicada 
ás suas despesas. Não tem sido possível ainda fa 
zer-se a impressão dos manuscritos de «rande m- 
teresse que existem no seu arquivo por falta de meios, 
conviria! pois que além daquela subvenção lhe fos
se prestada alguma quantia por uma so vez para au- 
xiliar a dita impressão, ou pelo menos a dos a - 
cumentos mais importantes. A historia e a geografia 
não podem deixar de merecer a mais especial aten- 
cão dos poderes do Estado. Cada geraçao tem com 
as seguintes o dever de concorrer para o seu desen
volvimento, e para que não se percam, nem as tra
dições nacionais, nem a noticia de objetos cujo co
nhecimento possa interessar o futuro. O governo ti
nha m andado  á E uropa  o dou tor A n ton io  G onçalves 
Dias com  o f im  de colher dos arquivos dos paizes es
trangeiros, e p rin c ip a lm en te  dos de P ortugal e n e s -  
panha , docum en tos que p u d essem  servir para tal fim. 
Havia ele já adiantado alguns trabalhos desia na
tureza; mas entendendo o governo que convinha se
parar esta comissão da outra de que também se 
achava incumbido, relativa á instrução publica, alim 
de poderem ter ambas maior impulso, nomeou para 
substituil-o, na que se trata, o comendador João Fran
cisco Lisboa, cujos conhecimentos literários e gemo
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investigador são assás conhecidos. Ultimamente recebi 
uma porção de documentos historicos, em parte de 
subido interesse, remetidos pelo mesmo doutor, e re
solvi mandal-os arquivar no Instituto. Igual destino 
devem ter outros que se estão preparando, e que se 
espera brevemente. Ali poderão ser aproveitados, ser-jj 
vindo de complemento e auxilio o que já possue ol
Instituto.” (Idem). tal]

1857. Biblioteca Publica. Achando -se concluídas!
as obras que no edificio do largo da Lapa eram in-l | sal] 
dispensáveis para o estabelecimento da Biblioteca, l ceiJ 
e que foram interrompidas pelas circumstandas ex- 
traordinarias, ordenei que quanto antes, se efetuasser. 
a sua translação. Logo que esta se realise tratará o |jjNo 
governo de formular instruções que melhor regulem M a*e 
o serviço de modo a ser franqueada ao publico, tam- ® a < 
bem á noite, a fim de que a possam frequentar as 
pessoas que de dia carecem de tempo. Aumentou-se. 
no decurso do ano findo, com a aquisição de 544 
obras. Entre estas se notam algumas de muita im
portância, oferecidas em nome de diferentes gover
nos; outras compradas por ordem do governo. No Mnc 
mesmo periodo foi a Biblioteca frequentada por 3.407 ; 1  rã 
pessoas que consultaram 7.314 obras. Eleva-se hoje | p c  
o numero total das obras acerca de 86.000 volumes. 
(Idem).

Fr
do

1857. Museu Nacional. “As secções destes estabele
cimento ocupam-se regularmente com os trabalhos 
que lhe são concernentes. Amostras de carvão de 
pedra e de outros minerais colhidos em diversas Pro
vincias e remetidas pelo governo e por particulares, 
foram ali sujeitas aos convenientes exames. O 
Museu adquiriu diferentes objetos que lhe fo
ram oferecidos. Merece, entre eles, particular men-

A
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mo o presente de 260 exemplares de antiguidades, 
devidos á munificiencia imperial. Do seu coletor nas 
províncias do Pará e Amazonas recebeu duas impor
tantes remessas, constando de 480 exemplares de ma- 
Imiferos e aves, entre as quais se acham algumas es
te ie s  raras. Houve por compra 231 moedas e me- 
lalhas de ouro, prata e cobre, sendo o seu custo de 

.5001000. O doutor Antonio Ildefonso Gomes, regres- 
tando de sua viagem ás Provincias do norte, ofere
ceu ao Museu a coleção de plantas e minerais encon
trados em diversas localidades do interior das 1 ro- 
vincias do Ceará, Piauhy, Maranhão, Rio Grande do 

! Norte, e nas margens de S. Francisco. Ultimamente 
I atendendo á representação do seu diretor, autorisei 
a construção de algumas obras de que carecia o edi
fício. Estando já nomeada, e devendo seguir breve- 
ímente para o seu destino, a comissão exploradora do 
interior de algumas das nossas Provincias menos co
nhecidas, é de esperar que o Museu se enriqueça com 
os produtos que serão por ela colhidos nos tres rei
nos da naturesa. Esta comissão cuja creação foi auto 
risada pela lei de l.° de janeiro do ano passado, com
põe-se de cinco secções; foram nomeados: <> doutor 
Francisco Freire Alemão, para secção de botanica, ten
do por adjunto o doutor Manoel Freire Allemao, e de
vendo servir de presidente da comissão; o doutor 
Guilherme Schúb de Capancma para mineralogia e 
geologia, sendo adjunto o l.° tenente de engenheiros 
Miguel Antonio da Silva; para a de zoologia o doutor 
Antonio Ferreira Lagos e adjunto João Pedro da 
Silva Rqal; o doutor Giacomo Raja Gabaglia para 
a de astronomia e geografia; e o de bacharél Anto
nio Gonçalves Dias para a de etnografia e narrativa 
da viagem. Deverá a comissão começar os seus tra
balhos pela provincia do Ceará, remetendo os pro-



614 Instituições cientificas e literárias

dutos que adquirir, á proporção que se forem pre
parando. Para o bom exito destes trabalhos expedi 
instruções, e mandei comprar na Europa os livros e 
instrumentos necessarios que não podiam aqui ser 
obtidos perfeitos e por preços tão vantajosos. Logo 
que forem recebidos, partirá a comissão para a dita 
provincia, e o governo a auxiliará com os meios a 
seu alcance para que tão patriotica idéa produsa to
dos os seus frutos. Pela minha parte ligo a maior 
importância a esta comissão, convencido de que vai 
preencher uma lacuna que ha muito tempo sentia- 
mos. Os seus resultados compensarão largamente os 
sacrifícios que forem feitos.” (Idem).

1859. Biblioteca Publica. “Logo que se conclui- 
ram as acomodações e arranjos necessarios ao novo 
edificio para o qual se transferiu este estabelecimen
to, foi franqueado ao publico no ano passado; e 
desde então o serviço continuou com toda regulari
dade. Foi frequentada, durante os cinco meses que 
se seguiram a sua abertura por 867 leitores que con
sultaram obras sobre os diversos ramos do conheci
mento. Além das obras e documentos remetidos á Bi
blioteca pelas repartições publicas e autoridades ou 
por seus autores, adquiriu ela por compra 682 vo
lumes de obras de merecimento. Em compensação 
alguns exemplares da obra Flora FhiimnenslTde Fr. 
José Mariano da Conceição Veloso, oferecidos em 
nome do governo imperial a diversos governos es
trangeiros, foram doados á Biblioteca, nos anos an
teriores, pelos ministros da Inglaterra, França, Sar
denha, Belgica e Austria, em nome dos respectivos 
governos algumas obras de subido valor e interesse, 
e prometidas putras pelos ministros da Russia e das 
Duas Cicilias, e pelo internuncio apostolico. Trata-se

_____

\
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, formular um regulamento para este estabeleci- 
d tn m aual serão adotadas as regras e providen-
S  que p o » .

. woritpi n« fins a crue é destinado, b  urgente a
organisação de um catalogo completo e sistemático. 

(IdeS L u  nacional. “Pouco a u m c n t o u  este estabele-
cimento durante o ultimo ano, tendo-se limitado as 
suas novas aquisições a alguns objetos que diferentes 
ressoas ofereceram-lhe e aos que foi possível com- 
íirar A diminuta soma votada para as suas despesas 
fão oermite que se trate de dar-lhe o impu so de 
i ue carece" quer comprando objétos importantes, 
quer sustentando-se coletores-viajautes
de enriquecerem com as Pre“ 0Ŝ de^ ^ H e  ’ de aue tanto abunda o nosso paiz. Nem ainda se poue
por esta razão dar principio a reumao de s p ™ s  
de anatomia comparada, ramo de ma . .
para o estudo da zoologia, da medicina >da v e te^
naria. Acresce que, aP®zar c' ef ser entjr a insu-volvimento do nosso Museu, faz-se ja sentir 
ficiencia do edifício em que está instalado com qu - 
to se lhe tenham feito alguns aerescentamentos. Mu 
tos objétos relativos a
acumulados em salas e arma > * aue
mente desaproveitados por falta f e espaço e m j  
possam ser convenientemente expostos e .
Assim se acham na secção de zoo fnam exclusfva- 
res ornitologicos os quais alias °C'P  . „ de
mente um dos mais vastos salões do edifício, e 
geologia é avultada a quantidade que ^ossue d ea^  ^  
tras paleontologicas, de fosseis v e g e t a i ,  e 
diferentes terrenos e paizes, de ic , g
das fosseis encontradas nas ™argens d“ ovinciaS dê 
Francisco e em diversos pontos das províncias ae



Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco e Ceará. Den
tro de pouco tempo não haverá também lugar onde 
se coloquem os mamiferos. E’ necessaria uma auto
mação para acrescentar o edificio quanto fôr neces
sario. E’ também evidente o aumento da consignação 
para aquisição de objétos que o Museu deve possuir.” 
(Idem).

Comissão cientifica exploradora. “No dia 26 de 
fevereiro partiu esta comissão para o seu destino, 
dirigindo-se primeiramente ao Ceará, onde se pre
para para regularmente entrar em seus trabalhos 
logo que comece a estação propria. O seu presidente 
é o conselheiro doutor Francisco Freire Allemão; 
está dividida em cinco secções. Do seu objeto já foi 
dito em relatorio anterior. Ordens foram expedidas 
para se prestar todos os auxilios e facilidades nas 
provincias.” (Idem).

1860. Arquivo Publico. “O regulamento de 1838 
foi ha pouco alterado pelo decreto de março deste 
ano. O Arquivo, diz o decreto, é a repartição desti
nada a receber e conservar debaixo de classificação 
sistemática os documentos concernentes ao direito 
publico, á legislação, á administração, á historia e a 
geografia do Brasil. Fica dividido em 3 secções legis
lativa, administrativa e historia. Na l.a o original da 
Constituição do Império, de Ato Adicional °e origi
nais dos atos da Assembléa Geral Constituinte e da 
Assembléa Geral Legislativa; as copias autenticas dos 
atos legislativos das Assembléas provinciais; regula
mentos e mais atos do poder executivo expedidos 
em virtude da delegação da Assembléa Legislativa; 
os atos de igual natureza expedidos pelos presidentes 
de provincia. Na secção administrativa', os originais 
dos atos do poder executivo expendidos para a boa

K j . í - Á  ; y  <  , .
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xecucão das leis; os originais dos atos do poder mo- 
derador; as copias autenticas dos atos expedidos pe
los presidentes de provincias para bôa execução das 
respectivas leis; os originais dos decretos dos concí
lios, das cartas apostólicas ou quaisquer constitui
ções eclesiásticas que contiverem disposição geral e 
íouverem obtido o imperial beneplacito; copias au

tenticas dos atos de igual natureza, a que tiver sido 
denegado o beneplacito; os originais das bulas, bre
ves, e escritos apostolicos expedidos pela Santa S é  
ou por seu delegado, que convier guardarem-se, não 
obstante conterem disposições e graças especiais; os 
originais das proclamações, manifestos do governo 
imperial; copias autenticas dos atos de declarações 
de guerra ou de bloqueio feito pelo governo, e os 
originais de iguais atos das nações estrangeiras com 
relação ao Imperio; os originais dos tratados e con
venções internacionais, bem como dos protocolos e 
mais documentos que houverem servido de base ás 
respectivas negociações; os originais dos contratos de 
empréstimos contraidos dentro ou fóra do Império, 
depois de inscritos no grande livro da divida publica; 
os originais de credenciais instruções e plenos pode
res apresentados pelos embaixadores e mais empie- 
gados diplomáticos e consulares das nações estran
geiras; copias autenticas dos atos da natureza idên
tica expedidos pelo governo aos seus funcionários, 
originais e copias autenticas da correspondência ati
va e passiva, que houver entre , o governo imperial 
e o de outra qualquer nação sobre negocio de inte
resse publico; os originais dos pareceres ou consultas 
do Conselho de Estado pleno, e das respectivas sec
ções; originais de propostas e mensagem feitas pelo 
governo a Ássembléa Geral Legislativa e das expo
sições de motivo; originais das falas de abertura e
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encerramento da Assembléa Geral Legislativa; os 
processos originais instaurados no Senado em vir
tude do dispositivo constitucional (art. 47 §§ l.° e 
2.°); originais dos processos de responsabilidade dos 
presidentes de provincia, dos empregados na diplo
macia, e dos magistrados que forem instaurados pelo 
Supremo Tribunal de Justiça; originais das atas das 
eleições de deputados e senadores; copias autenticas 
dos decretos e cartas imperiais de nomeação de mi
nistros, conselheiros de Estado, arcebispos, bispos, se
nadores, presidentes de provincia, comandantes de 
armas, embaixadores e mais empregados do corpo 
diplomático e consular, bem assim os de todos os 
funcionários de categoria elevada; os originais dos 
decretos de promoção no exercito e marinha; os dos 
decretos que concederem titulos, condecorações, hon
ras, prerogativas; os dos decretos que concederem 
privilégios; os originais, documentos e autos que de
monstrarem a propriedade dos bens nacionais, de
pois de feito o competente assentamento no Tesouro 
Nacional; os de processo de medições e demarca
ções de terrenos devolutos, feitos na Repartição das 
Terras Publicas; os processos originais instaurados 
entre autoridades administrativas ou judiciais por 
conflitos de jurisdição ou por pretenção a prerogati
vas e preeminencias; os relatórios dos ministros de 
Estado, dos presidentes de provincia. Na secção his
torica: os originais dos contratos e atos de casamen
to do Imperante, dos principes e mais membros da 
familia imperial; os originais dos atos de nascimento 
e obito do imperante e da familia imperial; dos tes
tamentos, reconhecidamente de filhos; copias auten
ticas de todos os documentos relativos á Independên
cia do Imperio, que não tiver classificação especial; 
dos livros de juramento prestado á Constituição pelos
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brasileiros do antigo Senado da Camara, 
S Í m S Í S d e  do imperio; de todos os do
cumentos concernentes á íunduçao de cidadc^ cre -

f °  * J S K  £  w o . «
nroces o em materia politica; dos originais dos re- 
Ltorios em memorias apresentados por comissoes 
oficiais para explorações, exames, m^sUgaçoes d 
qualquer natureza; os relativos a

íorP orrdemd do “ oTernof dosVriginais de documentos 
concernentes a descoberta de riquezas naturais, e a^ 
desenvolvimento das ciências, letr®s â a de
agricultura, «m crdo, m to ta a  «=to X " K c u m e n -
S £ S Í e Z S ; t è  tiverem por 
l0S’ s’ m-ivilesios ou prêmios em material
m d "  ,m g 5 .T  S f . 0 4  S. documentos histo-

ssárprovindas originais ou eop1̂  autentic ivQS
mentos importantes que existirem tant ^  -
1  mudcipalidade, como em qualquer outra parte.

1861. Academia Imperial de Medicina. “Esta insü-
tuição celebrou em o ano findo, d LS a f  relatorio dos 
o 11Tmi rmblica solene; nesta, alem do relato*
trabalhos, foi lido o programa d ^ ^ t õ ^ e ^ e m i c |
postos a concurso; e naquelas í leitura de
versas questões cientificas e prooedeu-se a 
aloumas memorias oferecidas a acadeima. tem 1
segufdo com regularidade a Í
“Anais brasilienses de medicina nao obstar,;*e ®Lesi. 
suficiência da subvenção do governo. O s P 
S S e  na necessidade de ser aumentada a con-



signacão para não ser interrompida a publicação dos 
“Anais”, ficando assim inutilisados e desconhecidos 
os importantes trabalhos da academia que lhe tem 
grangeado o conceito dos paizes cultos. Ao governo 
parece atendivel esta justa reclamação.” (Do rela
tório do ministro do Imperio).

Comissão cientifica. “Os trabalhos tem tido regu
larmente andamento. A capital da provincia do Ceará 
continua a ser o centro e deposito do material indis
pensável da comissão cujos membros se conservam 
naquela provincia ou internam-se pelas limitrofes, 
segundo o tempo e os recursos de que podem dispor. 
A lei orçamentaria restringiu a despesa com os em
pregados, forragens para os animais e remonta do 
material, orçando esta verba em 130 contos, menos 
dez contos da votada no ato anterior. Sendo, porém, 
necessario fazer face ás despezas efetuadas no exer- 
cicio anterior, tornou-se indispensável a abertura de 
um credito suplementar de 70 contos, dependendo 
esta medida da aprovação da legislatura. Faleceu um 
membro da comissão, doutor Francisco de Assis Aze
vedo Guimarães, e um outro, por molestia, pediu de
missão, doutor Agostinho Yitor Borja Castro; tendo 
adoecido também o doutor João Martins da Silva 
Coutinho, foi o presidente da comissão autorisado a 
contratar com Numa Pompilio de Loyola e Sá para 
auxiliar o chefe da secção de astronomia, nas excur
sões e mais trabalhos.” (Idem).

Instituto Historico e Geográfico brasileiro. “Pro- 
segue, esta ilustrada associação cientifica, com incan
sável zelo, na sua gloriosa tarefa. Algumas eruditas 
memorias foram lidas. Com a maior regularidade 
mantem o instituto a sua correspondência com as 
academias e sociedades estrangeiras, que não cessam 
de lhe dar provas, de estima e apreço, em que tem
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os seus trabalhos. E’ para sentir-se que a escassez 
dos recursos de que dispõe nao lhe P^nuta inudas 
vezes a adoção de medidas de reconhecida utilidade.
(Idem).

Museu Nacional A falta de melhores acomoda
ções no edifício tem sido prejudicial ao seu desen
volvimento. Não pode ainda ser exposta a excelente 
colecão paleontologica que o museu possue ha ma 
de dois anos. Os donativos tem muito concorrido par 
enriquecer as suas coleções. As secções de botanica, 
zoologia, mineralogia, numismática, arqueologia, 
geologia e a propria biblioteca fizeram por este modo 
importantes aquisições no decurso do ano passado, 
além da coleção de moedas e medalhas comprada 
e remetidas de Portugal pelo diretor da secção de 
mumismatica e arqueologia, que atualmente exerce 
as funções de consul geral na Prussia^ e se acha es- 
pecialmente incumbido de tais aquisições. (Idem).

1862. Arquivo Publico. “0 regulamento de 1860, 
em vigor, vem confirmar a necessidade dá reforma, 
diz o ministro Almeida Pereira Filho. Os trabalhos 
da repartição tem progredido e os empregados, em 
geral, mostram-se zelosos no cumprimento de seus 
deveres. Tem-se trabalhado assiduamente na classi
ficação dos livros e papeis ali depositados, e na or- 
ganisação do indice respectivo, trabalho de evidente 
necessidade e que se acha bastante adiantado, t  para 
sentir que o Arquivo não tenha podido fazer aquisi
ção de muitos documentos de importanda para a 
historia patria que naturalmente devem existir na 
Torre de Tombo, em Portugal, e muitos que incon
testavelmente existem desaproveitados nas secretarias 
das provincias e em outras diversas repartições. A 
consideração, porém, do dispendio que seria mis er
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para conseguir a coleção de tais documentos, tem 
demovido o governo de empreender semelhante tra
balho. Urge habilitar o governo para aquisição de 
um prédio para onde seja transferido o Arquivo; 
o local onde atualmente está ele instalado corre risco 
constante de incêndio.” (Idem).

Instituto Historico e Geográfico brasileiro. Esta 
util instituição prosegue no patriotico empenho de 
colecionar documentos relativos á historia, geografia 
e etnografia brasileira, registrando-os em sua Revista 
trimensal, na qual tem também publicado diversas 
memorias de seus socios. Na troca de relações cien
tificas e literárias com os diversos institutos e socie
dades estrangeiras procura o instituto manter ilesos 
os creditos e o subido conceito que tem sabido gran- 
gear. Alargando cada vez mais a sua esfera de ativi
dade sente o Instituto a deficiência de meios pecunia
rios. Sobre representação do seu secretario expediu 
o governo circular aos presidentes de provincia auto- 
risando a aquisição de aerolitos, ossadas, fosseis, 
amostras de minerais e outros objétos que possam 
enriquecer o museu do Instituto. (Idem).

Biblioteca Publica. “Teve este estabelecimento 
no ano passado, uma frequência de 1.800 leitores que 
consultaram 5939 obras. No mesmo periodo foi au
mentado o seu patrimonio de 585 volumes, dos quais 
foram remetidos pelo ministerio do Imperio e pre
sidentes de provincias 104, por diferentes tipogra
fias 284, por seu autores ou por pessoas dedicadas 
ao culto das letras 136, e compradas 61. Faz-se pre
ciso completar as coleções de memorias acadêmicas, 
de revistas e jornais cientificos e fo rm ar a coleção 
de obras relativas ao Brasil, á America meridional, 
e as linguas indigenas. A quantia necessaria para 
tais despesas não poderia ser muito avultada. Os
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empregados do estabelecimento reclamam aumento 

I de mus exiguos vencimentos. Ate hoje so se acha 
1 ínmressa uma parte da Flora Fluminense, e essa 
mesma, falha. Convirá que se complete essa mteres- 
sante publicação, consignando-se na lei da despesa 
os meios precisos. (Idem).

Museu Nacional. . Nenhuma alteração occorreu 
em relação a este estabelecimento digna de nota. 
E’ de necessidade remover-se o Conservatoriodemu
sica do edifício do Museu, onde se sente talta de 
espaço para a classificação e exposição de novas aqui
sições. O governo suprimiu a consignação de 1.6001 
pára a aquisição de moedas e medalhas, posta a dis
posição do diretor de secção de mmiismatica e ar
queologia; suprimiu a comissão do adjunto viajante 
do museu. (Idem).

1863. Academia Imperial de Medicina. Esta insti
tuição continua a prestar bons serviços a ciência 
corno ao governo quando a consulta em materias 
concernentes á higiene publica. A publicação dos 
“Anais” da Academia voltou a ser feita. Com apro
vação do governo foram admitidos, no ano passado, 
oito novos membros; quatro titulares, um honorario 
e tres correspondentes. (Idem).

Instituto Historico e Geográfico brasileiro. Com 
infatigável zelo prosegue o Instituto nos seus traba
lhos historicos e geográficos e dando impulso aos es
tudos etnográficos, arqueologicos e topogra icos o 
Imperio. Em o ano findo enriqueceu o seu arquivo 
em crescido numero de documentos piedosos, e o 
seu museu com diversos objétos interessantes que e 
algumas Provincias se lhe remeteram em virtu e 
de ordens do governo. (Idem).IUI i..



Comissão cientifica. Tem-se ocupado os chefes 
das diferentes secções, bem como o adjunto da dei 
botanica, em coligir, classificar e concluir os seus 
trabalhos. O presidente continua a prestar os seus 
serviços sem nenhuma retribuição. Já se deu prin- \ 
cipio a publicação daqueles trabalhos. Quasi todo o _ 
material, que serviu nas explorações que fez a Co-F 
missão, se acha recolhido. O governo incumbiu cs £ 
chefes das secções respectivas de classificar os ins-j 
trumentos de que se serviram, e de indicar o destino t f  
mais conveniente a se lhes dar, distribuindo-os pelas 
rejiartições as quais possam aproveitar.

Biblioteca Publica. “A verba orçamentaria distri- 
buida a esta instituição permite apenas que se cure |  
dos seus serviços. Durante o ano findo foram adqui-1 
ridas, além das revistas e periodicos estrangeiros, 445 
volumes, dos quais foram remetidos pelas Secretarias!5; 
de Estado e presidentes de provincias 145, por diver-1 | 
sas tipografias 205, e oferecidos por autores ou so
ciedades literárias 69, compradas 53. Foram feitos 
alguns reparos no edificio. A quantia de 3:000$ com 
que era auxiliada a publicação da Flora brasiliense|  
do doutor Martins, foi reduzida a 2:000$ pela ultima 
lei de despesa geral. No intuito de prestar ao poder J  
legislativo esclarecimentos que o habilitassem a re
solver sobre conveniência de continuar ou não, a 
prestar aquele auxilio, incumbi ao ministro brasilei
ro em Londres de os obter do mesmo autor. Este, 
em uma longa carta, a qual se lê no anexo do rela
tório, depois de ponderar a imensidade da empreza 
que a si tomara, pois que o seu plano abrange toda |  
a flora do Brasil, que ele exalta como a mais rica 
do mundo, e de expor a necessidade que teve de so
correr-se da cooperação de muitos homens de ciên
cia notáveis, associando-os a tão vasta empreza, ma-
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nifestamente superior as forças de um so homem 
ronclue: j»  qUe impossível seria determinar a epoca 
em erue se poderão concluir completamente os tra
balhos de tal extensão e magnitude; 2.° que porem, 
se faz obrigado a por-lhe desde já termo, e a limitar- 
se a publicar somente os que estão em elaboraçao, 
pensa que, ao menos, as partes mais mteressanes 
poderiam aparecer á luz ao fim do ano de 1!*64 
1865- pois que a reunião dos trabalhos que se acham 
ainda em mãos de tão grande numero de pessoas, 
depende de tempo, e não seria admissível que ficas 
sem abandonadas tendo custado tantos sacrifícios de 
trabalho e de dinheiro. Declara finalmente que, na 
incerteza em que está sobre o futuro de sua empreza 
á vista da restrição no auxilio que sc lhe prestava, 
aguarda uma resolução definitiva para proseguir nos 
trabalhos, ou limitar-se a publicação dos que estão 
feitos. Parecem-me atendiveis, diz o ministro as 
zões expendidas pelo doutor Martius; e a vista da 
transcendência e utilidade da obra, e da pequena sub
venção com que tem sido auxiliado, penso que con
vem continuar a prestar-lh’a elevando-a novamente 
á 3-0001 para que se não interrompam tantos tra a" 
lhos já adiantados. Se assim for atendido pelo poder 
legislativo o governo se informara constantemen 
do progresso que eles tiverem. Convem atender a 
quef em compensação da quantia prestada Para auxi
liar a publicação desta obra, recebe o governo 100 
exemplares, á'medida que vão sendo mipressos os 
fasciculos. Destes tem sido ja publicados trinta. 
(Idem).

1864. Museu Nacional. Lembra o relatorio a ne
cessidade de uma bibliotéca de ciências naturais e 
fisicas, que será franqueada ao publico, reunindo-sç
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aos livros que possue o estabelecimento a excelente 
coleção dos que foram comprados para uso da Comis
são cientifica. São necessarios para a conservação do 
edificio obras que devem importar em pouco mais 
de 5 contos, segundo o orçamento já oferecido á Le
gislatura. 0 serviço do Museu é feito com regularida
de; nos estreitos limites da verba que lhe é destina
da não cabe promover, como conviria, o seu desen
volvimento. (Idem).

Liceu de Artes e Ofícios. “Este nascente estabe
lecimento, fundado por uma sociedade, não pode dei
xar de atrair as vistas dos poderes do Estado. 0  seu 
fim é propagar gratuitamente os conhecimentos ele
mentares das profissões artísticas; faltam, porém, os 
meios necessarios para realiza-lo com a amplidão que 
convem. Em nove aulas, frequentadas por mais de 150 
alunos que se dedicam àquelas profissões, alguns ci
dadãos, dignos de elogios prestam-se a lecionar sem 
retribuição, em cursos noturnos, as seguintes mate
rias: arimetica, geometria, desenho de figura e de 
ornatos, paizagem, arquitetura civil, maquinas, ar
quitetura naval e musica. Conviria também que, como 
complemento do estudo técnico, se estabelecessem 
alguns gabinetes destinados ao ensino pratico, mas 
não cabe nos recursos da Sociedade. A este instituto 
tem o governo prestado alguns pequenos auxilios; ne
cessita, porém, de mais eficaz proteção.” (Idem).
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1866. Instituto Historico e Geográfico brasileiro. 
“Proseguem os importantes trabalhos a que este Ins
tituto se aplica com louvável zelo e dedicação, já ad
quirindo dentro e fora do paiz obras raras e de va
lor e preciosos documentos manuscritos concernentes 
ao objéto de seus estudos, já publicando em sua Re
vista além de monumentos de subida importância,



A In stru çã o  e  o Im perio 627

Interessantes memorias escritas por seus membros, e 
areceres de suas comissões, já finalmente fazendo 

tirar à lume ou reimprimir, sob os seus auspícios, 
L as« de reconhecida valia que se tem tornado raras. 
rste trabalho que foi concluido quanto a obra do pa
ire Jabotão, quer na parte inédita, quer na impres
sa será continuado na proporção dos poucos meios 
io Instituto, quanto á algumas das mais celebres cro- 

inicas do Brasil, e alguns Códices manuscritos que 
iiazem nos nossos arquivos, logo que findar a reim- 
Jpressão dos volumes da sua Revista que tem escas-
Iseado.” (Idem).

Comissão cientifica. Os chefes das diversas sec- 
Ições tem proseguido nos trabalhos especiais de que se 
achavam incumbidos, não obstante haverem cessado 

los seus vencimentos pela renuncia de que fizeram 
(no ano passado a favor das urgências do Estado. Sob 
las suas vistas tem-se continuado a desenhar-se, a 
litografar as estampas que devem acompanhar a ex- 

jposição das suas explorações, a qual se vai impnmin- 
Ido ao mesmo tempo. Até o fim do corrente ano ficara 
Iconcluida a parte iconografica de ornitologia cearen- 
[se, e em seguida se dará principio a parte entomolo- 
fgica. Atendendo-se á naturesa daqueles trabalhos, 
não se pode precisar a epoca da sua terminação,
Iposto que se achem muito adiantados; é porém de 
esperar do zelo e amor á ciência que animam osdi- 
versos membros da Comissão, que sejam concluídos 
a maior brevidade possível. Pela conexão que tem o 
objéto dos trabalhos desta Comissão as investigações 
cientificas a que acaba de proceder em sua viagem 
pelo Amazonas o-sabio professor sr. Agassiz, j a assas 
conhecido entre nós pelas suas admiráveis preleções 
do ano findo, não posso deixar de fazer aqui menção 
especial deste fato importante. Essas profundas mves-
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tigações alargaram grandemente o circulo dos conhe
cimentos que possuiam, quer sobre a especial estru
tura e formação geográfica da bacia daquele rio gi
gante, quer sobre o sistema maravilhoso das aguas 
que em diversos sentidos percorrem o seu extensis
simo vale, formando numerosos e notáveis afluentes 
quer finalmente sobre as riquezas dessa natureza que 
tão prodigiosa ali se ostenta. Em brilhantes lições, que 
altamente atestam a vastidão de seus conhecimentos, 
profissionais, já tão apreciados no mundo cientifico, 
tem começado o sr. Agassiz a expor o resultado dos 
seus estudos. Com eles presta considerável serviço 
dilatando-lhe os horizontes particularmente ao Brasil 
chamando a atenção para os grandes recursos de que 
abunda aquela vastissima região, e de cujo desenvol
vimento depende o fecundo futuro que marcou a mão 
da providencia. (Idem).

Museu Nacional. Foi nomeado o doutor Fran
cisco Freire Allemão, de cuja ilustração se devem 
esperar importantes serviços. Os trabalhos que es
tão a cargo das diferentes secções tem continuado a 
ser desempenhados regularmente. Enriqueceram-se as 
diversas coleções do estabelecimento com ofertas que 
lhe foram feitas e trocas de alguns objétos. Não tem 
sido possivel aumental-as por outro modo pela insu
ficiência da respectiva verba orçamentaria. Acha-se 
já convenientemente preparada grande parte da rica 
coleção ornitologica reunida no Ceará pela comissão 
cientifica. Concluiu-se o catalogo da importante bi- 
bliotéca de ciências naturais e fisicas que o Museu 
possue, grandemente aumentada com os livros com
prados para uso daquela comissão. Mas ainda não 
franqueada ao publico por faltar a ela uma sala 
propria que deve ser construida.
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1867. “Na.Capital do Imperio lia as seguintes so
ciedades: Academia Imperial de Medicina, Instituto 
Historico Geográfico, Instituto da Ordem dos Ad- 
voaados, Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro, 
Instituto de Bacharéis em Letras, Ateneo Literário, 
Ensaios literários, Bibliotéca Fluminense, Sociedade 
Auxiliadora da Industria Nacional e Liceu de 
Artes e Oficios. O Instituto Historico e Geograti- 
co publica, ha 28 anos, uma revista trimensal; dedi
ca-se ao estudo de historia e geografia do Brasil; reu- 
ne-se duas vezes por mez; a sua bibliotéca além de ou
tras obras possue uma bibliografia americana, reuni
da pelo doutor Martius, autor da "Flora Brasiliense”. 
A sociedade Auxiliadora da Industria Nacional pu
blica um folheto mensal; é consultada pelo governo 
em negocios da agricultura e industria do paiz. A 
Academia de Medicina discute em sessões regulares 
assuntos relativos á higiene e saude publica; publi
ca, ha 36 anos, uma revista. Nas provincias do Mara
nhão, Pernambuco, Bahia, S. Paulo e outras, ha as
sociações da mesma natureza, que publicam revis
tas Ó Instituto Historico e Arqueologico de Pernam
buco e o Instituto Historico da Bahia prestam bons 
serviços á historia nacional. Ha também na Bahia um 
Conscrvatorio dramatico, devido a iniciativa do ta
lentoso Agrario de Souza Mendes. Na Capital do Im- 
perio ha também as seguintes sociedades estrangei
ras : Gabinete Inglês de Leitura, Gabinete Alemão de 
Leitura, Retiro Literário Português, Gabinete Portu
guês de Leitura. (Instrução no Brasil 1867. Liberato
Barroso).

1868. Liceu de artes e oficios. Tendo a Sociedade 
Propagadora de Belas Artes resolvido abrir de novo 
o Liceu, e havendo recebido o subsidio votado na lei
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de orçamento para o exercido de 1866-1867, mandou 
proceder as obras necessarias para a acomodação 
das aulas; e em setembro do ano findo foi aberto o 
curso de algumas das classes, contando ao encerral-o, 
151 alunos. No presente ano foi aberto o curso regular 
das diversas classes: desenho de figuras, de or
nato, flores e animais, desenho geometrico, e pers
petiva, desenho de maquinas, arquitetura civil, ar
quitetura naval, estatuaria, escultura de ornatos, mu
sica, arimetica e geometria. Outras classes ha ainda 
que não entram em exercicio, umas por não ser opor
tuno, outras, como as de fisica e quimica aplicadas 
ás artes, por falta de edificio apropriado e apare
lhos indispensáveis. O Liceu conta mais de 240 alu
nos, grande parte pertencente aos arsenais e outros 
estabelecimentos; as aulas são noturnas e gratuitas, 
e os professores prestam-se gratuitamente ao ensino. 
Acha-se o Liceu no edificio da igreja de S. Joaquim 
por não possuir ainda a Sociedade edificio pro
prio e proporcionado aos uteis fins de sua institui
ção; um edificio é uma condição indispensável 
para a existência de semelhante estabelecimento, e 
para o aproveitamento dos beneficios que dele re
sultam. Aos poderes publicos cabe ajudar esta socie
dade humanitaria alcançar o ser desinterato. (Do re
latório do ministerio do Imperio).

1869. Liceu de Artes e Ofícios. Merece esta ins
tituição todo o auxilio dos poderes publicos. Os es
forços de homens dedicados ao ensino e moralisa- 
ção das classes operarias, como tem mostrado os 
diretores e professores do Liceu, provam quanto já 
a iniciativa individual inspirada por sentimentos ge
nerosos e quaíito se deve esperar de associações des
ta ordem a bem do adiantamento inteletual e moral

■
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da parte da população menos favorecida d a io rtu jo jg  
Tive ocasião de pessoalmente examinar (diz ° FV 
nistro Paulino de Souza) o andamento dos trabalhos 
deste estabelecimento, e devo manifestar ao poder 
legislativo que para mim foi motivo de inteira satis
fação, reconhecer que á boa vontade e zelo sincero 
de professores gratuitos que destinam as horas d 
descanso á educação dos artistas, correspondem es
tes com aplicacão e assiduidade que honram a classe, 
denotando a nobre aspiração de eleval-a pe o^aper
feiçoamento individual. A concurrencia as aulas tem 
crescido anualmente: no ano passado era de 542 e este 
ano já excede de 800. Não ha talvez exemplo no 
nosso paiz de estabelecimento que tenha reunido tao 
avultado numero de alunos, o que é tanto mais para 
louvar quanto nenhum privilegio o obtem os que 
tem cursado as aulas, e são atraidos unicamente pe
las vantagens da instrução. Si, como espero, e para 
tanto hei de empregar os meios ao meu alcance, 
continuar este estabelecimento a prosperar, grandes 
benefícios colherão as artes e oficios mecânicos com 
proveito real dos nossos mestres e em geral da 
população. Estam em atividade as aulas de arime- 
tica, geometria, desenho de figura, de ornatos, flores 
e animais, desenho geometrico e de maquinas, ar
quitetura civil e naval, estatuaria, escultura de or
natos, estatuaria e musica. São indispensáveis com
plementos destas aulas, e entram no programa o 
Liceu, as de fisica, quimica e mecanica com apli- 
cacão á industria; mas não sendo possível corn os 
recursos da Sociedade que o mantem e o subsidio 
de 3 '000$ concedido na lei do orçamento, chamo 
atenção da Assembléa Geral Legislativa para 
assunto, certo de que a tomara na devida conside
ração. A antiga igreja de S. Joaquim cedida a So-
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ciedade para o estabelecimento das aulas não oferece 
a capacidade para os seus trabalhos, que realizados 
nas primeiras horas da noite á luz do gaz, e concor
ridas como são, requerem maior espaço, e acomo
dações especiais para as diversas classes de estudo. 
No proposito de auxiliar tão util instituição, e por 
verificar que muitos alunos teriam por falta de lugar, 
de renunciar o ensino que procuravam, entendeu o 
governo dever ceder ao Liceu as salas do Externato 
do Colégio Pedro 2.°, em que tem estado o Instituto 
comercial, e que são dependencias do edificio já 
ocupadas pelas aulas. Pelo mesmo motivo mandou 
o governo fazer diversas obras que proporcionam 
ao Liceu, não a largueza necessaria, mas a area in
dispensável para o serviço a que se destina o esta
belecimento. Si continuar a progredir na mesma es
cala em que tem ido até agora, prendendo-se ao Liceu 
tão importantes interesses convirá logo que as cir
cumstandas permitam obter-lhe um edificio em que 
fique definitivamente alojado e que possua as condi
ções precisas para a realisação do fim de sua insti
tuição.

1872. Bibliotecas diversas. “Para avaliar, diz o mi
nistro João Alfredo no seu relatorio, o incremento 
tanto na população desta Corte, como no das Pro
víncias, tem tido o cultivo do espirito e o desenvol
vimento da iniciativa particular para este fim, nos 
ultimos tempos, tratei de colher informações, e, se
gundo elas, dou a seguinte noticia sobre as principais 
bibliotecas fundadas e sustentadas por associações 
particulares, nacionais e estrangeiras, mencionando 
também as dos conventos, que são franqueadas aos 
que para isso solicitam permissão, e as estabelecidas 
pelos governos provinciais. Não se compreende nesta
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noticia todas as bibliotecas existentes, por falta de 
informações. Outrosim, não vão incluidas as bi
bliotecas especiais que pertencem a estabelecimen
tos da competência de outros ministérios, algumas 
mais importantes, como são a da Escola central, a 
da marinha e a do Museu, da Corte. A biblioteca do 
Mosteiro de S. Bento possue cerca de 8.000 volumes, 
em geral conducentes á literatura eclesiástica. A dos 
Conventos de Santo Antonio e do Carmo; tem cada 
uma cerca de 2.000 volumes que pela maior parte 
tratam de assuntos eclesiásticos. A Biblioteca da Fa
culdade de medicina do Rio de Janeiro: a sua crea- 
ção data da organisação das faculdades medicas em 
Í832; possue 5.181 volumes encadernados, além de 
grande numero de folhetos impressos; foi frequen
tada, o ano passado, por 2.800 leitores que consulta
ram 412 obras. A Biblioteca Fluminense, fundada em 
1847 e sustentada por uma associação, possue cerca 
de 40.000 volumes e mais de cem manuscritos de va
lor historico; orçou por 13.000 o numero das obras 
pedidas por leitores durante o ano findo. Em oficio 
de março ultimo diz o presidente da associação: 
“Acredito ser a mais completa que existe no Imperio 
a nossa coleção de documentos oficiais concernentes 
á historia do Brasil Possuimos grande copia de pro
duções de antigos escritores nacionais, a maior co
leção de que tenho noticia de jornais politicos e li
terários publicados no paiz, muitas cartas geográ
ficas pouco vulgares, importantes obras acerca da 
historia e geografia do Brasil, sobresaindo uma ra
rissima colecão de 33 opuscules publicados em ho- 
landez durante os 30 anos de dominação. Trata a di
retoria da associaçao de levar a efeito a construção 
de uma casa apropriada para esta Biblioteca com 
o produto de quatro loterias que tal fim lhe foi am
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concedidas em 1858. Esta casa, segundo a disposição 
do decreto n. 988 de 22 de setembro daquele ano, 
fará parte dos proprios nacionais, tendo a Biblio
teca somente o usofruto. “A Biblioteca da Sociedade 
Brasileira, que tem sustentado aulas de lingua por
tuguesa, francesa e inglesa, de historia e geografia, 
e de escrituração mercantil para instrução de seus 
socios, pertencentes a profissão do comercio, tem uma 
Biblioteca que começou a crear no ano de 1860, data 
também da organisação da mesma sociedade; o nu
mero de volumes é de 2.600; durante o ano passado 
foram consultados mais de mil. A Biblioteca da Im
perial Associação Topográfica começou a formar-se 
em 1854 e possue 557 volumes e é frequentada pelos 
socios. O Gabinete Português de Leitura fundado em 
1837, possue uma biblioteca com cerca de 50.000 vo
lumes, sendo alguns de subido valor; durante o 
ano passado frequentaram-na 2.314 pessoas. O Gabi
nete Inglez de Leitura: sustentado por uma associa
ção cujos estatutos foram aprovados em 1863; esta 
associação substituiu ao antigo Club literário inglez; 
possue a sua biblioteca 6.219 volumes e é muito fre
quentada. A Biblioteca da Associação Germanica foi 
estabelecida regularmente em 1832; tem 5.422 volu
mes e é frequentada pelos socios. A Biblioteca da 
Associação do Retiro Literário Português, estabele
cida em 1859, possue 1.813 volumes; acha-se aberta 
á noite e é muito frequentada.

Liceu de artes e ofícios. A missão deste estabe
lecimento coloca-o na ordem dos estabelecimentos 
particulares de instrução popular, mais dignos ao 
auxilio e proteção do Estado. O notável atraso da 
industria manufatureira do nosso paiz provem da 
instrução profissional teórica e pratica nos que se de
dicam ao exercicio de seus diversos ramos. Esta con-
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sideração inspirou a idea grande e patriotica da ins
tituição do Liceu destinado a preencher aquela falta. 
Reaíisou esta idéa a benemerita Sociedade Propa
gadora das Belas-Artes, e com admiravel perseve
rança tem mantido o seu utilissimo estabelecimento, 
dando-lhe o desenvolvimento compatível com os li
mitados recursos pecuniarios de que dispõe. Para 
conhecerem-se a importância do Liceu e os grandes 
serviços que presta, basta saber que 1.233 alunos fre
quentaram, no ano passado, as suas 15 aulas abertas 
á noite, nas quais se ensinam gratuitamente as se
guintes materias: arimetica, algebra, geometria pla
na e no espaço, desenho de figura, de ornatos, geo
metrico e de maquinas, arquitetura civil, escultura 
de ornatos, estatuaria, musica, as linguas portuguesa, 
francesa e inglesa, a caligrafia. A aula de arquitetura 
naval deixou de funcionar por falta de espaço no 
edificio. Será brevemente inaugurado a da fisica apli
cada ás artes e ás industrias. Para este fim autorisei 
a aquisição de instrumentos e aparelhos que devem 
compor o respectivo gabinete. Necessita também o 
estabelecimento de um laboratorio de quimica, com
plementar daquele gabinete, para o ensino da qui
mica aplicada á industria. Para as aulas de desenho 
de figuras e de estatuaria esperam-se modelos de 
gesso mandados vir da Europa. A congregação dos 
professores conferiu 37 medalhas e votou menções 
honrosas a alunos cujos trabalhos demonstraram 
maior aplicação e merito elevado. O ensino das ma
terias mencionadas não compreende porém o curso 
completo de estudos que deve ter o Liceu para satis
fazer plenamente os seus fins. Faltam-lhe também 
oficinas em que os alunos se adestrem nos exercicios 
práticos das artes e oficios completando sua instru
ção profissional. O auxilio eficaz do Estado é indis-
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pensavel para a realisação destes importantes me
lhoramentos que demandam despesas pesadas á asso
ciação, que tanto tem já feito para elevar o Liceu 
á situação florescente em que se acha.” (Do rela
tório do ministro do Imperio).

1875. Biblioteca Publica. “Entraram para este 
estabelecimento durante o ano passado 3.705 volu
mes, dos quais 118 enviados pelas Secretarias de Es
tado e Presidências de provincias, 129 oferecidos por 
associações e autores, 439 remetidos pela Tipografia 
da Corte, 543 oferecidos pelo bibliotecário e 2.476 
comprados. Entraram ainda: 21 cartas da America e 
varias coleções de estampas, além de numeros de re
vistas cientificas e literárias. O governo autorisou a 
compra de mais livros e gravuras na Europa. Enca- 
dernaram-se em tela diversos mapas. Começou em 
julho o serviço de organisação dos catalogos "para a 
qual se consignara verba no orçamento. Para esse 
serviço nomeou-se uma comissão, presidida pelo bi
bliotecário, dando-se a cada membro uma gratifica
ção rasoavel. Até desembro ultimo catalogaram-se 
4629 volumes, verificadas a respeito de cada um as 
circumstandas bibliográficas mais interessantes. Mui
tos livros se tem encontrado e uma preciosa coleção 
de gravuras. Entre as obras existentes contam mais 
de mil manuscritos relativos ao Brasil, dos quais 603 
já foram postos em catalogo. Foi oferecida á Biblio
teca pelo chefe de secção João Baptista Colegeras o 
busto do falecido bibliotecário Frei Camilo de Mon- 
serrate. A Biblioteca continua aberta ao publico das 
9 h. da manhã ás 2 da tarde, e das 6  ás 9 h. da noite. 
A frequência durante o ano passado foi de 6 . 2 2 0  

leitores que consultaram 6.527 obras sobre diferen
tes ramos dos conhecimentos humanos. O edifício
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iá é pequeno para conter o numero de obras; e a 
sua situação é a todos os respeitos inconveniente. A 
necessidade de construir um edifício proprio, de re- 
oraanisar o serviço e confial-o a maior numero de 
empregados com as precisas habilitações e vencimen
tos correspondentes, e de ampliar as disposições da 
lei de 1847 já lembradas o ano passado; para isto 
o ministro pede á Assembléa Geral Legislativa a aten
ção. (Idem).

1876. Museu Nacional. “0 Museu é destinado ao 
estudo da hstoria natural, particularmente do Brasil, 
e ao ensino das ciências fisicas e naturais, sobretudo 
nas suas aplicações á agricultura, industria e artes. 
Para este efeito coligirá e conservará sob a sua 
guarda, devidamente classificados, os produtos na
turais e industriais que interessam aquele fim. Di- 
vidir-se-á em tres Secções: l.a de antropologia, zoo
logia geral e aplicada, anatomia comparada e paleon
tologia animal; a 2.a de botanica geral e aplicada e 
naleontología vegetal; a 3.a de ciências fisicas; mine
ralogia, geologia e paleontologia geral. Emquanto 
não se realisar a creação do estabelecimento espe
cial para o estudo da arqueologia, etnografia e nu
mismática, constituirão estas materias uma Secça 
anexa ao Museu. A fiscalisação e direção de todos os 
ramos do serviço serão exercidas pelo Diretor geral 
com o concurso do Conselho direfor. Alem do i- 
retor haverá tres diretores de Secção e outros tantos 
sub-diretores, um secretario, um amanuense, um 
bibliotecário, um porteiro, seis praticantes, tres 
preparadores e naturalistas viajantes cujo numero 
será fixado pelo ministro de agricultura. Dentre as 
atribuições do diretor destacamos as seguintes, de
signar anualmente a comissão incumbida da redaçao
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e publicação do “Arquivo do Museu Nacional”; a 
de conferir o titulo de “Membro correspondente do 
Museu” aos nacionais e estrangeiros que se tornarem 
dignos desta distinção. Aos diretores de Secção cabe: 
a) classificar, segundo as regras cientificas, os obje
tos sob a guarda da secção, organisando o respectivo 
catalogo; b) lecionar as materias da secção; c) sub
meter ao diretor geral, até o fim de janeiro, a ex
posição dos trabalhos realisados, no ano antecedente;
d) cumprir e fazer cumprir as instruções dadas pelo 
diretor geral para o desempenho do serviço a cargo 
da secção. O ensino cientifico, a que é destinado o 
Museu, será dado em cursos publicos e gratuitos por 
meio dc preleções, que serão feitas pelo diretores e 
sub-diretores de secção. Estas preleções se efetuarão 
á noite nos salões do edificio de l.° de março a 31 
de outubro. Cada materia será professada em uma 
lição semanal, pelo menos. 0  objéto da preleção será 
anunciado no Diario Oficial. No “Arquivo do Museu 
Nacional dar-se-á conta de todas as investigações 
e trabalhos realisados no estabelecimento, das noti
cias nacionais e estrangeiras que interessam ás ciên
cias de que se ocupa o Museu, do catalogo das cole
ções mais importantes, dos donativos. 0  diretores e 
sub-diretores de secção serão nomeados mediante 
concurso. Os praticantes deverão mostrar-se habili
tados em linguas nacional, francesa e latina, geogra
fia, arimetica e geometria”. (Dec. 6115 de 9 de ja
neiro de 1876). J

1881. Observatório do Rio de Janeiro. “O Obser
vatório mandado crear por decreto de outubro de 
1827 e essencialmente destinado: a) fazer todas as 
observações astronômicas e meteorológicas uteis ás 
ciências em geral e ao Brasil em particular; b) pu-
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)licar o anuario astronomico do Observatório, con
itendo extratos das efemerides estrangeiras mais acre
ditadas em tudo que possa ser aproveitado para as 
coordenadas, e retificações, que interessa á geogralia 
do Brasil, e á navegação da respectiva costa; c) o 
quadro das observações feitas no ano antecedente;
d) indicacão dos dados exatos das principais obser
vações astronômicas que se deverão fazer em todos 
os pontos notáveis do Brasil; e) formar alunos que 
possam preencher os lugares de astronomos do Obser
vatório. 0 pessoal do Observatório constara. um di
retor, l.°, 2.° e 3.° astronomos, um calculador, um 
conservador do material, tres alunos astronomos. . .  
Os alunos astronomos serão nomeados por concursos; 
as provas exigidas são as seguintes: lingua nacional; 
arimetica (inclusive o emprego dos logaritimos), al
gebra, e geometria; trigonometria; cosmografia; tra
dução das linguas francesa e inglesa. Para ser admi
tido é necessario ter 18 anos de idade, pelo menos, 
e bom procedimento moral e civil. Serão livremente 
demitidos quaisquer empregados do Observatório 
quando deixarem de bem servir... Os dois atuais 
adjuntos serão providos nos lugares de 2. e o. as
tronomos devendo, no praso de um ano, prestar exa
me de suficiência; este exame constará sobre os se
guintes pontos: a) determinação das orbitas dos co
metas, planetas e estrelas duplas; b) comparação da 
teoria com as observações; c) formação de taboas 
astronômicas. Por ocasião de exame deverão ^apre
sentar trabalhos práticos que tenham feito sobre a 
matéria.. . ” (Dec. 8152 de 25 de junho de 1881).

1882. Biblioteca Nacional. Fez-se aquisição de 5.536 
volumes, 17 jornais e 19 cartas geográficas, sendo 963 
volumes, 17 jornais e 8 cartas geográficas por com-

\



prk
i;;'í:

■fj
Tr;

J  'KíffWtli

640 Instituições cientificas e literárias

pra; 848 volumes, 11 cartas remetidas por diversas 
tipografias da Corte; e oferecidas por particulares 
e diversas repartições 3725 volumes. De 1880 ao pri
meiro trimestre de 1881 catalogaram-se 7.440 obras 
em 11.808 volumes, e 60 cartas geográficas, elevando- 
se o numero das obras catalogadas a 46.186 em 69.567 
volumes, 752 cartas geográficas. Encadernou-se gran
de numero de obras, sendo executado o trabalho no 
Instituto dos surdos-mudos.

Havendo o doutor José Maria da Silva Para- 
nhos, ofertado, para serem recolhidos a alguma re
partição, os documentos e obras que pertenceram ao 
Visconde do Rio Branco, relativos aos negocios das 
republicas do Rio da Prata, autorisou-se o biblio
tecário a receber os referidos documentos e agra
decendo-se essa importante oferta. Compraram-se 
duas vitrinas para a exposição das raridades biblio
gráficas. Publicaram-se os volumes 7.°, 8.° e 9.° dos 
“Anais”. A Biblioteca não possue nenhuma coleção 
numismática; mas graças á iniciativa do meu ante
cessor, do bibliotecário, do chefe da secção de ma
nuscritos e do senhor Francisco Ferreira Soares, que 
ofereceram grande copia de moedas e medalhas, e 
ás aquisições que se fizeram, oferece hoje á Biblio
teca mais este importante subsidio para os estudos 
historicos. A secção de estampas adquiriu até 30 de 
junho do ano findo 713 estampas, algumas por com
pra e outras por oferecimento. Classificaram-se 1743 
de varias escolas, as quais adicionadas ás 8395 já 
estudadas, dão um total de 10.138. Compraram-se 
duas vitrinas destinadas a guardar a coleção do Con
de da Barca ê dispostas para a exposição perma
nente das preciosidades iconograficas que possue a 
secção. A secção de manuscritos em 1880 e primeiro 
trimestre do ano seguinte foi frequentada apenas por
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320 leitores. Continua ela a progredir, graças a im- 
mrtantes ofertas que tem recebido de particulares. 
Jambem para esta secção se mandou construir nova 
estante, a qual acondicionam convenientemente cen
tenas de volumes que estavam sem lugar proprio. 
)roseguiram-se os trabalhos de redação do catalogo, 
j já se acha pronto material para o 3.° volume. Está 
catalogado quasi tudo quanto respeita ao Brasil, sem  
excetuar as novas aquisições. Por ocasião das festas 
pie se celebraram no Rio de Janeiro para comcino- 
ar o tricentenário de Camões, no dia 10 de junho 

ie 1880, realisou-se na Biblioteca a exposição camo- 
leana, onde figuraram não só todas as obras que ela 
lossuia em relação ao poeta, como as que pôde obter 
ie outras bibliotecas desta Capital e de varios parti
culares. Entre os valiosos manuscritos oferecidos á 
piblioteca figurou um autografo de Sua Magestade 

Imperador, escrito para o fasciculo especial pu- 
ílicado pela “Revista Brasileira”. Além destas of er
as assinalaram-se a do busto do poeta, trabalho de 
ilmeida Reis, escultor brasileiro, feito por uma co- 
íissão brasileira, e a de uma medalha comemora

tiva do tricentenário e de dois exemplares da edição 
úca dos Lusiadas que se deve ao Gabinete Português 
Ie Leitura.

Por aviso de outubro de 1880 foi o bibliotecário 
uitorisado, conforme solicitara, a realisar na Biblio

teca uma exposição de historia e geografia do Brasil. 
Como complemento da exposição o governo aceitou 
a proposta para instituirem-se conferencias de his
toria e geografia do Brasil, cuja primeira sessão efe
tuar-se-á durante a exposição. (Do relatorio do minis
tro do Imperio).

1883. Arquivo Publico. “Proseguem com a maior
jregularidade os trabalhos deste estabelecimento. No
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n u S s aÍ°  ío f u eU ° AT í' ’° 7-m  documentos manuscritos e 195 livros e folhetos, além de jornais
Conferidos e classificados, foram já devidamente ar 
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daV^nr h!?tor;co das. operações militares realisa-

de junho até setembro de 18K.' Este 'e i r l to ^ S K
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á estampa na primeira parte da “Revista fluminense” 
do ano corrente traz duas plantas topográficas e 
grande numero de documentos alguns raros, de valor 
historico. A divulgação de trabalhos tão impor
tantes como os que ficam indicados confirma, o 
conceito que esta publicação merece com toda jus
tiça, dos que cultivam as letras historicas, especial
mente na Europa, onde é considerada a mais sã e 
copiosa fonte de consulta sobre a historia do Brasil. 
E’ tal o empenho que de toda a parte se manifesta 
pela aquisição da Revista, que foi preciso reimpri
mir numeros esgotados e aumentar a verba destinada 
á despesa com a remessa. Além dos exemplares dis
tribuídos pelos socios, é ela oferecida a 97 bibliote
cas e associações nacionais, e a 163 academias e ins
titutos estrangeiros com os quais este Instituto se 
corresponde. Entre os diversos socios do Instituto 
faleceu o Visconde do Bom Retiro que exercia o 
cargo de presidente. Na primeira sessão que cele
brou depois desse lamentável falecimento, resolveu 
o Instituto mandar fazer em marmore, para ser co
locado na sala das sessões, o busto daquele bene- 
merito cidadão”. (Idem).

1888. Museu Nacional. “O Museu Nacional esta
belecimento subordinado ao ministerio de agricul
tura, tem por objéto o estudo da historia natural, 
particularmente do Brasil, cujas produções deverá 
coligir e conservar sob a sua guarda, devidamente 
classificadas, de modo a serem expostas ao publico. 
Dividir-se-á em quatro Secções: a l.a de zoologia, ana
tomia e embriologia comparada; a 2.a de botanica; 
a 3.a de mineralogia, geologia e paleontologia; a 4.a 
de antropologia,' etnografia, arqueologia.
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0  pessoal encarregado da direção além do di
retor geral, de dois diretores de Secção, tres sub
diretores, cinco preparadores naturalistas viajantes. 
Os diretores e sub-diretores de Secção, sempre que 
fôr conveniente aos interesses do Museu e da ciência 
realisarão conferencias públicas sobre assuntos con
cernentes a especialidade de cada Secção. Além dos 
diretores e sub-diretores só poderão fazer conferen
cias no Museu os membros correspondentes, os na
turalistas viajantes e os profissionais que se tem ilus
trado nas ciências compreendidas nas diversas sec
ções. 0  Museu publicaria trimensalmente uma revista 

Arquivo do Museu Nacional do Rio de Janeiro.” 
Será franqueada ás pessoas decentemente vestidas 
a visita do estabelecimento duas vezes por semana; 
e em qualquer outro dia com permissão do diretor”. 
(Dec. 9942 de 25 de abril de 1888).



CULTURA E TÉCNICA

No período do vice-reinado, no Brasil, houve 
uma tentativa de uma organisação sistemática da 
instrução publica, que póde ser considerada p esforço 
inicial para a sua cultura. Era um projéto do ge
neral Francisco Borja Garção Stockier apresentado 
ao Conde da Barca, ministro e secretario de Estado 
dos negocios estrangeiros e da guerra. No seu vasto 
plano a instrução publica era dividida em quatro 
graos distintos: l.° grau aqueles conhecimentos que 
a todos são necessarios, qualquer que seja o seu es
tado e profissão; 2.° grau desenvolvimento mais 
amplo da maior parte das noções do grau anterior, 
e todos os conhecimentos que são essenciais aos agri
cultores, aos artistas e aos comerciantes; o 3.° grau: 
todos os conhecimentos que devem servir de intro
dução ao estudo profundo das ciências e de todo ge
nero de erudição; o 4.° grau finalmente seria dedi
cado ao ensino das ciências tanto abstratas, como 
de aplicação consideradas na sua maior extensão e 
em todas as suas diversais relações com a ordem so
cial. Compreenderia além disto, o estudo das ciên
cias morais e politicas, contempladas sob o mesmo 
aspeto e designadas com a denominação de ciências 
sociais. As escolas seriam chamadas: do l.° grau, pe
dagogias e os mestres pedagogos; as do 2.° grau, ins
titutos e os mestres instituidores; as do 3.° liceus, e
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os mestres professores; as do 4.° grau, academias, e 
os mestres lentes.

Em 1826, novo plano, nota tentativa para um 
plano de cultura geral. E’ o projeto do deputado 
Januario da Cunha Barbosa. Escolas em quatro 
graus: elementares, liceus, ginásios e academias, e 
em cima, como centro de administração e cultura
do^eíi* ^ Bra.slL ^ ntre as disciplinas dos programas 
do seus ginásios, destacamos: analise completa do
entendimento humano, a gramatica geral, o estado das
línguas mortas e das vivas, o conhecimento dos diver-
sos modos de escritura ou seja diploma ou em moedas
e inscrições lapidares, a hermeneutica ou a arte de
distmguir os monumentos e diplomas genuinos dos
h?storin°f’l^e°rra^ f  antiga e moderna, cronologia e storia filosófica, tanto civil como literaria; e ainda
cadeiras de filosofia especulativa, das linguas latina
grega, francesa, inglesa, italiana e alemã. '
m , E’ interessante assinalar o método a ser empre
gado no ensino de algumas disciplinas. O professor 
destinado para o ensino da filosofia especulativa te-
nleta ^ ‘ T g0J nr ar 3 ÍdeoI°Sia ou a a nalise com- 
fl W,-d faculdat,cs e operações do entendimento;
loidíf e , ? U 8 art-e de Pensar e raciocinar; a cosmo-
denominrdflP“fnCnP1r  d“ " " T 1: Esta cadeira seria flenommada filosofia especulativa”. Um outro pro-

ensinaria a gramatica geral ou a arte de falar, 
‘r“ nespecjaI aphcaçao a lingua portuguesa, e a re

tórica ou a arte de escrever. Esta cadeira se deno
minaria aphcaçao da filosofia á linguagem vocal.”
O professor de geografia, depois de dar as primeiras
o Toados SSloheraS CeleSteS 6 terrestres e de ensinar USO dos globos que as representam, exporia as di-
visões principais da terra, a construção dos diversos
generos.de cartas geográficas e daria noções de geo-



A Instrução e o Imperio 647

grafia moderna e antiga, assim descritiva, como fi- 
sica e politica. O professor de historia civil e crono- 
logica, depois de dar uma noção abreviada das idéas 
morais e religiosas dos povos antigos e expor os di
versos modos porque marcavam e exprimiam a or
dem sucessiva dos tempos, passaria a expor os fatos 
mais importantes relativos a sua politica, costumes 
e usos mais notáveis, de maneira que o seu curso 
de historia e cronologia tenha menos em vista o co
nhecimento dos individuos que os das causas que 
influíram para a elevação e decadência das nações 
e fixar as épocas mais notáveis relativamente á pros
peridade e desgraças dos povos. O professor de his
toria literaria, teria menos em vista a dar a conhe
cer os nomes e os mentos dos homens celebres pelos 
seus conhecimentos e sublimidade de concepções, do 
que indicar qual tem sido em todos os tempos a mar
cha do espirito humano no seu desenvolvimento. O 
professor de hermeneutica e diplomática ensinaria 
metodicamente todos os critérios pelos quais se distin
guem os livros, os diplomas e todo o genero de mo
numentos genuinos e apocrifos. 0 professor de lin
guas mortas e vivas, não só daria a conhecer os prin- 
cipios particulares da gramatica de cada uma delas 
e mostraria a sua correspondência com a nossa lin
gua, mas daria a conhecer, quanto possível, a lite
ratura das nações e povos que as falaram e atual
mente falam.

Em 1837 o deputado Barbosa da Silva oferecia 
ao estudo da Legislatura um projéto de lei creando 
uma Faculdade de Ciências Naturais. Em um curso 
de quatro anos se estudariam as seguintes doutrinas: 
quimica, fisica, botanica, mineralogia e zoologia. A 
docência podia ser tomada entre nacionais e estran
geiros. Autorisava a creação de laboratorios e mais
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1 -9nn« ’ despender todos anos a quantia de
1.200$ com reativos e remonta de instrumentos. A 
carta de bacharel em ciências naturais era conferida
“a /m " 0 aprí>vado 110 fim do curso. Esta carta tinha
rp L ”  !llaT, h°nras, e prerogativas das cartas conferidas pela Universidade de Coimbra”.

9 de universidade, em estudo no Conse-
o e Estado, em 1843, dizia no numero quatro “No 

Colégio Pedro 2 .» que fica anexo á universidade e 
que nas futuras se estabelecerem, estudar-se-ão dou
trinas que constituem a Faculdade de Letras.
„ „ , f °  “ esmo an°> 0 senador Castro e Silva anre-
Colegio Peífrora2 » ““  pr°íeto de universidade. O„ S P , 2‘ era anexado. No substitutivo que 
a coimssao de instrução ofereceu se diz que “o Co
légio Pedro 2 .» com a denominação de 
Lett as fana parte do instituto universitário.

Uma Faculdade de Filosofia era creada, em 1847 
no projeto de universidade do visconde de Goiana 
deputado pernambucano á Assembléa Geral Legis
lativa. O curso desta faculdade era de quatro anos 
^ n  o s^m nte programa; filosofia eclesiástica, his
toria da filosofia, matematicas, ciências fisicas e na
turais. A f  aculdade de Matematicas, também do pla-
preendIndoarf ’ tmim T  c u rs 0  de quatro anos compreendendo as seguintes materias: matematicas
ciências naturais, física, mecanica, astronomia e geo-’

tituintePMr!eí«oqe universidades aprovado pela Cons- 
tuinte em 1823 nao descriminou as faculdades com

ponentes. O de 1870, não contem faculdades de letras. 
Compoe-se de quatro faculdades: de direito de me-
lo g ír  A facuídád8 ? r tUraÍS -e matematicas, è de teologia. A  faculdade de ciências naturais e matemati-
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cas era constituída de um dos cursos da Escola cen
tral.

No Congresso de Instrução, realisado na Capi
tal do Império em 1883, o conselheiro Antonio Joa
quim Ribas, autor de dois projétos para creação de 
uma universidade (1872 e 1880) no relatorio que 
ofereceu ao Congresso sobre a questão de “creação 
de uma universidade, organisação e faculdades que 
a devem constituir” propõe uma universidade com 
as seguintes Faculdades: l.a de ciências ma temáti
cas e fisicas; 2 .a de ciências naturais e medicina;
3.a de letras ou ciências esteticas; 4.a de direito e 
ciências sociologicas.

“Em assunto de instrução diz o Dr. Borja Castro 
no mesmo Congresso e ainda mais de educação, o 
costume tem muita força, pelo que imaginamos o 
esforço que será preciso empregar entre nós para 
destruir certos preconceitos a respeito do ensino. No 
tocante ao superior julga-se que o Estado deve man
ter estabelecimentos para que forneçam o maior nu
mero possível de engenheiros, medicos ou legistas, e 
nessa conformidade admite-se que o sistema de en
sino deve compor-se unicamente das escolas e facul
dades que confiram tais diplomas; porque estes es
tabelecimentos são considerados não os agentes da 
civilisação da nação e sim maquinas industriais que 
devem produsir depressa e muito, estimadas não 
tanto pela perfeição do trabalho, como pela abundan
da, consistindo portanto toda a reforma em aumen- 
tar-lhes a força motriz. Assim o decreto de 19 de 
abril de 1879 (reforma Leoncio de Carvalho) facul
tando aos alunos de todos os estabelecimentos de 
ensino superior o não comparecimento nas aulas e 
nos gabinetes, permitiu-lhes também que encurtas
sem por si o tempo da formatura, como tem suce-
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dido de fáto em todas as faculdades e escolas sune- 
nores dependentes do ministerio do Imperio Ora 
tais reformas não são admissíveis, porque só tem

do Vó c « S o r t f ar 7 liVel da0 o caminho pelo qual se podem fazer os 
muito superficialmente, e isto é o maior mal lo t  
sino superior.. .  A Escola politécnica do Rio de ta -  
neiro pela sua atual organisacão encerra duas or

ucas e ae ciências físicas e naturais; 2 .° o técnico 
de engenharia civil, de minas, e de artes e n annf» 
turas. Sao estudos distintos qi e de em
estabelecimentos distintos. A ^m b in a^o  destes lstm 
cios, formando cursos csuppípJq fm*
S “ »d» ° « r r“  ” •
p a n o d e  reforma de estudos da extinta Escola cen

leordo não ™ d o n o iá * * *  delineam <* ™  p t o ^  acordo nao so com as necessidades e aspirações do

S e r í T e k taform ?  '°™ ,8 natur?sa das diversas pro- nssoes pela form açao de especialidades. Ora nesta

creação de°diver ° S V iberdade de aconselhar a e1a5ao, de dlyersas escolas para as diferentes esnp

c Í e á S n k s a prqnUaÍS’-SegUnd0 J,etlsamos’ deviam ser
fícarm L  m do y ?ilaS * “ 8 CÔrte; para nSo sacri' nçarm os tudo sujeitam os ao pensam ento predomi-
siHieri(,rC Tam í e Unld?de ,e centralisação do ensino
selharam I  razoes de ordem economica aconselhai am a reunir em um só estabelecimento os di-
wrsos cursos que formam especialidades distintas
idea que nos parecia deve ser o pont^de nartída de
futuros progressos no tocante ao^nrino superior
facufdtdes°deb‘e ®559  P°rém de escolas tecr]icas com acuidades de ciências puras não nos parece mnítn
racional e amda mais a centralisacão na Côrte de 
estudos que devem ser espalhadas pelas P ro v £ iÍ !
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Todos reconhecemos a diferença que ha entre o cara- 
ter de uma escola de engenharia ou mais geralmente 
de uma escola técnica e o de matematicas transcen
dentes ou de ciências naturais; nesta trata-se a ciên
cia debaixo do ponto de vista abstrato, na primeira 
olha-se para a aplicação que forma a feição especial 
do ensino, e portanto deve ser moldada ás circums
tandas do paiz, formando assim o fundo da educação 
profissional.

Nestas condições julgamos conveniente destacar 
o curso geral e os dois cursos de ciências fisicas e 
matematicas e de ciências naturais para formarem 
uma Faculdade de ciências, ficando a nova Escola 
politécnica com os cursos essencialmente técnicos, 
a qual, convem dizer, com o correr dos tempos e pela 
força do progresso do paiz será dividida em escolas 
especiais, tanto quanto os cursos.

O curso geral da nova Faculade de ciências, dan
do direito ao bacharelado em ciências, será exigido 
para o exercicio de algumas profissões, como de en
genheiros geografos e outros, completado com alguns 
estudos mais, ou para certos empregos, e será o curso 
preliminar dos cursos da Faculdade de ciências e da 
nova Escola politécnica. Além deste curso geral da 
Faculdade de ciências devem ser creadas nas Pro
vincias escolas de ensino secundario ou liceus com a 
regalia de conferir o mesmo grau, embora com pro
grama diferente, para a matricula nos mesmos esta
belecimentos, nas Faculdades de medicina e outros 
fins analogos.

O que julgamos porém, conveniente é não cen- 
tralisar todo o ensino superior na Corte, principal
mente o de escolas especiais e sim espalhar este en
sino por todo o paiz creando-se também escolas ou 
liceus de ensino secundario, segundo o modelo da
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eal escola da Alemanha, e também escolas especiais 
de minas para uma provincia, de agricultura ou de 
engenhemos geógrafos para outra e assim por diante
conforme as condições de cada provincia parecerem 
mais adequadas a esta ou aquela especialidade.
in ,Der,co“formidade coln este plano dava o Dr. Bor-
faculdade ^  '• pro«rama dos «Ceus provinciais, da laculdade de ciências e da escola politécnica e esco
las especiais agricolas.
I o dOS ef.tudos "os provinciais:t. ano. latim, arimetica e desenho (l.° semestre! •
S n n aT l  f alge- ra 6 deSenh° (2-° semestre);’
desenho i* '" ’ ira“ces. algebra, geografia tisica e
«eonrofín H ■ S" re) 1 1»«*». francês, geometria, 
f..®  a' la .;JSIca e desenho (2 .° semestre); 3 .° ano: 
latim, inglês, geometria, botanica e desenho (1 0 se-
mentaf hò?81-8’ tri®(ínonletria Plana, fisica experimental, botanica, zoologia e desenho (2 .° semestre) •
4. ano: geometria descritiva, cosmowafia fisfca 
quiimca e zoloogia (l.° semestre); geometria’ descrí- 
tiva, qmrnica mineralogia, historia antiga, contabili- 
f õ Í J  economia politica (2 ° semestre); 5 .“ ano •
filosofia, geologia, historia da idade media conta
bilidade e estatística (l.° semestre); filosofia histo
ria moderna, literatura brasileira, princípios ’de me camca e tonoarnfin ío») A n 1 „ ae me~
materias rnnJ^nL i * A aProvaÇao em todas as aterias constantes do programa dá direito ao grau
de bacharel em ciências, dispensa a frectuencia do
curso geral da Faculdade de ciências prestando-se
m eW ? daS,S(egUÍnfeí materias= algebra superior geometria analítica, calculo diferencial e integral me

Can,P r o ~ a!,ae FPlÍC/â  áy naqUÍnas
1 ° Í Í  V  Faculdade de ciências. Curso geral:
eido dtfe, 8 •bí a T peT r> geometria analiticat calculo diferencial e desenho; 2 .° ano: calculo integral
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mecanica racional e aplicada ás maquinas elemen
tares, geometria descritiva (l.a parte), química inor
ganica. Curso de ciências fisicas e matematicas: l.° 
ano: continuação do calculo diferencial e integral, 
series funções eliticas, calculo das variações, calculo 
das diferenças, calculo das probabilidades e suas apli
cações, geometria descritiva aplicada á perspetiva, 
sombras e estereotomia. 2.° ano: trigonometria esfé
rica, astronomia, topografia, geodesia e hidrografia, 
mineralogia e geologia. 3.° ano: mecanica celeste, 
fisica matematica, historia e filosofia das matemati- 
cas. Curso de ciências fisicas e naturais: l.° ano: qui- 
mica organica, quimica analitica, mineralogia e geo
logia; 2.° ano: botanica, zoologia, fisiologia experi
mental e desenho. 3.° ano: antropologia, biologia in
dustrial e desenho.

Escola Politécnica. Curso de engenharia civil. l.° 
ano: estudos dos materiais de construção e de sua 
resistência, tecnologia das profissões elementares, ar
quitetura civil, geometria descritiva aplicada á pers
petiva, sombras, e estereotomia, mineralogia e geo
logia. 2.° ano: estradas de rodagem, estradas de ferro, 
hidrodinâmica aplicada, distribuição de aguas, mo
tores hidráulicos, navegação interior, desecamento, 
drainage e irrigação, trabalhos gráficos; 3.° ano: ma
quinas, pontes, portos e faróes, economia politica, di
reito administrativo e estatistica, trabalhos gráficos. 
Curso de minas. l.° ano: o primeiro do curso de en
genharia civil; 2.° ano: metalurgia geral, exploração 
de minas, docimasia, trabalhos gráficos. 3.° ano: ma
quinas, metalurgia especial, economia politica, direi
to administrativo e estatistica, trabalhos gráficos. 
Curso de artes e manufaturas. l.° ano: estudos dos 
materiais de construção e de sua resistência, tecno
logia das profissões elementares, arquitetura civil,

-i
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fisica industrial, mineralogia, geologia- 2.° ano- 
mica organica, quimica industrial, trabalhos gráficos"

a tés^°d“ dontorCr lgireSS? I 6 InstruÇã° foi presente d tese ao doutor Carlos de Laet sobre “a crearãn d*.
uma faculdade de letras". Estuda o relator os S a n í
deSpaLés'esTan«e' 6 gener° ®m Varias universidades n P^1SGS estranSeiros e as nossas tentativas “Em
temente ‘m ím  cr®aça?. de uma universidade recen- 
estedo d i 881) subm5tldo Pelo governo imperial ao
tos c ien tff ln °T ega?0eS d0s divers0s estabelecimen- tos científicos do paiz, a Faculdade de letras abran-
KmeSÔ S m ' ‘ “ “ ■’>“ ««* ' « S  .
L i a  ám.pte * ’ 6 ° segundo dois anos; compor-
íe g a  latina ^ ni° Ve Cadeira,S = Iin«uas e literaturas 
d o f  sistem as f £ r  6 “ovo-latinas, historia critica 

nf n - üílT S’ Pnncipios de sociologia, filosofia da historia; historia sincretica dos Estados
c Z Z T V  a,r,r0l,0i0^  Pre-historica; no outro o 
e f f a f í a n fítetenÇrarÍ\ ”  SeÍS arqueologia,

as cadeteas ^dro.2.- serla suprimido, conservando-se 
de p r t L : (L L >  eS Para f0rmarem d0is ®u- o S

mente°seXnote°nne iVê 3 ind<ríeurminaÇão que geral- 
2 ,  i *  traçar a lmha divisória que dos
bterario tunerter SS?Und?ri?s deve esperar o ensino 
J Z  ™. suPenor- Transferir o complemento do en-

« ,™ :<S ' 1v í 5 ,orK
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Acreditamos que pouco se deve tirar ao atual 
curso (1883) do Colégio Pedro 2.°. Não quer dizer 
isto, que não deva ser reorganisado e talvez dividido 
em duas secções, uma em que predomine a feição 
cientificamente utilitária, preparando para as profis
sões imediatamente ligadas ás ciências exatas e na
turais, e outra mais acentuadamente literaria, dando 
acesso ás Faculdades de letras, direito e teologia; 
cercear, porém, o quadro do ensino do colégio e dar 
entrada nos cursos literários superiores a candidatos 3 
que apenas possuam os conhecimentos ora exhibidos 
nos denominados exames gerais pelos aspirantes á 
matricula nos cursos superiores atuais, será falsear 
a base sobre que deve assentar a futura construção 
universitária. Poderá ser bom medico ou excelente 
engenheiro quem mal tenha estudado as suas huma
nidades; nunca, porém, aproveitará em curso exclu
sivamente dedicado ao estudo das altas questões fi
lológicas, historicas ou filosóficas os que apenas dis- 
poserem das minguadas e mal conexas noções exi
gidas para a matricula nas faculdades do Imperio. 
Assim pensamos que só o conjunto de conhecimen
tos que constituem o atual curso de bacharelado em 
letras, e si menos, do que isso muito pouco menos, 
deve facultar a admissão ao ensino superior literário.

Destinada a futura Faculdade á cultura dos es- 
piritos assim preparados, resumido pode ser o seu 
curso em tres anos. Excessiva ambição, e provavel
mente seguida de mau exito, fora a que sonhasse 
para o nosso paiz uma faculdade com a multiplici
dade de cadeiras de que tanto se orgulham as univer
sidades alemãs. Convem que os cursos da nossa pri
meira Faculdade de letras não se prolonguem por 
mais de tres anos, e ainda assim oxalá que satisfa-
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toriamente sejam professadas e consigajm achar ou
vintes as cadeiras com que organisariamok o ensino!

O Dr. Carlos de Laet assim distribue asVmaterias 
do programa: l.° ano: literatura e filologia\grega e 
latina, lingua e literatura sanscrita, geografiaV poli
tica, cronologia, historia critica dos sistemas fi^oso- 
ficos. 2. ano: literatura e filologia inglesa e aleimã, 
lingua e literatura hebraica, arqueologia, historia 
critica dos sistemas filosoficos. 3.° ano: elemeníosv 
de linguística; gramatica e literatura comparadas das^ 
línguas novo-latinas; etnologia brasílica, estudo do 
abancenga e noticia dos principais id iom as indigenas 
sul-am ericanos; critica historica principalmente apli- 
cada aos fatos da historia nacional; critica dos siste
mas filosoficos.
_ Este plano traz eomsigo a sua razão de método.

urante os tres anos do curso o estudante haverá 
ante os olhos o tríplice alvo literário, historico e mo
fo™0’ que se propôs atingir. Em cada ano encon- 
irara na literatura e filologia das linguas de cujo 
mecanismo é sabedor, frequente ensejo para provei
tosamente pratical-os, e, demais aprenderá dois no
vos mecanismos linguísticos, o hebraico que o habi
litará para compreensão da Biblia, fornecendo-lhe 
outrosim exemplo do sistema flexionai semítico, e o 
sanserif essa pedra angular sobre que repousa a 
construção cientifica da gramatica comparada das 
línguas mdo-européas. Dest’arte no l.° ano terá do 
grego e do latim, já aprendidos, a literatura e o exa- 
nie filologico dos autores; idioma novo, o sanscrito. 
Virão nos anos subsequentes os estudos literários e 
lilologicos do inglês e do alemão; novo idioma, o 
hebraico. No 3.° ano fecharão o curso filologico pro
priamente dito os elementos de linguística, a que os 
conhecimentos anteriores fornecerão larga base, mas

j

m
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acrescerá a noção das linguas indianas sul-ameri
canas que no interesse da ciência ja deveriam ter 
sido assunto de mais poríiadas indagações.

Até aciui a parte literaria do curso; mas parale
la mente o acompanham, as duas outras par es, n 
S c a  e filosófica. Quanto a primeira, começa me- 
todicamente o seu estudo pelas duas ciências au 
liares a geografia politica, que deve ser professada 
com elevação condigna de um curso superior e a 
cronoloeia, guardadas, na parte tecmca, as suas r 
lacões com a astronomia. No 2.° ano tom a^gar 
arqueologia, com as suas subdivisões e depemlencias 
a aue não forcadamente se juntaria a historia da 
arte. Completaria o ensino um curso de critica 
torica principalmente aplicada ao nosso pa . q 
estranharem não ver no curso da FacuWade o estud 
dos fátos repartidos nas classicas divisões da histo 
ria antiga, media e moderna, responderemos que os 
fátos em si, devem ser conhecidos nosi cursos secun 
darios- o que se vem buscar num curso historico 
superior, é o método de apurar a verdade, que a 
meio se oculta em as névoas do passado, e o hab 
da pesquisa, da discussão, da comparaçao, dai critica, 
em uma palavra, e esse tanto se adquire sobre crô
nicas medievais como folheando os ma con eci 
documentos da historia nacional. Demais, e para 
tar que no ultimo ano a parte filológica e a b r  onca 
do curso terminariam concentrando a atenW ° f° °  
alunos sobre a idéa de patria, de que tanbo< se aUie 
os estudos classicos. Das pr<.iuilezasarem casse 
riam eles assim metodicamente ír-íTsirios a 
mais praticas e atuais, que os poriam P . 
a lingua dominante e as indígenas do Bras , 1
passado também penetrariam cautelosamente doutr - 
nados pelos processos de unia critica cientifica. D
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nacionalismo parece-nos que não deve ser perdido 
2  “ Quanto á filosofia, englobamos na historia 

critica dos diversos sistemas. Na Alemanha das 20 
cadeiras da Faculdade íilosofica de Heidelberg so 
uma é dedicada ao ensino da logica, estetica e his
toria da filosofia; dois outros cursos custem, eceito, 
fie ui'and o como auxiliares do ensino Hos » 
deles só um versa sobre historia de filosofia, sendo 
nue outro em que se trata de antropologia, e um 
verdadeiro curso de historia natural. Depois, enten
demos que, procedendo ao detido exame dos siste
mas filosoficos, pode e deve o professor e^ernar do - 
trina nropria sobre a ciência, cujos elementos vem 
conhecidos desde o curso secundario, onde ja se tera
estudado o que nos ginásios alemaesL * al de
pedeutica filosófica, isto e, logica formal noçoes ae 
psicologia e historia resumida da filosofia, com es 
tes elementos bem se pode, em tres anos 
completar o estudo da ciência das ciências. Fina 
me“ te se ha matéria em cuja exposição convenha 
seguir o método historico, parece-nos que deve ser
a filosofia. Nada mais eloquente Pa^f ^ “ ^ q u ê  
nirito humano contra os desvios filosoticos üo que 
a narrativa dos encontrados esforços com que se ha 
debatido na pesquisa das grandes 
A historia critica dos sistemas filosoficos poderá cons 
títuir obféto de uma só das duas cadeiras, repartido 
sensatamente o trabalho dos respectivos lentes pelos
tres anos do curso.

Em cada materia deveria também haver um pro
fessor adjunto, a quem se confiasse nao a tareia de 
explicar e menos ainda repetir servúmente as dou
trinas da cadeira, mas a missão de comunicar ao 
ensino, por meio de repetidos exercícios o car ater 
pratico que lhe não podessem dar as lições mais

\
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essencialmente teóricas dos catedráticos. Na secção 
fflologica por exemplo, consistiriam ta» exermçxos na 
interpretação de escritores classicos em trabalhos de 
composição e estilo nas diversas línguas vivas ou 
mortas, em dissertações escritas e em discussões 
orais. Na secção historica aprofundar-se-iam os es 
tudantes com a execução de trabalhos d a p r o p m l j  
vra nos métodos de pesquisa e exposição historica. 
Em filosofia os debates e argumentações prestariam 
idênticos serviços. As conferencias hterarias em ho- 

c i  concurrencia p jb  to . i .v .a m
ser estabelecidas, apesar da critica a estas liçoe

P 0 verdadeiro atrativo da Faculdade de letrasie 
o que lhe grangearia maior numero de alunos, ,®St“ r 
em fazer da instituição uma verdadeira 
mal para o ensino literário; e por isso nao duvida
ríamos opinar ou pela creação de uma cadeira de 
pedagogia, anexa ao curso das letras destinada aos
candidatos ao professorado, ou, ao P
disposição ha anos vigente na Alemanha, e em 
virtude da qual os diversos professores da fa
culdade teriam o dever de revesadamente fazer u 
curso de pedagogia... Esta idea de 
dades de letras escolas normais e a que 
se tem posto em pratica na França Com f ü s ta  
cão notava Dreyfus Bnsac, decano da faculdade de 
letras de Caen, esse estabelecimento se tornara, para 
os futuros mestres dos liceus e colmos, uma verda
deira escola pratica, assegurando ao ensino,secun 
dario solidos recrutas.” . . .  0  grau conferido pela 
faculdade seria o de doutor em letras^ mas alem 
desse diploma outros se passariam, cyec ais dc b 
büitacão aos que houvessem cursado nos diverso, 
anos ou series as cadeiras constituitivas de uma das
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tres secções: filologia, historia e filosofia. Para ha
bilitação ao professorado, em qualquer secção, se
riam necessarias, além das respectivas provas, as da 
cadeira de pedagogia. O modo de constituir-se o cor
po docente da faculdade é outra questão digna de 
exame. Desde muito tempo pensamos que o sistema 
de concurso, podendo servir para mostrar a erudi
ção e pericia dos candidatos, não demonstra absolu
tamente as suas aptidões pedagógicas... Entretanto 
para constituir-se o professorado da nossa primeira 
faculdade de letras, não haverá meio mais rasoavel 
do que já em uso no paiz; provas publicas em concur
so, devendo-se aliás, e sem o menor vexame, recor
rer provisoriamente ao estrangeiro, como a cada pas
so se pratica na Europa desde que no paiz não apa
reçam especialistas capazes de com bom exito to
mar a si a regencia de certas cadeiras^ de um curso 
superior literário. Quanto a parte administrativa ou
tra não poderá ser sinão copia mais ou menos mo
dificada do que em outras faculdades se observa. 
Quanto ao local, observa Carlos de Laet: não se deve
rá retardar a creação de um instituto, que tanto ha 
de influir na vida inteletual da nação, unicamente 
por ser impossível, desde já, alojal-o em um palacio, 
dando-lhe biblioteca e gabinetes... e cita as pessi
mas acomodações de algumas das faculdades na Ale
manha, França. As objeções contra o estudo das le
tras já não são para os nossos dias, embora íníelis- 
mente ainda vejamos reprodusidos por alguns es- 
piritos mesquinhamente utilitários — Para que serve 
o grego? perguntava-se no congresso de Bruxellas. 
Ensina a pensar com justesa e a falar com simplici
dade, respondeu Fustel de Coulangesy\
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Na abertura da Assembléa Geral Legislativa, 
1826, a primeira após a promulgação da Carta Cons
titucional em 1824, nao voltou o Imperame a pedir 
para o ensino publico a “suma consideração” de tres 
anos atraz. Durante o periodo da Regencia e das duas 
primeiras decadas da Maioridade, o mesmo silencio 
sobre a instrução, apesar dos vivos debates parla
mentares de 1846 e 1847, e das queixas dos minis
tros do Imperio, em seus relatórios, sobre a deficiên
cia de prédios escolares, de método e, sobretudo, da 
miseria em que se debatiam os mestres. Alguns insis
tiam pela creação de universidades.

Vem depois o periodo das iniciativas (1850- 
1858) onde a ação benemerita do ministro Luiz Pe
dreira do Couto Ferraz, se destaca. Reforma-se o 
ensino primario e secundario do Municipio da Corte; 
remodela-se o ensino medico, e ainda o ensino juri
dico; o comercial e o artistico tomam novos surtos; 
com a reforma do ensino militar crêa-se a Escola cen
tral com curso politécnico; cream-se os institutos de 
ensino emendativo (para cegos e surdos-mudos). E 
a Coroa não julga o assunto digno de algumas linhas 
alviçareiras para a Legislatura...

Só em 1867 é que se lê, pela primeira vez, no 
segundo reinado, o seguinte breve periodo sobre a 
instrução publica: “Promover a colonisação deve ser 
objéto de vossa particular solicitude. De não menor 
desvelo se torna digna a instrução publica.” Desta 
data em diante ha, de vez em quando, algumas apres
sadas linhas sobre o desleixado ensino publico.

“O desenvolvimento da educação e instrução pu
blica deve ser um dos principais objétos do vosso 
desvelo” diz a Fala de 1868.

A do ano seguinte silencia, apesar do titular da 
pasta do Imperio, conselheiro Paulino de Souza, ex-
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popular continua a ser objéto dos mais arduos cui
dados do governo, e ser-vos-á apresentado um plano, 
tendende a dar sistemático e mais vigoroso impulso a 
esse progresso essencial, a que por iniciativa parti
cular presta o mais louvável concurso.” 0 ministro 
João Alfredo apresenta á Legislatura o seu plano de 
reforma de instrução, prometido dois anos antes, e 
meses depois, arquivado porque o ministro deixara o 
poder...

18/5. O governo silencia de novo sobre o pro
blema educacional, fazendo apenas uma breve refe
rencia á instrução profissional. “A falta de braços, 
de capitais e de instrução profissional, meios indis
pensáveis para fazer frutificar vantajosamente nosso 
vasto e fertilissimo territorio. . . ”

^  displicência governamental responde a 
Assembléa Legislativa com uma disposição na lei de 
orçamento da despeza: pedida ha cinco anos pelo 
ministro Paulino de Souza, e no ano anterior (1874) 
pelo ministro João Alfredo: autorisacão para crear 
duas escolas normais no Municipio da Corte. E mais: 
uma Escola de Minas em Ouro Preto, em comple
mento da generosa dadiva do ano anterior, com o 
curso politécnico.

Estes atos legislativos deviam, entretanto, pare
cer ao proprio governo sem grande valia porque na 
Fala de encerramento não ha menor referencia a 
eles. “Os auxílios á educação e á instrução publica,
condição indispensável do desenvolvimento nacio
n a l . . .”

Em 1876 e 1877 a Coroa não cogita da instrução 
nas Falas de abertura do Parlamento. Entretanto, a 
comissão técnica da Camara dos Deputados, sem 
o convite da Coroa propõe “a adoção de duas idéas
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que, por muito simples, não deixam de ter maxima 
importância para o desenvolvimento do ensino su
perior. São elas: a inscrição livre para o exame nas 
faculdades e a permissão de abrir cursos e estabele
cimentos livres desse ramo de instrução.” O projéto 
não interessou nem a Gamara, nem ao governo.

1878-1879. Apesar do ministro Leoncio de Car
valho ter decretado uma reforma de ensino (decreto 
de 19 de abril), cometendo uma “irregularidade ori
ginal” no dizer de Ruy Barbosa, a Fala do Trono 
continua a desconhecer o problema da instrução po
pular.

A Coroa em 1882 agradece á Legislatura ás mi
galhas orçamentarias em favor do ensino nestes ter
mos: “aproveitando os recursos que dotaste á ins
trução publica, o governo procurou melhorar o seu 
estado; e proseguirá neste empenho.” E’ tudo o que 
diz a Fala na abertura da Assembléa Geral Legis
lativa.

1881. Ainda o silencio. No ano seguinte, estas 
singelas linhas: “A instrução publica que muito es
pecialmente vos recomendo, continua a merecer os 
assiduos cuidados do governo.” Entretanto ha tres 
anos a comissão de instrução da Camara, pelo seu 
eminente orgão Ruy Barbosa, estudava a reforma de
cretada pelo poder executivo, em 1879. E em abril 
de 1882 oferecia aos poderes publicos os elementos 
de uma grande remodelação do ensino secundario 
e superior. Em setembro, completava o seu plano com 
o projéto de reforma do ensino primario. Esta obra 
exhaustiva era ignorada do governo. E ainda, dias 
após a apresentação do parecer e projéto substitu
tivo do deputado bahiano, um outro deputado pelo
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Maranhão Almeida e Oliveira, dava a estudo de seus 
pares um outro projéto de ensino integral.

Todo este grande esforço em prol da instrução 
foi ignorado pela Coroa, pois, em 1883 abrindo 
ás sessões legislativas dizia apenas na Fala “o go
verno não tem descurado do ensino publico.”

Nos anos de 1884, 1885 e 1886 as Falas de Trono 
continuam a ignorar a situação de atraso (segundo 
os relatórios dos ministros do Imperio) da instrução 
publica. Absoluto silencio.

1887. Reconhecida a necessidade da reforma 
do ensino em seus diversos gráos, espero, diz a Fala, 
que tomeis em consideração o projéto que vos foi 
apresentado sobre o ensino primario e secundario; 
bem assim a proposta que vos será submetida alte
rando os estatutos das faculdades de direito.” O 
projéto^ a que alude a Fala foi elaborado por uma 
comissão nomeada pelo ministro Barão de Mamoré 
e oferecida á Gamara pela sua comissão de instru
ção. O projéto não sofreu debate e foi arquivado 
quando o ministro deixou o poder. A Coroa não lhe 
faz nenhuma referencia em sua Fala de encerra- 
mento. {A constância com que aplicastes aos diver
sos assuntos de interesse geral é digna de louvor. As 
leis anuas e outras de menor importância, mas de 
evidente utilidade, dão testemunho do vosso zelo pela 
causa publica. Confio que na proxima sessão (1888) 
resolvereis sobre os projétos de reforma judiciaria, 
das municipalidades, da lei de terras publicas e da 
repressão mais prontas de alguns crimes contra a 
segurança individual e da propriedade, já votados 
na Gamara dos deputados e pendentes da delibera
ção do Senado.” Sobre o projéto de reforma de ins
trução nem uma discreta referencia...
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1889. Ano crepuscular do imperio. A Fala reco
menda ás Gamaras legislativas, o que Assembléa 
Legislativa Constituinte de 1823 creara: duas univer
sidades, dias antes de sua dissolução. “Entre as exi
gendas da instrução publica, sobresae a creação de 
escolas técnicas adotadas ás condições e conveniên
cias locais; a de duas universidades, uma no sul e 
outra no norte do Imperio, i>ara centros de organis
mo cientifico e proveitosa emulação, donde partirá o 
impulso vigoroso harmonico de que tanto carece o en
sino; assim como as faculdades de ciências e letras que, 
apropriadas ás Provincias, se vincularão ao sistema 
universitário, assentando tudo livre e firmemente na 
instrução primaria e secundaria.” O ministro do Im
perio, no começo do ano de 1889 era o Conselheiro 
Ferreira Vianna, que deixou no Parlamento, além 
da fama de grande orador, fama de hum orista...
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“Reorganisar o ensino nos seus diversos gráos, 
diz a Fala do Trono de abertura do Parlamento em 
1888, difundindo os conhecimentos mais uteis á vida 
pratica e preparando com estudos serios e bem diri
gidos os aspirantes ás carreiras que demandam su
perior cultura inteletual é assunto que muito se re
comenda á vossa patriotica solicitude”. A Assembléa 
Geral Legislativa, nesse ano, não cuidou da instru
ção... E no fim das sessões legislativas, encerran
do-as, repetia a Fala este conceito: “ A instrução 
publica em geral e profissional acomodadas ás atuais 
circumstancias, exigem providencias de que muito 
depende nosso progresso.”
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1853. O relatorio apresentado ao parlamento pelo 
ministro do Imperió apresenta tabelas demonstrati- 
vas do estado de instrução primaria e secundaria nas 
Provincias e no Municipio neutro; todavia não com
pletas, pois lhe faltam os numeros de aulas da pro
vincia do Rio de Janeiro.

O de 1854, sem os dados concernentes á Corte, 
que constam do quadro especial, dá uma tabela, com 
a inovação, porém, de descriminar segundo o sexo 
o discipula do das escolas primaria-oficiais.

Em 1855 o ministro Couto Ferraz preferiu apre- 
sentar de outra maneira os elementos estatisticos for
necido^ pelas provincias e pela Inspectoria geral de 
instrução da Corte. As informações constam do pro
prio texto do relatorio e compreendem, não só a 
quantidade dos institutos publicos, e já sem descri- 
minação de sexos, a dos escolares respectivos, veri
ficada ou avaliada, mas ainda sem distinção de sexo, 
a matricula do ensino particular, apurada na Corte, 
S. Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ala
goas, Bahia, Pernambuco, Parahyba, Rio Grande dõ 
Noite e estimada para o Rio de Janeiro e Ceará, e 
a soma dos estabelecimentos que havia em trese sec
ções do paiz, isto é, nas acima mencionadas, com 
exclusão do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.
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1856. 0  relatorio adota a mesma norm a para  
exposição dos dados obtidos pelo governo. Quanto 
ao ensino particular, porém, as noticias que excluem 
as provincias do Espirito Santo, de Goyaz, do Paraná, 
e do Piauhy, apenas consignam de educandos, sem 
o dos institutos em que eram  instruídos.

No ano seguinte o ministro, ainda Couto Ferraz, 
alega a falta  de documentos para  se eximir á apre
sentação de trabalho analogo aos constantes dos dois 
precedentes relatórios. Mas a Inspetoria geral de ins
trução, em cumprimento do dispositivo do Reg. de 
1854 juntou ao seu relatorio o “ quadro demonstra- 
tivo do num ero de alunos que, segundo os últimos 
documentos, frequentavam  os estabelecimentos p u  
blicos e p articularas de instrução prim aria e secun
daria em todo o Im perio.” Nesse impresso, as escolas 
publicas elementares se acham divididas segundo o 
sexo dos alunos a que eram  destinadas; não se en
contra o num ero dos discipulos m atriculados no P a
raná, aparecem  apenas pelas suas totalidades os do 
Maranhão e de Sergipe, estando repartidos por sexo 
os de todas as demais Provincias e os da Corte. 
Quanto ao ensino privado, nada ha em relação á 
Bahia, ao Rio Grande do Norte, a Goyaz e ao Espi
rito Santo; tem-se a quantidade de escolas somente 
dos alunos de Minas Gerais. Das outras secções do 
paiz contam o numero de aulas e o de discipulos, 
não estando, porém, feita a descriminação das es
colas de Alagoas, de Matto-Grosso, do M aranhão, bem 
assim as dos alunos das duas Provincias nomeadas 
por ultimo.

1860. No relatorio da Inspetoria geral dè instru
ção da Corte, anexo ao relatorio do m inistro m ar- 
quez de Olinda, vem um quadro analogo ao acima

\ mSm
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citado. Nele falta a classificação das escolas publi
cas e particulares de Matto-Grosso; nada se encontra 
sobre o ensino privado no Rio Grande do Norte, no 
Amasonas e em Goyaz, e não figura o numero de 
estabelecimentos dessa naturesa existentes em Ser
gipe e em Matto-Grosso.

Ainda no relatorio do Inspetor da instrução 
apenso ao do ministro Teixeira de Macedo, 1859, foi 
mserto um m apa modelado pelos dos dois anterio
res. N esse, nada se depara quanto ao ensino prim ario 
extra-oficial no Rio Grande do Norte, no Amasonas 
e em Goyaz; foi omitido a distinção por sexo dos 
alunos dos cursos daquela especie existentes no Gea
rá, e não está o numero desses cursos localisados 
em Sergipe e em Minas Gerais.

Os relatórios ministeriais de 1860, 1861, 1862 não 
contem informações a cerca do ensino nas Provincias, 
quer no texto, quer nos relatórios da Inspetoria geral 
i^ d n s tru ç ã o  da Corte. A este proposito diria, em 
1860, Inspetor Conselheiro Eusebio de Queiroz: 

Quanto á organisação e remessa dos documentos 
concernentes á instrução prim aria e secundaria nas 
Provincias, reporto-me ao que tenho declarado nos 
relatórios anteriores.” O Regulamento de 1854 com
preendeu a utilidade que desse estudo comparativo 
poderia resultar para a instrução publica no paiz, e 
por isso impor ao Inspetor geral a obrigação de corn- 
preendel-o no relatorio que anualmente" deve levar 
ao governo, .. No nosso paiz ainda não se tem com
preendido a necessidade da estatística, e pouco se 
sabe das suas condições e exigências portanto não 
causará estranhesa que nos mais importantes do
cumentos relativos á instrução publica apareçam  da
dos e informações que nos poderiam  m inistrar tais 
documentos não se referem  a mesma data do ano, e
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nem compreendem o mesmo espaço de tempo. Ora, 
é por demais evidente que impossivel seria a compa
ração entre fatos que não coincidem e que se passa
ram em época encontradas, e que o trabalho estatis- 
iico que partir de um principio falso e vicioso em 
sua origem nada significa, sendo que nenhuma con
sequência luminosa e instrutiva dele se poderá de- 
dusir. Finalmente, para que o estudo comparativo 
da instrução primaria e secundaria entre as Pro
vincias fosse completo, seria necessario que os ele
mentos tivessem o mesmo ponto de vista; a estatis- 
tica exige uniformidade e harmonia, e essa não se 
encontra nos documentos de que o relatorio do Ins
petor geral da instrução da Corte deverá extrair os 
dados gerais unicos instrutivos nesta materia. Assim 
qualquer que seja o ponto de vista por que se queira 
encarar a instrução publica do paiz, acham-se incom
pletos os meios e faltam os indispensáveis recursos.5’

Nos relatórios do marquez de Olinda de 1863 e 
1864 a abstenção governamental sobre o assunto per
siste.

1865. No relatorio do Inspetor, anexo ao do mi
nistro, aparecem quinse quadros sobre o ensino pri
mario e secundario provincial. Deles não constam 
o numero de escolas de instrução elementar, mas 
apenas o dos alunos de cada sexo inscritos nos esta
belecimentos publicos e privados, que existiam no 
Amazonas, no Ceará, em Goyaz, no Maranhão, no 
Pará, na Parahyba, no Paraná, em Pernambuco, no 
Piauhy, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, 
no Rio Grande do Sul, e em São Paulo, e mais a 
quantidade de discipulos das aulas publicas, somente, 
que funcionaram em Minas Gerais,

\ \
\
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1866. Figuram como anexos ao relatorio que o 
inspetor apresentou ao ministro marquez de Olinda, 
dose quadros analogos aos precedentemente apresen
tados, dos quais se colige o numero de alunos, dis
tintos por sexo, que recebiam instrução elementar em 
escolas oficiais e particulares, de sede no Amasonas, 
na Bahia, no Maranhão, em Pernambuco, no Piauhy, 
no Rio Grande do Sul, em Santa Catharina, em São 
Paulo e em Sergipe.

Sobre a materia nada se nos oferece, quer nos 
relatórios ministeriais de 1867, 1868 e 1869, quer nas 
peças anexas àqueles documentos respectivos á Ins- 
petoria geral de instrução.

1870. Foi no relatorio do ministro Paulino de 
Souza que começaram a ser apresentados com mais 
ordem e claresa, de maneira mais uniforme e apreen- 
sivel, os dados do ensino provincial, primario e se
cundario, redusidos embora ao que parecia essencial. 
“Abrindo nesta exposição, instrução publica nas 
provincias” tenho por fim oferecer á consideração 
do poder legislativo o resultado de estudos em que 
despendi longas horas e aturado trabalho, para con
seguir avaliar, com possivel exatidão, o estado do 
ensino publico em todo o Imperio. “Os dados apre
sentados, relativos ao ano de 1889, são colidos de 
informações que exigi dos presidentes das provin
cias, dos relatórios lidos ás assembléas provinciais, 
dos feitos pelos diretores provinciais de instrução pu
blica aos presidentes, das coleções de leis de todas as 
provincias e de outros documentos oficiais, que pude 
haver, os quais todos, em muitos pontos incompletos, 
apenas me permitiram organisar um esboço, que po
derá ser mais aperfeiçoado. A nossa administração 
não tem habito de trabalhos de certa ordem, para
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os quais não existem reunido o m ateria l preciso e 
em cuja acum ulação se encontram  os m aiores em
baraços. Encetados, porém, e gradualm ente aperfei
çoados poderão chegar, com o tempo e com boa von
tade, á desejável perfeição. “Em outro topico d£ 
relatorio diz o m inistro que os dados referentes a tres 
provincias eram  de periodo anterior àquele a que 
se reportavam  as inform ações respectivas das outras. 
Os elementos colhidos lim itaram -se á quantidade de 
escolas prim arias e secundarias, publicas e particu la
res, ao num ero de alunos delas e a im portância total 
da despesa com a instrução, segundo os orçam entos 
provinciais. Os alunos foram  discrim inados em m as
culinos e fem ininos, e as escolas separaram -se con
forme o sexo dos alunos. Ambas distinções, porém , 
deixaram  de ser feitas quanto ao ensino prim ario  
oficial de Matto-Grosso. A segunda tornou-se tam bém  
inexequível em relação ás aulas particu lares dessa 
provincia, e ás do P ara  e de Santa C atarina , e a 
prim eira no tocante ao discipulado do P ara. Demais 
nada absolutam ente se colheu, a respeito da instru 
ção particu lar do prim eiro gráo, no Rio G rande do 
Norte, no P aran á  e em Goyaz; e ao passo que, acerca 
do Amasonas, era obtido o num ero de escolares, m as 
não o das escolas; quanto a Alagoas, pelo contrario, 
apenas se conseguia este algarismo, sem alcançar
aquele.

1

1871. O m inistro João Alfredo reporta-se, no re 
latorio, ás inform ações do seu antecessor.

Em  m arço deste ano instalava-se a D ir e to r ia  G e 
ra l d e  E s ta tís tic a , creada em janeiro  em v irtude de 
autorisação legislativa do ano anterior. Como entre 
os encargos da nova repartição  figurasse explicita
mente o de organis ar a estatisíica do ensino em todos
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seus graus, passou ela, desde logo, a coligir os do
cum entos que dantes eram  encam inhados á Secreta
ria  de Estado ou á Inspetoria geral de instrução da 
Côrte. Os relatórios da diretoria apresentados de 
1812 a 1818 contem tudo o que a repartição  pudera 
reunir, sobre o ensino prim ario  e secundario, quanto 
aos anos de 1871 a 1876; pois além desses dois graus 
pedagógicos nunca se estenderam  as pesquisas dela, 
apesar das largas atribuições que lhe conferira o 
seu regulam ento. Ainda, porém, adstrita a esses li
mites nunca chegou a Estatística a fazer trabalho 
completo. A fonte dos dados referentes as provincias 
continuava sem pre a mesma, porquanto os pedidos 
da d iretoria  eram  encam inhados aos proprios p resi
dentes ou aos inspetores de ensino; mas apesar do 
prestigio que lhe infundia o am paro m inisterial, 
nem  sem pre lograram  ser devidam ente satisfeitos se
m elhantes requisições. P ara  suprir as faltas das res
postas oficiais, ás vezes, recorria a repartição  aos re 
latórios dos presidentes daquelas provincias, donde 
não haviam  voltado preenchidos os seus form ularios. 
Gomo, porém , nem  sem pre as ultim as inform ações 
desses documentos se referiam  ao mesmo ano da 
estatística que se organisava, a consequência é que 
os resum os publicados alcançaram  representar, de 
m aneira  suficientem ente aproxim ativa, o estado do 
ensino elem entar e secundário em todo o Brasil, 
num a determ inada época. De fato, para  o seu p ri
m eiro trabalho^ conseguiu a D iretoria Geral de E sta
tística indicações de 17 provinciais som ente: pois, 
além do Municipio neutro, não devolveram  os m apas 
que lhes haviam  sido enviados as provincias do P ará , 
Ceará e Parahyba. Quanto a estas quatro secções do 
paiz, a fa lta  foi suprida com elementos extraídos de 
peças oficiais. Assim no tocante ao P ará  as inform a-
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çoes colhidas no relatorio que o vice-presidente da
provincia apresentara em 1870, competiam ao ano 
de 1869. Quanto ao Ceará, o relatorio presidencial 
de setembro de 1870 e o do ministerio do Imperio, 
de abril do mesmo ano, é que ministraram os escla
recimentos aproveitados. Os informes a respeito da 
Parahyba, também de 1869, foram tirados do relato
rio do presidente, de fevereiro seguinte, e ainda do 
supra citado relatorio ministerial. Emfim, o que con
cerne ao Municipio neutro foi apanhado no relatorio 
da Inspetoria geral de instrução. Demais, as informa
ções competentes á provincia do Rio Grande do Sul 
não figuraram nos pormenores do trabalho, sendo 
apenas do quadro geral, por não serem bastantes 
para a localisação das escolas, segundo o plano ado
tado. Do exposto, se conclue que, nessa estatística de 
1871, figuram dados de 1869 e 1870.

O diretor geral de Estatística, doutor Campos Me
deiros assim se expremia sobre as lacunas e imper
feições na execução de serviços. “A respeito da maior 
parte dos trabalhos estatísticos, está esta diretoria in
teiramente dependente da boa ou má vomade dos 
presidentes de provincias, ou antes, das secretarias de 
governo. Não havendo boa vontade, ou não sendo ali 
os trabalhos feitos ou examinados com esciupuloso 
zelo e cuidado, não podem deixar de sair com defei
tos mais ou menos graves, como infelismente se tem 
dado a respeito de quasi todos os trabalhos enviados 
ou devolvidos á Diretoria Geral de Estatística. Ein 
toda a sua vida continuou a repartição a lutar com 
tropeços do mesmo genero, ás veses até em escalas 
maior do que o faziam esperar os prodomos assina
lados pelo seu diretor.

1873. A repartição registrava o fato de não ha
verem devolvido mapas que lhes tinham sido ende-

V \
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reçado as provincias do Maranhão, do Ceará, de São 
I aulo e do Rio Grande do Sul. A cerca da primeira 
e da ultima tivera a repartição de se contentar com 
resumidas notas, que apanhara em oficios das pre
sidências ao ministro do Imperio; e como nem esse 
recurso houvesse quanto as duas outras, repetira para 
a ultima delas, os numeros da Estatística precedente, 
e aceitava para a primeira, o que se lhe oferecera 
no relatorio ministerial de 1872. Donde se conclue 
que, na estatística desse ano, figuraram, a par de 
informações que diriam respeito, algumas que, quan
do menos, seriam de 1871.

Em 1874 frisava o diretor a circumstanda de não 
terem recambiado á repartição os mapas que esta 
lhes enviara, os presidentes das provincias da Bahia, 
do Ceará, da Parahyba e de Sergipe. No intuito de 
reparar tais omissões, apr o veil aram-se os algarismos 
constantes do ultimo relatorio presidencial da Bahia, 
e os fornecidos diretamente ao ministro pela presi
dência do Ceará, e repetiram-se aqueles que a esta
tística anterior consignara para a Parahyba e para 
oergipe. Desse modo se evidencia a presença, ainda 
em nova estatística, de números não pertencentes ao 
ano a que ela se reportava. Talvez porque a diretoria 
se houvesse capacitado da impossibilidade de conse
guir o uniforme preenchimento dos mapas que ado
tara para colheita de informações, deixou de incluir,

*a Partii daii nos seus relatórios, quadros porm enori-
sados, analogos aos que haviam  saldo nos dois p ri
meiros.
10„ Se?un1do a exposição do diretor de Estatística em 
1875 na o lograram  exito completo os esforços da re 
partição. Em bora a sim plificação por ela in trodusida 
em seus trabalhos desta especie, onde os dados cor
respondentes a cada provincia tinham  passado a fi-

. -
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gurar apenas nos totais, em ves de serem  distribuí
dos segundo os m unicípios e paroquias, perm itisse o 
aproveitam ento de contribuições m uito m ais sucintas 
do que aquelas que antigam ente se faziam  indispen
sáveis, ainda assim  figurou em fa lta  a provincia da 
Parahyba, em relação a qual os núm eros expostos 
pela diretoria, extratados do relatorio  da presidência, 
de 1874, não se re feriram  a esse ano, mas ao im edia
tam ente anterior.

Não m elhorou a situação de serviço nos dois exer
cícios seguintes. De fato do relatorio  da diretoria 
(1876) se vê que de duas provincias não fora possí
vel obter inform ação alguma. T ocara a vez ao Piauhy 
e Espirito Santo, respectivam ente ás quais não foi 
suprida pelos meios, já  costumeiros, de recurso a re 
latorio presidenciais ou reprodução de num eros re te 
rentes a anos anteriores e a deficiência assinalada 
pela diretoria.

1877. E’ o proprio  m inistro que diz no re
latorio que, apesar de iniciados em 15 de m arço 
de 1877 renovados em 23 de agosto e em 8 de novem 
bro, os pedidos de elementos p ara  a estatística do ano 
de 1876 não haviam  sido satisfeitos pelos inspetores 
de instrução das provincias de São Paulo, Rio de Ja 
neiro, Espirito Santo, P iauhy e M aranhão e ainda 
do Municipio neutro. Não tendo, havido dessa ves 
apelo aos expedientes, que dantes se em piegavam , 
para suprir as omissões, dai resultou que o trabalho 
publicado apenas se referiu  ás 15 provincias infor
mantes.

“E* cousa dificil. disia o Conselheiro Corrêa, exe
cutar no Brasil um  trabalho estatístico rigorosam en
te fiel sobre a instrução. Basta considerar que fal
ta um  cento do qual dependa todo o ensino publico.
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imbHcírilo f„Vr-? artÍÇÔe/  Provi,,ci«is de instrução
de que esL diretor^ “ “ 08 escIarecimentosj  iue asta diretoria necessita, e os dados mie «o „„
dem colher nos relatórios presidenciais sãn ! 1das veses 111™™™!«+ a i ' ^^enciais sao> as mais
quer gerais, quer

c u lã r eaÇem cfèíaldÍgnaS “ reSpeÍ‘° do ensino Parti"1 ’ eni Seral> os que se encarregam desse en«ji. 
lherin°Hem ^  ^ranííe conta a vantagem que se co-
5 T S  « d , * ■ * —  .  « « d !  ™  , “ e

„ ]  Diretoria Ce-
r i n s i . i l  a Secretaria de Estado dos Neeo-cios cio Imperio ou Fasenda F ertu ^o  « * i Gí=>0

a1 £ a“ a " e T i K ^ ^  ^
m isteres e,ira„i SVJ0 ae seus funcionários paramisteres estranhos aos encargos naturais deles.

1883, Os males resultantes do decreto de issi 
que anexou a Estatística ao ministério do u í  
peno desmantelando os serviços l ío  • , 5“ '
no relatório do ministro S  Veloso: “A’s e °! 
gencias da estatística, como a deve ter um mi»

nmito' long“ T Í o r rr e s X l r e;7 °o ** ^

^ ĉ j-s e s s

mano e secundario no Imperio. Da primeira írahm 
do assunto com referencia ao ano de 1882 0 s ele”
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mentos coligidos não compreenderam o Município 
neutro porque os dados de que dispunham a secção, 
por demais incompletos, não se prestavam a um es
tudo proveitoso. Daí, porém, nao se concluía que, 
quanto às provincias, fossem satisfatórios os do
cumentos vindos a lume quando a atençao geral s 
preocupava com a reforma do ensino que motiva
ra o magistral parecer de Ruy Barbosa. Os algaris 
mos obtidos com tamanho esforço pela ^cçao de 
Estatística não abrangem as províncias do Amazonas, 
do Piauhy, do Rio Grande do Norte, do Espirito Sa 
fo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de Goyaz 
e que os numeros atribuídos áprovmcia de S. Paulo 
não se referem ao ano de 1882, smao_ ao de 1879.
Conclue-se logo que, neste p articu lar“ü L ^  íeToria 
o estado de cousas, desde quando a antiga 1)
Geral dera á publicidade o seu derradeiro traba • 
Confessava-o, aliás, nas seguintes palavras o chete 
da primeira sub-secção: “Na persistência das ca - 
sas que embaraçam, entre nós, o serviço estatístico,
dificil, sinão impossível, é fazcr-sc oijra ^  v , 
quando por elementos se contam dados insuficientes,
e nem sempre exatos. . . ”

1887 No seu segundo e ultimo esboço estatístico 
da Scom certo pormenor, o ano de 1884, e, e l n Pa a  
com esse, dois imediatamente anteriores, o primei 
ro dos quais fôra objeto da pubhcaçao feita, em 1884, 
no relatorio do ministro do Imperio. Essa de™ deir 
estatística aparece, com a outra, com graves deficie 
cias, sobretudo quanto ao ensino particular; pois, e 
relação ao Amazonas e ao Pará, somente nele figura 
o número de escolas dessa especie, sem a correlati
va quantidade de alunos, e quer duma mtormaçao,

. i' ' I 1<I
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peito do Maranhão1 d T s ^ a iA ^ d 0 ‘j^ a lh o , a res- 
Sul e do Minas-Geràis do Rl° Grande do
vindas a seccão recÓnh^ “me?.te. ás demais pro-
rismos que exhibe sobre Ca in s tru e?6"01® d?S alga'  
quanto, referindo-se ao n u m l  d  r°JPnVada’ P"r- 
mentos educativos, declara- f, J , ? a dos, estai>eleci-
eram quasi todas publicas' e não Poré“ >
por onde possa a f e r i /a d%,,!- 5 dao. a medida
sabido que considerável numero* de e e,.Lsillo>. Pois é 
no paiz, que não fornecem ás ros w -r ° SS exlstentes

■ '  i r , ! ™  ” " " ' f r ®
O Municipio neutro, finabsa ‘amb.em nao compreende 
a organisação da estatística d^ ene.de ^ ntativas para

dos com aquele^bibiboSniii?Ue °h esíorços emprega- 
o desejável efeito, isto é nermirhegaram a produzir
de modo suficientementè hproxhnar6 86 aprende^ e ,instrução no paiz , !  aproximativo, o estado da
«ar de, em geral C ita r fm  epoca’ ape-
havia de mfis simples é ^ . . - ' 8 pesquisa? «o que
coligido: o numero de escolas d e Jnal8 facd de ser 
do o sexo dos alunos a mm cl des™ nadas segun- 
tidade de discipulos, i n a s L l i n o s ^ f ^ 3” 1 3 quan‘ 
tos nos registros das aulas • e e r n f i m “mos, mscri- 
total das despesas como o en sin o  Ò™ ? lmP°rtancia 
orçamento provincial A from, ’ •C0as ante de cada 
que é o que mais i!„nor(l  l '  CJa °U a c u id a d e  
las do I.0 grau, pode se dim purar> quanto ás esco- 
trabalhos da Repartição de T ‘í Í T 3 figurou nosss: 2 .

c n d d S ?  “ S : taU“
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te, como representativos do comparecimento, nume
ros que, em verdade apenas exprimia a inscrição. 0 ul
timo relatorio da Repartição apresentado em 1878, 
atesta o primeiro esforço para recencear o pessoal do
cente do ensino elementar e do secundario: primeiro e 
unico, porquanto, não se verifica a reprodução dele 
nos trabalhos vindos a lume no regime do decreto de 
1881 que aboliu a diretoria geral.

Compreende-se, a visto de tudo isto, o veemen
te juiso de Ruy Barbosa no seu admiravel parecer de 
1882. “Antes de mais nada, é obvio que a estatistica 
escolar, nas verdadeiras condições de segurança e 
clareza impostas a esse serviço pelas exigendas da 
verdade, está por crear no paiz, onde os resultados 
obtidos nesse ramo da administração se ressentem de 
uma grosseria, de uma obscuridade, de uma con
fusão, de uma incongniencia dificeis de fazer sentir 
a quem tenha examinado com a paciência minuciosa 
com que os esquadriamos.”

(.Introdução a Estatistica da Instrução de 1916, 
Osiel Bordeaux Rego)
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de Ouro Preto creada em 1884:1886: 73:800$000,1887. 
84:800$000.

Ensino religioso com varios seminarios, encontra
mos nas leis de despesas de 1870 a 1887 a constante 
verba de 110:000$000.

Além destas verbas para os institutos oficiais des
pendia o governo vultuosas quantias com estabeleci
mentos de ensino profissional, principalmente agrícola 
(130 contos no orçamento de 1887) e varias institui
ções cientificas e literarias e técnicas como o Insti
tuto Historico, Academia de Medicina, liceus de artes 
e oficios, etc.

Ruy Barbosa no seu relatorio de 1882 diz:  ̂ O 
Estado, no Brasil, consagra a esse serviço (instrução) 
apenas 1,99 % do orçamento geral, emquanto as des
pesas militares nos devoram 20,86 % da despesa 
geral”.
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EDUCAÇÃO NO BRA8TT — v  
sariamente em uma região onde « 7  P°1UCíts escolas elementares. Neces
«  ™ensa,TdimicoXZ '  r“ ‘> di« ™ n a d a  sobrl 
nos em uma escola onde os esL h^ l • 1 da a Parte> reunir os meni-
organisados; o ensino f g r a t u i t f  m t l ^ r ° S deSte **««> Poderão ser 
numerosos, a educação é limitada “ ass lllfelizmente os mestres são poucos 
eos. Escrita, leitura e £ ^ 1 ° Ínst ruÇão minto fra 
eis o programa destas escolas' Os m e ^ tre ^  ^  llgeira de ^ograíia , 
vencer, nao obstante poderosamentP 7 í ! í ”1 grandes dificuldades a 
nao T eda basta“ te a importância T ? ' ? * -  ^  comunidade. Esta 
e undamental de uma civilisação superim-8 C°m° base neeessaria
o Brasil, a  disposição de dar moa n i entretanto, cm todo
as creanças pobres; existe3 para e s t f f ^ 0 .prJ*tíca> um estado a todas 
quasi todas as cidades. E ’ um bom sinaT- f f abeleciment°s especiais em 
balbo, ao menos para as classes nobres n den°ta que se dá ao tra-
se procura crear uma população operaria ^  í 6 Pertence/ e  que
cos, sao por assim dizer industrio? + ’ ^ es âs escolas, negros e bran- 
ia . ao Brasil, a n t i p a t í l V e V W í r  Í V ° nfm f ÍM i é P^Mivo que não 
na alta sociedade; vi sempre com p ra X  ® 8868 trabaIhad°tee, quer
ou de cor, misturados uos exercidos sem dÍ8tiní “  de raça

dfmilariqUeZa mÍneraI é tâ0 conside-
4 exploração de minerais seja dependent»! d ° 9ne.tudo <iue diz respeito 
oas, sem que seja assistido de »„!• - d° mnustr0 das obras publi- 
penntendeneia das explorações especial encarregada da su-

- t s s r r i í i í , « . . . . « ,  „

natural da Z T o  P°IÍtÍe0- 0
tempo °7 - VÍda 6 m° ™ n to ,  reconhecerá" m eq“9r 9U6- Saiba 0 ««o é um 
tempo, estão sem aumento e sem mpiil que as coleS°es deste, ba muito

encontra nas agnas do
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manhã, no mercado da cidade. O mesmo estabelecimento contem também 
alguns belos despojos fosseis provenientes do vale de S. Francisco ou 
da provincia do Ceará, mas ainda não tentaram classifical-os.

Muitas sociedades sabias merecem uma menção. Em primeiro lugar 
o Instituto historico e geográfico, cujas memorias regularmente^ publica
das, formam já  uma serie volumosa cheia de documentos preciosos, es
pecialmente relativos á historia da America do Sul. As sessões tem lugar 
no Palacio imperial do Rio de Janeiro e são habitualmente presididas 
pelo Imperador. A Academia imperial de medicina é uma sociedade labo
riosa composta de homens distintos e de um verdadeiro saber; ha talves 
discussão excessiva. Uma outra sociedade, Auxiliadora da agricultura e 
industria nacionais prestou e presta ainda grandes serviços ao seu paíz; 
constitue uma especie de comisão consultiva do governo. ( Voyage ay, Bre- 
sil. pag. 465 - Agassis).

COLÉGIO PEDRO 2.° — “ . . .  Pomos hoje ao Colégio Pedro 2.° 
para despedirmos do nosso excelente amigo Dr. Pacheco e cuja bondade 
devemos a maior parte de nossos prazeres durante a nossa estadia no 
Rio. O Colégio era outr ’ora um seminário, uma especie de estabelecimento 
de caridade onde se educavam creanças pobres para fazer delas padres. 
A regra era severa; não havia creados, os alunos eram obrigados a fazer 
eles mesmos a cosinha, e os outros serviços, mesmo ir á rua solicitar a 
esmola a maneira dos monjes mendicantes. Uma só condição era impos
ta a sua admissão: que fossem de raça pura; os mulatos, nem os negros 
eram recebidos. Ignoro porque motivo a instituição foi abolida pelo go
verno e o seminario tornara um colégio. O edifieio conserva ainda um 
pouco a sua fisionomia monastica, ainda que muito modificada,  ̂ê  o 
claustro em torno, no interior, lembra a sua origem. E ra a hora das lições 
quando fomos fazer a nossa visita, e como ainda não tinhamos visto no 
Brasil estabelecimento deste genero, o Dr. Pacheco nos fez percorrel-o. 
O que se chama aqui um colégio, não é como entre nós (Estados Unidos) 
uma universidade; é antes uma casa de instrução secundaria frequentada 
por moços de 12 a 18 anos. E ’ dificil julgar os métodos de ensino apli
cados em uma lingua estrangeira com a qual se é pouco familiar; os alu
nos se mostram inteligentes, atentos, suas respostas eram prontas, e a 
disciplina parecia evidentemente boa. Uma coisa, todavia, chama a aten
ção do estrangeiro, quando vê pela primeira vês, toda esta mocidade reuni
da: é a ausência do tipo puro e a má aparência destes adolescentes; não 
sei se é uma consequência do clima, mas um menino vigoroso e de uma 
forte saude se encontra raramente no Rio de Janeiro. Os alunos eram 
de todas raças, aí encontrava-se o negro e todas as nuances intermediá
rias até o branco'; e mesmo o regente de uma das altas classes de lin
gua latina era de puro sangue africano. E ’ uma prova de que o precon
ceito da côr não existe. Este professor fizera, em recente concurso para 
a cadeira que ocupava, o melhor exame e fora escolhido por unanimidade,
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européa, que 8e in,
tarmos muitas classes fizemos uma rnnü cadfira vaga. Depois de visi- 
d° estabelecimento. A ordem, o grandi M etoone6”1-on- sÍ  deP™deueias 
1  a‘e “ s c°™ ta3, onde o bronze e o £ , S  T *  6m toda a Parte 
a fazer mveja a mais de uma dona de casa d3n + am 110 mesmo modo 
da direção geral. Depois que cata i,,! ; ’ d testemunho da exceleneia

“  numero de mudanças j u d i d o s a s T a ^  • » &  “

ACADEMIA DE BELAS-ARTF^ d \ a 
escuidada e o interesse que se lhe dó ó Arte’ no •Brasili é muit< 

raros como os livros nas casas bradlefras*3 p ! Í ° ere 2 ? cJuadros são tã( 
sua uma Academia de Belas-Artes e unia’pE ° El° de Janeiro pos-
S r o “ Uit0 infaatil Para merecer um comentarin ° e8CnIt,,ra- “ « isto quadro interessante da galeria atrai a n+0 ~1 ° ou uma critica . Só um
do pintor que pela razão das c iieuL L nrP 0’ “ ? " »  P°r cama d° merito 
tua. f  < „ a tra to  de um n e g Z Z  1  eUJa lembra" ia eia perpe" 
salvou, com riseo de vida, um grande numera d ^  1,aafra8 io na ««sta, 
trasido multos deles á praia: quando lhe Z P  d Passageiros; já  tinha 
tavam a bordo; ele se lan5ou atada Úma S T n “  q"e dua3 creau«as 
praia, caiu esgotado eom uma hemorragia v jn W  e ao deixal-os na
ta em seu favor produsiu imediatammde Lma subscrição aber-
seu retrato foi colocado no museu de helnIma + S°ma consideravel, e o 
seu heroísmo. (Obra citada). as-artes em comemoração de

ESCOLA MILTTAT? * u  i- .
Pão de Assucar e uma o u t r a g e ™ *?*1 í  entrada da bahia, entre 
â bahia de Botafogo, e do outro a p™ • ° ®ollnas> de nm lado em f rent 
como ern t odas as escolas pubHcas do E i l T  S°bre ° oiem o- Aqui 

. maicado, mais os velhos métodos +0/i • ,de ^aneir0, ha um progressi 
grosseiras, não ha b a io T r tv o s  3  Z Z *  d° T a“ ’' as ^ S 2  
químicas, nem experiendas de fisicas bibHoW* / lobos? nem analises 

funciona regularmente, e todos os d d , • deste nome- 
lamento, quer nas construções quer 86 llltroduz algum melho-
nados ao ensino. jNT0 tocante «’J L  riacipalmente nos aparelhos desti 
a unica censura a mtePBa> tudo é <%*o d e louvor •
se educam moços destinados a ser s o l d S "0 a °  lTf °  °m  Uma casa °»dé 
mi tonos o refeitório onde as mezas brilhf8 SaÍaS de estudos> ™ dor- 
de baixela e de vidros, as cosinhas J n  , COm um Iind<> serviço
vaiido o aceio escrupuloso que ha em , , milavelmente cuidadas. Obser- 
do Rio de Janeiro, pergunta se nm d°S °S estakeleeimentos públicos
“ s snjas da ^  X s Z z r .  ^  ^  - P svisível que os brasileiros re-
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conhecem a importancia do aceio em todos os lugares publicos, e é estra
nho que eles tolerem nas ruas de sua capital um estado de cousas tal 
que não se sabe muitas vêses onde se por o pé.”

Em nota, o tradutor do livro de Agassiz, o sr. Felix Yogeli, observa 
“ que o feliz impulso dado á Escola militar pelo marquez de Caxias e 
sobre os progressos verdadeiramente notáveis, cujo diretor atual o general 
Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão, não descuida. E } a  sua perse
verança e a sua energia que a Escola militar do Rio, onde se formam 
oficiais de todas as armas, deve a posição honrosa que ela tem o direito 
de revindicar entre os estabelecimentos deste genero. Ele foi também po
dei osamente auxiliado pelo pessoal docente, -composto de oficiais e de 
sábios dos mais. distintos do Imperio. (Obra citada).

ASILO DOS CEGOS — “ E ’ um velho edificio quasi em ruinas. Não 
me foi possivel vel-o bem, porque o diretor trouxe para o salão tudo o 
que queria mostrar-me, a despeito de dizer-lhe o que me interessava era 
conhecer os métodos postos em uso para diminuir nos cegos os inconvnien- 
tes de infermidade. O mesmo espirito de rotina das outras escolas do 
Rio dirige ainda aqui. Não é porem um defeito peculiar aos portugueses 
e brasileiros; em nossos dias o antigo costume de sobrecarregar a me
moria e despresar as faculdades do espirito, mais ativas e mais fecun
das, prevalece em grau mais ou menos elevado em todos os países do 
mundo. Não pude julgar o sistema adotado nesa casa: os professores 
estavam mais interessados em por em destaque a habilidade de algum 
discipulo na leitura, escrita ditado, musica, que de me explicar os seus 
métodos de ensino. A musica vocal e instrumental pareceu-me a ocupa
ção preferida; mas se é tocante ouvir um cego deplorar o seu infortunio 
e exprimir em sons harmoniosos as suas aspirações para luz, isto não 
explica grande cousa sobre a maneira pela qual se chega a diminuir sua 
desgraça; reconheço que a educação musical dos alunos é excelente e 
faz grande honra ao professor alemão dela encarregado. Admira que 
não se empregue mais, em uma casa deste genero, o método de ensino 
pelos objétos tão em voga na Alemanha para a educação das creanças; o 
estabelecimento possue menos modelos do que se encontraria em certas 
partes da ̂ Alemanha, em casa de qualquer mestre de creanças. As cartas 
também são das mais mediocres. (Agassiz. Voyage au Bresü 1865-1866).

ESTUDOS DA LINGUA TUPI — Em 1840 Francisco Adolfo de 
Yarnhagem escreve urna memoria sobre a necessidade do estudo e en- 
siiio das linguas indigenas do Brasil que foi lida na sessão de l.° de 
agosto de 1849. Essa memoria conclue pelas seguintes propostas: l.° - 
que o Instituto peça com toda a instancia e urgência ao governo pro
videncias para que se cuide no Imperio do estabelecimento de escolas 
ãe diversas linguas dos indigenas que habitaram neste territorio e nos 
cif eumvisinhos: podendo regular-se o seu numero segundo os meios dis-
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poniveis em^-aèerrpo aos conventos de religiosas e aulas de latim q’f 
já  tenham as ditas povoações — 2.° - que outrosim o Instituto se pr 
ponha a imprimir a segunda parte do “ Dicionário português e brasileirí 
(que é brasiliano português), a qual está inedita, e existe o Ms. h 
Biblioteca Publica da Corte : assim como também mais dois Ms. sob 
linguas indigenas, que ahi existem. O sinatarió da proposta ousa r  
Gomendar toda a brevidade para salvar até de serem roidas pelo b id  
estas obras, que foram fruto de tantos anos de estudo e observação 
Igualmente lembra a possibilidade de comodamente se contratar p’ 
junto com a Tipografia Nacional de Lisboa os exemplares existentes ( 
dita edição da Gramatica de Pigueira e os de Dicionário portugu 
brasileiro.” — As propostas tiveram parecer favoravel, com algum 
restrições da comissão de historia do Instituto; mas por motivo desc 
nhecido ficaram letra morta até a apresentação da proposta do Imp 
rador, a qual se deve atribuir o movimento que no sentido indicado e 
tão se operou. Como resultados imediatos da imperial iniciativa apar 
ceram trabalhos de João Joaquim da Silva Guimarães “ Gramatica < 
lingua geral ãos inãios ão Brasil, reimpressa pela primeira vez nes 
continente depois de tão longo tempo de sua publicação em Lisboa, of 
recido ao Imperador, atenta a sua augusta vontade manifestada j 
Instituto etc. Bahia 1852; Dicionário geral ãa lingua geral ãos inãi 
ão Brasil, reimpressa e aumentada com diversos vocabulários, e ofereci* 
a sua Magestade imperial etc. Bahia 1854; do padre M. J .  S. (Mano 
Justiniano de Seixas) Vocabulário ãa lingua, inãigena geral para uso & 
minario episcopal ão Pará etc. 1853; de A. Gonçalves Dias, Dicionar 
ãa lingua tupi chamaãa geral ão Brasil, Lipsia 1858; de Carl Pried. PI 
von Martius, TJeber ãie Pflausen Namen in ãer Tupi-S praeli e, Munche 
1858; de P. R. C. de P. (Prancisco Raymundo Corrêa de Paria) Co\ 
penãio ãa lingua "brasílica para uso ãos que a ela se quiserem ãeãico 
etc. Pará 1858; do dr. Ernesto Perreira Prança, Chrestomathia > 
lingua brasílica, Leipzig 1859; ainda de Martius: Glossaria linguam 
brasiUensium, Erl'anger 1863, que fasem parte como 2.° vol. da | J f  
Beitrdge zur Ethnographic, do mesmo autor, Leipsig, 1867; e mull 
outros trabalhos do mesmo genero, sem contar as excelentes contrib-. 
çoes que começaram a aparecer na “ Revista do Instituto Historico, cob 
o Vocabulário ãa lingua bugre (tomo XV. 1852); o Vocabulário ãa U 
gua geral usaão hoje em ãia no Alto Amazonas, em português e tu ! 
oferecido em 1852 por Gonçalves Dias, mas provavelmente composto pc 
bispo do Pará D. José Afonso de Morais Torres (tomo XVII. 1854' 
o Vocabulário ãos inãios Cayuás, manuscrito oferecido pelo barão 
Antonina (tomo XIX. 1856); para não citar senão os principais e q 
mais se acercaram da data em que o Imperador lembrou ao Instituto" 
conveniência de tal ordem de investigações. (Sobre o ensino ãa ling■ 
tupi, Rodolfo Garcia). I


