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SESSÃO DE !7 DE li!L\.!0 DE 1802 

O F;r. AnH~rico T .... oho- Sr. prc
sidcníc, cm UPbate rlr tamanha gravidade, 
dc:-'ejo manifestar os motivos porqnc voto a 
favor· do requerimento om:recido pelo nobre 
senador por S. Panln. 

Encontrámos na auroro da Reptl hliC'<l· dom! 
estados Uc ::.Hios, mas decretados bt'm lliifercn~ 
temente pPlo Pmler Executivo. Os oradores 
que me prPC'f'tlnram n'n t.rilmna. prof'lnma.rnm 
alto e Lu111 t;Olll a compctL•Jwia. originaria do 
Congresso N<J..Cionnl :Pnrn estn.lclt:ccr scm~
lhante eslaU.o: U uma doutrina (jtH' C'Spn~o. 
e até comurimcnto o illustrc senador pnlo 
Ceará, pel:-t""ln,ll:t mni.a.pl1ora de que ~f' sP.rvin, 
dizendo que O governo, qU<tndo o dccrct<.t, C 
pnllida sombra do Congresso. 

Sim. o Congresso rcprrsPTita a sumrria da 
vontade nacional; mas. a p::1r de sua so1Je
rn,nia, cxistc outra, não menos respPitn.vel ~~ 
lf'gitima, a do Excctüivo c a Uo Po!ll'r JuUi
ciario. Entrcta.nto, vemos ameaçada quotidia
namente a ConsLiLuit;üo, que se qu('r disvir
gina,r' buscando-se tu mar a rresidencia do 
Estudo uma -vaga. Ycnus ou vivn,ndeira de 
sohlados, de Ct.irma. a deixar a Rcpnhlicn. de ,-:,er 
aquelht St>vera matrom1, mãe dos Gracclws, 
de cujos seios Urotavtt a vlrtuUe. 

em 

Os illustres oppo.~idonistas olferecem it. 
Kaçã.o o prop;rammtl, das utopias- o poder pu
Llico assentado soUre a areia, e os seUiciosos 
ou revolttldos tleram-nos a visão de uma 
Repnhlic<L dn memiJrus Uisjccto~ e ensanguen
tados, disputados p~las alimarias, tctl qual 
como no :-:oullo horroroso de ALhalia. E' contr<t 
tudo isto que prot.t ~ta.mO'' e que nos insur
gimos, nós outros que aceitamos como nosso 
o requC'rimcnto cm discus.~fto. Temos fe na 
RermJ,li('a. c tem1.1B fú que o Governo Pre.::i
cl~ncial se solirlifiqne e. pPrrltlrc at~~ IJUC sobre
venha a nova clC'ição Pm sua {;pnr<:L constitu-
cional. 

S:omos hunbem homens, e sentcnilmos pro
fundamente a a.usencia do:'l illustres memOras 
desta casa cnvolvilios no tufíio revolucionaria~ 
cumpre>, porf>ml qne silenciem tuJas as pai; 
xões e que só escutemos a Yoz do.. verdade e 
os oraculos da lei. 

Tudo quanto tlir, ou fc1z o nobre senador 
pelo Rio Grande do Norte é contradicçiio e só 
coutradicção; R. Ex., que estava ao lado do:'; 
rcvoluciona,rios U.e 23 de uuYemUro, não pódc 
nem Jeve a~ora dcYorar o fructo U.e sua Ue
dícn.ção â restauração da legalidade. 

O instanL U gl'avc c solcmne; a cada um, 
a coragem c a logica de sua inteira reSJ.lOUSfL· 
hilltlaJe: meia responsahilida,1le, contm meia, 
responf'abilidade. crtnivulc à quantilhtLle ne
gatt v a.. 
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Esquccu-se S. Ex. de que ha um poder igual 
ao legislativo, incumbido de vda1~ r0la C'On;;;ti
tucionalidadc da~ mesmas Id~- o Supremo 
Tribunal Federal, oude todos os pa.ctPnte:'l do 
esta.Uo de sitio j:1 olJti \Ternm um julgamento. E 
que diz esse julgamento? Que o estado dl' sitio 
depen1le da apprcnra.çoã.o do Congresso. Como 
estabelece, poi~. S. Ex. uma distineç.ão íh.vara
l'el aos dignos sena(lores, c prrmn.turamrnte, 
antes de inciada a lide prinripnl, d~vorcia-se 
da sentença do Supremo Tribunal, com que 
devemos caminhar harmonicamente, só pnm 
o fim de obtel' umn rP.}Wovnçã:o prévia, mas 
não solemne, dos decretos de 10 e 13 de a.,bril1 

Disso-se nesta casa que o PrcsidPnte Ja Re
publica foi omisso:cntrctanto a mensagem com
pr~nrlia todos os factos c todos os delictos, aJió.s 
notorfos c p:tf~,nh~fl. N5o sei com que justiça 
accusa-se a falta de exhibição iHcontientc de 
documentos. Si existissem sentenças, não crn. 
preciso o estado do sitlo, c vejam os nolJres 
contendores que com a mco::ma r<tzfi:o accuRa
riam o Presidente que não fizesse 1ns?rir na 
mensagem a integra de uma declaração de 
guerra, a que porvrntura alludisse ! 

Em proce~Ms politif'OS, o d~sterro ó mcdidn 
leve o transitaria. 

UM SR. SENADOR dá: um aparte. 
O SR. AMERICO 'Lona -Fallo cm geral, 

não da C5prric que me dóc-. 
Si as medidas repressiva-:;, pr:rmittidas pel<:\ 

Constituição. s5o de caracter Lt'audo, e prmco 
duradoums, o illustre reprcgen tan te do Ceari 
não podia lançar, como lanç.on o eRtyg·ma de 
incpcia. MlJre os dccrc.tos du Poder Ex.ecuti Yo, 
porque furam moürrados. 

O SR. TriEÚDORETO RoL'TO dá um ap;lJ{P.. 

que se apossarilm r'le noss::t príme.irn pra(':t de 
guerra., 'lOs nuLres senadore:;:. niio querem 
enXE!rgar o estado rsvolucionario,t'lob que vive 
o governo. 

O Sn.. Lmz DELFIKO .- Tem vivido Uehnixr 
de uma hypuct'isia cteena. 

O SR. A;-.mmco Louo.- VV. EEx. com 
seus apn.rt.es velementes es~ã.o dando cor 
ao estado Ue sitio, juBtificando-o; oh~Prvv, po
rem, que a epoca uão é Ue paixão, mas ele 
cordura ( A.pattes.) 

Lembro a V. Ex., Sr. presidente, que a 
tranquillidade nos tinha de tutlo abandonado. 
Quandu Yinhamos a caminho do Senado, pn_,ra 
comparerf'r .<l ses13iio, marchavam para Santa 
Cruz, bandeiras <lesfraldadas, ao 8om festi \'O 
da8 musicas, os dcnodad1'8 bat.<tlhCies que felis
mPntl~ lil·ra.m t.rinmpho â. IegvJidade. Pois 
bem. Aqut mc:::mo no Senado constava a um 
novo collegu que duus LatalltUcs haviam des
ok<.lcl.'-itlo ú. rmlPm de m:1rrlm., e outro, como 
si a Republica fôra um monstro insn.ciavcl 
p0rliu, do alto d11 tl.'iLuna, copioso tributo d~ 
sangue e, portanto, a immolação de Tictimas 
lmm:tnas. 

A sociedade Lrazileira. viu dcssarte escn.n
c..'trado sob si o abysmo da guerra. civil; a..s -pa.." 
rede'> rcprodur.in.m-se todas a::1 horas e amea~ 
çavam prtralysnr tarJo movimento; formiga
vn,m buutu~ ttLtet'l'a.dores, nunC'íos da catastr·o
plw iminrnte, o camliio Lalx;vm, proclamava" 
se tt C..'1dn. pa::>:-:;o e f'In todos us lagares a 
insurrciç.ão dos quarteis e a rlepo;::ição do 
PresidPTÜfi, não lta via segurança alguma., até 
ao estremo de ~e recetn.r o saque du. cidade. 
( 11pa1·tes. ) 

Re;;pnndn a VV. EEx. que a lüstorh:t 
não se corrompP, e e lia C de recente <lata. 
( ... YHutcr'•JSoS aparlcs. ) O SR. AMERico Lom- E' o que S3 deduz 

das palavra-s do nobre senador: o governo 
fui moderado; logo, fui inepto. 

Fallei Jos dons cstaJos de sitio. O primeiro 
decretou-se violentamente com ablação do Con
gresso c do rcgimcn constitucionái, e hJ):tvo
rou-se com a constituição de uma sinistra 
commissão n::rilit:1r, cuja competencia. era illi~ 
mitada. O segundo estabeleceu-a. na ausenci:t 
das camaras. 

Si a situação era- calma e regular, como o 
thermometro infallivel do cn.m!Jio marcava a 
cxistencia. de perigos temerosos ? As con:;pi
raçõcs ou a tramas p~u>a a destituição violen" 
ta do Presidente da Republica rcproduzinm-sc 
á luz meridiana e a nuvem da desconfiança.· 
entenelJre_·ia os lwrisont.cs. 

UM Sit~ SENADOR- O terceiro, Que será? 
E' o que me atterra. 

O SR. Ar.IERICO L oRo - Terceiro não ha
verã, si tivermos juizo, e sinão tentaremos 
contra a Repu Ulica. 

Todos nós tomos te;;;kmunhas do que oe
correu por a o~casião rla revolta ~la fói·taleza de 
Santa Cruz, atraz do. qual arvorava a Com
muna sua bn,nUeira vcrmcllw .. ( Ha alguns 
aptlrtes .. } 

OnUe estu.va a r\,narcbia ~ no governo, que 
delJellou a reYolta, ou nas mãos fratricidas 

O Sn .. ELYSEU }.lA.RTINS - V. Ex. está fa
zendo medo ttO Senado. 

0 Stt. AMERICO Looo- Apf'n:ts exponho 
minhas impre-ssf1e.~. 

Acc1.I.;ava"se a RPJ>nhlica d~ Yicio original-
o ter ~ido prof'l::tmada pPlfls armas· ma::::, si 
esse vieio existe, fui por demais r~dimido e 
lavado pelo modo como prnr-P.rl.Pram o PXercito 
e a armada; jãmais tinha-se visto, cm p:üz al~ 
g'llm, revolução tão serena o tã.u incruenta. 
Comu. porém, allegavam os monarchistas que 
o 15 de novembro iüra o levante dos quarteis. 
os con:_;:.piradores esqucccram-Ke de que os 
soldados tinham sido meros executores da vou~ 
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t<:u.l.e nacional, r. correram aos quarteis, eles- ó uma ingenucidade;,Iogo a opposiÇ'~O repu
ccntlo ate <LO criminoso rtliciam('nto Ua~ trop::tf!. 1lia o rna.nifesto. Mns, pergunto: s1 o Pre-

E, f.:.r 1lfC'~idr>nrt·, o que a,inda. ó mrtis con- sitlente da Repuhlica ('."der boje.<! posto, á pri
tristador, trPZC illu:-;tres genera.es fizrTam uma mPira intima~i\n, quem pn(tera manter se 
intimaç:ão solemne no Presülc-n to da RPp11- 1it am<ln hã.? Regressariamos aos nefastos tem
bllca, como complf'mcnto da antro que llH~ ti- pos de Rllma, em que os pretorianas faziam c 
n1w .. ~ido Uiri~ida P"'lo sargento Uc Snnt<.L Cruz! LlcsfJ.Ziam Cesares de um dia. 
Isto quando ~e opPrrtYD. o crri.r.h tlu. Gerul. A muitos affigura-se necessaria a preponde· 

rancia do elemento civil na culminancia do UM SR. SENADOR- Mas não lm ligação al- · d t 
gumn. cm um 0 antro Ja,cto. governo; mas, pergu~to am a, com cs es pre-

cedent~s. com estt~ ma vontade ~1ue ha contra 
O Srt .. A.lr1ERICO Looo- Todos ü.:; fadus llll- toUos os governos,' com estasintrigasquotidia

manos ligam-se entre- si por meio rle uma ca- nas e a .. nti-patrioti<'-1151, com este máo appello á 
doia logica e indissoluvd; nós, os indiviUuos, indisciplina do exercito, qual o Cincinato q"ll;ê 
somos impclliUoR fatalmentn _prl:t grn.ndc tnr- poderá manter-se hoje um instante na presl-
rcntc dos acontodmentos. dencia dtt Rt'llUhlica? 

Sú quem mora. no intL·rior do pn.iz, como eu Nenhum. Jú. veem os illustres senadorr-s 
podiaral<'uLn· o rlTuitn de~astroso, n imprc..;;:ffio, q11o atraYessamos ~m v momento patlleti~o c 
enorme c de!)l'imente rttlü vrorh1ziu o m::tnjfe.sto solemne, cm que, s1 n<LO houver pruflenc1a, a 
dos ü·czu, justa.mentc prla pmüçiio emtnE'nte RepnlJlica. precipit.ar-se-lta no aby~mo (N1To 
que or.rnp:1.vam ,r;;:rns illustres signatarios. Si oJwinúus, apurtcs). VV. EEx. nm;te momento, 
qualquer s0natlor manr.la.ssc semelha.nW inti- rcprABent<Llll o principio da liberda(le; nós re
mação ao Pr~sidente, presumir·se-hia rJ.Uc ell<t presentamos o da, auctol'itlade, tão necessarío 
cnc<trnava a opinU'io de seu estado; logo, e elevado como o outro. 
quando alt:J..ti patl•nl<~s <lo exercito e da mari· A liberdade C'Xaggcrada conduz a anar-
nha, que Uisprlem rla. Lnrc:.a armnrl::t, enviam tuJ düa. ...• 
ultimatnm, toma. dle o ca.racter -prrleitM de 0 SR. ELY::iEU MARTINS_ Não apoiado. 
umn. conspirnçi'io militar, porque atraz dos 
commandantes suppõc-m-se os solrla.dos. O SR. CoELHO E C.uwos- Sem ordem, a 

O illustrc senador prlo Cear<'~ rledarou que liherdade C anarchia. 
esta vamos ou csb::tmos FOb o dominio da fot-ç.a, o SR. AMEUICO Looo- Sem autoridade não 
mas a força que sustenta o Poder Executivo halilmrdade, porque a autoridade e a condi
ó a garantirL c a cxprPssão de nosso dirt'itl) ção e o freio da. liberdade. 
consti tudo na.!, ao p~.s.~o q ne a força p::~orn Os illustru.dos senadores cs!]_necem-se, porém~ 
que app('ll;wam o:=: cons.pirrulorr:s, era insti-n~ Ue que entre nú:'1, como em toda a partE', é 
mentu inconscientn do crime de lc:-:a-nação! mister que haja autoridade; tanto isto é certo 

Os auctorcs do recente manifesto não lhe que o nobre sPnnflor pPlo Ceará mduz como 
recusaram o escanda.lo da. maior das pnllli· argumento Acbillcs na decretação de cstwlo 
cidades, mas a formal intimação alli contiila de sitio, que, se o Prdideute póde eliminar ~ 
niio fui fdt<t por TIO:"!Sa commissão ou man~ Congresso, semelhantemente, c por uma ler 
dato; estou certo que niío se ouviu tão pouco qua.si marcial, o Congresso pode eliminar o 
a minori<l dósta ('<l.S<L ( p·w.;a ) porqnc, no Presidente, 
caso contrario, seria a primPira. a aconselhar Mas existe a.qui por ventura uma commia
outra nórma do procedPT', tulv0z acceita, ao são de salvação publica, ou funcciona sim
menos por <1quellc'l illustres gencraes que se plesmente um Congresso com funcção e pode
.arrcpPnflc-ram de ter suLsrripto o incurial res orrlin<1rios? O Congresso. decretando o 
documrnto. E~tarei por ventura cnganido? estado de sitio, nunca poderia annular ::tau-

A miuoria abraça por ventura o mani- toridade executiva, de cuja sancção ·depende 
f~:stu dos kf'zc ? - aliis a lei, porque o Congre~so nada executa 1 

O Sn.. ELYSEU MARTINS- De que minoria e ~ó commette ao Presidente a fa.culU:arlc de 
falla v. Ex.~ ptwP.m prntica a" medidas consoantes com o 

esta.do anormal. Como, pois, começaria o Can
O SR. AIIIERICOLono-Minorin. do Senado. groSso por a.rabar com 0 Podet• Executivo. e 
O SR. ELY:->EU l\.IAitTINS- Onde está elh? como o chefe e os agentes deste vultariam coo
O Sa . ..,\.MERICO Lona --Vejo-a nas ccdulas tra. si mesmos as armas de reprPssão? 

em branco, quo ~ignificam 0 abandono da O argumento tle V. Ex. não tem procedencia 
Patria ( .1p,H·tes ) · algum:i ; supyõA, ao contrario, a convulsão 

ou a destruiçao de tudo~ os princípios C'lemen-
0 SR. LuiZ Dgu-'INO -A redacção desse tares em qnc rcpmu~n a divisão e a coordena-

manift:-stu U ingenun. ção dos poderes. 
O Srr. AMERJf'O Lono- O nobre reprrsen- PretL'nliem YV. EExs. que a imm'unidade 

tante J.c Santa Catlmrina Lliz que o manifesto, dos memlJrus do Congregso seja ampla e illimi-
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tada, quando é ccrtll. o, exce-pção do flagrante 
delicto. 

PúJ.e ulljectar-se a \'V. EEx:. que a conspi
ração fórma um dclido s•(i ge,wt"is, no qual 
entra prtnc!palmPnt.~ a rcsoluçãn conjunctu. de 
outer o fim criminoso, custe o ftW'! custar, se
jam quaes ftJr,·m a..;;: victimas. Ella tem começo 
de cxecu~·ão nos concilia.l1ulm, n emquanto 
reun~m-se m conjurados, 0mq nanto ~e tt•rrnm 
contra a autoriJ.aüe legi~inmmente constituid<l, 
existe a conspiração, exist? o flagrante. 
( .:1par'les.) 

Acho que os noUres senadores não tccm a 
liberdade do sorriso, porque o momento é tristl~, 
e antes de lagrimas. 

E a YV. EEx. não C licito negar a Ycrdade 
da compirnçã.o lXLt::>nt.P n notMriD,, annunciatla. 
antecipatlnmente e Ucstle muito lougc a rufas 
tle tambor,e que afinal sa.hiu ó.. rua e alteou-::;e. 
na praça :rmbliC'rt. Menos poderirtm nego.l·a, 
depois dtl ~olw,'O de alivio qnc deu o p1ir., cm 
seguilla aos deerctos de <LLI'il. Sim, porrrue o 
po..iz, e C isto uma, nota ~riste par<t os ausen
te::: •.. 

O SR. Lmz DEU'rNu- lia uma conspiração 
la.Wnte contra a tyrctnnia, c estU. no Senado, 
na Gamara c cm totlu o prtir.. 

O SR. Ar.~ruuco Lono-Em qtw cons:ste, po
rem, csso.. tyrannia.? Dá-se ellu. porque o su
premo m<tgistra.doda, nn.çü.o comcr\·a seu Iogar 
constitueional, c não o cedo aos conspimdo
res1 Mas si a conspirnc;.ão funcciona dentro do 
Senado ... 

O Su. Lmz DI-JLFINo-Conspir8c;5.o lcgitim<l. 
0 SR. AMEIUCO Louo. L('[,\'ttima? 
0 SR. LUIZ Dl!lLFIXo-Slm. 
O SH.. AMERICo Lonu-All! De.scoLl'iu-se afi

nal o prn~amcnto la.tl'nte da, uppn~içiío: é a. 
conspiração quf\ ainda se perprot1m. Ganha a 
primeir::t. ·vot.:'l.Ç'.âo, mandar:lo VV. EEx. tocar 
a rebate e convocar os populares e os comrn.js
sionarão a Itu.marctty JHl.T'a destruirem as leis 
e snbvctttwem a autorida<.lt.•. Mas, nessa lL;y
potheHe, que seró. Jo Senado c Ja. Repul,Jil'a,? 

TuJo isto, a conspirac;;'i.o senn.turial, quero 
crel·o, não passa. de irna.gern Innocente creacl:.t 
pC'l<L brilhante ima.ginuc;ão do illustre repre
sentante de- Santa. Catlw.rina., que não mais a 
aifwgur<i, Jeanb <los prrigos cmBrgentc::): t)ilü 
impressões produzidas p.-·los u.contecimcntu~ 
poriticos do sw1 t·_·rra nntal, c uacla mais. 

O Sn. Lurz DELPlNo di um np:trt.e. 
O SR. AMERICO Lono - R1~Spontlo a V. Ex. 

que é o id:{m p1!1" idem, porque si a Consti
fluiçü.o chilen<1 excluiu (•Xpressn.mente tlos ef
reitos do estado tlc ::;itiu u::; representante:::: Ja 
nação~ a no~sa e a. Argentina exceptuaram o 
-p.a~antQ d('Ucto c Lhí.·se tlagrantc c :{l.C~l'lWl· 

tente tlclido nos factos ~uccesivo:::; tla conspi
façü.o q11e (o_ de lido continu<1do. 

DB-:>rctando o G~LuUu Ül! sitio, não ó o go
verno pn.Jli1ln, somlJPa. tlo Congresso, con1brme 
a bdln. llhr:tsR tlO honrado senador pelo C<•arã, 
mas é a proprin. nação, porrJuG o governo 
nesse momento de augustiu, representrt t01la 
a vitallJade nacional e cxorce o direito de 
legitima Jc1bza. soL a L,tntldm astral, cuja 
scintillu.t;âo ::;ymbulisa, a uniJ.cu.l<::da pat.t•ia .. 

CumpJ'e nüu L'sqtwi·er que ft f1•ente da revo
lw.;ii.o l'rustraLla tlesta.cavam-se citladãos que 
consentiram qu0 a Constituição fosse calcada 
e enterrada no 3 de noYembro. Acaso esses 
coveiros Ja lei; esses UefcnHures dct tyrannüt 
pOdem f<dlar em nome da libúrdadc ? 

O <1rgumcnto do nobre senador pelo Cmmi
que n.o:-1 governos faculta.-se a eliminação da 
maioria do Sen~tdo e da Cumara-não tem 
valor e provn. de mnis. Lembrarei que falo em 
ab::;;tracto, purrgtc,quantu aos decretos de rtbl"il, 
reservo meu Yoto paro. depois ele exame. 

Ú Srt. ELYZEU ~fAltTINS-Fúi o qm.' fiz. 
0 SI-L AM8RICO LOBO-O argumento não pro· 

cede, porque dizem seus propugnadore~: A 
Constituiçi"i.o marca uma só cxcepc;ão. que é a 
do 1hgrante Jelicto. M<ts, obsevo agora, si 
houvesse umpaiz fto infeliz'qn1~ tivesse como 
represcntantr~s ladrões ou assassinos, não pode
riam ser todo8 elles pre:<:os rm tlfl.grante '? 

U:r.I Srr. SENADOU-E' uma hypothdê Lar
bara. · 

O SR· A:-.IERICO Lo no- Barb:.tra, mas hu
mana Em Sp~l't.a o furt(l era nmrt virtude 
e n)L Corse_;·a impf.rn. a ··cnrfcU_t. O mesmo c 
duello C um (JI'g;mi:::mo i,ybl"itlcl, <..'OIIlpo-l.o em 
parte u~~ lloruil'idio, c \'lll llarte de snteidio 

O Si{. EsTEYE-J JU::'{IOR Jit um aparte. 
O Sl{, AMEmco Lono-A c·,nsequcncia é 

que o pfl-iz ünn.gin::tdo em ltypothe~e nilo me
recia o gosn do regimen representativo, não 
era digno tlc ter um congresso. Supponlmmos 
ainUa outro pn.iz cm cujo congresso estivesse 
a flor da nação. mas onde explodissem as 
paixões politicas e o odio contra os gover
nantPs. Suppon h:tmos mais que alli rcina"sem 
soberanamente os le.mmas da anarchin., os 
pregões e os elementos de uma erosão con
stant.e,o Loato rw.:mti1'0SO eimpalpa vel, a quüda 
vertiginosa de camLio, e o.tó a ameaça do 
saque :para o dia seguinte ... 

0 Sn.. ESTEVES JUNlOR di um aparte. 
O SR. AMER!CO Lono-E:::;qucce-se V. Ex. da 

hist0ria da r2volução franceza ; não nos pre
pare aqui caminho para, um 03. 

Ji toquei no assumpt.o; são os autcor.::s do 3 
de no\?cmbro que se insurgem contra os lle
rol?s clc23,1ftUt·.dis mutandis. Kã.o era antes en
se~o opportuno l1<l·filt tlmo. concili:;tção a h.:m !Ja! 
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Republica~ Porque não lançarE>mos todos o 
vCo do esq.,uccimento sobt~c a imagem do rm,s~ 
sado 1 E ate quando acpwlle maldito golpe ele 
estado lut Lle ser entre brttsileiros u_m signcr 
de desunião~ Um ponf'.o ch'l prtt.riotisrno mais 
quando aqui entrarmos, e talvez que o Senado 
e a Camara liguem-se, não cm bço hypncrit'"t, 
mas em uma radcia de fratcrnirlarlf';, em res
peito e por rtmor á lei, ó. Constituição e ü. au
toridade, sim á autoritluJ.c, porque, si for clla 
desreipeita.da aqui ou fOra. daqui e, pr~o:-rar-se 
a conspiraç-ão permanente e insaciavel, ore
sultado necessario será a restauração da _mo
narchia ou o cspluwelamento do Brazil. 

Por emquanto cstiL o governo, e cumpre. 
que continue, em mão milita-r. Re~peitcmos, 
pois, aquella lança, não emprmemos seu bri
llw; antes criemos cm torno Uelle circulas 
concentricos tle libt>rdr:ttle c progresso. 

Ainda um::t hYflOt.l!l'SP mostra a innocuidailc 
do argmeuLu: a multitliio é csscncialmcnt~ 
suggcstiva, como toda e qnalqt,er rorpornr:-ão; 
lor•o, uma assembléa., compo;:.t.'l. de membros 
individualmente p:1cificos e innocentes, po'1dc 
commctter dclictos irresistiveis: neste caso, 
ficaria o governo dcspojnc'lo de seu direito !lO· 
cial de conscrvo.ção e repressão? Niio ! Logo, 
é vão o argumento. 

Os decretos de abril denunciam a fS!avidade 
das circumstancias, mas ninguem pode lançar 
a pedra. contra o governo, 'Porrpio elle, usan
do rla lei extrema da ~alvação publica, pugnou 
pola E'Xistencia da familia brazilcira. 

O SR. E~TEYES JuNioR- Que venham as 
provas. 

O SR. A:MEmco Lono-Os factos são recen
tes e notarias; a tr:Hlicção no Brazil é trans
mitLida Jl~Ia. irnJlrfln~n. ú prrcorre o espaço com 
a rapidez rltt electricidnde. Quer V. Ex. ne
gar a axistencia da conspimc;:ão, quando os 
oradores f<.'IJlaram âs turbt.ts, e quando a anar
chia altPúU o collo, dcantc do Itamaraty, af
frontantlo a pef'I$Oa do digno mnrechal Presi
dente, c quando a tudo isto antecedeu a 
grande Biblia Ja no-va idéa, o_ manift.·sto 
do~ treze 1 

Sois ou não sois vós, os opposicionistas, rc
presenttnlt.:s da nação 1 Si sois representantes 
da nação, representaes 11 sua soberania, e força 
é concluir que exerceis uma., magistratura 
mttis livre que a dos cidadiio'S jurados. Não 
houve processo, porque a mcdi\la constitucio
nal consiste precisamente cm supprimil-o ou 
dila tal-o, para <"tsscgurar ao governo todos os 
meios :prPventivos c r('J:lrf\Ssivos. DJ?.veras é 
muito Joloroso vermos que tantos brazileiros 
fossem tirados, por nC'ressida.de pnblica, do seio 
de suas fumilias, mas o e::dlio não irroga. ne
nlmma inf<:Lrnia, ( apoia.rfo8 ) e a detenção, 
dentro de for"k'l.le:r..as, não constitue nenhum 
padrão de ignomin\a,. (apoiado$ ), Aristíqes1 

por ser justo, fúi condcmnado n.o desterro. 
Ainda quando se tivesse enganado o governo, 
honraria aos exilados. Ma.s si, como dizeil-o. 
lbi o governo tão inepto qurmto moderado, 
por querftzão, obscurecidos pela sentimentali
dade, não attendeis á causa publica. que o go· 
verno representa? 

Creio ter respondido á argumentaç[o dos 
illustres senadore~. e voto pelo requerimento 
do nobre representante de S. Paulo, por e~ste 
motivo C.:'lpital: tenhu que approvar ou. que 
reprovar o estado de sitio, c antes do proferir 
meu veredictum, não devo nem posso scindir 
os membros da questão. 

Demais, Sr. presidente, sobre O estado de si
tio declarado cm 3 de novembro, não houve 
resolução alguma, nem sequer inicio de dis
cus~ão. E' a vez primeira que se offerece ao 
Senado o exame de uma questão relativa á de
cret&::ão do estado quasi marcial, questão que 
affer.f.<l, ~im, i lilK•rdade, mas onde o intere::se 
individual é nenhum e o inter"'sse 8upremo, 
tudo. 

Et1tretanto os illustrcs membros dn. opposi
c;:ão que me prr.c.coderam na tribuna, manifes
taram-se de animo prevenido contra o decreto 
de abril, levando o nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte sua precipitação ao extr•emo 
de em sua indicação prcjulgal-osdesfavoravel~ 
mente. 

Não vieram ainda os documentos, excla
clamam os llonrado~ mem bras da opposil;ão; 
tudo não obstante, lavram e assignam a 
grande sentença. sem.exame das provas l 

Eu, que sou insciente (não apoiados) nessa 
materia, desejo ouvir a commissão, sem pen
samento de perpetuar a solução que se impõe. 
E' preci;;;o que o Congresso julgue, já e Já, o 
grande pleito, mas sem nenhuma selecção; to~ 
da via o que propõe o illustre senador pelo Rio 
Grande. do Norte ó, nem mais nem menos, 
novo e injusto desterro parn, todos os cidadãos 
já exilados ou presos, que não forem perten~ 
centes ao Senado e á Camara. (2\Iuito bem, 
muito bem!) 

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 1892 

(Vide pag. 7i do ill voJI.) 

O ~h· .. Thc<)(lorcto Souto 
Sr. presidente, antes de tmtar da inateria 
que ora submctto à deliberaç.ão do Senado. 
cumpro um dever declarando que, si me 
achasse 1wntem presente, teria, não só assi
gnado to requerimentu feito pelo meu illustre 
amigo senador pelo Rio Grande do Norte e 
outros distinctos collegas da o:pJ?osição~ como 



teria pro('urado sustenLa.r as ifiim,s ~ o.s prin
.cipios que elle oonsagrava .. ~ias esse requeri
mento é ma.terü1 'lencjda ; pão vou, nem 
n.uero, nem posso redisctJ.til-o. 
· Lembro-o q.penas pam ~.ccentuar qu13 foi 

justamente a rejeição de~e requeriment·J,quc 
teve lo~q.r na sessão Ue lJQntem, assim çotpo a 
approva.çãri do requerimento do honrado seqa
dor por S~ Paq.lo, reme~tendo a uma commis
são ésprclal a indicação que aqui defendemoS, 
~elq. qual trata. vamos dà salVar as immuni
·q.ades· dos membros desta casa i foi justa.mepte 
iSto que me suscitou a idéa de apresentar um 
projcctp, cuja justiftcaçãq vou fa~er· rapida-
mente. · · 

Sr .•. P. resiâente, .nos Lodot-;.·, o paiz inteiro pre
cisa ~ ~l}ir guànto ant.t:.s <Jp. situa~ angus
tiosa ~m q~e ~-e !).cha (apoi,.if_os) ; sjtua\.'ãO affii
ctfva,,que vae-se tornando cada día impossivel, 
~P.cqmpórtavel, quasi dt3scspcrada, sob todos os 
pontpS de y~sta ; ~sto é, tJ:tnto soL o ponto Ue 
Vista :material, como soU o moral, politico e 
"'ocial. 

Q Sn.. Ar.fARO CArAWA.NT~ - ~Ql/ o ponto 
de >ist~ <I~ justiç~ propriamente clita. 

O SR. TuEOponETO SouTo - Diz !llUito bem 
p honrado :senador e accrescento -soLre tudo 
debaixo Uo ponto de vista J.ajustiça, por que 
parece que o odio da tyrannia. a cc$Ueiro. da 

· vjnganc;a, a obsessão das paixões mas sonhe
reiam o terreno ; parece que a razã.o vae ce
dendo todos os dias o passo ao impPrio da 
força, ao domínio tias dtc!.adura.s d.Ogmaticas 
ôu ·materiaes, <?.s violencias physicas, ao con
f!sco.e ao esmaj«amento das IiUerdadeS puLli· 
cas~ (Apoiados. 

O .SR.. 4-?!U .. ft.O C A. v 4-l..CANTI - Sem q uc haja 
)iber@.de de gcfesa, 

O Sa. Tu~onon~ro SopTO-Sob o ponto de 
vista materi,al, ccon.omiço e finm1ceiro, ps hl:m· 
rados senadores ~mlJ~m melhor do qui} eu 11 
terri vel si tuaçã.Q q J+C nos c:rearam o dia I O de 
abril com totlos os seus tristes antc:cedente_s, 
o decreto tle estado de sitio, o dc~terro e a de· 
tenção de diversos membros da familia brazi
lcira; os honrados senadores sabem, apa.Ipam 
a realidade desta. ominosa emergencia c da 
posiç._i.o em q-qc se -v~ q, ~ocic4ade quando c.. 'tela 
dia se esboroa mais o credito do p:tiz; quando 
a fortuna publica parc>ce nsphyxiada. por uma 
desconfiauça que elimina todas as forças vivas, 
todas as energias de movimento do mundo 
economico. Sob o ponto de vista moral !em· 
hrarei sobretllilo o faci<> que está co1Jlltitui1o. 
urrm espCGie de caractcrjstica desta situaçãO, 
inaugurada depQiS dos acop.tceimentos Ó. que 
me referi.· 

VfJ$ s.ab~is que i't inUole Lrq,zileira é .essen
cjn.lm~nte tloc;e ~ J;en~rPla, sp..ave e indulgente, 
~lleia dg bondttde c c!emcncja; mmm na nossa 

vjda publica, IWrn na vida, privada registrú.
mos factos de crueldn.de; c a rcpressfío esta
belecida pelo decreto de 12 Ue abril, vencendo 
de um salto totlos os limites- da justiça c dtt 
equidade, revela uma crueldade tão fria que, 
em honm do caracter nacional, porque essa 
serft uma eterna honl'a no.ssa, embora o nc* 
gjlem os terroristas officiaes, esse ,-acto paten
teia aos olhos pasmo~ ~ft nação um(L tão escu
sada severidade, que deve ser apagado, sob 
pena. de anjnhar-se no seio da familia brazi
leira, no coração dQ; todos, victirnas ou não, por 
uma. irradiação sympa.tl.üca muito natural i}s 
almas bem nascidus, um funUo crescente de 
odios, causa maxima de dispersão mor'al dos 
membros dD tuda a sociedade, de cnfmqucci
mento dus laços moraes, de distribui<;ão da 
cohc::;ão nacional. 

Não nos enganemos: o oilio, o rcscntünento, 
a ancia inextinguivtl d;1 Yjndicta surgirão na 
razão directa do odio da persf>.guição; a reacção 
lm de vir mais cedo ou mais tarde, e para 
que a sociedade brazileira, organisada sobre a.s 
largas bases da democraci<~. em no~e da fra
ternidade que gera acivilisação christã,do prin* 
cipio da solidaricd(t.de nacional, conservc·se 
tranqui_J.la, é necessario manter·se inata· 
caveis em região superior e serena os prip_ci* 
pios da justiça. e úa. ~quidade, que não é sinão 
lJtna fúrma. da htlmanhlade, imprf'sso. nas leis 
sociaes. 

0 SR. CAMPOS SALLES -E' preciso manter-se 
a ordem. 

0 Sn. TIIEODORETO SoUTO - Manter a or
dem é sem duvida a principal obrigação da 
autoridade constituiJa, mas obedecendo ãs leis, 
ájustiça, á razão, c não pr>rsrguindo a torto e 
a direit.o, muitas vezes só para satisfazer 
vinganças mesquinh<LsJ PJI d~r pasto a. paixq,o 
inconfessa veis. 

0 SR, CAMPOS SALLES - 0 Presidente da 
Repuhlica esmagou a anarchia. 

O SR. TI!EODORETO SouTo - Sr. presidente, 
venho apresentar um projPf'to q-qe tem JlOI' 
fim extinguir os resentimentÁJS, as dissençUes 
soei ;te$ que vão-se, dia a dia, hora, a hora, des
envolvendo no paiz, crescendo prlfl, sua pro
pria marclm : venho apre~11tar um proJecto 
de _amnistia para todos aquelles. que foram 
detidos e desLerrados a 12 de alml. 

Quando o governo se recusa tenazmente
parece que por acdnte a .attewlcr ás reclama 
çCes da IIDpPensa independente e ás intil:na(,!ües 
urgentes da opinião publka, do sentim~n
to nacional m<tni!e.;;tudo por seu~ orgãos mais 
legitimas; quantia o go\'Crno recusa-se a jus
tificai' o acto pelo qual cstu.beleceu o estado de 
sitio e sequr>~trou as liLm·datles publicas ; 
quando na sua mflnsagen, cujas lttcunas fo
ram aqui lembradas pelos honrados senad~res 
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que se occuparam do assumpto, elle aprnas 
rerr>tc ('lll. linguagr.>m p::tllida (' incolor cm 
termas vagos- e inC<'rtos, a accnsnçã:o qnf'! na 
qurllc div. !bi lançada soln•:: Uivcrl'os m<:>m
Lros da sociedade bra7.ildra ; q1mndo inYo.::a
mos os rn'l.neiplos f'Qn:-<titndonac~ para forçar 
o governo a vir p:'.'rnn1t• o Congr('s:.-o justifi('ar 
o seu acto, cxhíLíntlu as p1·nvas <'ill que se 
funtluu pnra prf'nder .._: !lt>~tt•rrar divcr3os ci
Uadilos sem ao menos sul.Hm·ltd·o~ a um inq,te
rito; o govcrno:tp.anda todos os Ui a<; repellir, 
rejeitar esses p::Ridos considerados como in
juncções da anu,rchia, c como que dii·idindo 
a communhfio nacional cm vencedores e ven
cidos. 

O SR.. PRESIDE;o.;TE-Pc<,·u liccw;a ao orador 
para intcrromprJ .. o. \'. Ex. acaba tlc affil·mar 
em seu discurso que o governo tem lll<1Wlado 
o Senado rejeitar ... pe<;o ao honrado scnaUor 
que rcfhctu. soLrc a o1ft'tvu. que e::;kt ~xpr~s
são contem ao Senado Lrazileiro c h<:t de re
tirai-a. 

O SR. CA::uro.s SALLE»--ExprC'5sã.o gravo-
mente offeus' va ao Senado. . 

O SR. Tmwoon.ETO SouTo-O goYCPno é a..u
toriJ.aUc constituir.la. 

O Sn.. Pn.E::~ÚDEl\'TE-0 &"ovcrno ui'Lo di or~ 
d_ens ao Senado c nã,o c::msmto que V. Ex. pro· 
Siga neste terreno. 

0 SR. THEODORETU SoiJTo-RcspPitn a obser
Vação do hour. do :prPsirlentf:l do Senado 

O governo 6 um potl«>r indepf'ntlf'Jlte e gym 
na espheru propria e tli~tiJtetc~-J.a ::ma acção, 
mas nas relações com o Congresso elle tem 
seus orgãos, pontos J.e npoio, qnfl se acham 
na maioria, c é por inturmctlio dt'llu..por meio 
des::)O vehiculu kgltJmo que cllc faz rejeitar 
taes pe-ditlo~, que não são mais que o cumpri· 
monto Jas disposiçõr.~ const,itueiunilC'B. 

O SR. Pn.E~IDE.YtE-Pert.loc-me V. Ex. Pe
ço-lhe permissão pa.rn observar que o nobre 
senador mantém a mesma affirmativa o:lfen
siva ao Senado, ombuJ.·a um lingliagem menos 
severa. 

0 SR. THEODORE;Tü SOt'ro-Não é offensiva, 
mas, si V. Ex. julga-a o1Iemüva, vott retirai-a 
incontinente Nã) tenho r~enhuma intenção 
o.ffenstva, não p(111e td-a quem vem pPnpor 
uma medida tle p;_tdficDçilo civil, na qual ha 
até o olvida sol.Jl'0 as diBsençUcs de toda a or
Uem. 

O SR. PltE~WENTE-Perdoc-mc; o nobrt.! ~e
nado r disse que o governo manUou o Senado 
retirara pro.,edo ou requerimento aqui apre
sentado; dcpDi::l aduçou a phrnse, mas m::m
tevo a me-:ma affii:maÇ>ão. Comprclwnde 
V. Ex. qtmnLo lm nisto de oif~u::;ivu ao Se
nado. CoonviUo-u, portanto, a retirar a ex
pressão. 

81!:-;'A.DO A .l.l 

0 SR. THEODORETO SouTO- Já a retirei e 
aproYeito a occasião parn. rlr>dar_:Lt' a V. Ex. 
que basiava, uma ligeira rC'flexão sua para 
que obedecesse. 

Tenho pPla maneira porque V. Ex. llirige 
cstu, casa o maior respeito. Fiz pn.rte tlc a,l
guns parlamentos; mas devo dize.r, em honra 
do actual presidente do Senado, que S. Ex. 
desempenha-se de suas fw1cçUes com o mais 
elevado criterio, a mais '[>Crfcita, corrccçUo e 
prndcncia, deixando ttmpln. lihl_,r,larle ua Jis~ 
cussão, não coarctando de modo algum a en
nunciação do pcn~amf'ntotla oppo~içào. pluita 
lJetn.) 

UM SR, SENADOR- E' verdade. 
O SR. TnEooom.'To SouTo- Não quiz por 

n>rma, alguma dizer que o go..;erno ordenasse 
ao Senado ou à Camara. V.Ex. salJequr, nore
gimcn preRidc-ncia.!_ governo c camaras enten~ 
liern-se por modo muito diverso J.aquelle por 
que se entendem no rcgim:•n p:irlamenütr ; 
ainda assim é incvitaYel, é nece.~sario e até 
fu.tal que as cama.ras, por intcrmedio de al
guns de seus membros, se ponham em rebção 
com o governo. 

o SR. GIL Güt'LART ua um ap.'trte. 
0 Su. TIIEODORETO SoUTO- V. Ex. deve 

lemLr'arwse de que no anno passado suscitei 
que":>tâo t~ resprito Ue um projecto que se di
zia aprc:;<'nt;ulo cm uome. do governo. Notava 
que não poclia s~r. porque não havia mensa~ 
gern do prPsidente. Entretanto, o honrado 
leode,., Sl'tHLtlor por S. Paulo, afirmou pc
remptorüunent(' estar autorisado a dccla~ 
mr que- o projecto C'ra do governo. O no
bre senador, poi'tanto. era orgão do governo 
r' eru. esse um meio legitimo ua sua opinião V' lo 
qlwl u governos~ communicava com o Senado 
para manifestar as suas idCas sobre uma 
proposta financeira. 

Sr. presijlenÜ", apre~nntando o meu pro
jrcto de a,mnistia, viso principalmente um 
fim-f<Lzer cessar o estado de coacç\1.0 em que se 
acham muitos cidadãos Uruzileit'os. Nã.o" dis
cuto a questão de. criminalidade, nem d:.t pe
mlidade, si assim se pó de chamar a repres~ 
Mo decretada pPlo Puder Executivo nos termos 
da. Constitui<,.~fio i não discuto O$ factos nem 
ua smc orrgem nem nas su<Ls consequencias, 
nem nas suas cansas, nem nos sr,us effl'ito:::, 
nem uo seu estadoant\·rior, nem no seu estudo 
actual. E' esto, a prinriprtl virtude da amnis
tl<.L. Os honrado::: senadores, versados em 
direito pnhlico, sabem qul~ a amnistia tem o 
grande (.'ffdtu de extinguir o crime e a pena, 
e mrüs ainda., de nem cogitar si lLouvo, ou si 
podcrü:t. lJa>'er cl'ime, si houve ou não con!le
mnaç5.o, pois ella apaga todo~ os vestlgios, 
lançl1 um denso vCo sobre todos os ch:mentos 
subjectivos e objectivos que formam o evento 
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criminal, sem entretanto pn:-:.:'lnr da p0~nn. 1lo 
delinquente. real ou suppmü.o. E O }H'f'ciso que 
tiqun aqui rcsalYarln cptB, cmlJuru queiramo~ 
a. amnistb. 0 a accr·it<-"'mo~ 1lo C.ongres:::o, unico 
quo póde pol;:~. Con:-;tituiçii.o c-onc('dcl-[1., n5o 
fica pnr isw prejudicatlo u diroito do ('Xfi,IDi
nar o procrtlimf'uto Uo governo ret.::LÜYamcnü· 
aos actos dc pri:::.ão {'. dcstt:'rro, por(jue a, 
amnistitL niio <dJr.:-tngo os actos da <tutorill<Mle, 
esteudc-se simplesmente á peRRoa do amnis
\iauu. 

A Constituição não dá o direito rle amnis
tia sinão ao Congresso, c crrad:tmcnte tenh{) 
ouvido jlt correr por a.hi a Yoz de que o Po
der ExcC'11ti YO t.ra.ta. tle amnistiar os prl'sos 
politicas. Como lw. d<-• ~1mnislia.r? Pela Con
stituiição o governo sú km o llireito de indul
ktr. do prwlo:w, c niio ú f'.<;te o c.'lso. Leiam-se 
o art. 34, § 27 no capit11lo das uttrihuiçtírs do 
CongrQsso c o art 48, § G·• llns n.ttl'ibuii~·êir-~ 
do Pullcl' I·~x·~cuti \'O. 

Alli se W (~uf: no CnngrPsso comp0t.• 1;ri
vati~:~amcn'c (L\ a p::ürtrra coustitudoual) con
ceder amnistia. 

O Sn.. CA-r.rros SAU,E~-Ma,s o noLrc senr:Hlnr 
sabe flUe os actO!'> lPg-ishttivos do Congresso 
tccm a colla1Jora,c_:5:,o doPüLk·r Exe•·uti\'O, 

0 SR. TuEOTiOH"F:TO SOUTO- Sem dm·itl\. ; 
mas C o Congresso o Potlcr Lc.gishuivo,não é o 
Potl~r Executivo qur. r.nnrr,le amnistüt; cstn. ó 
concedida por h·i; l• a grnndn mnrlifiear;iin in
troduziLla pelrt Con~tit(tiç-Jo adunl no nusso 
direito pnlJlíeo como tem ncontPritlo cm antros 
cstuUos politieos. Ant,igamcntc crn uma, rtt.tri
buiçiiotlo Po•l•·r· 1Iorlet'ailor,quc a excrri<t, como 
exercia o direito U.(• graça sin~ular ou collc
ctiva; prla no.11.,~n. orgttnisação actuítl faz parte 
das funcÇÕl"S legislt~ti Vltl:=. do Congresso c r)Or 
isso tem de :pn:::~:-:tii' 11clos ka.nüt!·S com que se 
claLoram as leis. 

O SR. CAnPos SALLF..:':l- Nis~o est.::tmos de 
prrfeito i.ll'c.ordo. 

O SR. TrmonoRR'!'O ~nu'!'o -Repito: sem tra.
tat· Ua cxistencia d~ erim0. nPm fl(• criminosos, 
mas sómente :pnrn. fh?.í'l' ressar um estado ano
mala, que nã.o pfld0 continuar srm prrjnizocloo 
mais gmvc:;; inüwesscs do :prtiz, c sem a fu
ncstn. accumulru;:fLo snccessivn. tle otlios c rescn
timcntos,quP. é prf'ciso extinguir para que não 
fiquem C'Omo um SPdim<•nto prrpct.no «lf'. pPr
turba~·õl'S mor;1es; r. ll ~ocie,lade não corra pr
rigo, e sem prrjulgar da culpn.hilid<Hlt• ou re
e:ponsabiliiliuJe dn llOdPr que «kcr0tou :.tfl pri
sões c o desterro, Dpre.:;:rntr) csh· pl'ojcd.o. (L-J.) 

Sr. prcsirl<'ni.e. ::.i ha alguem que no actua.l 
movimento polill«:o llo p:tiz. na nova phasn do 
seu YiYcr social. se possa dizer isrnto e escol~ 
mnU.o tlc prtixões c resentimcntos polit.iC'O~, não 
o püLlerit rom melhor U,ircilo Uo que cu, 

Tenho <Wsistit1o a. kJLlo o trahllho de org::Úli· 
sn.~ão d;t Yirla. t'eplllllica.n:t ma,is como um es
P'-'Ct<~Uor rlu qne como parte ucti,·a.. Mas não 
era po~~ivPl, com tilo profnnlkt tmn~formnção 
~ocial como <t q ne 8<1 opPrnu cm r:1.püla hora, 
mucln.m1o ftllllittnu.-ni.alnwute o rcgimen poli
tieo da nnç:lo, a orgnnisa.Ç>ão de seus pmlPres, 
cm nnme da t::OlHJl·anitt do pn-.;o ; nüo era :po~
:->ivel, com o de~cnvolvimcnto que os ::~..conte. 
cimentos tivct'<.tm, com fi, direcção que lhe:$ 
imprimin o primeiro governo nos tempoR cm 
qno prrdrn a orirnta~·i\.o rE>.:pnblicana o liberal 
para envcred;n· prln cnminho 11erigoso d;t di
cttulum ; com n~ difficuhlaU.es sem numero 
externas e intcrn"s que prPmem as forc;[l,s de 
expnn:-:ao materiae~ e morae~; não crn. pn;:t· 
sivel qm'l Uvc>"~cmo,<: ntr.:-wessndo jit o pcriodo 
mni:'> arri~ca.do Ll<l novrt cnnstituiçito social. 

O mnrleln •l:1:-: 'll')l;Hnisn.çr'ír::l- rppn 1Jlic<Lnas e<1.tá 
realment~ na llbtol'ia tlai! ::;ochlcHle:-: civilisa
lills, Qnn.si f'TI1 tmhH as t-t1l :r: ('>poca::;; o idl'<tl 
plaina nf'im:-~. dn~ in~tiWü;ões mais on menos 
impP.rrt~itas flUe o genio llo homem, a inUolr. das 
raças, {, /",IJi.!u.l tlus orga.nisaÇ'õe:-:. sociac!'1, o in
lluxo Jn. ellucaçã.o, os intinctos, os anü~ct•dcn~ 
te~. o.-1 elemento:::: tr:ulicionaeR, as tendencias 
c aspirnções combinadas cum o qne ~e rltll.· 
mflm as re:=-i.<:.tcncia:o; rmecstracs, tccm formado 
no, viOrt hmlicrna; mRR o tempo entra como 
cowliçfín <'~sendal Ue torht ;t Ol'ganisação de 
iUrç.nB morae:=- complE'X<t.'-1 como são as das na
t;ürs .. 

Não era possivci qnc, tle um momento pnm 
ou1.ro, cm JK'IIlros mcze.f:, em rtlguns nnnos. 
eonsegui:::semos chegar a, um r:mulo defini· 
U ~·o Uc eon~tituição rcpnhlicn.na. 

H::t muito:.:. cnRaio" a, fazer, muitas dolorosas 
cri:::les a Tcnccr aü'. 16. Qua.ntos annos ntío 
levou <1 monarchia. a fundar-se sobre Uases 
constituriowles entre nóR? 

Com o 3 de novembro, com succeRsivas de
pn:;i<:lieR rh~ governadores, com a rcorg?-nirnção 
Uifileil rlos estados, com os velhos habttos par
tidal'ios, com o fermemo rle paixõeF. que nunca 
deixarão Je cxistü· n são fadare<> indi.'1pcnsa
saveis · nGn Pr:l pos:-Uvel, repito, que as 
cousas fivesse.m mn..rcluulo normalmente, uimh 
qu:mUo o. direcr;ã.o suprema. dos ncgocios pu
Llil'OS H vPs~e encontrado homens privile
giados como \Vashington, ou como outros 
grandos hl·roe:-,; da hbtoria, que sou Leram ag
gregal" elementos Oi:::11NSOS Jlara com alta. e 
g.•niol intuiçU.o dt~rem a ultim<J.. fôrma ao 
governotlos cRt~tdos Attc-ndei :1indn qnc. era. 
c ú prPeiso contar com a intcrvcnç5o da fur~a 
milHar, que aliás pre:-:t.uu um grande servií;o 
ao paiz, embUl'<L sctltinclo do ldto naturD1 em 
q ne de-.;ia movcr-;"(e, porflue a. sua missão em 
toJas :ts constitui<:iJCS de poYOR cultu:'1 e n.ntes 
a. thpa~·sivühck do que a dn. artivhhvlc poli
tic<l, Cfl.lJendo-lhe O vapel ~l11rim:o tle Ser diri
gicb e níio o Lle dirigir; nfio era possiv-el que, 
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com os elementos multiploR ('.varias fJlW est:ío / ht•nzilPlro ser~t Ycr a nossa pntl'in. ~pllncC'l:vl:t 
cntr:.tnclo nc»La orgmlisação, occõrrcndõ acto:> no meio do tmnult.o da:> p<lixt:"Ps, flo tropc·l 
pcrturlxulorc:;: c anorm<:Les, que devem srr I d'ls mlius, ~ohretndo, ~i essas pnix"'.es e esses 
qnalifirat.lu::: (_·omo grandN~ ct·i. mes contra a 11- otl1os fur\'lll ser...-illo. s peln fbl\'P ln:ut;:~., pr.lo 
bertltLJ.e c clnltra o direito, çumo fi a dictu.- potlrr c·:s:du~-tiv~mf'ntfl m:ltorial. (Jiu11o !Je1.t ; 
dum que primr-lro dis~olv0n o Cougl'·_·s.,o: .,,rnilv U01l1. O oJ·wlu-,. J compri111C11tado.) 
não era pl):::;:;ivcl lcv:Jr a não do Estado a i 
L-um porto, e:vitawlo tuLlo~ os arrecifes e o:-: 
tempot'aPs. 

Ainda não tivemos na suprrmn tHlmi
nbtraçii.o lht Repu Lliea. um homem de Es-_ 
tatll_l 8U}1C>-rinr; mns é pn,:-:::ivcl qur- surja ainrlrt 
na nossa hi:.:.turh um clr:::scs poderoS-o~ organi
:::tadorcs. Pois bem; npr:o:ar ri_p, tudo, apesar de 
todos os C>lemcntos de c{l.llllét, de bonaw:;a, 
muitas V<:zcs de inrlim·I'ença. appn.rPnt.n elo 
maior numC'ro, flpr.snr 1lf• t.otlus o~ lmlJifos ar
rcig::tdos na nossa popnlar;ão e nas classes di
rigentes, te'""'m·sf~ 1l:Hlo lhl'Lo:-::, e entre cllcs 
prinripnlm~nt.e o;-1 rlP 10 1lu nwz p:1i'l:"l:l.r1tJ, a que 
se seguiu o decreto de cstw.lo J.c sitio c npi'•s o 
decreto t.las prisõc-; e úepor·Lat,;ões,q 110 geraram, 
como ü~n!Jo Ui tu, profuurlo$ rescntimcnh_J::\ no 
seio da alma nacional. Vós toUos sabeis o fJ.UC 
vae pelos vossos estados, como os partidos 
estão profund;um·Bfn tlhitliUos c quasi pulvc
risa.doR; como as rmcções se prr·p:1ram por 
todos os meios, ainda os mais violentos ; como 
as paixiics se acirrn.ram, como o~ oclios se to r~ 
naram ainda mo,is vivaces .elo que Iio tempo 
da monarchia; e, p.1ra cnmnlo, prrrn. angrncnM 
tar ainU.a. mais a intcnsitlatle desses senti
mentos. o desterro c as pl'isões causaram tão 
profun,b irritac;ilo nacional. .. 

O Sit. C.\.Mt·os S.\..LLES- Nüo apoindo. 
O SR. TnEODOnETo Sarro... qno esses 

odios lllY'Cis."l.m Sf'r almfatlos de uma vez 
pLtra. sempre. afim Ue ctuc nfio fa.çnm irrupçiio 
mais tarLle ou mais cedo. 

CumprC', pnrtnnto, i'f'nhores, qnc, sem péti
xõcs cegas c Tiolentas, ~cm rcsclitimento::,;, 
que não se armgnm, 0studemos cstu questão; 
tratemos deste t:LSsumpto. 

0 Sn.. CAMPOS SALLES- Apoindo. Essa e 
que eleve ser a nossa politim. ( .. Vumcrosos 
apoiados.: 

0 SR~ THEODORETO SOUTO- -8ttcriiJquemos 
no altar da patria totlos o~ intcre;.,:.s0s mesqui
nlws, {mw~erosos apoiados), iotlos os pl'l}UC· 
nos moveis pcssoaes. (.cYumaosos apoiC~dos.) 
Amnistiemos a estes cidadãos, q nc são 
memlJros dH. familia lJt·azill'ira, <:Llguns llclh-t:l 
dos ma.is eminente::;. elo~ mais di::;tindus, dos 
mais assígnalados pd;1 ~U<t dctlicac;ão patríuti
ca. ( Apoi·ulos.) Amni·tiC"mol-o::; p:-tm que YC· 
nhum. como pnrt(' rh.1_,;:; i"orçoas viv<ts da naç:iv, 
collaliol'ar comnosco na grande c.~Lr<L do pro
gresso da patria. ( Apoir!dus,) 

Essa é a nossa supremtt aspiraç:ão, porque 
fL rp.aior a.ngu~tja, que padcrt~ aflligir p coração 

SESSÃO DE 30 DE li!AIO DE 1892 

(\'ide p:1-!:_", i3i do 1n vol.) 

O~r. Rangel Pestana-Venho, 
Sr. presitlentc, ju~tificrtr o meu Yot.o nesta 
questllu ~ravissima da elei~5o do presidente 
da Hevublicn ,c sinto trr tle occupar n. trilJttna 
<'ffi hum adea.ntuda, quando já os meus 
iJlu~trudoi'l collCt\"ttS YÜO-~.C tlisprcndl'ndo doS 
tr[l.littlhos deste ri'cintú. 

Yoz~.<:s- VD.mos nu vil-o com pr:1r.Pr. 
0 Su. RAKGEI, PK~'l'ANA- PCI,'O, e-nt:rtetanto, 

a benevoleucia tlo Senado para ns considem
<;iK'S qne vou a.prr-~cnt.A.r. trazendo ainda, hoje 
para. 0~b. trihnnn, o apoio ~f'pont"'neo do par
titlo rep11Micano pnnli:-;tn.. 

Por isso mef>mo tenho necessidade de man
tf•r a mesma calma com que out'om Lliscuti 
as mais agitadas qnestiJc:;, a mesma pru
denciot com qnc procrdi<l. nas lutas que se tra
vav<tm na sociedtule brazileiro.., quando clla 
prc.clsn.va, como nind::t lJOjl', rlc pa.z 8 tranqui
litlack ; com o mesmo espirito t1e conrilia(,'"::iO 
q 1 :e fuz-sc preciso p:1rrt mostrurmos q.ue a. 
organi~açfio dn Rl'pl.lhliea (> venlutleira, c pos
sivcl cm um poYo lhTe, travantlo-sp, as lutas 
no terreno Ua le~ulidaJe. 

E' e:::ta a priiclisposição do meu espírito, 
t<Lnto n!ais accentuada quamlo lm pouco ouvi 
a. oração t:Lo eloquente qw:mto a.paixonada, 
p1·oli•l'ida prlo illustratlo ~ena.dor pelo Rio 
tl-rande elo Norte. · 

Mostrarei, Sr. prPiiidrnt~. cm fn.ce Je prr
ceitos da Constituil,'fí.O, percorrendo o lüstorico 
da lei, que o pensamento fot'mulado no pa
recer que se deUate encerra uma verdade 
constitucion::tl : c ftLrei algumas considerações, 
acomp::mlut \lLlo o illustrado :-::E'nador, -parn. con~ 
firmar minha opinião, fa.yoro.sel ab JlarPC'Pr. 

Sou de alguma maneim obrigado a discutir 
assumpto de tanta importancia,, a justifirnr o 
meu Yotu, porrrue, :::C"m preton<.;ão, tenho uma 
somma tle rC'spon~n,hilitlruln na orgc,nisação ela 
Repul~lica, ·c fui, ali·m clir:so, um dos coopera
dores do smt Con~titukão. 

Devo lem1ra.r ao Senado que na commis~.ffo 
do~ cinco, que formulou o projecto J.e consti
tuição ofl'erecido ao governo pro"t·isorio, ao 
traüu'-So ela or~antsação do Poder E.x-
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ecuttvo, apC'nas Uiv0rgencia se C."''t:tbcleceu 
sobre o pr[l~O do pPriodo goYernam?nbl c sohrP 
a substituit:ão do Vicc·Presid.cnte da Repu
blica. ; c cm todos o.~ proj0ctos p<Lrci:tcR (porque 
a commissão entcwlt•U que cada um r.le seus 
membros ftlri::l. um IJ•aha.tl!o espcci::tl, pnra 
consuôstu,uciação de suas idl:as; .rarrt refntttlil
os depois e o!Tel'ecer ao governo um unieo) ; 
ne.:ses proj('.ct.us prP1iminarPR, a subst tuição 
do presitlcntC se f..tzi::t pelo vicC'-presidentc f'ID 
toda-:3 as condiçt'íes. · 

Quando se tratou, poré.m, da sulJstituição 
do vice-presidente. as opiniões divergiram c o 
debate se aLl'iu Inrgo. 

Era. voto ma.\s pronnncin.do c disP.ordnnle o 
do illustrado juriscommlto que, a.p0:-:n-rdP no'VS 
ainda, jit Íl'In ba:-\tant.u tttttori.dtule nas lettrao 
jurídicas. o Sr. Ma.galhües Castro, que opinava 
qur il sul>stituiçíín por vngn, ou por thlt~t do 
Vicc-Presilknte ~e <levirt fazer por (}e liberação 
do Congre"SO; parPrh, JHlri'm, ao:s outros mf'm
bros ela cornmiss:.i.o que ,-:.0.ria isso inconYc
niente, porque lf'Y::tYamos paro. o seio rla com
missão ·que tinhn <k- rorrnnlar o projecto <lt:" 
ConstiCui<,;ão da Repnl1lirn dos E~tado~ Unido;'; 
do Brazil,o desejo fil'ID<" de aff<t~Lttl' u. Republica 
do terreno dtt pnlith~agcm cm que fomo5 r.du 
caJos; e, portanto, pnrecia á mn.iorin. da com
miss;\o que em pr0f<>riwl que o.,;; ,;uhstii utos 
do ViC'e-Presidt>Hli..\ d:t Rr·puLlit'll. não E'RtiYes
sem cleprwl1·nt~·s da maioria occasional, na 
op-pnrtHnidad(•. d<~ suhKtituiç-ão. Presalec1'U 
que sulJstituissPm ao·vicc-PresidentC' elPito, 
em primriro }Of.,"'al' o vicC'-prrsüh-'ntf\ do Sc
nmlu, em segundo n prPsirknte rla Camn.rtt c 
em terceiro o prcRl<lPTil~" 1lo Tribunal Federal. 

Exa.mimmUo us mut·:vos Uetcrminantt>s des~ 
ta opiniiio que t.rinmphn . ...-a, chngámos tt p,<::te 
TI"-sultadu pnla. com hinaç-fío de ideias e d(' consi~ 
dl'rações: que o Vicc-PrcsidcntP deito simul
tanca.mPntr_• rom o Pr•;•sidcnte Ué!o Rt1lllhlirn. ou 
como cst<LV/1 no prnjC'rto nnterior of!'l~t·o('ido ao 
governo, efeito ao mesmo te~rlfl'J, rcprP~entava 
o criterio da occa~ião, a escolha do individuo 
em contliçõcs pr,ti ti1,a.s que exprimiam pr-r fei
tamente ns nccPssidrulcs U.o mommlo hit~t.orico. 

E é por is<::.o quC', já no~ -projectos -parciars, 
já no projecto da, commissão c posteriorment0. 
no projecto d1.l governo prm·i.-:.orio que, salvo 
ligeiras moriific<lçfies cm alguns pontos ma.iR ou 
menos importa,nt~s. e o mesmo pro
jecto ela. eommi~siln, Yrrifica-sc que o P•"'nsa.
mcnto do~ cinco cíchvlão~ chamado:> a, form::tr 
o proj0cto tlit Constituição da H.epnlJlir<L Pra 
que o Prceerh•ntl' e o Vicr.-Pre~iUf'nt.e !osscm 
eleitos ao mrsmo tr:mpo, r0presentando o 
mesmo se.ntinwnto nrrcional, iletemlinmlo pelo 
mesmo critt•l'in rlf'itural. 

Quu.ntó i~sulJ~tituiçlio pr.lo prP~irlf'ntA elo Se
nado, venceu-se na ('(1m missão quc,comquantu 
este sulJ~tituto 11i'io rqw.;senta~~c directamcnt.~ 
a soberania nacional nas iUiw~·iíes deste eargo, 

cm todo o caro representava a sober::tnia dos 
rstaelos, pnrfl_uc o cielaUão clm.martn :lquclla 
cadPira. reuniria tudas êl.:" condições procisas, 
que reuniria o mesmo cidadão pctr::t ocrupar 
a poúc;i'ío (lP Prcshlent,cdtt Repuhlicn, (([po:'{tdrB)~ 
pnrqne não era criYel para. a commis~io qur o 
&·nado, que LleYia se. compor do::>ltomem: mais 
distincto:-; du~ estado:;, ela(juelh~s qnc thessem 
um::~. rcspnn~::~llilitln.tlc mais directa,pnzesse na 
sua c::Ldcir::t dl' prr>."lirlcnte um lwmem r1_111~ não 
possuisse a rap::~.eitbulf', não sú p<lra. tlirigir os 
tlob::ttes serias e imporb.ntes destlt ca"~a. como 
p::mt se prepnr<lr para. rt lmb:::~tituit,~ii:o do go~ 
verno da Rt>pnhlim. 

O mesmo se cltl.Ya, em rel<H;ãl> ao pre~irlcnle 
ela Cumar<L do.~ Depnt.n1Ios. A Cnma.rn., qucrc
prc~enta llircctamcnt.e a sobt;rnnia nacional, 
t•scolhewlo o ::;eu prP.shlPntB pn.r<L uma.,corpo
raç>iionutnPro~a. pnra. um<L corporação ngi
tada, ü~ria ncces.:ida1lc iníh.lliYelmcnk~, (por
que dcYemos contar f::.f'ffiiH'ú com o criterio 
dos corpo~ rlPlihrrantes), de e:o:;eollter p::~ra seu 
preshlentP um homem calmo, um homem 
illnstJ•ru:lo. um humem tmnlJem nas condições 
pr'PCi~M para substituir o vice-pre:-idcnte nos 
trabalho::> df:' dirrcção d<t Re-plll1lic 1. 

Fal!Atv<t o terl'eiro p<lra qualquer even
tunlhlade. Procuramos então um albJ func
cion<Lrio. que fomos lJw::ear <'m um trihunal, 
que. si pela Con~tit.uiç-J.o deYia reprc~rntur a 
ju::.tiç·a, ao mPsmo tempo lr:vava. para. alli um 
grande pensamento ela p )li ticrL nacionnl: tal e 
o typ.• do Tribunal Fe<kral na RPpnl1lica; e 
por is~o indicou-se para o qunrto Yice-Prcsi
dcnül tla Repu hlica o pr~sidPnte do Tribunal 
Fed~·ra\. 

:Mas em f\')m de <lnvida,incontesta.vel, que. o 
Prr.'3idmltP e o Vice-Presi<lente, eleitos ao 
me-smo tt•mpo, como eRtav<.t no projecto da 
commissfio,nu eleitos simultaneamente, como 
está no pl\rjecto do govemo provisorio, iriam 
f'nnccion::~r dentro de todo u prriodo prrsiden
dal. Ao Prcsi1lrnlc substltmria o Vicc-Presi
tknte,I10rquc, senhores, as condições de serem 
amhos eleitos ao mf':o:mo tempo, de rPpresen• 
tarem o mesmo criterio elPitoml, de exprimi
rrm as mesm<~s ncceso;;;ida.de~ do momento, 
indkam f1U8 a snlmtituiç:ão se f<lria sem incon
vrniente algum (ap.-lútdo.~). se íhria nas con
rliç:i'iC's precisas de torlos os povos que legislam 
pam iguaes casos, e nós_ encontra vamos o 
prnccrl<~ntc da Repnhlic 1 dos Estatlos Unidos 
da AmPrica, o prnccdento rb RPpublica Ar
gentina, desta repnhlicR tão agitaUa, onde 
pod<>mos colher toJot~ os lli<J.s liçõr."l para ter
mos prnrl<"ncia, pnra termos jlliso e nos reger
mos com (';Jlma c onlem. 

A divergenda, portanto, como disse, era 
qnrtnLo aos 3 vice--pre!':ident~s ~queria o Sr. 
~[ttgalltãl·~ C<-tstru rlue fosl:'lem estes indicados 
prlo Congresso; mas a maioria. da f'ommi~são 
entendeu que deviam ficar determinados na 



-. 

J""' \ 

......... ·············--~~-~--~~~~~~~--~---~-~--. ----

-13 

Constituição e que dcvi:lm ser cm primeiro 
logar o prP~idrmtf• J.o Senado, em SPgundo, 
prC>sidentn d::t Crtmflrf:t c em tereeiro, o vice 
prf'.f.lldento do Supremo Tribunal. 

Vê-se, rorbnto, apa.nh:tdo o elemento 
11istorico nn. sua orígcm que foi a primrtm 
commissão que fez estudos eSpl'cinJ'S, ainda 
que r::tpidn~ pnlr~. estreitt·r.a do tempn, pnr:t or
ganiRar aCon.,tiluiçãoda Republica que csti 
claro, não aflmit.te UuviJ.as, que o vice-pr0si
dente elcite ::;uL::;Lituia cm tuJ.os os casos ao 
presidenlc, porque era PlPifA) corno elle. 
exprimüt o mesmo sentimento da occasião, 
determinado pPlo me::;mo rriterio P.IE'it.oral. 

Quanlu á segund::t lKJ.:rtc, entendia a com
missão, cm sua maioria, que, cahiil.do a es
colha legal em funr;)iona.rios dessa ordem. 
que exprimiam tam1Jcm o sentimento eleito
ral dominante, mais ou menos n'a occnsião, 
como eram o Sanado, que se renova prlo terço 
e a Co.mara, que, qunsi acomprmhanrlo o 
mesmo p('riorlo (b cleit;.~ão dos pre8-idC'ntes, 
satisfazia pr·rfeitauwute <L::l necessidades pü· 
liticas de uma fopncn .. 

PortauLo, o projPctO Ju. commis~ão offere
cido ao governo Lla;ra substituiçtio durante 
todo o periollo a toUos esses fLUJCciormrio:- in
dicados na. ordem : primeiro ao vicc-prr
sidentc do. Repuhlica., clciU, simultaneamen
te ; na sua falta, ao }lrf'.~idcnto do Senado ; nn. 
ílJ..Ua clestc,ao prp;;;idente tla Camara ;·na falta. 
deste ao prPsidcnic do Supremo Tril,unal; 
porque,senhores.(era um~t ll Y!ln11tc8e n1 ui tu gra
tuita) si faltassem o prrF-idcnt0, o vicc-prPsi
dcntc c os dous sub;-:Uutos immerliatos na 
ordem estabelecida, cal,eria ao prosidcntc do 
Supremo Tribunal à prf>:-:iclPncia, c caso a 
substituição se dé::sc n'11ID pr8zo ainda não 
curto, elle tinlw. n.s condições como magis
trado, como homem politic'o talvez, para de;;
empcnhar essas funcçõos. 

O proJecto dct commissão, como clüsse. 
so1l'rcu alterações no governo provisorio. onde 
foi discutido ; o projcct.n do governo alterou 
nessa parte o outro que lhe foi oiferecido.(Le'): 

Em vez de prrsi4lcnt.e u vico-prC'sidcnte elei
tos ao mesmo scmpo, tliz-simult.uneamcnte. 

Nas outras dispo~içiirs com:e.rva o :pr:ri~~ 
mehto, <1lkmnJo pnra melhor a fOrma. 

O pcn . .:;n.mrnto da segunda grande commis~ 
sã:o, que tc\·c de formular a Constituição da 
da Repuhlira, aimht f; da ~ubstituição do pre
sidente 11clu vicc-prc--sid('ntc, cm todu8 os pP
riodos, sendo sub:::;Lituid(I}W!ns outros funcio
narias, segundo a condição do tempo. 

J.té uqui parN'c que não ha duvida sol1l't..! 
esta ordem de succcss5.o, mas o projorto do 
governo provisorio, ofi'crcciUo n.o Congrc~so, 
soffr·eu, corno era natural, largo rlclJ;~ te, e na 
commissão dos 21 tratuu-8e, como já se ouviu, 
a exposição nesta casa, do modo de fuzer-se a 
suO.stituiçiio. 

Pareceu {L ~ommissão dos 21 incon-
veniente a substituição do governo da 
RepnhliC'it nll. ordPm do projecto pri-
mitivu (ln prPsidentP do Senado, 2'' Ua Cama~ 
ra dos Deputadoi'l, 3° rio Trilnmal Federal), 
pnrqne <1S circumstancias politims do mo
mento estal·elcccriam de algum modo diver
gencia entre funcionarias que tinham estado 
no goYC>rno e outros qucossuccediam,crcando 
a<:Rim pr>rturba<;5.n de ordem administrativa_ 

EncarreiJon-se o dcUate neste tcrrerio, mas, 
}lf'io que 1mr<~ce, niío F-e cogitou naturalmente 
do modo de substituição tlo \ 1icc-Presidente da 
RelJUhlka, l' era natural que houvesse esse 
esquecimento, pnrque toda a. economia da 
ronst.ituição, toda a corrclaçí.\o de seus ter
mo~. tu4lO u estudo nmis severo de suas dis
pn:-:iÇ'i:les, nos levam a acceitar que o vice-pre
sidente suL:;titnc ao JW<'sidentc: em todos os 
t:a~us uo pcriôdo governamental. 

Parece-me que seria illogico, seria mesmo 
um aLsurtlo da Constituição exigir para o 
vice-prf'sidcnte tudas as coritlições de clcgibi
lida.cle do rll'e~illcntc, collocar o vicc~presiden
te como o eolloca na posição de um homem 
inclPpPmlente na. sociedade em que vive, tendo 
ordenado correspondente à sua poRição e 
com o direito de ::;uht!ttiLuir o presidentP., e 
dqJOis limitar o rm1.f'O ela subst.itui~·iio como 
pnra os outros sulJstituto::; legues. 

E por tptl', Sr. presidente, Uen-se ao vice
prc~idcnte eleitu a. r•residencia. de direito do 
Senado'? Dons motivos predominaram no es
pirit~_~ da. commissão, para. conserrar essa 
1Usposição rmalogit á da Canstituição dos 
E:;tados Unidos. 

Em primeiro lagar o vice-presidcnte deve 
ser um homem com os recursos necessarios 
para. manter a sua indepcndencia, na socieda~ 
tle onde e:"tà.. 

Não era passivei conservar o vice-prcsiden~ 
te Ptn oon(Ht;5es prrcaria.3,entrogal-u ao jogo da, 
vida, ús necessidades de diversas origens. 

Es::;a ó a .:rrimrira condicção para que possa 
o vicc-prcstdente manter-se com deccncia c 
dignidade. ' 

Em segundo logar. era preciso que o lLO
mPm, qne fien.~~~~ assim collocado, pudesse ao 
mr:'lmo tr·mpo f'mprcgar a sua actiYlúudc in
tellectual, pr·eparar o seu espiritu para admi
nistração rla Repuhlic:.l .. administração a que 
::;cria. clmmado . cm um momento Uado, que 
po(leria ser logo d.L'Y(•is da t:>k•içiio, que a fata
lidn,de th morte podia trazer. 

PreYaleceu que o \'ice-Presidente fu~se o 
pt'csidente llo Senallo, t)J_)rque em uma corpo
ração cOmo esta., qur se devia organisar com 
o~ homens mais notareis do paiz, elle teria o 
tirocinio administr·ativo na pre"idencia do Se
nn,do, cuUi vu,da o seu espirito, entre os h o~ 
mens eminentE-s com assento nesta casa. e 
ficaria assim :prrpnrado para o governo. 
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Ellc tcl'i<t de nprNlLler nqui. Ri não tiYCsse, 
vn.sta. sommn. de conhecimento::., porqur. kria 
durante a, sessão de enfrentnr com as qucs
tües mais importantes tht ridn, cconomiro,, in
dustrial c pr.]iJ,í(':t. 

O Vicc-Presidente rla Ropuhli<'a tPl'i::t uma 
somma Uo cnnlwcimrntos lm.stu.ntc pnra ~ub
stituir de dircitl) e tlc íl~do o Pre:-:idt>nte rl::t. 
RcpulJli('tt, 

Portunto, fL vista tlestas consideraç-ões, e ex
aminado o texlo tla ConsLltub;:-::io, me pn.r:'rP. 
que é fUra de duridn. rpw o prn~amPnto tlo 
lcgislaJ.or foi que o Vice-President.r suhsLitua. 
o Presidente em t.odn.s as conrliçi'ícs. 

Na cornmissKo dos 21 tmtou-s0 da substi
tuiçã-o pr-lo Yicc-PresiUcnte do SP!W.do, pdo 
preflirlPnLc da Camarn. c pPlo tlo Trihmml Fl'· 
dcml. Foi então que surgiu a emendo. p:-tra. que 
se nõ,o ndopt.as~e a. ~uLstituit;ão tlo mesmo 
modo. 

O pensamrnt.o ca.pit:al do texto Hão su!Treu 
a.Itcração, admittill<L a m{t red<wçfio da emendt:t., 
como está, com a. disjnnctiva. on em vez da. 
copulali va c. IBtll indic<:t a.prmas erro de re
dacção. 

O pensamento diverso ficou prrfeit:t1tl6ulu 
rcstabeleciJ.o n::t reda,cç-ão do p:lrt:'Cer, Jl"~~t.P.
riormcntc, de certo wm que se ligasse na oc
casião valor áqnellrL redacção. 

Em tudo o caso o~ h~t·mos isoi<tdo:": da, emen
da não pnrl0m !o!Cl'vir fle regra, pam intcrprr
taJ;ãO logica do t~·xLu eonstitucional. 

Prova-se com isto,com a coordenn.çiio lngit•:t 
elos texto~. qnC' niin fni int.uitu tln. cnmmi~:o:no 
fazer esta altet·w.Lti ,-a, porcrnr no :"1-Pn pn.r0ccr 
estú. perfeitnmvnte deft•nUitltJ o pPn:-1amcnto. 
11roht cnpnlat.iva ~~ f', não pr•1a disjnnctiva 0'(. 
E si a,ssirn nã.o é, porqn0 a commis:':ào quro rc
tl.igiu o seu rmrr('rr e>mpr~gou essa copul<üin:t 
e c não a disjuncíiv:t mt? 

Parece quC' a. cxplir:1çi'ío é faci!- é porque 
era esse o prms:tmcnto da commissão, que se 
comprohrnt1c~se o ·Presidente c o Vice-Preú
dentt~, e uão altet'nallamcnte um on outro; e 
tanto mais nota.vel como P~Ludo ltb.Lut'il'O p!trrL 
comprnheus:Io t1n. ki i· ('SSC p~T'Prcr, qnant.t! 
creio não errar dizendo <lHe o :-::Pu rdatot• ou 
ao menos a pesson. que o r<'digiu (hi o illustt·e 
autor tia emenda cm que se acha a tlisjuncç-ão 
OH. Como se comprPlwntl•_\ quo um espiritn 
iUnst.ra.Uo, que tem revelado conhecimento 
juridico c :::aLo que as palavras devem ter 
uma significação exacta. cm toJa a lci,ti'atn,n
do-:::;e da Constitniçiio dn. Rellll111ic..'l..,empr('ga!l-~o 
em um caso ·-m~- e em outro -e- ? E' 
tanto mais digno de seria exame essa contra~ 
dicçãn do mesmo ca.v::~Jheiro, redigimlo <1 
emenda c o p:wrrf'r,qnant<t o Senado :-;abe (lUO 
o pnrcccr 01i r<'rlighl1) rJl'pnis <h•. apl'P.Se>TIÜldn.s 
a,s emendas, tlcvoi:=. 1lc tli:'<·utida~ e depois dt• 
est.a.Lclt!citlu.::> os ptlJlt.os tlt• diwrgc>ncias; c sabe 
tambcm u Senado que os que divc~·giam sobre 

divC":rsos pnnli-l:'l, assígna vam vencidos com iie
cl<lraç5o, ou vencido:-1 simplP:>~mE'nt•~ pttm na 
discussão explicarem o voto; mas não 1m cm 
nPnhum vuto nmcido q_ ualquer ,lcdaraç5.n 
com rcferrncla neste ponto. Porbl.nto o qur :::~ 
venceu foi o que disse <L cornmi:-::são em- Seu 
pn..rocPr redigido como está, e a emenda não 
ó mais do que um eqtüYoco de redacç.:i.o ou de 
ropistn, ou e>mtim de reYifl.iio. Como estcL dr
cumstancia pctrecr, minima., ó b:;m possivel 
que na rmisão escapa.sse o erro de compm:i
ção ou mesm1 1 de copi~b, c a.pparP~f'-SS? -ou- -
em vez tlo -~~-; m:ts, deBde que o parf'C'er foi 
redigido tlepoirl <los (lebn.tPs cl<t comtnissf(.o, dc.
pni~ que cad::t membro tPve o direito de espe
t•ificar o pontn cm que sru voto fui vencido, C 
Hâu lw, tledamçfLo ncnhnm:l.. nesse sentido, 
rlcvcmos conelnir que o prnsa.mf'nto d<t com
miss<lo fui o da copulativa. c nio Ua Ji~jun
ctiva. 

O illnskado sen<:tllor pelo Rio Grande do 
Norte, referindo-se a suas notas, procurou 
convencer o Senado de que o p~'nsamcnto tlu 
autor da, emcndtt, o Sr. José Hygino, foi de 
facto c~tu..Lelecer a alternativ-a-que, dn.da ou 
a vaga do PresidCihe ou a do Vice-Presid.enk' 
antes de dt>curritlos os dons annos, se procede.
ria it cleiç-fl:o; citou mesmo algumas prdrrvras 
do illustre congresista, cuja ausencht hoje 
sentimos, porq ne era, um::t das luzes dcstu. 
casct (.i1m"ado.s): 

NC'.'>te rel'intu mesmo dm-e lULYl'r qncm, vi
vendo mai~ n<J. inLimitb.de de S. Ex .• pos:'\:t 
mell!Ol' Jo q nP cu cnrnprchentler seu pr.nsa · 
menta; entretrudn eJ•eio po1lcr dizer que, si 
o Sr. Jose IIy;!ino apresentou a emenda, que
rendo que a elei<,;:lo se desse (tner cm um 
quer em outro ca.::.o. motlificou csbt opíniiio 
tlepnis tla dr('i:-1fi.(l firml rh commi:"~5,o, accci
ta.udo o:-:> outro~ artigo~ totlus como esta nt.m 
rcdig:itlo:'S, que 1hrm:tm este eomplexn cujo 
confronto dO:t a interprrt;H;iio natural do texto 
tht lei, tanto ll!W, n.o redigir o pn:ref'rr, nsou 
rla frll'm:-t correcta, <lUC' é a que deYemo;; acci~ 
t:~r (-1p·Jiados). 

PárC'l'e, p··,rt.nnt.n,fl !10 tL int.0rprr-tnt;ãn f]_llf' :1S 
r·ommi.ssões düo a, estf' al'tigo constitucional e 
a vertladt->Ü'<L, a l<~gitima, a que decorre elos 
termo-s da propria lei. 

E ainda clmmD a att .. w;iio par:t um pnnto. · 
O parP:rcr da <'ommis~ão vem acompanhado tle 
outros SL'Pctl'<Hlos e justificarlos, sem que ~e 
faç;:t a menor referenci::t rt cst:1 questão ... 

U~r S1c SENADOR -E' um ddles assignado 
pelo proprin ant.nr cl:t emenda. 

0 SR. R.~NOF:T, PESTANA- um délles as
:-:ignrulo, romo tliz o Sr. s0nadur, pelo pro
ywio n.JÜOI' rle~.:,a(•men1l:t. Si a questão era im
pnJ't<mtr a ponto tlu Sr. Jese Ilygino espcci
fiar. n,ind:.t po~tPriormentc, sua. opinião. 
segundo as nota.s tlo uol.Jre senador pelo Rio 
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GmnUc do Norte, Pra bem uaLurn.l que R. Ex., 
fazendo p::1recer 1-'<'pnrallo, espf'rificussl? sua 
opinião sobre ponto trí.n imp:ortfl.ntc. 

Entretantu, rccorrenüo aos Annac.~ Ua CoH
.sWuintc, tanto q ua.nrlo purk raíll'r no vonro 
tempo que tive, na.d::t encontrei sobre este 
assumptu. 

Sr. presidente, farei mais algumas consi
derações o..inda. em relação ao tl.'Xto da lei. 

Como bem ponclcron cm argumentaç[o ju
diciosa o honr<Ldo scm:tdor rela, Piaully, 
temos no proprio tt~xt.n 1l:t lei p'llnsms que 
vecm lucidal-o pf'rCdtamPnte. Pt•<.~o Hcenc;a, 
rm.ra insistir nesti.1 eluciJ.ar;ã.o. 

O§ I• do art. 41 diz. (L<'.) 
Já mostrei o va.lor de~ ta. circumsti.Lncia:- de 

ser o Virc-PresidPnt.c C' leito simultane~t.mentc 
com o Preshlent.P, corno 0st6, no projecto r lo 
governo e no textv constitur'inal. O l~gislador 
quiz assim que honves~e o mesmo criterio de
terminativo tla. escolha, q,uc o Presidente c o 
Vicc-Presidunte tivessem a~ concliçfks p-re~ 
cisas para- orcupn.r o lagar supremo da, Re
publica. 

Agora, a confronto..c;üo dos dous termos: no 
lu caso, o Vicc-Presidcnto sHú.~Wue; no caso 
de 1hlLa, ~>WCcdc. 

Est:.t disposição, assim como estú, é dá go
verno provisorio; C do illustrc rcllaC'tor dcs~e 
trabalho, incontcsütvclnH'nte um homem que 
usa com muita, prC'ciRão dos t~r·mos da. no:<set 
lingua. : ellc não rmprP.g:uia certamente os 
Uous tet'lll(IS sem n. romprchcns;lo PX<tct.a 
delle::l. 

Trn.ta-l':lc, ftortanto, tln dous casos importtt.l1· 
Us:::imus: a suL:;tiLuil;ã.o 6 temporn.ria, nfLo 
nü.o u~sim n. ~ucC'es~ão; suf'cC<lu-s~·. na hc
rl1n<:<J., succctlc-.<:;.C cm t.Jmn funcç:ão de muito 
tem11n. 

UM SElNIIOrt SENADoR-Es.~e i• o )erdadeiro 
argumento. 

O SJL R.\Nms:r. Pt.:~·r.\1'\A-0 0mprrgo desf:lc;g 
dous termos tem tant.o Yalor', qtw não llcix:-t 
Uuvill<t. alg;ttmn. a i.otltts o~ •ttiC' f.!P tcem occn
patlo com c:-:tc a:5~nmpto. 

Nem !!'cmprn (> ).lO\'\<=.ivPI. senll~>J'eS, ap:mhar 
de rela.ncc toU:us o:-:: n.srwd:.o;-; de uma quf'stüo, 
resolver de prompto o rapiilament"' i.tuJus as 
hypot,ht~scs que se formulam a. respeito. Po
Ucremos ter hojr nma opini5o qno· um 
exame seguro c rcflcctidn póth amanhã mo
dificar. 

Si isto acontece com homens acostnnwdus 
ao estudo das lei-;; as mais nnti~as, nós porte. 
mos frequcnLemcntn mudar de opinião, corno 
tnudou o illu::;Lratlu l:>l'n<ulur pr.la Baltia, prn. 
sando do mesmo mO! ln qnP aquniiL•::; c1ue fize
ram desta. qtw~t.ãu bn.wlcira partJ. n. orgnnisa
cã.o de um .UOVL' lXlrtirllt,luguil'an~!i.lrmrt,da. cm 
bandeira dP rPvolta. 

Mas esteS mesmos, mais (}'tlma.mentc, tles
prendülo.s das quest0es pcs~ol1P,">, estudando o 
a::osumpto a~ impulso do patriotismo, com a 
comprehcnsu.o exa.cb dos pArigos da Repu
blica, hi1o de mudar dP opiniffo, porque a. ver
!larlr vac-::~e esclarcccnüo e a.s <li~cus&Jes o o~ 
debates V<J:o ~ando elementos pnm. formar-se 
uma conv1cçao segura. (Apoiadas.) 

Ai r lo nós, si a~sim não fo::;se ! Ai de nós, si 
não fosse po:"lsivel as classes que preponrlemm 
no movimcn0 de uma sociedade, as classes 
chamadas actrvas, mudarem de opinião a.ntcs 
de formar a convi('~6o scientifica produzida 
p<' lanprcein.çoão exaet.n. dns factos! 

1Ias, co~t.im~a.Eldo no que ia. dizendo, vê-se 
por f'S:"'O. d1spmnçao que o texto con~titueional 
apE'Snr da. {'Onjunc_.~i:o ou, não se pre:;d.a, á inter: 
pretnção do que se tem J(:ito arma de com
lmto contra o actual Presidente da Repu
blica. 

Temos ainda, Sr. pl'C':"lirlcnte, um outro 
ponto a cX<Lminar. E' o § 2" do a.rt. 1" Ua.s 
disposi<;·i'5es transitarias. 

«O prnsidentc e o vice-prcsúlente e> leitos n·t 
fl'rrma deste u.rtigo occuparão a presidencia ~ 
vil'o-prPsirle.nf'\<t da. Republica Uurantc o pri
meiro pRriodo presiclencin.l. >) 

Argumentam ('Offi esta disposiç-ão, porque 
ncll<tveom a copula.tiv<L e, rm.ra.mostrar a dif
fcrcnÇ'a. do pe11~n.mf'Jlto elo legishtdor consti
tuinte, empregando no nrt. ·12 a Uisjun
ct.iY<"t mt. 

:Mas não ob:-;crvtLlll a.queltes quo <tssim nr
gumcnta.m CJ..ne <'S~a. dit'=-pnsiç.ão, que esta:va no 
textH do lH'OJecto Llü governo, que foi acceita 
pela. commissão rlos 21 e votada pelo Con
g-re.sso, apeomr do engano, tlo lap~o ou da. 
pmwa :ttLeu<;J.u da. rrclvc~lo, dando loHttr it 
essfl... tlifterew;a <le fomwla, vem ainda ~cla
reccr mu.is a. queRt..l.o, porque o legislador con. 
~tituinte disse que o prPRidente c o Yice-pre
shlentc dn. lli.'P11Lliclt servirfio durante todo 0 
vrimeiro ]JP.l"h'ld() g-overnamental, 

Si morrer o presilleni,p da .. Rt>publiea, quem 
!.lf'\'C Ol'eUp:lr Pstn cargo durante aquclle pr
rindo? 

Diz o honrado senuJor: devn-,;e prof'l"\rlf'r n 
nova eleição. ~Ias isto é tomando a disjun. 
ctivn. lá do outro artigo como a unicn. cousa 
clara c cxpr0.s:'l.a na lei. Si <Lttemlcrmos, po
rém, para o elemento hü;torico da Constitui
<;>ão. veremos que o !11"\0>:nmPnt..o do le,rislarlor 
fui outro; veremos pül'fcib.mcnte que L'o pitrn.
gmpho dcL tlispn:-:içãn tra.nsitari<L affirma ainda. 
mcds que o prP.sidente e o vicc-presidcnk 
eleitus ao mesmo Ü:'lill1D, prlo vot.u do Cnn
gresw Constit,uintc, fuuecinnam durante o 
primeiro pPriodo govci'nament.at. EsLu. tlispo~ 
sü;i'ío tran:·ütor·in. lltJree;•-mc n cnmplrment.u da. 
disposiç-ii.o porma.ncntc. ( .IJwiados e na o 
f'!_Il(J imf o.~.) 
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Ha ainda o argumento daquelll?s que sus
tentam que o :pn,mgra.pho das dispo~içi"ícs 
tra,nsitorias nã.o n.ltcra o· p~nfl.nmf'nto do le
gislador constituinte no m•t. r12. 

Parn. assim ~er, em. prrMso SUFPOr no le
gishulor constituinte bnJencias pnrn crm
signar nrtlci escript.n. um dislatu; ~eriasuppnr 
quC', tomando ns pnln:vras em um rigor ex
cessivo, clle altemva completnmAnte a~ leis 
biologieas e physiolo&icas; seria admittir quo 
ellc suppnnha que o !'residente 1h Rcpnhlica. 
nfio morreria ou n5o eommPttPria. um crime 
pttra ser pnnirlo c pnf;tl) tí'lrQ., nã.o estaria su
Jeito por qualqnrr molr>~tia a tornar-se inva
lido e incn.paz rle cxet·cer suns funcç_fíes 1 

Portanto, esta Jispo!1iç:1o, «durantü tudo o 
tempo» rC'gP n. outra. anterior: clcilos nas mes
mas con4licçõcs, clE.-'iLo~ simultan~amenLo pa.ra, 
o primPiro p0rinrlo gm·ernaincntal. 

Si em todos os casos a su"Lstituição se d<L 
p:--lo vicf'.-prPf!idPnte e ~i morrer o prP"irl0nte 
ou o vicc-prP.sid('nte dentro do pra.~o de dous 
annos, prorrdf!r-sc-lut ~ntiio a eleição dos Jous 
pnríl. prrr.ncltcrcm o rest1> Uo tempo. Si mor
rer o Yicc-pl'P~rlentH p1"14lo-so procrrler à elei
ção parn.n, evrntnnlirhde futura. Ja falta do 
prcsidontP.; porqtJe1 Porqnn a Constituição 
não quiz nrr substituição , ate o fim Jo pc
riodo, o pff~~iJcnte Jo Sl!nadu, o prr-sirlente da 
Ca.mara. o prr~i!lente do Supremo Tribunal 
por não serem as ctiTidiçiil'~ do elegihilidarlc 
detcrminadaspPlfl. lPi, porque podiam faltar
lhes certas condições du criterio rlcitoral. 

Eis a mzfio por que n. di~pmh;5o pro-visaria, 
ao menos píl.rrt mim, confirma, ainda. a dispo
sição anterior, se-gundo (1, qual n. snh;;tituh;ão 
definitiva se diL ::lemprC'. pr-lo vice·presickntl;. 

ScnliOrrs, esta e a min1w. opinião, opini~o 
que trago dos trttballws da commissão do:; 5. 
opinião f]_UP. pas~nn no Congresso Constituinte, 

Confesso que, no primeiro r~lance, atirad::t 
a questão. parecia rpw a solução mais regular 
seria a eleição do Presidente da Repnl1lica. 
Mas,desdc que se tem J.c appliC'ar oes_pirito e o 
texto Ua lei, ostuUadn o ::leu elemento _ histu
rico e combinada a força logira das p:tlavras, 
tirar a condu.'-![fo dos diY<'rsos pr.n.<:ln.
mcntos contirlos nrsktd pht'<l$C~, chegarrmo~. 
senhores, a t~st0 resultado : o Vice-Presi
dente pnssn. prrkll:.nmt<llltc a. exercer as func
ções de Presidente, cm virtude de disposição 
constitucionaL E::lL:t me p:trrc~ a intct•preta-
ção mnis regular da Constituição. _ _ __ 

Senhores, tocn.rei agora. na questão consti
tucional da interprPtar;ãn. 

Oillustrndo ~enadur pGlo Rio Grande do Norte 
contestou ú. legislatura orct.im.tria a compc
tencia para int('r1wnt.ar a Constituição, e é de 
opinião que totlas as vezes que for prt>ciso in
terpretar um texto tla grande lei prerisamo:::~ 
recorrer ás formulas que determinam um :po~ 
der c.onstituinLe occasionaL 

Senhores, si estp. C a 'lrerdadeira comprehen
são do rcgimcn constitucional re:pnblicn.no re
prP.srnk'"Lti \'O, nós temos em '1_Uas1 toda a scs
sã.o do primeiro periodo da RepulJlica de for
mular leisc::;peciaes,intreprdaíul•l di \"ersos tex.
to:-1 da ConstituiçiJo. porq_11~ a maior pnrtP rlel
Ia. tem at1miUído Uuvidas que não exiStem 
realmente, mas que a mi edueac;ãopolitica rlo 
regimen anterior, que os prcconcP.itos nrra1-
gados em muitos espiritos, que as pnixõe.s po
liticas do momento tecm elevado como ele
mentos de força para intf'rpretar essa..-:; di
versas disposiçõPs, ás vezes bem claras. Cita
rei um ca:;;o ao Senado, caso cm que não ad
mitto a duvida e que,enb·ctauto, tem sitlo pnr 
muitos homens illustrwlflf;: intt-rpretatlo de uni 
modo errado, de um modo falso, de um modo 
contrario a tutlo o pPmm_mento imanente da 
nossa grande lei const.itucionnl: faliu tia ques
tão que se levantou ttl'CSJlP.ito tbs imagens do 
Christo nos cdificios puhllcos e até nas so.ln.s 
Uojury. , 

E' fóra. Jc tluviLh que ~Jelo a.rtigo constitu
cional nenhum estabclcctmento pnlJlico póde 
tE'r mais esse symbulo religioso (apoi'a'lo~).que 
nus merece muito respf-'ito (apoiado.~). que nó~ 
totlus acatamos, porque ~i nfio é o da nossa 
religiiio, é o da religião da maioria dos nossos 
conridmliios, é o d:.L religião em que qliasi to
dos íiJIIWS cre<Ldos. Na sala elo jury, porém, 
não podia. ser mn.nticla esst imagem(apoia•los), 
porqnn, si ella é necessaria para que nm cn
tllolico pos<::a. pronunciar convencirl:tmentc o 
seu juramento, assim não acont'"'ce qnanclo se 
tr•ttta de um ocatlwlico. Entrehtnto, sabe
mo.4 que duus minisLroi:l decidiram em scntídó 
contr<trio â verdadeira interprPt.aç.ão tio artigo 
constitucional, f]_ttândo a Camarél. Municipal o 
interprPton prrfr:~itamente ; 1'.tthemos qu_e 
magistrados. no exercicio dn. attrilmiç-ão de 
applirrw n lei, tecm dado rlecisõrs contrarias ; 
e o Seuodo e aCamara dos Depubulos,e o Po
der Legilativo pôdt-.m decretar uma, interprP.· 
t;u;o[contl'aria á do Porler Executivo e á do 
Poder .J uUiciario. 

Eis a,bi, senhores, como temos todos QS 
dias de interpretar tt Constitui<;J:o na sun. n:P· 
plicrtção, sem termos, entretanto. necessidade 
Ue rcC'Orrer ás formultts, à modalidade de 
poder constituinte. 

QuanUn por vent.ura ti vermos de altemt' 
dispoi'i(,'õrs cnn"titucion8eS creando direitos 
noYos, modificando uma ordem de cousas es
taLclecilla., então não potlt~mos fazel-o sinão 
pPlll. ft'll'm<L determinada na proprhl. Consti
tniçíi.o, isto é, por mP-io 1le uma lei regular ; 
ma!'!, corno interpretação doutrinaria, i:htcr
prPtamos nós, int~rpreta. o Potler Executivo, 
interp1•da. o Porler Judiciaria (apoiados) ; e, 
senhores, si na maneira. por que_ os trcs_pode
res interpretam a ki, lm prrfeíto accorJ.o, 
esta a lei prrfe-iLamente interpretada. Dada, 
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porem, a ilivcrgPneia alterando relações juri
aicas, é o caso da lei nova parlt firmar o prP· 
coito constitul'ional. 

Não nego aos nobl'(>S senadores que con
testm·am a clareza da disposição consbtudonal 
o direito de irem ao Supremo Tribunal, nos 
C<:I.SOS em que :-:e julgarem offl'ndhlus pP-~sottl
mente, inrlividualmcnt~J, :VPdir a condemnaçi'io 
tle quem quer qne seJa que- ll;es proc11re 
oífenúer os seus direitos politicas ou civis, 
applir.anrio uma lei que ronte.~bm seja 
verdadeira ; podem mf'smo se oppnr a um 
acto do Presideme da RepUIJ!ica., levando ao 
tribunal a sua queixo., furmuluml.o a sua acção 
perante clle p~ra, ser decidida. E então, si o 
SuprPmo Tribunal, si tuda, a magistr:_atura fe-_ 
deral decidisse unifurmcmenLc uma, muitas 
vozes, que a Constituição tinlut sido violada 
pcia inLerpJ•da{)iiO d<tda pelo Pressdeute Ua.Re
pn hlica, os honr<trlns senadores poderiam dizer: 
«Temos a nosso fu. vor a interpretaçã.o de 
um dos pori~res leç:itimos 1h1.. RepuUliea; a. 
nossa opinião 6 que r. verdadeira». Mas cm
'l.Ua.nto, senhores, est.amo~ no estudo da lei, 
na. sua applir.n~'ão; cmqnnnto nós, SP.nado 
e Camara, como poclPr politit~O. t.c'mos de lr•.var 
o p~nsamcnto da. politica a tudus os ponto~ da 
Repnhlif':l, tt•mos de tomar contas ao governo 
na, execução da Cou~tituiçü.o, temos de legislar 
correspondPndo a esta. necessidade, nós, pnrlf'.r 
politico, tt~mos o direito de emittir uma opinião 
pa.r:t os c1sos emergentes corno este, có o que 
fazemos na Iegitinut ~· ttribuição q1w nos foi 
conferida. 

Não prPrisrtmos. portu.nto, nesta Itypothese, 
de uma lei cspecinl ;pn.m W'lguta.r o caso. E' 
um ponto de Uoutrma; tra.t11-se tle interpl'C· 
t::u;.ão da lei por deficiençia do texto, lJDr equi
voco de uma expressão. 

Não se altera. pnr conscqurncia,a dispos.iç[o 
gcra.l da lei, destruinrJo uma ordem rlc cousas 
cs~abelccitlm~. 

A p:1rte politic~t rzuo scn·in de motivo para. 
o honrado senador pr.Jo Wo Grande do Norte 
ti'iu elcfLUCUtt!mente combater o parecer da 
commissa.o como impolitico, não me p:1rece 
justa. 

E, ao ouvir <1. S. Ex., th·c vontade de 
dizer~llw, como um illu~tre estadista ameri
cano: «Si as liO()cs da, espPrienci:t já não nos 
servem. é provrt de qnc a noss[l.. situar;ão ó J.es
espPrad~». 

I::;tu, seultorcs, escrevia M<Ldison a um seu 
comp::~,triota illustrc, cm pniz estra.ngciro,tr:a
ta.ndu da::! agitar:Ue:s no primC'iro pE'rindo de 
organtsação ela grrt.ndc republica. As Jiifieul
dades Iú. surgia.m todos os ilias, o espiritu pu
blico se a.gita.vu., a or<lcm, a p:tz da repnhlim 
se comprom('ttiam; c era. por isso, senlwres, 
que o illustrc rstfulista, tão modesto e circum
sprrto,tlizia ao sru grande romp:ttrioLa.,funUa
dur como cUc Ua rcpulJI:ca.: .~1 as lições da 

SB~Al.JO A, 3 

experif'.ncirt não nos scrYem, é prova de que a 
nossa situação é desesperada.» 

.Já, então, S:rs. ~~Iudison pensava que na
quollc pPriodo o pa.triotismo n[o sulJstituia a 
tleficiencia de previsão nos homens politicos. 

En p~1(Jia. sem contrS:rin.r nem ofi'ender a 
elevação tlo pensamento dt) illustr2 senador 
pt'lo lUo Gra.n,de do Norte, applicar~lhe estaft 
mesmas p::tla Yras. Sim, senhores; si as lições da 
experif'nria não nos servem pn.ra. termos calma, 
pam termos prudencia, parn procnrarmos 
resolver as questõe3 que se levantam na Ro· 
publica, no meio da paz, procurando collocar 
as cousas nos terrenos mais conciliadores, então 
estamos realmente em uma situação dc· 
sespt>rad<:t, 

Como disse, ainda ha poucos dias, antes 
dos desterrados partirem dcst.a. cidade, a um 
dos mais eminentt% homens compromcttidos 
no mo1r·imento, cujos motivos não quero agora 
prf•julgltr ,a oppo:-:ição trm collocado o gover·no 
em uma. ~ituaçoã.o Uifficil e gravissima; ou clle 
cahc 11ela. fOrça., ou elle vence peln força. 
(.-1poif'.dos,) 

Isto, ~enhores. dizia cu ao illustrealinirante 
qne h ourou esta casa com a sua prtlavra, com o 
seu voto e com os seus conhecimentos espe~ 
ciae::;. 

E infelizmente 1illo mo enganei. 
Attribuia ao nosso distlndo collega influ

encia e responsabilidade na politica que levou 
por dea,ntc a. desorganisaÇ'ãO dos estados. 

Em hunra rlc nosso collega, confesso que nã.ó 
lhe reconheci intuitos sediciosos. Trata-se da 
formação do partido repulJlicano nacional que 
comha.ü. 

Precisamos ter bem viva na nossa memoria 
a lembrança dos factos passarias, esta agitação 
de espiritos que se compraz na desordem. 

Era trista e vergonhoso para a nossa civili
saçilo, deprimente para. a Ref!uldica, ver 
as familias correrem pela rua do Ouvidor
porquE'. os huateit'o" ~ahiam da bolsa súmente 
para mmunciar revoluções imminentes. 

Sr. presidente, não sou um delator, mas 
direi aqui que mais de uma "VCZ cheia de 
apprehensôcs pelo futuro da R0publicn, ouvi 
naquella rua, pessoas annuneiarem que a horas 
detcrminada,s;, na estrada Ue ferro, levantar
se-h ia um grande numero de traba.lhadores em 
em [Jl"JI)c prtr<'t provocarem desordens, c que 
a hes e taes lwras haveria revolta e que o 
movimento sm·ia grande e que correria muito 
sangue. 

Sr. presicletüo, os factos confirmaram tudo 
isso. 

Pois llelll, em nes.sc momc11tu. quant.lo ell 
estudava com calma Wdo::~ os factos, quanrlo 
o meu espirito, appreltP.nsivo p~lo fim da Re
pnlrlica.,comcçava a cogit:.Lr dcsW. questão, que 
se apresentara a moção, não de confiança,mas 
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de conselho ao Présídcnle da Republicn, que 
pa.r~a_ ter sido fraco vela_~ua bondade. 

Via noS termos ria moção, -accnita como que 
\im apoio real do Poder Legislativo ao Poder 
In"::tecutivo, pn.rn. mostrar que nPste pniz ainda 
havia governo e que a· Republica. não era a 
anarchia. (Apoiados.) 

elemento.-: de desordem, toJos os elementos 
provocadores, que se dará. a t:ra.nquilidade a 
sociedade. 

R, sen hore;:, o goyerno nn.s sociedades mo~ 
dernas e tuntu mai<:: difikil quando trm neces
sidade de expcnrlcr a sua opinião. clicon· 
trando quasi sernpm nKo a justiça, mas a dis
cussão insidiosa, a adulteração dos factos parn 
provocarem a sua. acção· de maneira incoiii:e· 
nicnte. 

E foi por isso, Sr .. presidente. que, ao volt.ar 
á esta casa, depois do acontecimento la
mehtavel de 10 de ábl'il, me julgel na neces
Sidade de dar apoio politico ao actual Pre-
&dentc da Republica.. O SenaLlo salJe que, quando o governo mos-

Não tenho questão JY'~soal. Na interprcLa- trava-se C:'l.lmo dca11Ü:l Un.s revoltas que ap
í,;'!O da lei, a minha consciencia purn., rlP. rc- pareciam, quando de todas as partes se dizia 
pnhlicano e legislador não olha p:wn, quPm em que condições a f!nliti<'.:t rl<t. oppnRiçii:o opP
occupa. a cn.deir::t do palacio de Tt.amamt,\·. ra-va, qun,ndo rccebm prnvocaçõcs directas, 
Attcndo antes aos prindpioR sagradOs ac toUa guardava todu a reserva sem fa.zcr persegui
a sociedallc, á necessidade de um goYcrno r_~õcs, pnra w~r se podin.m srr mclhur <:Lconse
fortc, capaz de moralisar este prtiz r de guar- lhaJos aqueltes que ião ser compromr.t.tidof.'. 
dar oscot'res Jmlllicos.; rle fazer jnRtica atô aos 1\las, ape:r.ar disso, senhores, vimos que 
adversarias. Discordando de algum~ de ~ens uma parte da 1mprenf':a, nos seus sHeltos, !c
actos, julguei dever a.rnin.r PSRP- lmmr>m tolo~ vantava o espirifb pulJlico inconvenientcmcn
rtmte, calmo, ao pnnto de pnrPcPr fraco. e te c os homens pnliti<'o~ snhin1ln rlns r~nniões 
cuja. attiLudc as paix:i'iE<~ ardentes tlo dio. atira.Yam <1 puhliro propnsiçôes imprurlentes. 
aJfrontavum com rPpetirlns provornçi"íes. HomE'nS tle autoridade no paiz, ::tutoridades 
. Alvo assim dessas provoca,çiies, o Presidctüe militares, atiravam provoc.nçõ0s directas ao 

!l!t Republica tinho., deante de si o abysmo Presidente da. Republica. E ainda mais, como 
aberto pelo suborno dos presos. d<1 força :pu- si isso não bastasse, a questão rle gencros ali
blica, dos opera rios. c pPla combinação de tOdoS menticios, que o governo nfio podia mandar 
os elementos de desordrm. 1'ornccrr á sua vontade, porCJ.UP tinhct de en-

E, s~nhorc':'l ao passo qne o governo mostra- frt'nta.r com phenom0nos cC'onomicos, de em
Va-se fr\o, indUlgente l' tolemntt•, a n.giiação rregar todos os meio.~ para fitcilitn.r os generos 
crescia. de dia a dia, as prnvor~açõcs eram a:; <1 popular:iTo, quando elle procedia de accordo 
rnaís violQntus c já. a proprin. socirdadc rcscn- com a Intendcncin, Municipal, quando a sua 
tia-se da iraciucza. do governo para. m11ntrr a acção se estcnLlia por toda a. prwt.e, vimossur
ordeín. gir mais uma questão. questã,o incandescente 

E como procedeu o genrral que estava in- que affect:.u. a lillerd:tdc tle consciencia. ques
Vestido do alto cargo de Pr~::lídcnte J.a Repu- 1 tio denominada de -Christu no jury. Christo, 
blica? Com tudv. a prnrlencia f'., di,.,.o mesmo, senhores, o symbolo d\1. 1mz, da candura, 
com ajustiça pos~ivel nomomcnto'~bn.gita<,<ão ele respeito ú. autoridade comtituida, serviu 
das paixões contmri:vlas; e estou certo que o Ue b:Llão de exJJCrirncia p::tra. deposição do 
Presidente da Repnhlica com tristeza e pro- Presidenk· da Republica; foí tambem um pre-. 
fundo Sentimento fl~Z aiTCLsLarPm-se destCL ca- texto de revolk1. contra o governo! 
pitáios seus antigos compa.nlLciros. Quando Ycmos a sociedade brazileira nestas 

MaS ãiiteS clc:;seS sentimentos pcs,.<:oars tinlw. continuas agitações, de que se arriscam ser 
óbrigação de r·cpresent.."Lr a. sociedade que o victim'lS distinctos Lrazilciros, podendo, com 
c.aUocara naquclla cadeira .. (A.p,Jia..r!os.) ellcs, pPrrler-se a autoridade, que, desde o dia 

Portanto, Sr. presidente, afastar a questão 15 de novemhro de l88tl, prendeu-se aos de~
do terreno constHucional. dn. interprctn.ção tinos tla Republif'a, não devemos cruzar os 
çlara da lei. pam conrnndilMa. com a paixiio hraços deantl' tlas pajxõe;;;; dn. oppo::1ição c ('lo
legitima c nobre si quizcrcm, no momento, var a :p::trt.ieula a 1 ~ <L altura Ue uma vcrd:.tde 
mas inconVcnirnte quando se trata de inter- com~titucional. 
pretn.r o texto da lei, parrcc-me, repito, não E' essa communhão de màus sentimentos 
ser regular. que revolta constantumcnte a sociedade; são 

Precisamos. mostrar ao pni7: f' os estrangeiro esses que, ao passo que se aproveitam das 
que a Rcpuhlica está constituída, qno a Rc- vanütgcns que a Repul1lica ofierec:e p:u·a essas 
publica tem lc>is, tem governo ca.paz de ga· larguezas do emissão, p<Lr:J. a formação de ifl
rantir tudes os direitos, a pn;r; pnhlica e os in- dust.rias, parr~ osse descmlm.raço com que se 
te~esses ligados a est.CL nação. . distribuiu o dinheiro dos Bancos, se retmhcm 

. E não lta de ser creantlo difficuldaJes, tra· e fogem de tomar parta nos negocias pnblicos, 
tendo nos laLios a. pãln.vr·a il(~ pn.7., de -concilia- fogem Lle inkrvir n«o pEllitic."L, tomando Ieal
Çfi.o e ãgi.tandb oééultuu daramcnte .toU.os os ll\ent.c a responsrtbilidaUe que lhe caLe. 
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E poiTf.ue se levantou esta questão da 
eleição prf'.:::.idenrial ~ Porque jit se tr~tava de 
um homem para. snbstttuir o illustre general 
que prP~ide hoje a Rcpnl,liea, deRrl.e que eUe 
se opp1mhn. a. avidez dos pt'Ptrndeute::; do di
nheiro rmblico, a csstt tendcncia para cor
romper tudo. E' esta a verdade. 

Eu que tenho atravessado com calma tudo 
is.to, qUP tenlio apanhado facto por facto os 
acontecimento~ que agitam a Republira, que 
tenho levado a mais de um citladíío eminente 
v., minha palavra de. eonciliação, que tenlLo 
recusado mais de urna combinação J:l0litica, 
posf:1o nnmmciar com tud.a a franqueza qno 
meu cspiritn r<'puhlir.nno nilo estú. tranquillo, 
ainda tem graves apprrhcnsõcs, e aind<1 não 
conta por !Jcm seguras as instituições, por 
que vejo de pP muito~ elemento~ máns contra 
ellas, e digo como o illustre ameríC<"tllO : o pa
triotiBmo jit. não supre a dcficicncia da previ
são de muito:-> 1wmen~ politicas, por que ní'í,o 
vêem os perigos que e~tiio crcado.:;, as diillcul
daclcs que se levantam todos os dias, esse 
espirito de revolta que continUa. 

Por ísso acho que, si, como p0nsa o honrado 
senador pr-lo Rio Grr1ndc tlo Nortn, 6 JWf'ciso 
estudar esta questão taml.Jcm pela convcnicn
cia politien, do momento, seria preciso intcr
prek-Lt' n.. Constituição de mo.neira que, sem 
fdsificar seu tL•xto. sem faltará verdade do 
pensamento Uo kgislador, se conserve no go
verno o MarcclHLl Flori<tno Peixoto, porque é 
uma garantia. 1la ordem c das instituições. 
(Apartes.) 

Porque esta luta quasi pesso::Ll cont.ra o ho
mem diBtincLo quP tt•m entregue totlô o seu 
Pf>TI1'lnm<'nto, toda a sua altmt á organização 
rcpnblicann, 1 Em que tem elle fi1ltaUo aos 
grandeR principiaR p.rncbmiLdo~ no dia 15 de 
novcml•ro 1 Em qur· h~m dle sido desleal aos 
seus compa.nhriros 1 

(lia um apcu·tc.) 
Ellc sü tem promcttido uma cousa c tem 

executado : guardar os cofres publicas contra 
o ataque dos que não tiverem julzo. ( Ha 
ou:tJ.·os apm·tcs. ) 

Senhores, a vcrilu.dc é esta: atmvcz de 
todas <tS paixões pollt.iea.~. das ambições conw 
ü•a.riad<Ls, do..s vaidades su1Iocr.v.las, lm um 
elemento muito prrigoso na sociedade bl'a.
zileira., principnlmcntc nn, socicdarle flumi
nense: é esse qne distribUe o dinheiro pelag 
praças, pelos operaria~; 6 esse que traz con
stantemente ~m agitução o paiz, prejudicando 
o intcre:55e puhlico, o crcditu nacionol no 
estrangeiro. . 

Os homens poli tiro~ debatem-se; mas do· 
bro.m-sc dahi a. pouco, suas p::üxõ0s se acal
mam, suas vaidades se modificam e clles 
entram cm um accordo; mas o interesse fe
rido grave~entc, põe-se cm agitação per-

manentc, usando de todos os meios de re· 
volta. 

Que se prrtentlc 1 
Uma t>lelção, mn.s negandowse o principio 

de lego.lidade que lcYou ao governo da Repu
blica aquelle que fui eleito p0ln Congresso 
Nacional com grandf! maioria, com accordo 
quasi geral Uo Cougressoç 1 

Pois esse homem que já estava no seio do 
Congresso,que jú tinha figurado na revolução 
de 15 de novembro, é a quem se atir a um 
epitheto injurioso, porqne foi antes de tudo 
patriotica. ji não era conhecido? 

E não mereceu essa votaçãs de 150 e tantos 
votos, pa.ra. Vice-Bresident~. quando ao il
lustt'e marechal, que tinha tido a gloria do 
prorlamnr a Repnhlica. descia a vota~;ão que 
lhe era disputada pelo honrado vice-presidrn
to Jesta casa ? 

Não son suspeito ao pronuncin.r~me a..<:1sim. 
Alguns senwlorcf:l salmm, jri o declarei aqui e 
ao pt'oprio Yice-Presidente da Repuhlica: niio 
sou solidaria com muitos dos seus actos poli
ticas ; entendo que sua pnliticn rlevia ter sid0 
mais deconcili.açi'ío; mas as circumstancias de
terminaram uma situaçãodiversa.Os estados se 
rovoltarttm contra n. situaç<"lo anterior, crcada 
pessim:1m0ntn (apoiados) ; é fóra do duvida 
que o Ba.rão do Lucena organisava os estatlos 
d0 maneir:1 a prE'p:trar a substituição do Pre
sidente da Republica de accordo com a sua pn
litic:t, politica que não apoei, mas tolerei porw 
que, como repnhlicnno, preferia supportnr um 
mio governo, que se fosse modificando, me
lhorando lenta.mente, a apoiar a re:Võ1tição. 
Condemnei sempre a I"Ua marcha politica, por
que eu previa o result.c'IAlo. 

Senhores, o marechal Floriano Peixoto su
biu em 23 de novembro por uma revolta con
tra um élctn francamente de despotismo, que 
dissolvia o Congresso, que preparava a maior 
coiTUpção ktl vez na Republica; por uma re
volta que nasceu seis dias depois da declaraw 
ção da dictadura, porque o povo comprehenw 
dou os .fins do golpe de Estwio que ia extin
guir o prrstigio e ,1, gloria do marechal Dco
doro dtt Fonseca, prestigio e gloria que deve
mos zelar, J?<-"tra salvar seu nome perante a 
historia. Mas, si tudo isto se deve. ao marechal 
Flori::mo Peixoto, que surgiu em 23 de no
vembro como uma esprr<l.ll(,1t de ordem; si enw 
controu um estado de agitação por toda part-P 
quando procurava ageitar a.s cousas para uma 
solução pncific~t, quando mandava seus ernisw 
sarios paro rep:ularisar a ~itnaçã.o dos estados 
e esses cmissarios eram obrigados a occupar 
a posição de governadores, quando tudo isso 
contrariava seu penf'1n.mento generoso de re. 
presentar o pdncipio da lagalidade, que ha
via de fazer? Cruzar os braços, deixar que a 
luta se travasse nos estados ou intervir para 
sustentar a ordem~ 
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Senhores, disse mais de uma vez a ami
gos e cavalheiros qup, me honraram com sua 
consulta sobre a situação: minha opinião é 
que é prAr.iso a.cceitar o quf'- está e prepttrar 
as cousas po.ra a luta na.s urna.-s; é preciso le
vantar os homcn.'3 de prPstigio prla força da 
opinião, que se manife~ta. pelrL imprC'nsa, peb. 
tribuna epela.s urnas. 

Fóra disto, tudo será um perigo pa.ra a.g 
instit.uições republicanas. 

Pensar-se-ha o contrario~ Ocçultamcntc css 
tarão tramanrlo cont.r:t o governo, e tercmo~ 
uma revolta com outra dicúulura milit..1.r~ 
Não po.-::.::o crer em urna revolta, em nome do 
elemento civil. O mn,rcchal Ploriano é ainda 
para nós uma garant.ia, porque, senhore.<1, 
não nos illudamos, emquant.o não encon
trarmos 11m civil, com o prestigio necessario 
vara manter a ordem, a J)a.z, e a disciplina,, 
a classe militar, e forçoso izel-o, aindtl.. ha de 
ser preponflerante no pr:riodo de consolidação 
da Repuhlicn.. 

Não conheço sinão duas <·lasses organi...o::.adas, 
bem disciplinadas e com orientação nestlL 
parte da America: o clero e o exercito, e, 
entre um c antro, sou pP.lo Pxercito. Elle 
tem em seu selo muitos cspirit.os nmnntes da 
Uberdn.dt>, C nacional, é repnblicn.no, rcrn·c
senta a pntria.. O clel'ü, por mn:is generosos 
que sc>jam seus sentimentos, por mais pc.'\
trioticas que SE'jam suas intenções, prPsta 
obediencia a um chefe estrangeiro, e só por 
isto não pôde rnerr-cer confianç::t ... 

UM Sr. SENADOR-O clero bnsilciro é ex
c~pctonal a e::::te respeito ; temos titlo frei 
Caneca, Feijó c outro~, que soifrerão JlP.la li
berdade. 

não tem procurn.do para elln. vantagens exclu
siva::: dando tocla a liberdade ú, sociedade 
civil. 

Eis suas prnpria.::; palavaas: E' meu maior 
dcs0jo ver a socie.da1le brazileira com elemen
tos proprios de força ci vica, para a sua orga
nisação, para RUa legitima dcfeza. 

E' esta o. sua lin~ua~rem. e si esta lingua
gem é menos de militar do fllil'· de um civil, 
porque a prMccnpa~o tlc afi'ast<Lr do poder 
um cavalheiro distincto, que, si niio tem 
'ttstoB conhccimrntos scientHi.cos, possue, to
davia. a generalidade de conhecimentos pro
prios pn..rn. o I!Overno de nma socieclade? 

Porque envolvei-o nessa questiiu, qne não 
tem ba~e na, lei, sómente por ellc rcpre~rntar 
a classe miUtttr? Porque a Europa suppi3P que 
est<Lmos governados por caudilhos, como disse 
o bonr::tdo senador pelo Rio <11•ande do Norte? 
Amanhã a Europíl, mudariL de opinifio, si ti
vermos um governo civil ~em fo1·ça, sem quP 
tenha o prestigio necessario ll..'tr<L disciplinrtr 
totla8 as classes :-;ociaes. 

Esta{· n. questão. 
Portanto, senhore;::~, fJPlo lado politico, como 

o encarou o honrado senador prlo Rio Grande 
elo Norte, nílo tr:nho a menor dnvidn. em dar 
meu voto a.o parecer das commissões, porque 
acho que o homc.m que actualmente orcupa o 
alto po"to de Presidente da Republica é uma 
garantia pa.ra a ordE'Hl, que t' necessaria tanto 
para seus a migas como pn.rn. seus adver
sarias. 

Si este homem, no movime.nto de 15 de no
vembro, onde eshwa a maioria de seus compa
nheiros de armas, collooon acima dos inter
esses dynasticos e-. da, monarchia o senti
mento grandioso do coopcrndor da Republim 

O SR. RANREL PESTANA-Nem cm disse o e da, liberdadH de sna pntria.; si este homem, 
contrario ; refiro-me it classe·. O clero pode npcna~ no potlf'.r, traballm para consolidar as 
influir em uma .<IDC'icdrule no exercicio de suas novas instituiç2e:'1 P. oifercre arrhas de pru· 
funcções , mas nãq convem fllle tenbn. supre>- dencia, de moder::Lção e ele .Ju.;;tiça; porque lo
macia no gm.:crno da na("do, porque em nl- vantar contra cllo es.<:lrt guet·ra pos~oal ~ 
tima analyse, prestn, ohediencia á autorida(lt~ En }.):l(lerin., Sr. presidente, ir adcank•. Li· 
estrangeira. mit.ar-me-hei a pr~lír aos que lr.vam a qurstão 

Penso qU(~ ú nm erro ou uma prr-Rnmpr;ão para. o t3r'leno pe.""':1l que sigam o exemplo 
Jal~a a respeitn dt~ nossas condiçõe.c:~, suppor de Hamilton, qn~. na ln1.;t r>leitoral entre Jef
que é preciso abatL·r ogov(!.rno actua.l. runc- ferson c Burr,llecl~~rou publicamente: «Pelo 
cionando lcgo.lmCnk~. com a sancção do Con- amor de Deus, mcns companheiros, não uus 
gresso qne reprr:::1rnta a nac:ão e em virtw le tornomo.c:; respon.o::aveTs pela rlei~·ão de Bnrr 
úa lei constitucional, somente porque clle e eu tenllo <L eora.gem c a franr1ueza de vos 
symbolisa o clemr~t(~ militar, Si aínd~J- I}âo acons<:_lhar isto. E' um neto J:lOrigoso porque 
se encontra um ctvtl que po<:;.<;sa. Rnbsbtull-o elle nno otr~._·rcce nenhuma garantia de ordem 
sem inconveniente pnl1lieo. si o elemento uem de moralidade. Sou insuspeito ao pro
militar é n.inrla urnn. força nec:ossaria para nunciar-me a::sim, porque entre Jell'erson e 
garantir a repuhlica, )_Xu·u. garn.ntir a liher- Burr t'1 grande a fliffer·ençtt dl' meus senti
dade, porque con(kmnar esse homem somente I menta:: pesso.t.e."; sou amigo deste, com quem 
por pertenrer n. tn.l cl'tsse ~ tenho r·ela.t;ões prtrLicularcs, e sou dasafi'ecto 

Srs., pos:::.o dar testemunlJO no Scnadorrs e do outro, homt•m a quf'm od0io indhidn<tl
aos adversa rios do do actual presidente Ua I mente, mos I'f'Conhet.'O q uc, pnr suas qualida
RepllUlica, que S. Ex .. por maior qnc seja des clle de\'c fazer a gloria do nossa píltria · 
sua sympa.thia pela classe a que pertence, votemos nclle. >> ' 

! 
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Este, senhores, é o sentimento patriotico; 
eis por que adopto o exemplo rlP. Hamilton. Na 
difficiencin. de previsões politicas, si não po· 
demos pre-s?ntir p(\rfeitn.mente o que a.contc· 
tecerá amanhã.; si nes~a agita,çiio de mãos 
elementos em que se acda u sociedude brazi· 
leira, niio pnrkmos ainda. completar a org::Lni· 
sação da R~puhlica; si tacteo.,mos ain1la na 
applic<J..<,~iio de novas leis, na comhinação des· 
ses elemento:-:!. desses (un~r~os principias !lue 
a revolução trouxe, não e paro. rer.Riar, nao e 
pn.ra. assustar, tentu.r-se ht.üe um<1 eleiçü.o, 
cujo resnUatlo não sabemos, tanto mais quanto 
ê pr<'ci~o ter cm consideração que o primeiro 
presidente da, Repnhlica eleito pelo voto dire
cto é uma prova real do systema que nd
optamos ~ 

Si a primeira eleição for violenta, falsifi~ 
cada ou ensangucntaUa, os advcrsarios dirão: 
eis a RepulJlica que nos promPJti::tm ! Si e 
prim(liro PrPsidcnte eleito sallir das urnas no 
meio do sangue, da UesurUem e da fraude; si o 
Congresso Nacional o quizor a:padrinlw.r e de
cidir que essas eleições são legues. tere
mos de ver n. o:ppílsiç>/io :proenrn,r a absten~·ão, 
Ucclarn.ndo que nada wmns de commum com o 
goYerno assim constituído t 

Senhores, ê predso acabarmos com isto. Si 
não temos patriotismo prrrn. dcchllr as ques
tlíl:!s politica~. tenhamos ao mcno~ prudencia, 
pnm nfio r:nmpromet.t~rmos o futuro do nossa 
patria. (Jfuito be1'~• muito bem. U o1•adm' d 
cumprimentado por multo~ Sr.~. scnaclat·cs.) 

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE !892 

(ViU. pttg. i3i' du to vol.) 

O Sr. ]):[ontei~o de nnrros 
- Sr.prrsident~~. pPt;odeStculprta V. Ex. e ao 
Senado por ter de roubar alguns minut.os do 
vosso_ prcr.ioso tempo, funtlamentawlo um 
prnjoctn de lei que vou apres~ntar. 

Não ó sem razão que pr:ço f'ssa rlcsculpa., 
porque o projecto ó relativo a uma questão 
qu?, para muito3, pal'PC'_.e morta: a da. iro~ 
migração chincza; e bem sei que clle será 
mesmo mal recebido por aquclles que enten
dem, dominados por prf'.conceitos injustos con~ 
tra esses exccllentes trabu.lhatlorcs, que o 
unico _!Ueio que temos pa.ra desem·olvcr n. 
:P?Voac;a.o c o aproveitamento das incalculaYeis 
riqur7J<'l..s na.turaes do nosso paiz ó recorrermos 
aos traba.llu:ulores na.cionaes c europr>os e ás 
estradas r.le ferro, emLora uns e outros abusem 
da nossa necessidade para. nos arruinar, e 
as est..ra.Uas nos si~vam mal, ou não tenh9JU 

que transport..·w por faltrt de quem trabalhe l 
Venho resuscitar essn. questão que jà foi 

muito discutida em nosso pa.iz e, confesso a 
V. Ex., 6 com certo vexame que o faço, 
porque, como disse, conheço o preconceito que 
existe a ta.l respeito, talvez mesmo na maioria 
do Senado. 
Parece~me, porém, que os impügnadorcs da 

idé.<.L contida no projecto teem estudado mal, 
ou ligeiramentr., esta questão, que mPrece P. 
deve ser considerada com menos pr?-vençüo, 
e não apreciada, romo tem t'lido antes soL um 
ponto de vista esthetico do que pratico e posi~ 
tivo1 o unieo que. convem e é opportuno actu~ 
ai mente para jnlgal~a. 

Penso, Sr. presidente, que é necessario ro
sol vermos com pr(lsteza e bom senso pratico a 
importante e gra.ve questão da reorganisaçã.odo 
tmbalho agricola, de modo a fazE'r augmentar 
a producçã.o du princip:1..l industria do paiz e 
mais promptame:nte restaLelccer em nosso 
favor, ou v..o menos equílibra.rofid Ua balança 
do nosso commercio exterior, livrando-nos o 
mais depressa possivel do pa.pel~moeda ii1Cün~ 
vertivel, e da.-; baixas do cambio; para isso 
a.credito que devemos recorrer á immigrac;ão 
chineza, como elemento tra,nsitorio de traha.~ 
lho. sem desprPzar o europro, que deve ser 
principalmente considerado como meUwr ele~ 
menta povo:tdor. 

Desde 1878 que nutro a convicção profuntla 
de que o paiz tem necessidade de recorrer ao 
chim escolhido como elemrmto transitaria de 
reorganisaçã.o do seu trabalho agricola, por~ 
que, como trabalhador, p<~.cifl.co, constante, so~ 
brio e moderado. em todfla pnrte :-:r. tem mos~ 
tra.Uo mais apt.o elo que o europeo, para sue~ 
ceder ao trabalhador servil. 

Entendo, Sr. presidente, qlH'1 sem termos 
experimentado o valor da immigração chi· 
neza, não JlOdemoscondemnal-a. 

U!II SR. SENADOR- Já não foi experímen· 
\ada 1 

0 SR. MONTEIRO DE BARROS -- Ainda não 
foi experimentada de modo a fazer~se um 
juizo seguro ... 

0 MESMO SR. SENAD'OR- Não houve uma 
leva de immigrantes clünezcs que foram en
caminhados para Maca.hé 1 

0 SR. MONTEIRO DE BARROS -,Consta-me 
que não excedeu a uma CE'ntena. O nobre 
t3enador se refere, sem duvida.. a um ensaio 
em pcq1wna escala, feito em 1850, no minis~ 
t€rio do Sr. visconde do Bom Retiro. MaR, essa 
immigração teve lagar quando supPrabunda~ 
davam os escravos e por isso não achou cm
prego na lavoura. mas, assim mesmo foram 
louvados como e:Xcellcntes opr.rarios utili&'l.~ 
dos nos arsenaes do imperio, como con~t.a ciQ 
relatorio daquelle minis.terio~ creíq qu~ rela ... 
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tivo ao anno del857, e desta experiencia não 
se póde adduzir uma prova r.ont.raria. aos 
ô.OOO chinúze-s · mal escollürlos, vindos de 
Macã.o e iutroduzitlos no t.empo do Sr. Luiz 
Pedreira do Couto Ferraz, Visconde do Rom 
Retiro, de sa.udosa memoria, que bons servi~ 
ços presLon á r~rLLda., <tind<~ LeuLuu pr·Pslou 
mais este c, mesmo depois que viu os chins 
repudin.dos então pnla. lavoura, affirmou 
ainda no :;::eu rclaLorio continuar na convicção 
de que eram os bons e os melhores traha.lhaM 
do1·e.:;li ~·rcs, principalmentt~ para as provín
cias do norte. 

Qt:TRO SR. S_.mr~v~.DPR - E não furam- i mini
grantes chinezes: foram d<t Indo-China. 

O Sa. MoNTEIRo DE BARIWS- Tem razão o 
nobre senador, foram iro migrante~ vindus de 
Macâo. Tem havida grande numero de prssi~ 
mos immigi'antcs, mc~mo clünczcs dess:1 pro~ 
ccdcncia, mal cscolhirlos, muitos enganados e 
agarrados á força, para ~ercm remettitlos p~r:t 
CuU<1 e o P~~rú. 

Como· disse~ Sr. presidente, é vexado que 
resuscito esta. questão, aiirontando tu.lvez, o 
r"idiculo, mas repito, Uescle 1R7R tenho a con
vicção inabalavel de que sOa immigração chi
ncza· póde melhorar, pela concurrencit:t e ba
bara.teza do seu traba.llJo, as mas condições 
economicas em que Tive nossa lavoura, su
jeita nestes quatro ultimas annos e, talvez, 
ainda no proximo decennio, aos caprichos e 
indolencia do trabalhador nacional. e á ga
nancia e cgoismo do euro))cn, que uns c ou
tros, conhecendo bem a nossa necessidade, 
abusam della, por ntl.o haver quem lhes faça 
séria concurrencia. 

Creiu que ninguem pôde cont?star que da 
maioria dos libertos não ha trobalhu pi'ovei
toso a esperar, emqurmto não forem educa
dos; e este procesw de educação-e demora.tlo, 
só aproveitara. ás novas gerações, portn.nto 
cnrccemo::; estimular o nacional, e tornar me
nos exigente o curopP.n, aliás impr~:::~-t:.itvel nas 
zonas quentes, com o ex.cmplo Uo chim: care
cemos, emfim, satisfazer a ncccssüfude, qUe 
tem toUas as nmsas industrias de mão de 
obra barata, constante e abundante. 

Sempre lamentei, Sr. pr?sidcnte, que,Ucsde 
1871, não fu~em ad.optadn,s convenientes me
didas pttra melhorar-se. com alguma edu
cação, Já não direi os libertos, mas, ao ffif'UOS 
(lS ingenuos, porque porlcriam hoje comprc
hcnder melhor seus direitus e dL•vcres, não 
nos teriam como infelizmente ainda tccm 
certo adio e.mâ. vontade, de modo que tra
balham m;:tl p:u .. cL quem teve escraY05, e pre
judicam quanto pód.em, mesmo aquPlles que 
não foram seus senhores. 

Falia, Sr. presidc.ntc, como lavrador e com 
conhecimento da minha experif'ncia e da de 
muit::~s meus dignos companheiros, que ne-

nhuma mi vontade Lemos contra os libertos. 
ou trabalhatlores nacionaes, com quem, por 
um sentimento muito natuml e até por um 
dever de honra, temos procurado repartir oo 
fructos das bcmfdtol'ias, que elles ajudaram 
a fctzer, trn.baHmndo de graça e à força para 
uUs. p~;:~lo 1111e oom sinceridade lhes dariamos 
de bom grado a metade dos lucros, se qui
zessem traballmr de boa vontade e tratar-nos 
com lealdade, ma.s, em geral nada temos con
seguido, porque, com mras excepçõe-s, o 
libertu e o nacional não teem mais a dispo· 
sição e a constancia indispensaveis ao tra
balho agricola. 

Isto que acabo de expor é uma. verdade 
conflrmad(L pPia experiencia ni'io só ilo nosso 
p::l.iz, nnstPs ultimas qua.tro annos, mas, em 
muito~ outros, onde, infelizmente, o trn.ba.lho 
esteve entregue a escravidão. 

A expC'riencia pro1'ou que o liberto [.ornou
se im_prr:-~t<l.vcl, como tralmlharlor, uo menos 
durante o longo pm·ia,do nccessario a suare
generação ; nos paize.s onde regou a terra com 
seu suor e tem tralxtlha.do cm prove.it.o alheio, 
a gente que foi escrav<t parece ter tomado · 
horror ao trabalho, e querer provn.r qm~ é 
livre: mantendo-se na ociosidade. 

Pam n5o ir muito longe,recordnrei o exem
plo de Venezuela, nossa. vizinha, citado pelo 
Sr. Henrique LislJoa naRna obra A. China e os 
clrine:;es. 

LiL tamhem hou\·e a escravidão e com a abo
lição não succcdeu a morto da lavoura, deu
se, cntretu.uLo, consideravel diminuição na 
r:ma :prod lH't;ã.o. 

Verificou-se que na. maior pa;rte. os libertos 
tornavam-se refracta,rios ao serviço agricola e 
mesmo ao domestico, fugiram para o interior 
á viver de caça e :pesea, ou procnra-vn.m 
das cidad('~ ::thl.,ZE"res mai~ leves e menos uteit: 
do que otrahtlho agrícola, resultando disso 
que os lavradores, assim como _prf'sf'ntemPnte 
os nossos, affrontando com coragem as difli
culdades, procuraram int.rrnlnzir tmmigrantes 
europZ>llS, espf'C',ia.lmente aqutolles que.por ha· 
bi tàrem zonas mais tem pPradas, porliam ser 
adapta veis ao clim<t de Venezuela. 

Mas, deLahle elles o fizeram; o resultado foi 
sempre fn,tal, p<:Lra essa polJr;~ classe, qne lá. 
como aqui, soffi'e as consequencias da trarL')lor
mação do trabalho. 

As proprirodadP~, Sr. pre~rlentE', forão sem
pre em deprcciaçi'ío C<'Ldn. vez mais progres
siYa, as bcmf~itol'ias e grandes riquezas ac
cumnlachs sobre o solo, furam-se perdendo por 
faHa de quf'm n.s culti\'::tsse; e o commercio, 
estrangeiro, na maior pa,rte, fui-se apoderando 
das propricd<td~'S agricolas 1le Ve.nezucla, com 
tanto mais proveito quando esta:-1 pro:pricrlaR 
eram vendidas por menor prcç.o do que o 
seu valor real ; prnpried:vles de 100~000$ 
erão vendidas por 10:000$000 ! 

_f_ 
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Dahi resultou que os novo~ adquirentcs, á 
custa dos ex·propriektrios e suas familias lan
çadas na miseria, ficaram com imensos lucros, 
embora luctassem f,u,mh·m com a difficaldade 
do tt•u.balho p:.1.m f<Lr.f'rem produ:dr ess<ts 
terras, que cm Urfinitiva c triste t·eaHdade 
prolluzi~m muito meno::, com pr,"'juizo d::t ri
qw"'za geral tlo p::1ir.. 

!Ia a idéa tle que devemos prefirir a pc~ 
qnena propri~dade }J:l,f'f\ n1cilitar a povoação 
do p:1iz e. até vara valorülar a propriedade 
a.gricola, mas este prorPs~o. além de moroso, 
é expoliador dos <LCLUtteS pro:rriP,tar!os ru
raes. 

Re-almente a suhdiYisão do sólo, trazendo 
maior numero rle habiantes, vn.e, ponco a 
p01Ico, enC'arecendo ÜJ.mbl'tu a proprirdn.de, 
ao menos na zonapnvmvla, o costuma-se ch
zer que C esse o meio com que se pôde au· 
xiliar a h v oura. 

Foi iss.o que teve em vista. o decreto n. 528 
de 28 de junho de 1800, cm que se trn.tou de 
promover os meios de facilitu,r a poYoa.ção do 
p._'tÍZ. 

Taml1c>:m se disse que as estradas de ferro 
constituem outro g·rande recurso pam a nni
maç.:to da lavoura, c que não precisamos da 
immigração chinczn,, cuja raça "Ç"em contami
nar a nossa., as'3im como seus den~itos, immo
ralidadc c fraqueza, mesmo sendo ella intro
duzida aprnas como elemento de tro.balho. IlO
dem ser prcjudici:tE'.S. 

Mas, Sr. preside.nte, a tudo isto, eu por ora 
fundamrnt:tndo o projf>cto, responderei per
functoriamente. reservando-me o direito, na 
discussão po~tRrior, de apresf>ntar argumentos 
mais valiosos, ptm'l. rt~~trnir esses injusto~ jui
zos, mais filhos de preconceito do que da ver· 
Ualic. 

Do que servem tantas estradas Uo ferro, im
mobilisando inutilltwnte eapitàl'S, muitas ve
zes cm concurrenria na mc~ma zonrt, sem 
product.o8 a tran~port;w e ~em renda pn.rn. 
ac_cionistas? 

De qUC' serYem as pC'flUcnas propriedades. 
constituindo a povna~ão do paiz ft'ittL pnr 
europros, q11c_ só assim são utcis, porque 
trabalham para si 0.xrlusivamnnt2. si em nada 
concorrem quasi para ~.a.lvar os granUcs capi
taes das gi'<.Lndes propril'.rlrtrles agricolas, que 
cntretn.ntn t,•(\01 r.onstituilio c por muito tem
po ainda constituirão a f6rça da producç-ão? 

De qnc serve cspern..r que se pn,oe o pn.iz 
pPlo clementocuropnn, qn:mdo isso seró. obra 
de seculos, quando o nolso territorio ó vasto e 
rm.rte delle não C susceptível de ser povoa.do 
por europro~ ? 

A Americ-1.. do Norte mesmo nos aprr>senta 
um exemplo de q no 0stn, raça, isto é, o ele
mento europ~>n niin se adapb_1., principalmPnte 
como tralmlhadores, sinão aos climas tempera
dos e !rios, porque, nota-se alli, para onde 

essa emigracão é expontnne..'t e muito abun
dante, qne os estados do sul, aquelles q.ue 
estfl.o na zona mais quente, ainda que mmto 
menos Ü·J que no::so 'Pair-, são muito menos 
povoados, teem uma dPnsidado de popnlação 
muito infet'ior aos do norte, e aos 4Q cel;ltro 
daquella nação. 

A densidade da população do norte e do 
centro é de 27 habitantes por mUha quadrada 
no estado mais povodo (estatistica de 1888), 
entretanto que a do sul não c.lw_g'a a 10 habi
tante~ por milha quadrada. 

Dir~se-ha que é -por ter havido elemento 
servil no sul da União. 
· Mas c:')te argumerito não colhe, porquanto 
e~te calculo foi feito em 1888, isto é, 20 e 
tantus annos depoiR da abolição da escra
vidão. E todos su,bem que mesmo para o sul 
se f&ia grande esforço de colonisação; lógo 
prPvaloce esta lei, que não tem sido desmen
tidn.. em parte a-lguma, que o immigrante eu .. 
ropou escolhe de prefercneia os paizes de 
climas temperrulos, ou mais frios. 

Ora, Sr. presidente, os Estados Unidos, que 
se diz jit estar qu~'rendo rejeitar a ailluencia 
da immigração, mesmo européa, tem uma 
densidade geral de população do 16 habitan~ 
tes por milha quadrada, ao passo que a Eu
ropa tem a de 84ou 85. 

Pois b,--..m, vê-se dahi que, apesar de jà te~ 
rem b:u:lt<.Lnte PPJ;llll::t<;:,.i.o, os E-:ttados Unido~ 
ainda teem ca.pactdadc prtrrt uma enorme iro
migração europPa.. ' 

Si, além da tio::; E~to.dos Unidos, considerar~ 
mos que temos e rlurantc seculos teremos a. 
concurrencia. da Republi('a Argentina, do 
Chlle e de uma. grélnde zona ao sul da Austra
lia,p:lizrfl povoados unicamente por 61.000.000 
de europcms cm 1888, p')rque o clima desses 
territorios, tã.o ricos e vastos, ó muito mais 
athpt.ado ao europeu do que o nosso, a· conclu~ 
gão a tirarmos C que olles nos levarão vanta~ 
gcm e se povoarão mais· depressa com euro~ 
peus do que o Brazil, mas aind~ assim, só no 
decorrer de mui tu~ annos e mesmo scculo~, 
att.ingirão uma popul:l.Ção igual à da Europa 
actual, e que nôs, seus concurrentes, teremQs. 
pois, em P"ioros condições, de esperar vm 
tempo incalcnlavel p:;~.r:i. termos a fortUM de 
só povon,r nossa terra com europr>us t 

E e possivel vermos impassiveis deftnb._ar !L 
riquC'za d::ts principaes indmtrias do paiz1 d9i· 
xando perder-se o pa.trimonio de familias bra
zileiras em bent>ficio de estrangeiros, quando 
ellas,sempre rle Loa. vontt.ulc, n.cceitaram todos 
os encargos e medidas adoptadas pa.ra a com~ 
pk.ta. f'Xtincçã.o do mio elemento de tra'ball;Lo 
que tinhamo~? 

Isso seria pelo menos uma iniquidade, a 
maior das injustiça;-;, a negação dos deveres 
de um Estado civilizado, utna verdad.eira 
crueldade. 
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E' justamente ~or isso que entendo Uever 
ressuscitar a questao. Além disso, o decreto 
n. 528 de 28 de junho de 1890 prohibe exprc3-
!Xl11_1CUte a entradtL dn, immigração asiatica. qu 
africana no ~Xtiz. Ora, acho que quem sus
tenta principias democraticos não pôde, de 
maneira alguma, approvar uma exclusão tão 
perempteria, i:to menos em relação a certas 
raças que, à parte o preconceito, não merecem 
esta exclusão a.cinto~'L. 

O cltim, está provado, p~lo testemunlw de 
muito!-5 viajantes imparciaes, que é o melhor 
agricultor do mundo, c que como tral.Jallw.dur 
faz melhor e maior serviço por menor salario. 
Di!pois, tendo uma popnlat3io immensa, pre
cisa salür tlo seu paü:, onde soffre até a rol
seria e a fome, parn luct.a.r prl<L -vida. 

Nestas condiçocs, nàs, poTJr('s de popnla.çií.o, 
sobretudo de elementos de trabalho, não de
vemos ter o preconceito de cxcluil-o,ao menos 
como elemento trn.nsitol'io, que nos veriha 
coadjuvar nesta pass<lgem do trahalho ;::;ervil 
para o tra'balllo livre. 

Demais, a questão ela immigração não deve 
ser encarada sómente no pontu de vista do 
augmcnto de 110pnlar;ão do pair.. 

Sob este pont.o de vista concordo com a 
opinião dos que pensam que Umrcmos preferir 
a immigr:wão européa, mas, como elemento 
de trabalho, que ó o outro ponto de vista sob 
o qual devemos enc<Lral-a, não dcn;,mos 
excluir o clúm .. 

O liU~to só na segunda ou Lcrcêirn. ger~ão 
prestara os serviços que se espera deite. 

O europeu custa a adaptar-se a.o nosso 
clima : é sem duvida mais educado, tem ciYi
lisação mais adeantada, mas julga-se superior 
a nós e vem explorar-no~. a:rwoveita.-se da~ 
nos&IS necessidades para. exigir vantagens 
que nos prcjndicam, acho uma dureza con· 
sentirem os nossos estadistas que isso se re
alise. Pois havemos de espoli<Lr o n<Lcional em 
beneficio do estrangeiro, só pelo sentimenta
lismo de querer ,povoar nosso paiz com uma 
Uoa raça como c considerada a européa '? 
Acho que isto- é contrario a um verdadeiro 
patriotismo 

Posso assegurar prJo que se tem pwsado 
commigo, como lavrador, e com muitos desta 
classe, que me prezo Ue representar, pp;Jo co
nhecimento que tenho do que occorre nos 
estados do Espirita San to, Rio de Janeiro, Mi· 
nas e mesmo no afamado estallu de S_. Paulo. 
que a colonisação europ6a ser-ve como ele
mento l)ovoador, mas de modo algum como 
eiementu tt•alxtlhu,d.or pútle tm• a prctcnçao de 
excluir o chim. 

Finalmente, cmquanto a. corrente da iro
migração europ&t. não for abundante, c'ilpon
tanea, cmquantu for• sóme.ntc attrahida pelo~ 
favores do Estado, que prtgn. um tanto ll!ll' 
cabeça, o resultado 1.h.\~~a .immigraçã.o, sohrc-

tudo como elemento de tmballlo, ha de ser 
nocivo, porqne primeimmCnte virD:o para nós 
a, cscori.:t lia Europ:t, os anarC'histas, os socia
li~ta.s, os vaga.bundos, os la.:;:;at·oni. ••• 

0 SR. CAMPOSSALLES-Elll S. Paulo O tra
ballw..tlor e.uropeu tem sntisit'!ito cornplek\.· 
ment·J. (flu, oulrus aparte:-~.) 

,_9 Sn.. MONTEIRO DE BARlW~-Acceito a opi· 
nmo do nobre senador como de muito peso, 
mas, pt~rmitta-me dizer-lhe rJUe istu nãu t'!. 
tão geral, a. regra. e que o europeu f'm São 
Pauio tem provado Letn, mas tem-se-me in
formatlo que lá lllf'SIUO se sente rual a lavoura 
com apropria immigração euro_péa .•. 

0 Sit CAMPOS SALLES-Por deficiente, apezar 
ele terem-so recebido alli o anuo passado mais 
de cem mil. .. (Ha mttros opa-rtcs.) 

Os SRS. ESTEVES JU:'IIOR, Lurz DELPir\0 E 
RAULIKO HoRN affirrnam que no seu estado o 
europNl tem ::lido muito util. 

0 SI~. MONTEIRO DE BARROS-· Em todo caso isto 
significa que o traballmdor europeu p{',de ser
vir bt!m nos climas frescos do nosso paiz. mas 
não se prest.."t a ilrr bom trabalhador nas zonas 
mais quentes. Significi1 ta.mbem que, pm· isso 
mesmo que o trab<.üllador europeu ó egoista, 
não se sujeit..'l, não tem aquella subordinação. 
aqueUc espirita de rC'speito que deve existü• 
<~nh·e o opPrario e o patrão, dahi vem grande 
ma.l, torna-se indisciplinado agente do tra.La
lhn agricola., e o lavrador não 11óde fazer um 
calculo e tomar compromisso contando com 
um futUI'O certo e. seguro. (lia Hllt apar·te.) 

Quando o trabalhador tem submissão,quando 
não tem este espirita de tanta indepDndencia 
eomo o europeu. pOde-se contar com a sua 
permanencia e o trabalho a.gricola não fica 
tão incerto como actualmente. 

Sr. presidente, sinto que para tratar deste 
assumpto não se levantasse voz mais autori
sada (filio apoiados), porque eu, além de não 
ser orador, nfi:o posso fazer estudo prévio 
e o resultado é fullar> sem methodo e não 
chegar a apresentar argumentos solidas (ru7o 
apoiados). Mas, direi sempre mais alguma 
cousa, ffi('SffiO porque estou vendo que meu 
projecto seri mal recebido. ( .. Vr7o upoiad')s.) 

Sr. presidente desUe que nada se oppfíP :'1, 
vinda il.o europeu, que :tliás accE'ito na quali· 
dade de elemento povoador de primeira. quali
dade, desde que elle e favorecido pela. nossa 
legislação até com certa supr<'maria 0.m rnla'
ção ao nadonal, entPndo que não lw .. incon
Yeniente nenhum em estabelecer a. concur
rencfa. do traballwdor chinez, afin1 de que 
tod<Ls as nc>cessid:.ules sejão supprida:3. 

Quem quizer colonisar com curopens. C"olo~ 
nisariL com elles, quem quizer colonisar com 
ctlinezes ou japonczes, colonisarà com estes. 



· Façam a experir.ncia .: o que ó pr('.riso o que 
isto seja feito com tino, com zelo, que não 
Mja elemento rle espnC'nlaçiio, que :prcjudiqne 
uma idéa que não me p(lrt"'Cf'. má, tanto r1ue 
tra.to de resuscital~a. 

O meu projecto não tl'lll outro fim sinão 
justamente lun-mtnr do nnvo esta questão, a~. 
fim Ue que lwmens mais habilitallo::( c mais 
oomprtPntt>~ venham illuskal~a e fazer sobre 
este assumptu tomar-se uma deliberação pro~ 
veitosa pnrrt o paiz, ou que matem de uma 
vez esta idéo.., ou que tragam ma.ts um ele· 
monto de prospPrirlade pul,lica, como consi
dero todos aqnellc..o; que vccm fomentar a nos· 
sa principrd industria. 

Peço licença ptt.ra, em ndrlitamcnto ás 
considera..çücs que acabo Je fa.zf>r, pu1Jlic~tr um 
capitulo (.ht obra do Sr. Henrique Carlos Ri· 
beiro Lisboo., relativamente a immigração 
clüncza, capitulo que me parece conter vali
osos escl::trecimentos sobre esta'qucstão. 

Por emquanto, sr. presidente, limito-me ao 
,que tenho Oito. Accresccntarei, toda viu,, que, 
quando se tr:.Lta _de auxiliar as industrias, e 
sob esLe preü•.xt.o ou receio que se trate de 
proteger as cspt~culações da IJolsa, nüo e 
muito que um lavrador se faca écho do grito 
de angustia da classe a que pcrtenee c venha. 
pedir para ella., ao menos, a nttcnção do 
Senado. 

Sr. prE?.sidcnte a pobre lavoura deste pniz 
tem vivido sempre de esprran~as desfeitas 
de illusõcs continuas : de modo que ella hoje, 
já estú. ficando descrente Jos pollercs publiC'o~. 
e me parece que é até anti-polifico qul' a 
Republica, que tão grande concurso encon
trou da partA dos lavradores, deixe essa clas
se sem;pre desprotcgid(l. 

A lm de auxilias à. lavOura, que autorisou 
o governo a fa.zcr cmprt>~timns aos bancos 
para que auxila,ssem a mesma lavoura, tor~ 
nou-se afinal de contas um meio de liquida
ção das casas de commissarios compromctti· 
dos, um meio de limpl?.;.n. das ca.rtf•iras dos 
Lancos que estavam atullmdas de titulas im· 
presta veis ; e, com grande escamblo do;-; la
vmdores, viu-se que aqueUes que precisavam 
de auxilias. nenhum obtiveram, ao -passo que 
os bancos ainda fornm favorecidos com a rc
cisão dos seus contractos, ficando de posse de 
capitaes qnc eram destinados a auxiliar a 
imlusLria da la ,-oura. 

Portanto. peço a henevolencia dos. meus 
collegas c que a com missão. n. que o projecto 
tem de ser !-.Ubmetblu, tt'tÜm a p:wiP.ncia do 
fazer um estudo demorado sobre o assumpto, 
afim de dar a melhot• fúr·ma no projecto, afim 
de ver o melhor meio pratico de acudir a 
('Sta n(lccssidatle urgente do p:tiz : - a crise 
do trabalho agricOli.1. (Jiuito úem, muito õem.) 

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE !892 

(Vicl, pag. 161 Q,l i<J vol.) 

O Sr .. Amcrico Lobo ...,..... Sr. pre
sidente. antes de ctlt1·u.r no exame da questão, 
pedirei com todo respeito a V. Ex. que me 
informe si a emenda rela t.i v a ao art. 42 da 
Constituição existe manuscripta ou impreS:'<ft .. 

l >reciso desta. informação, não SÓ rmrn eS· 
clarecimento meu como do paiz. 

O SR. Pn.ESID&"~o'TE - Sob a emenda que 
constitue o art 42 da Constituir.;ão, doú~se 
o seguinte : essa emenda foi apre.;entaJn, pP1o 
honrado :-:enador u Sr. Jose Ilygino na. com
mis:~ão dqs 21 ; esta commissão apresentou ao 
Congresso o parecer já imprr!:lso. acompnnlwrlo 
do projecto Je Constituição offerecido pP.TU
governo e tenJo a margem em duas columnas: 
as emendas approvadn,S prla commissão o as 
emendas p{lr csto. rejeitadas. 

De modo que o que chegou ao COngresso e 
serviu de base aos deLates. foi o parecer im
prPsso da eommissão dos 21 com as dum: elas· 
st.>s de emendas, umas acceitas e outras re
jeitadas p0la commissão. 

A sul;-emendtt que substituiu as palavra:::~ 
dou.~ tur~os por IJlCt,ule, essa foi apresentada 
ao Congresso, mas a primt.'ira. perante a. com
missü.o. 

Nã.o ~ei si a commiss-ão guardou o origirial 
das emendas, mas e provavel que ella a.s 
i nu tilisasse. 

E' o que posso informar ao nobre senador. 
O SR. AMEmco Louo - Agradeço a V. 

Ex., Sr. presiden-k~. o valioso esclareci
mento que acaba de prPsta.r ao Senado c a 
nação, em assumpto tUo grave c melindroso. 
para o qual sou utt1·ahido por mais de um 
motivo. 

Quando promulgou-se a nos."a Constituição, 
não dei ao art. 42 ~inito a unica interpmtação 
que ello admitte ... 

AlGUNS SRS. SENADORES - Apoiado; Ó 
exacto. 

O Sn. A:r.mmco LoDo-... c pnm mim W:o 
clara. que se me ::tffigura simples exercicio de 
syllabltrio. 

Nesta ca<:.a, logo que transpirou o movi
mento de ~ e com dle a reD.cção contra o 
despot-.i~mo do a t.le novembro, formulei al<ru. 
mas indicações, nas quaes dei ao chefe otlu. 
nação o tratamento, que lhe compete, de 
Pr-esidente dn. I~cpnlJlica .. Não sei si a me~a. 
em suas communicações officiu.es. alterou ou 
nã.o esse titulo, mas costumo assumir a franca. 
responsabilidade de meus actos, e por is~o 
lemLro qne cm meu com·oito ú ma recital FlU· 
rianof desde flUO tomou as redeas úo governo~ 
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deixou vago o cargo Ue vice·nresidente, e se j Não su:ITraga a opinião de S. Ex. a fulsa 
tornou o pre~I(Iente legitimo e consLHucional, regra de hermencutlua, que citou:-Jn clat'is 
dos Eskl.Uo.s Unhlus Uu Urazil. / ces~>at irttc(prctutio; ante~ é contraproducente. 

V. Ex., Sr. prC'í'lÍ!lontc. PU Viu o illusLt·c :porque para nó~ t~ darissima e littero.I. a. dia
senador pelo Rio Urandc rlo Norte clmmar-mc po3ic;iio da. ConsliL11ição . .Mas não me su•vo da 
ó.. arena áa iliscussão. rcferi:r..do-se a um a.rLig·u rm:ersiva. pmn tão pouco faço rcsYalar o 
em que CX11U7. nünlm (1pinião... I golp? ::ttiradq _por S. Ex .•. ~vistu que SOl~ leal e 

. . . :- . . - por r::::so me veJo constrangido a oppor aquelle 
. O S~t. CoELHo E CXUPo:;;-OpllliuO mm to va principio, hoje ab<tndonado, 0 texto da lei I 

hosa. § II de inspic. Mí1t1·c: 
OSR. A]r!ERlCo Louo-... artigo que mereceu Qt,anwis ;;it mcmifestissiutam Editam Prce-

n'O rab, do illust.re ausente o Sr. Quint.ino tol'iF, attlniC/1 wm ést r1egligend~- intapretatio 
Bocayuva, fidalga hospitalidade, que lhe agrn- ejus. 
deço desta cadeira. Recorro á autoridade de Savigny, Tratado 

Em Minas Gcraes, onde vivo, o'Lservei aiten- de Direito Romano, p;1ra con--vencer a K E:x:. 
tttmcntc os llrOdt•omos da contra-revolução, c Ue que a. lei r-cria um11 entidade morLa. sj a 
"Vi pcrft)itamcnte qw~ os inimigos da p:ut•ia e cada passo não fo~:;;c com:prchendida e animada. 
da li'Lert.hde Lent.avam hasteur sua 1~tntleira I pelo genio e pelo sopro de seus Cl.J-ltores (lê): 
sobro as ruinas da Con:-J-tlLuição, c"omo slia <<A intcrprnta~ão é indispen~avel a toda 
a_narclila fora o ülcal qucridu dn. nação braz.-r applicação da lei à vida real, e neste caracter 
!eira. A ninguem escapou o pPrigo qno corr1a de necessidade e que se fuuda a. sua legitimi
a ordem puhlica, e ninguem podia prcrC'r ate Uade. Tal oprraç-lo não é, pois, restricta, como 
onde nos levaria a catastrophe. Eu mesmo, muitos pAnsam, ao caso accidcn~al da obscuri
cstando ctn uma sala tle lwtel em Juiz Je tlc na lei, etc. » 
Fúra, de visita a um dbtindo amigo e collega. « Por outro lado, seja qual for a obscul'i
alli rui inopimttb.men~t~ convtdado po1· um dade da lei, nfio Jeixa do subsistir a neccssi
cid~dão, fi !!C ~e1,1ois se pren1l~u, p:n:t vir a C':~t::t dado da op:c>ração intellectual » . _ 
cap1t.al a.'3SISL!r u procl<tmaça.o de um r·egcnte c «Para logo apresenta-se a defimçao, geral
á nov:a dissulução do Congresso Nacional, que mente atlmittida, da interprot:(ção como oxpli-
era aliás a conscqucncia mais logica e imme- cação das leis obscuras. · 
diata da contra-revolução. « Alimittir uma imperfeição accidental das 

A esse Lemj)ü a imprcmsa prP__.gava a propa- leis como condição pecessaria da int~rpret.:1çiio 
gu.nda suUvcrsh'a, c logo os 13 gener::ws diri- é consideral·a como remedio para o mal, 
giram ao marcch:1l presitl:.-ntc a intima- remedia cuja necessidade deve minguar á 
çã.o anarchica e re-r-olucionaria, do que te- propor~ão que as leis se forem tornantlo mais 
mos no tida. Nest~c~s termo::;, cumpri, como perfeita~. 
escrc•·l, stricto Ucver de paLrioti~mo, cntez·rd- «Sem Unvitltt, ninguem dnsconhecerã. que é 
rando a questão prf'Sidcncial como devia ser mais importante e necr-S&'l.ria a inbrpretação 
interreir<Ltla, nu intuito de -p~ncurar evitar a p::tra as leis oL~curas; então é que o talento do 
commoção immincnt.e, e n:1 r.Bperança de que iutvrprete bt'ilha. com tudo o explr.wlor, e pela 
a verdade constitucional fu~-.:e réconhecüla em maior p:trte. a.s regras precctlr,ntcmcnte ex~ 
tod~ a sua singdCY..<:t e plL•niLudc. pn:-:t.a.s referem·Se aos defeit.us das leis. Não 

O honrado St'nador pelo Rio Grande do oLstante, duus mo ti vos levam-.se a ~citar 
Norte incriminou a fúrma negativa L!a, con- tal ddiniçiio como rcstricttt e prejudicial ao 
clusão do prtrecer, 0 exigiu o serodio apprLI'\J.t.o conjnncto da m;~teria~ Primeiro, é impossível 
de uma lei pnra o ('.;_tso ocrurrcnte, mãs S.Ex. o cstuJ.o uprofuutlado e completo do estado 
tornou-se logo contradictorio lomUra.ndo qw· a morhido, si se não tomar por l.1a.se o estado são 
questão pt'Jd<~ ~Pr d0cididtt p~·to Suprrmo Tri- com que deve comparar todo o desvio ano
bunal FeJcrat: si este triLunel, perguntu a m:tlo. Depois, semolilante doiiniçã.o córta a 
S. Ex., dispensa. a e:X.isl.eHcia de lei especial p:wte ill<Ü~ nobre e mais fccundn da interprc
p.'tra interprd.ar o art. ·iZ Ja Constituição, ta(,itu. que consisk:J em a.Lrttnger as h:;is não 
por que razão não pt1d1•riamos nós dispen~nl-a defeituosas. por conscqucncia não obscuras, 
tamhem, ou dccülir que tal lei e Uesneces::laria na variedade de suas reb.çõc;s, na riqueza de 
oti inuLil? seus desenvoh·imcntos, o que, para o Dige::~to 1 

Demais, qualquer lei · interproLatiYa que é de tão alta importanda. » 
contrariasse a leLtra o o ~pirito do art. 42 O lwurarlo senudor pelo Riu G;rantle do Norte 
seria ineonstiLucioúal e, como ta.l, digna de ainda arguiu que a. Jei nD.-o distingue e que, 
ser repcllilht a IJayonetas. portanto, não potlemos nús distinguir. Per~ 

Concluo que a 10rma proposh1 t~ idonc~: mitta-me S. Ex. responder qne não 6 perfei
bustu que mostre o Senado como t:;e W o <~rt. -42 tamente exatu. sua propMir:iio, porque nosso 
da uo.ssa Constltulçfio: isto l:le faz por illf'iO de p:wto federal distingue c distingue suhst.au
vOtos, e não a tiros de canhão. cialmente entre os substituto~ indirectos do 
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Presidente Ua Republica e seu successor nato ou ordem, harmonia ou contms:enso 1 E' esta 
ou directo, o Vice-Prc;>idcnte. E' a.ssirn que o a qucstfío. (Apuiarlo.s,) 
Prcsid.cnle c o Vicc-ProsidcnLc hão tle ser elcí- SaLemu::l que as constituiçi':ies, norte-ameri
tos especialmcntP p!lm o nltAJ posto, h fio tle ser cana e at'gcntina, nQo foram tão previdentes, 
brazileiros natos, de 35 annos de idade. ao como a nossa, no malsinado art. 42. Dispoem 
pa!'l-~o que o VJcG-P!·e.;itlente do Sena !o e os aqueUas consLituiçõcs que, n:1 falta de presi
prrsldcmtcs da C<1mara e do Suprrmo Tri- . deuliJ c Uo vice-pre:o.i4lent.e Ua repnhli-.-n, o 
bnna.l não são escolhidos directamente p:wa I congresso nomea. substituto tlurante a incapa
a substituição pl'esidenci-ll. pmlom ser·na- cida.Ue do alto funccionario ou até que se pro
cionalisados e atê o prc>sitlcntcl t.la Gamara !I ceda a nova eleiç5.o. lia assi.·m um interrcgl).p. 
prldr ser menor de 35 a.nnos . ..A.ccrcsce uma solução deoontinuida.dcfatal ao r~aimen 
que o Presidente c o Vice-Prcsidente d<t Repu- republicano. Para obviar aesseinconYeniente, 
blica. recebem subsitlio privativo c não tecm o projecto constitucional do governo prqvi
_liberdatlc d1.~ Rallir do kt>ritorio bmzilciro, in- sorio assignou o prr~.m do p:->rimlo pr~side.ncial, 
dep(mdf'nt~·mPntc de licença do Congresso. c o· tornon extPn~i vo ao successor directo,como 
Isto post.u, ~·~ evilltmtc que u legislador consti- aos substitutos lndire.ctos do Presidente da ReR 
tuintc abriu uma tinlm proftt11tla.mente di vi- ptlhlica, aos quacs designou pr0:..-iamente, cow 
soria, e ate um sulco do capachhde entt·e o lhenUo-os na, direcção de t.res oorporltÇõr_s tão 
successor directo u us sub~titutos indirectos do rcspritavcis como o Senado, a. Camora c o Su
Prc..;ideuto (.].[L Republim , e, pnis, como não prrrno Tt'ibunal. Pensou, comtwlo, a. illustro 
hi.t H'mos nós de distinguir !:.amUem entt·c clle::;, cornmis:-:ão dos 21 nn, pmsilJilidaú~ de ~ dar a 
ou antes, como dcix<wemos de applicar a T'Cgra dupla. vagn, no começo do periodo. e de esgo
de hermcncutica, conforme n, qnal, se. appliw ta r este um funcclonario não eleito espe('.in.l
cnda uma lei poRiLiva. a um caso que esta pa- mc>nte para a succcssão, e que potlia.. não ter 
J'eÇ[L comprPhellih•r, rt•sultat' umaconseqnencia a~ qualidades essenciaes do Presidente e do 
qu~ oiTenda. a intenç-ão do legislador, tal lei \'"ice-Presidente. e então acceitou ou offet·eceu 
não dc.Yc esLen!Jcr-se u. semelhante caso 1 a emenda que se tornou o art. 42, conforme a 

Story, commcntando a constituir;íio nortc
<gmericana, oU::::erva que, sendo conveniente 
ck'ger-.w um vicc-prrj:idf'ntc tla Republica, 
devem suas fulll.:~."i'ÍL'8 durar tanto quanto as 
do prf'=-ifknte. Ao contrario haveria syncopc 
na ae<>ão executiva. 

O Sn. Ar.rAno C.tVALCANTI- Para mim a 
questão é tã.o impf)rtante, que por uma lei se 
votava. 

O Sn.AMEmco Lono- Acceito a declaraç-ão, 
ma~ observo que l.1asta um aYiso ou uma Uc
liboraçfio da mesa. parn, ac:tba.r com essa que
stiuncla nascida da cUição princeps de nOsS[L 
Constituição. 

O SR. AMARO CA.vANOA..NTI- Por uma lei 
•tatu; acho que C conn~niente. 

O Si{. AMmuoo Lono-&La confi.BSúo é já um 
triumpho Ja maioria. que sustenta o. parecer. 

O Sn. TIIEODOI"(.F]TO Suuro-Não acceíto uma. 
lei ordin::u·ia. 

O SR. AMEH.ICo Lona-Então atira V. Ex. 
sobre o Cong_resso Constituin Le a feia pecha · Ue 
uma nccedade, pnrr1ue oart. 42, interpretado 
por V. Ex., é um auto de corpo de ddicto du 
incpcia, ao pa.o::~o que, intcrprr.tatlog pnr nós, 
contém um rn....o::go de sal1cdori"". 

O apa.rte do nobre senador pelo Rio Granda 
rio Norte poupa-nw longas divagações. Mas 
cumpr(' insistir nisLo: a Constituição qniz que 
hom'e.sse um successor do Presidente que 
tivesse as mesmas qualidaJ.es Uelle. Agora in~ 
terrogo: o art. 42 e sombra ou luz, anarchia 

qual o~ sni.Jstitutos indirectos sú teem direito 
à successão IWP:'ihlenrial durante a metade do 
~riorlo. 

Ora., si a Constituição marca fatalmente o 
dil'eito de bes substitutos á metade do pe~ 
riodo presidencial, segue·~e. por maioria de 
razão, que ao successor nnJo cabo toú.o o pc
riodo. 

Niio ha analogia mais legitima op mn.is ver
da!leira, Yisto que ao mesmo cidadão naturali
sado, menor talvez de 35 anno~ P não eleito 
csp"rialm;:mte pa.ra a succes&""i.o presidencial, 
se garante um Uiennio de governo 1 

O illustre senador invocou cm fa\'or de sua 
opinião a proLülade legislativa. Não existe, 
conforme informou Y. Ex., Sr. presidente, o 
o manuscripto da emenda., e o proprio autor 
com seus collegas da cornmissão declararam 
no parcc~cr que a conjuncção me é e, tudo isto 
sem prot.esl.1l nem voto separado. Nestes ter
mos, como quer S. Ex. fazer obr<L com uma 
tira perdida de papel 0, em nome Lla probidade, 
::><Lncellar o texto do parecer ~ 1 

Accrcsroe ter demonstrado o Sr. Macedo 
Soares, no volume lO do direito, que em nossas 
leis a c onjuncção ou é empregada copulati
vamente; c o Sr. MacPdo Soares é não s:ó 
jurisconsulto como philologo, 

Que e a linguagem sinão a ma_nifesta~ão elo 
pemn.ment.o 1 

0 SR. TIIEODORETO So"ÓTO dà. UID aparte. 

C SR. AMERICO Lono-Vou re~onder, Sr. 
presiclenic, ao illn;-;irr rcpret'entante do Ceari: 
S. Ex., que redimiu o Amazonas, não ha de 
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consentir que o J:IOYo bl·azilei.ro e o Coagresso I Ora, está decidido lPlo Purlcr Jurlicinrio, 
Nacional fiquem enjrmlaU.os nos erga;;tulos de t::em recla.mação a.lgumi1, qu·e esta pnrticula de 
uma interprPtaçã.o fa.lsct e ante-log:ica, sim, e superfina. 
porque é ~ _conr!etnllll;~f":o do "f2Pl1sa~cnto, O SR. TnEODORETO SouTo dá um aparte. 
qun.ndo o direito nua é smao a razuo social ! 

O SR. THEODORETO SouTO-Quero a liLer
dadc. e neste rcgimen a elcir.:ão O a base ela 
liberdade. · 

O Sn.. AUERICO Loon-Sim, mas não Jih~l'· 
dacle sem ld c V. Ex. não qnereri por certo 
nos conduzir ao pa.iz drts incertezas e do ar
Uitrío, onde o principio d<t autoridade e a de
legação dos podPres fluctuem como joguetes 
das paixões ou dos iut~·re~ses. Eleição qm'r 
dizer delegação por tempo dcterminadll, e 
S. Ex. quf!r o indetPemina.do. Os legisladores, 
não poJemos ser victirn11s de tal obsessilo, 
porque somos 11gentes, não pn.C'iPntes. vive
mos, não estamos mortos, queremos a :paz e a 
ordem a. pnr da lfLel'durlr, e firmamos a esta~ 
biliUaLle dos podere~ pu hlicos. 

Vou mostrar ao Senado como em noRSo di
reito tem occorrido incorrel'{:õcs. sem que 
fosse necess11ria lei alguma prtrn. ns desfazer. 

Em prirnriro lagar avulta o antigo codigo 
criminal. O Sr. Dr. Monte, red~wtor do Di
reito e almlisado advogado, veriftrou que o 
art. 10 § 4° estava errrt(lo, porque dizio. u.ttcn
çl!o, em vez de. tenrr1o ordinari::t.. 

Era o codigo primo, non p 1us ttltra, C]Uc 
mais attll~tava a virilida.de e a mentalidade 
da nac;ão brazileira. Pois bem, coino consta 
de nosso archivo, continha clle esse erro de 
impressão, que se desfez sem bulha nem n.p
parato. 

O a.rt. 451 Uo Codigo Commcrcirtl contém 
outro erro typogrruphico : de~>erlor do herileiYo 
comnwm cm vez de rler:edor ou herdeiro com
mum. Eis a1Ii a mPsma conjuncção ·ou trans
formada na prC'posiçiio ill', caso perfeitamente 
identico 110 da emenda manuscrirt:L ; o Sr. La~ 
fayette,pOl' ~imples aviso <.le 7 de novembro Je 
1878, corrigiu o erro. 

O Srt~ A!>!mmco Lo no-Pois V. Ex.. nfio nega 
á magistratura. n, frlcnltlad:J de assim proce
der e a nega aos legisladores ? 

O Sn. TnEDORETO Souro-:Kão nego a com
p~tcncia., tnas \1 crue.-;tão tla fOrma tem muito 
valor. 

0 SR. AMERICO LOBO-Si OS precellC'nf,f'.:; 
são estes, e si está provadü:simo que o Ou d:t 
emenda. primitiva é a conjunc<"ãO e do prt
rPcer dos 21, digo que, como cidadão, em 
qualquer Jogar que occupnsse. mnnda,ria ex 
proprto .'lfortr:, emenrlflr qualquer edição. e 
é o que de aqui em deitnte f;trilo os cdíLo· 
re~ brazileiros. 

O Su. TrmooonETO SOUTo-Deus nos livro 
ilisso ! 

0 SI-t. AMERICO LOHo-Dest<.t arte V. Ex. 
nega u evidencia e ata.e<~, a honestidade e a 
autoeidarlo dos Zl. 

O SR. TnEonoRETO SouTo-Df:t um <tpnrte. 
0 SR. AMERICO Lona-Tenho ató aqui, 

Sr. presidente, argumentado com u, rnentú 
e o texto do pltrecPr q uc é n::t materia a 
unict\ <'Xpnsiçfio de motL\·os Usa.rci, depois, 
do outra argumentação não menm prorc
denLe, confe:,tsando desde j{t que aind::t que 
o commissão dos 21 tivesse dito o contrario 
do que disse, nunca se admittiria a intcr~ 
prctaçiio rumrclüca que seria erro e contra~ 
senso, antes, de tent~~r harmonisa.r M disposi
c.~Ucs constitucionaEs, e eu nKo devo nem 
po:'l.."lO suppor contmsenso no Congresso Na
cional, 

O SR. C.\.MPOS SA.LLES-Apoiado. 
O Su. AMERICo LoBo-Sr.prf'sidente,já. mos
trei que o art. 42 é citatlo contra:producentl' 
pPla oppo.:::ição, visto que o l1iennio gv.ran

A' fall,a Ue revisão cuidadosa. não esc::tpa- tido ao:; l"Ubstitutos indirectos itnporta na. 
ramas inf;trucções eleitoraC'S Uo imperlo: o garantia.. do quntriennio ao Vicc-Preshlente., 
ayiso de 28 de fevereiro de 18Rl mandou cor- Vou empregar agora outra analogia. 
rigir o erro de cópia do (trt. 3G. NUs. os senadores feliernes, temo~ um man-

O SR. TnEODORETO SoLTTO- Era. o ),1Mcesso dato Je duração prefixa., mas não \Ornas a 
então usado; mas não podnmos:: usar desse pro- nosso lado su]i::.:titutu~ eLitos, que vivam na 
cesso, tratantlo-se ll:L Constituição. espectalivn, de noss::t successão. Pois Lem. 

o SR. AniERICO LoBo-O que é p<ttente uão Que ].JrescrPVE' a Constituição nos arts. 3I 
se nega e por isso não posso aclmittir lluYida pura.grnpho unico (to) 1 
onde ella. não existe evidentemente. quanto «0 senador eleito cm sul.Jstituição de outro 
mais duvida. côr de sangue 1 excrcerú o mand~to pelo tt>mpo que restosa 

O rcgulumento n. 737, outro monumenL.J ao substituino». 
legislativo~ nacional, entre outro:'~ erros, diz no Ora, é ah:mrdo suppor-,<;f'. que a Cnnstituição-
art. 249 (le): deixa"sc de mn.rca.r simiihautemcnt~ L.~mJ.lO 

2'Va a!rdtencia .'taq1dnte tf da citaçao do 1·do,l para o sul)stituto do pre:-<itlente, si ella ti-
lhe st.:ri'to as.<;ígnados de; diM... vesse cm vista essa eleição. 
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Isto prova que, }ndeprndrnt.rmrntc da com
missão dos 21, a resultante d<l5 disposições 
constitucionacs não póde ser outra Binão a. que 
tenho indicado, excepto ~i dcrretar-se a mu,r
tcllo que o Vic:-Presidente tle UO\'a Republica. 
seja voluntarüt e conscientemente uma erea
ção h~·l;rida C' moriLuw.let dl'Slie seu no.scimen
to, o que deYcras espanta porque a. propria 
natureza s6 por cxcepçJio produz monstruosi
dades. 

Devemos harmonisar a~ parte." tle qualquer 
pP,ça historlca on docurnentodiplomatieo e por 
maioria. de razão, as disposições de no~foio 
direito constitucional. 

1nfeli7mctlle no)o;sa ConstiiuiÇ'àO rc·duziu a 
quatro annos os pcriodos prP:;;Ülencial?s, e digo 
infelizmente, p:1rqne toda ttdmlni::;truçi'io qua
triennal não Jeixaró. de ser in!~cunda. 

Em verdade a constituiçii:o norte-americana 
fixa igual praso, mas :p~rmitte a t•eelL'içilo, li
mitnda aliás pelos c<:>tylos a um outro perio,do. 
Os confederados Jo sul augmentu.ram, porem, 
mais Jous twnos, levados pda::; liçfies da ex
pcricncia; de feito, cm um fJHat.riPnnio tw.da 
lUz o pr.~sidente, porque no primeiro anno 
apalpa 11 i.erreno, no ultimo ó humem morto: 
só lhe caLem Jous annos de actividade, isto e, 
tempo correspondente ú. meül'le de sua dele
gação. 

Nosso parto f('dcra.l pres:ereve imperativa
mente q nn f:erit simultauea. a eleição do Presi
dente e do Vicc-Pr~idcnte da Re_ruhlicn. ; fL 
vist.a. disso, pod<•rá jámais ser diJunctiva a 
conjuncção do art. 42 e fi.l.r·se-lm dcic,;ao sin
gular? Em consequencia da renuncia do ma
rcclml Deodoro, na hypnthe~l'· du. opposiiii'íO, a 
que eleição procedel'·Se-l.ti.a singularmente, a 
do presidente ou a do v ice, o pop que tempo? 
Prccncher-se-ltia o periodo nct.ual ou começaria 
outro? 

Si acaso começasse novo prrio<lo prr~iden
cial, tiulti.uno~ a Uelc!4<tção tlo m:::ll'echal Flu
ri:.:mo ca"sarl<1 revolucionariamente ante8. do 
termo legal, c pt•lrt. regrados corrcln.tivos, pur 
ser a razão igual. po1lin a. renuncia ou o de
lido do viée-presidcntc romper a t1clf'b'1ll;ilo 
Ilrf'~idencial! Ou Jar-l'l.e-lLia este outro contra
senso: a delegação do mareclml Floriano se 
]Worogaria inconstitncionalmente, como se po
del'ia, prla, mesma regra, prorogar ado presi
dente, eis que o vicc prat:casse qu<tlquer acto, 
OU dl!lidu, OU f<J..J1Pf'fl~Se. 

Si, ainda na ltypoUto~e da intcr.rreta{'ão op· 
posiC'ioni~ta, <:~.proa:" se completava o actual 
periotlo pr"R-irlPncial, não estava cs~a solução 
nem na letLra. nem no cspirito da ConstlLui
çã.o, c do facto ~c elegeria um snLstituto tem
porario do Presidente, quando j(~ existiria o 
seu successor legltimo c constitudona.l, lar
gamf'nte sub;:,;iUia.Uo c l'(hwadu p;:mt o governo 
na. presidencia do Senado. 

Não devemos crer que a Com;tititúção, du
rante tüo curto periodo, dCs:;;e ás funcções 
vicc-pre:'!itlmwiaes inconstancia maior que a 
das ondas oceanica.s ; ao contrario, a Consti
t.uiç-J.o dispõe terminantemente que oJwriodo 
Ue quatro auno~ é commum no Pre.si eute c 
ao Vicc-Pre>:>identc: são dous irmãos gemeos, 
nascidos á mesma hora, para viverem tcllllJO 
certo e detcrmimulo. 

Entreta.nt.u,ll interpretação cerebrina fure o 
texto constitudonal, porque suppõe n possilJi
lidatlc tle uma eleição singular, e não conjun
cta, e estabelece a anarchia c a desordem no 
pra~o e nas delegações presidenciaes, levando 
o luxo de suL:-ttHuto:; ate ao infinito, quando 
sU a. neva eleição conjuncti.L termina os man
datos. 

Creio que não ba resposta. a estes argu
mento~ ar! abt.urYlhm. 

Nestes termos é visto que o art. 42,quanUo 
tàlla em Presidente un Vicc-Pre~identc, refe
re-se á vaga simultanea de amUos : desta 
arte lmrmonisam-so tutlas os seus artigos 
sirJnnntl'r os arts. 41,81 c 47. 

Além de tutlu, Sr. presidente, ternos o 
art. 43 § 1 que algum esdarecimenio traz 
ao assnmpt~• (/,!); 

«O -v-ice-presidente, que cxercrr a presi
dencia no ultimo anno do periodo rwesi
denchi, não poderft ser eleito pt~ra o pedndo 
seguinte.» 

P<Lrece-mc claro que, se o vice-presidente 
('fi caso de vaga, 11ão poclesse exercer a 
pre~idencia. atú o fim do pf\rioclo, ser-lhe-ia 
permittitla a eleição. 

No::::sa lei consLituclOnal, rn::tis sm~picn.z do 
que a Norte-Americana, torn t. irnpossivcl 
a reeleição de pl'C:-lidPnte, em cont1·aste com 
o rcgimcn monttrdtico, de onde vimos, que
se C<tratel'isa pela perpP.tnida..de das funções. 
Mas quanto ao vice-pr<•sidento, sua incompa
tibilidatle limita-se ao cn.so Jc occ.npa.r elle 
o gu\Terno no ultimo ttnno. Agora, nã.o tendo 
ninda dccorido rnetuúe Jo periotlo, decreta
riamos incoustiLndonalmente que o marechal 
Florirmo largas.<>e ex-aúrup:o a presitleucia c 
se tu1•nasse incompativcl prmt o novo periodo? 
:..ra hypotlwse. forÇa é confessar que a sua 
elegibiliJa,Je n.ssumiria as proporc:ôes de um 
con trasenso ! . 

Mas a Costituiçã.o é liberal c assigna. ao 
tJ..Ctual prr-sidente pf'l'iodo crrto c e::;tavel: cho~ 
vam, L·mhura, accusaç-ôes contra clle, !JC· 
çam·lhe contas severas1 façam~o alvo de 
dorstos, e Je calumnias, conspirem ahrrta
mcnt.c pa.rD. dcpol-o ú força, mas rcspei~cm ao 
menos a natureza consti~ucional de suas atki· 
Ullii,'Ôl'S. 

Não se offeutlc dispo:otlção Iitter,1l e. todcJ.. in
comp:ttiLilidade ó de si mesma restricta e 
oúio.sa. Log·o, á vista do at·t. 43 § l, a$siste ao 
Yice-Pre:::;idente, l'Ill caso de vaga, o direito de 
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octrupnr a p:residencia nté aó ultimo anno do 
pp,riodo. Ao contrario, a entidade pre!=:idenrial 
comparar-se-hia com a cre-aç!1o de Gootlw_. Eu
phorion que n:1.sceu cnnkmdo: «Tenho azas 
para "Voar, deixem-me a4tr! » E expirou 
instantaneamente. 

Supponho estar com a verdade; sinão, teria 
a fra.nqucza e a coragem para desta tribuna 
clamar pPla. nece:-:sirlade lP,gal dn. nova. eleição. 

Acceita minlw. interprPta.ção, salva-se a 
reputação do Congresso Constituinte, que se 
não compoz de anarchisto.s ou de inE'pto:c;, não 
se illaquea a Uua fé rl<1S que votaram o art .42, 
confiados no texto formal do p<Wf'cer rlo~ 21, e 
determina-a uma rcgm commum a todos os 
subsequentes· 1wriorlos presidencines, regra 
deduzida logicamente da Constituir;ão, sem ne
nhum caracter transiturio nem cunho pPssoal. 

Vou provar agora como a lei eleitoral, vo
tada lw. pouco no Congresso, contl!m o mesmo 
caso da conjuncção 01~ (Lê). 

Ella l'eproduz o fumoso art. ·12, e emprega 
equivalentemente a canjuncção e no art. 37 
e a cunjuncção ou no seu p:wngrapho unico. 

Na gencrica disposiçi;ío do art. ·H § 10 
ainda Uiz a lei n. 37: eldçl!o do Preside H te 
ou "Fice-rresidcnte. 

Nem Obsta o at't 33 paragr<:i.pho nnico de 
cujas _ a!i;tr:as se vê que a cxprN~~fi.o- Vicc
Presidenlu, alli empregada, diz rcs.pPito e SG 
limita aos sulJstitulus indirectos do Presi
dente, 

São raros nossos estadistas ... 
0 SR. TUEODOUETO SOUTO - Acho que não 

temos pobreza, de homens. 
O Sn. AMERICO Lono-Niio duvido que o 

paiz pos.::.nn. muito:-: homem~ h.pf.os: para. o go~ 
verno. mas é o mesmo que inutizal-os ou dc
forinal-os, collocal-os cm um le-itorle Procustu. 
ou prendPl-os numa c.amisola de força na ca
deira prf'SÜlf'Uf'in.T, negawlo-se-lhes ar pal'a 
respirar e esp:tçoo onrlc se movam. 

Creio ter convencido o nobre senador pelo 
Ccaro. 

0 Sn.. TUEüDORETO SOUTO-POr ora, não. 
O Sn.. AMERico Lono-Sr. presidente, grau~ 

des novidades thcologicas, c o mesmo dogma da 
Jmmaculada Concei<;ão,origino..ram-se de meroR 
argumcnkl:'l, como o de proktbilidade, enun
ciado por ScotL. 

O Sn. TmWDOHETO SouTo - Não somos do
gmaticos. 

0 Su. AMEmco LoBo - Como legisladores• 
siin. púrque mandamos. 

0 Srt. TIIEODORETO SOUTO ...._ Acho que Se 
quer violar os_ termos constiturionaes. 

o SR. Ar.tEmco Luno- V. Ex. 6 que quer 
Violar a Constituição, incincrando .. a, e intciltã 
arrastar a náo do Estado para o mar largo e 

revolto das paixões dcsenf!•ca.das, como si foro. 
leve. jangada. 

O Su. TnEolJOILETO SouTo- A jangada 6 le~ 
gendaria. 

O Su..' AMEmco Lona- Ha. quem pr0fira a. 
jangada, mas não deixa Je ser temcrario 
qnPm nella, se lança para o desconhecido. 
Viajemos costa a costa. 

O Su. THEODURETo SouTo - Foi costa a 
cosl:.:a. que sossobr·ou o Solimões. 

O SR. ~\.MERICO LuDo- O Solimães era um 
n.pparPlho tudo armado 11a,ra a guerm c a 
distt'Uição e por isso sossobrou na. luct<t conti•cJ.. 
o indomavcl e o incocrcivel; mas esta. Con~ 
:s:tiLuição (mostrando-·~) é um monumento 
nacion::tl <trmado pam n nhra. ela pn,z e da H~ 
Lerdade c pnr isso é impPrecivcl. 

Sr. prc-:idente, desculpn-me V. Ex. o f;enaflo 
ter eu roubado por tanto kUIIlO a, attew;iio de 
ambos, e pcrmitta~me V. Ex.. lembrar que o 
Senado e a mesa, cm seus actos c officio:::, 
deYcm dar ao marechal Floriano o tratamento 
que lhe compete, (ln PrP~idrnt.f• tht RepnlJ]i('n., 
ad instar do que se prat.if'a nos Estad<,JS Unidos, 
desde que Tyler e Fillmore succedcram a 
Ilarri~on c Taylor, mortos na. H" e 16" a<l
ministração presidencial . A fúrma não é so
mrnos, porque a denominaçã.o de i/ice-Presi
dente corresponde ante::; a uma interinidade. 

Não formulo rmcnda algum:1 ;1 conclusão 
de tão lucido c verdadeiro rarcl"'er, ma-. ~ero 
que, em -virtude da vot.a.(,!ão do Senàdo e da 
Gamam dos Srs. De:putaclo~. declare cmfirn o. 
nação que o marechal Flr1riano Peixoto é de 
fado e de direiw Presidente da Republir·a :1té 
findar o q ua.tt'iennio que lhe pE'rtrnce. (Jluito 
beill ; muito be'"· O omdo:r J compl"imentado 
por t\'trios S}"S. senadores.) 

SESSXO DE 30 DE JULHO DE !802 

(\'itl~ p~g. 7ii tlv 3" vol,) 

O Sr .. Donl.ingos ""\-riccnte- O 
Senado não póde estar esquecido do rtne nrt. 
sessão de 3 do mez passado, solicitei do Mi
nistcl'io da AgricuHura o motivo porque não 
funccionava o ramal da EsLI•ada. de Ferro de 
Campos e Carangola ao CachoPiro de !tape· 
mcrim, fazf'ndo por esta Ol'casião algumas 
considcraçües a. respeito. 

As informações que foram ministradas pelo 
Ministerio Ja AgriculLura vieram confirmar 
que, tUtlo quanto na. occasião disse, era a 
expressão da ·verdade, e, si acaso analysarmos 
o que ncllas se diz, C.f!l confronto com o que 
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expuz acj_tii, veriilcD.r~se-ha que fiquei muito 
áquóm da realidade. 

Não lerei a informação do cngcnltciro riscai. 
mas poço ao Senado permissão pn.ra que seja 
puhlicn.rla., qurr C'S:":.t infurmação, quer o 
officio rlo Ministerio da Agricultura. 

Entret.J.uto, ha uma parte que rulo p,~u:'lf' 
passa,r sem mcu.s reparos, e ó quando o mi
nistro di:r. que o gO\'erno pa,ga Juros das 
quantias effectivamente emprogada,s desde a 
inauguração dos traL<1lbus. 

Ila, portn.nto, cmprrgada na estrarJ.a de 
ferro de Sa.nto Eúuat'llo ao Cachoeiro de !ta· 
p~mcrim quantht não menor de 1.400:000S, 
pelo cmprr:go da qual o governo da l:ni5.o 
png:1 annnalm0nte juros na importancia Lb 
84:000$!)00. Penso que e:-;t(t. quantiaji ó lJas
tantc p:tra chama.r a atteução do::; pml~"res 
compctcnt~s. afim Uc que no mais Lrevc xn·azo 
posstvcl seja. dado <to uso publico css<:~ via.
fcrTea. que não n.prnvcitn.~lhe e com que o 
geverno cstit gastando sem resultntlo para a 
União c para os que dt•lltt carecem. 

Na occasiã.o em que fumlamentei o reque ... 
rimento que o Senado se dignou . approv~.r. 
disse que pedi ao ministro da agricultura que 
não concedesse prorogação de praso :i compa
nhia que haYia. obtido garantia de juros pa.ra 
construcção ela eMraJ.a de ferro do Rio Pardo, 
o que foi lJa~Lante para que um jornal que se 
publica no Espirit.o Santo, que faz oppm:::ição 
aos meus n.migos daquellc estado, procurasse 
exp!1WDr a.s minhas Jft.'\.lavras, que então aqui 
pronunciei. 

Sr. prc3idcnte, pr1lin1lo ao ministro pára 
não conccd.l·r n. prorogação de praso. não ti
nha cm VJStrt obstar que se realisasse aquelle 
mcllwrn.mcnto ; a mmlla mtew;:Uo em impcthr 
as prorogaçõcs indefinidas, as prorogações 
prrpPtnas, as prnrogaçnes que desalentam, 
desanimam c traze>m d~'sillusfto. 

A assemb!éa provincütl do meu estado votuu 
a garantia Ue jurod de 4 "(., p::tra a,quella Yia. 
ferroa, e fui, como deputado que então em, 
um dos que ma.is se cnthusiasmaram e con
correram para o resultado f<tvoru.vel do. pre
tenc:ão. L··rei tu.mUem o seguinte tuyien d<1 infor

mação do engenheiro fiscal, que tt·\lü.L de cs· 
trad<.LS de rodagem, as qua.es, ao funda.mentar Essa f'SLl·ada teYc sempre o meu apoio 
0 incu requerimento, disse terem sidu inutlli· fm.neo, desintel'essado c sincero, como terá 
suJas prlos tmb<Liho.; da ostrada. de ferro. (UJ.) tudo <JUP for UIH O.s que teem os favores 

«Estradas de rodagem c serventia parti- virem, desde 1882, a illudir, prometter e 
cular- Acham-se estas inutilisatlas em al· falt.ar. 
guns pontos, devitlo a .fhlta de mdhur caminho Façam a cstrad;L, ou confessem que não teem 
p:1rtt 0 tra~~ado, f;.~..eto esse de::;eulpan:!l n.tteuta.s clemcntl)s par:t realisn.r. mas não enganem 
as condições do terreno. Niio e, porém, des- dando come,o pctra ter direito aos juros ; por· 
culpavel o facto rle inuUiisarem as est.raU.u.s que isso é pr<'judicial. 
sem abrir outras, u qur. e:;tá previ:;;;to na clau~ Lendo o Jorl~ttt riu Corituwnio, não pude 
sula 7<J do decreto n. 10119 de 15 do dezembro esqnccer-me deste ditu, que púLle se conside
de IR88, 0 prtra cuja clau:mla chamei a. at- rar como chn.p;L: «Não ha nada melhOl~ como 
tenção do engenheiro chefe da cunstrucçã.o cm um dia depoi~ do outt·o.» 
officio datu.do de 15 dP ontulJl·o de 1801. t•: E::;te jornal creou os maiores ~mUaraços ú 
esse um tralrttlhu que a companhia ter<l de Companhia Torrc-ns, que foi atnonria. por clle 
fazer, já citw ni'ío tm·c torça moral suffidcntc ao requerer uma prorogação de praso, afim 
para. obrigai-o aos emprf'iLeiros das ol.n•as.>> de levac> a eil'eito as oUros de esgotos e aLas~ 

Este tuvico da informação do engenheiro tecimcnto de agua .. Então já lutava ella com 
fiscal da estrada de ferro, mo oLriga a dizer a difficu!dade com que actualmente se lukt. 
que, si a compa.nhi:1. não teve forr;a .mural p:tra obt.t·r capitaf".'s: Kão se lembrou que a 
para obrigar os empreiteiro::< a reconstruir a comp:mhia. tinha feito contracto, havia mezes 
êStroda que inntillsaram com os tra.U<.t.lhus da ou anno. 
via ferrea, tamUcm dlt~ engenheiro .fisealnão Desconheceu que Compa.nhia Torrcns diri
teve força moral, n[o teve a energia preci::a gida por hm11eu::; conhecidos, dtstinctissimos, 
para obrigar a compa1hia. censurada ao cum· honrados, da maior consideração procurava 
primento de seus dever. Pelo contrado cm a tudus os mmos c vencia todas as difficuldadcs 
companhia. o~ri~ada a_ fazer o serviço desde 

1

pnr::-t cumpr~r as obrigações que se im~oz e q~c 
que os emprcltt·tros r1ao o fizera.m, como de- esta cumprmdo fielmente. Ha, porem, _mto 
viam fuier. L~·ua.lmente et•a o engenhdro fiscal I anuas que a RiJ Pardo contractou a construc~ 
obrigado a mandar. i custa da compa.nhin, re~ I çiio da via-ferre::t denominada por este nome, 
pn.ra.r as estradas do rodagem de que e::>tavam 

1 

a comp:mhia deixou fugir a melhur occasião 
privados os ü~zeníleiros daquelln, zon3.; uma [de levar o.vante seu commettimcnto, essa 
vez que a comp:-tnhin. ni_í:() teve fül'ça moral epocaque os proprim: amigos acham de faci
para. fazer os empreiteiros cumprir a~ obri-llirladt!s de. arranjos de capital e quando suc
gações imposta$ pPlo contracto. Succederam-se-, cedem as grandes difficuldados com que lu
as faltas e a lavour·ll foi pr{'judicada e con-1 t:.t.m todos os empregl!S e~e mesmo jornal vem 
tinUa a Ser. sustent.ar a prorogação de prazo que a com-
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p:mhia não justificou pC'r.'tnte o l\tinisterlo da O Sn. UnALDINO no AMARAL-Ao menos al-
Agricu!Lura. guns desses fiscaes são muito distinctos e cum-

A Uio Pardo tem como fiscal um moço que prem com o seu dever. 
tem residencia na Capital Fetleral,- c Ualtl um o SR. Do:t~-nNOOS VICENTE-Acha o meu hon~ 
m::tl para a. fiSC'n.lisação, e um mal muit0 rado collega que tenho sido injusto, mas, cito 
grande que ol1Sl'ryamns muitas veze~: factos que estão cm meu conhecimento e no 

0-s fl.~cacs_Jas d1ver:sas emRrczn~ na.o deve.!ll de tutlos; entretanto, talvez pnr ignorancia 
ter res1d:nc1~~ na Captl.a..l Fct eml de onde ~ao aos contractos. esteja. fJ..Zendo injustiça a 
podem fl.:;c;tll~n,r nos esta~os, co~o 6 de .. eu aquelles a quem ca.be a ti:'lcalisação de5ses 
dever o. St')l'Vll;:o ~que sao. obrtgad9s. M<J,~, mesmos contractos. Assevero ao meu digno 
Sr._pre::adcnte, ll<LO me ad,Imro da m<L fiscalt- I collega cujo ap:.wte respondo pelo muito re
saçao do~_estudos quando e Cf'rto .IJUC n~ pro- spcito e apreço que merecc~me que absoluta
:prm. Çapnal Federal todo:=; os serVIÇOS suo mal mente não trago o intuito de f.1.zer accusações 
fiscahsados. só pelo gosto de fa.zcl-a.s, e muito menos pP-lo 

Ao menos nunca. vi nesta c:trit~'ll tão Ues- gosto Ue ser injusto, porque antes JesPjo agra
curado como actlmlmente o servic;o d:t lim- dar do que de.~agraUar. 
llt>?.a pnlJlicn., nunca vi a~ ruas bto immundas. Ia terrnimr Sr. pre.'3idenliP, e procurarei 

As companhias de bullrl.~.-principalment.e a de D.tzel-o par<t evitar outros apartP::; que podem 
S. Christuvão, que cito por conhecer mai~ por me p"rt.urktr, pnr i:::so mesmo que não tenho 
que alli resirlo, nem p'l..rC'cr. tor fiscltl. Nos dias facifidade de f<Lllar, (nr1o lllioiado), faço ingon~ 
de festa, a comp:tnhia, a seu bellopr:vr.nr, eleva tes esforços para dizer alguma cousa c sei que 
as passagens de 100a200 réis e os carrosveem íi.l..tigu aos meus coll~gas, (nilo apoiados), le
sO até i rn<L Ü."1 Constituição; e não é só isso, vad.o pelo desejo de cumprir o meu dever. 
em \·cz de sr. augmcntélr o numero Ue mrros Ia. terminar dizendo que, infelizmente, as 
elo passageiros deixa-se que os bonds toJos os cmprer.rts que sr tePm orga.nis.ado no Espirito 
dias sejttm tomarlos de a.ssalto na. rua do Sa- Santo, qut~ e 0 lagar de meu nascimento, 0 
cramento antt:!:-1 que cheguem ao logar de:<.ti- logar que recebeu as minha8 primeiras im
na.do que ó o la.rgo do S .. Franc-isco de Pa.ula. pressões, e por tsso e natuml que mereça. 
Si cu, qt.mlquPr de illC'lHl collcgas, qualqner ma.is a minha atLew;ão, porque meus collegas 
homem, pnrlcmos faz~"r, uma senhora não pMI' sabem que mais se <1ma o lagar onde se nasce 
fu,zcr o mesmo e o a~salto dá·Se em todas as c ond.e se recebe essns primeiras impre~i'íes, 
linhas c toJos os dias, porque n. companhia que sü.o as mais duradouras, dizia que infeliz
por economia mio quer augmcnt<1r o numero me.nte as emprezas no Espirita Santo ao qual 
Uo carrog. tenho entranhado amor toem sido todas de umu. 

Sou obrigado ao sahir do Senado tomo.r um infelicidade desastrosa e Ue desillusU:o para 
boud, que tlcsce va.sio po.rn. ir a.té o pnnto sem todos aquclles que como eu desejam ardente
necessidade; pr>r'lue nfw posso tomar na cs- mente a sua realização, o progresso da.quclla 
quina da rua do Visconde J.e Inhauma, porque pa.rte do Brazil. 
OR carros que sobem vem cheios até os cstri- EUa~ obteem as conce::sões e vivem da.s con~ 
bo::::. tinuas promgações de prazos, não destes pra,

zos justificado~ que pe1lem com a intenção de 
mais tarde realisar, de haUiiitarcm-se com o~ 
recurs03 necessarios a poderem levar a effci
to, mas com o propo:'lito de adiar. de protelar, 
tle nada 1i:tzer. 

Sr. prcsidt\nt.P, toJu.s as emprr~as sulJven
cionadas. Ue navegar;ã.o, estrarlu. de ferl'O, de 
bontls, limprz;'t, pnlJlic<L, pnrece não ter fiscaes, 
pPnso qm~ todos o~ cidadiios por mc:olhor von· 
tatle qw· tenlw.m de {~umprir o~ sem: deveres, 
pl~rdem c::;ta vontade. s~·~ porque tomam o 
nome de fh<cnes. 

Parece que ú mais agradavel a um fi::;cal 
tl.eixar o logo.r onde dPvc cumprir o seu dever 
e vir ao Rio rlc Janeiro gozar das delicias e 
prn.zercs dn. Capltol F~t.lero1. 

0 Sn. UDALDINO DO AMARAL--V. Ex. é in
ju:;to. 

0 Sn. DOMINGOS 'VICENTE-POSSO muita.s ve
zes ser injusto, o sei tamhcm <J.Ue outras mui
tas V('zes são injustos p<W::L commigo ; mas a 
injustiça que me far.em e~ueço ,<:em difficul
dadc, S':'ID rclurt<Lncla e. deixo que o p~rpns
sar ligeiro do tempo mvstrc u. qtwm mP H:z o 
t;rro. 

E' assim qu<:::! a CJIDp:l.nhin. qne obteve con
cessão de juros p1.ra uma estrada de ferro de 
Bcnevente a Santa Luzia, d8pois de t~lr feito· 
caducar sua concC'sst1o, procura lcv::tntal-a, 
requerendo a. C::Lmara dos Deputados o levan
tamento de caducidade, qu0 si for concedido 
áqu-=-lla companhia, que discurou de suas 
obrigações, deixou passar muito tempo sem 
realisar as obras e cumprir as ohl'igu.ções da 
conce~--s.io que tinh.:1 obtido, irá contrariar o 
plano de viação que o hunra.do e Uistincto 
moço; que adminisü·a o Esta.Uo do Espirita 
SanLtJ, emprelLPndeu. 

Pr'Drumrci nos limites das minhas fOl'Ç<lS 
oLsLar a qtw o pl;uiO alloptmlo para. a.quellc 
afl'unoso e digno administrador sejaperturbatlo; 
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estouUisposto a dar~llm tOLlo concurso Ua minlla 
boa vontatle, porque otüra cousa não tenho 
para. dar. 

Consignando port(lnto estas palavras de re~ 
provação a. uma nova concessão a re!erida 
emprc>za, penso Lel' dltJ.o a conhecer o meu 
modo de p0nsar a este respnito e pedindo Uesw 
culpa ao Senado do tumpoquellteroubeie que 
foi mais do que desejava1 termino requerendo 
permissão pam. que SPjam publicadas as infor
mações dadas prlo cngenlwiro fi::~cal Ja Estra
da de Ferro dü Ca,opns a carangola c ramal 
de Santo ~duardo ao Cachoeiro de Itapemi
rim no estado do Espirito Santo e tamliem o 
officio, que acompanhon essas informações do 
ministro da. at."''icultum, a quem de novo 
peço attenção rura esses assumptos que me 
parecem dever merecei-a, afim de que não 
seja a sua ·administrac;ão considerada uma 
administração espcct.;J..culosa. 

SESSÃO DE 27 DE JULHO DE !892 

(Vide paz, fli do 3\l vol.) 

O Sr. Coelho o Oam}-,o~ -Sr. 
presidente, succedcndo na tribuna aos iilus
tre~ senadores, aprf>CÜtndo cada qual, sob 
aspecto diverso, a materia em deL<Lte, propo
nho-me explicar, como membro decommissão, 
a minha assiguatura com rcsh'icçôes, 

O llunradu senador pelo Paraná, que ence
tou a discussão, impugnou o projecto por 
considerações de orJem juridica. Já o illustre 
senador pur s. Paulo funda-se para comba
tei-o cm razões economica.s e financeiras. En
tretanto o nobl'e seua.dor pelo Piauhy, como 
relator, oppõe ás impugnaçQcs os fundamentos 
que lhe acabamos de ouvir em justificação do 
projecto. · 

Provocado pelo nobre senador por S. Paulo 
sobre a minha assignatura com r~~tricções, é 
meu dever ilizcl·OJmra que não se me attri
bua incolierencia pelo voto que tenho de dar 

. contra Q projecto. 
Sr. presidente, com as idéas que sustento 

sobre emi~i3Ões bancarias, não era passivei 
que accci~se_a crcação de taes banco~ sobre 
o -lastro terra. Isto mesmo fiz sentir na 
commissão, e o rleclarei muito tormfnante
mente ao honrado senador pelo Piauhy ,quando 
apresentou o projecto á minha assi~natura. 

Assim pensando-a minha. assignatura com 
restricção foi obra da:,~ circumstancias, correo 
por conta do seu dono, como passo a ex-" 
plicar. 

O Senado sabe a historia deste projecto. 
Sll:NA.DG ,i, 5 

Dous cidadãos requereram a creação de um 
grande b<1nco emissor sobre lasLl'o terra, me
diante clausulas e fa 1'ores solicitados. Ouvi
da a commissão de finanç-as, manifestou-se 
contra a idCa, deixando ao Senado resolver si. 
não obstante, convinha, attenta à relevancia 
do assswnpto, qw3 a commissão formulasse 
projecto para ampla discussão. 

Resolveu-se pela confecção do projecto, tra· 
ballw de que foi encarregado o illustre se
nador pelo Piauhy, como aquelle que, na 
commissão, se mostrou extrenuo defens_or da 
idéa. 

Formulado o projecto, e sendo-lhe contraria 
a maioria da commíssão, como assignal·O 7 
Vencirlo? era matal-o no nascedoro, não apre
sentai-o segundo resolvera o Senado. 

Entendeu-se que era preciso apoiai-o siet 
inquantum, ate o acto de sua apresentação, e 
depois deixai-o por conta do seu dono. Eis o 
que significa a minha assignatura e de outros 
collegas com restricções no projecto, a que 
somos oppostos. _ _ 

Precisarei, por ventura, dizer as razões por 
que não acceito o projecto~ 

Fanando em uma corporac:ão, qual o Senado~ 
em que ha não poucos membros entendidos 
nestes assumptos, dispensar·me-hia deste tra· 
ballw, si não fUra a insistencia com que o il· 
lustre senador pelo Piauhy se diz convencido 
dà utilidade do projecto. 

O honrado senador tem o projecto como 
uma idéa nova, de grande successo, e com 
sufllciencia para resolver o problema difllcil 
do nosso meio circulante. 

Não entendo Msim ; a materia do projecto 
não tem novidade, nada resolve por inexe
quível, e si executado será um desastre, de 
taes consequencias, qual não tivemos ainda. 

Li em _Jfacaulay que, no fim do seculo XVII, 
ap\es~_ntado 110~ Chamberlain u~ projecto de 
emMsao bancaria sobre a garantia de immo
veis, o parlamento inglez teve o bom senso 
de rejeitai-o. Era como que a precursão do 
systema de La\V. adoptado pelo regente em 
França, no começo do seculo seguinte, que 
tão fune~to_, effeitos produziu naquelle paiz, 
fazendo-lhe uma crise das mais desoladoras. 

Não .foi outra a tlteoria, que deu origem 
aos as.s1gnt1;dos, a~ t_empo da Republica Fran
ceza, ISto ~. a errussao de notas sob a ~ntia
~o~ bens tomados aos emigrados e a_ igreja, 
mt~tulados bens de nação; e o que toram os 
assignados, em França e as calamidades re
sultantes e facto de notoriedade tal no mun
do financeiro, que escusado fôra referir. 
(Apoiados.) 

Abandonada a fatal tlteoria, condemnada, 
e::tecrad~ mesmo pela sciencia, e pelos factos. 
so .quas1 um seculo decorrido pre.tendeu res~ 
sumtar; mas de balde. Refere Leroy-Beaulieu 
que . em .1884 .fui apresentado um ptojecto .. '' . 

I 

--"""1>; 
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peló q\Itil podla.m o! proprietariM receber a/ oito milhões de kilometros do territorío do 
eniisBit"ó etll:ire pn..rte do va.lor dos s~us im- Brazil ! 
~ovei~. Con'l gar~ntin. .dó governo. E tal a Isto ~'l.Lla. menos imp~rt.ari::t que uma in
Jtl:St.l~.é!J,~ÜU o-ep~c1osn. 1 ma.!. appr1.:r~ntem::mte nundaçao ge~al; um diluvio de emissão de 
fasmnaflte ~ln !eU autor, qUé a Cn.mara em papr~l bu.ncar10. n:to pn..-ra as neccssid:tdes da. 
um ,mornento tl'etoW'rler~~. Ui? o ill~stre eco- inllustl'ia 0 o tyaballLu le.nto e gradual muito 
notfl.lsto., VoLoU em prl.mmra di,cus&w. aquem do monmento emtssor, si não principal· 

Fo.i tal, pnrém, e tão ~~ala repul~1. pelos mente p:-~d'a. o jo;;o Uese~freadu c quantas lou
diiTererttCij or@tos da optmao, que f01 () pro- curas de que set'li\. ptdltda. imagem o cnsillw ....... 
j~éto, etfi eegtiidn. rejeito do por quasi unani~ mento e _multiplas fraudes de que ultima~ 
Dlidade, mente ~ut theatl'o a praç-a commercial do Rio 

li' qM a 1Mlfadatla dõuMrtâ tem contra sí de Janaro. . • • . 
os p-rínci-pios ba,sicos da sciencia cm ma teria E quando .. a emtssao nao s~ funda na ru1uesa 
bã.il~ll.l'il:l. é recordtt, pelo l)Msado, tt. mai~ do- creada, e nao t~m 0 correctivo dv, convetiLili-
lorosa é"!:fie\t'iendtt. _ dade, a ga.nanct~ do lucro ta~~ a augmentar; e 

Portanto1 n!i.o é nUVt\. _a idéã; fól sempre 0 seu des~nvolvimento superiOr ao movimento 
mal succedtdã; o quê, D.J1ás, nKo e pn,ra ad- do3• negocws provoEa totlo. sorte de emprego. 
mirart, t9Uas a.s especulaçoes e aventuras as n_tais ar~ 

dom ~ltéllo, !lli.O Mnil~á, Sr. pre•ídente, o riscadas.. • 
ilisUl!t!esSO da dotttrina do La.w e de sua!! va· . AI:'eacçao nao se faz a~per~r; ê phenomeno 
rh.tntM, 11orqUé é ctmdit;ãO delta o cursõ fdr~ me.ytt~tvel -pelas conseq~enctas do cxces::~o da 
çt\dó; com b. rLggra'1ttnte de não ter limites a emtss~o como .ta~ deprermda ~ de~~alorisada 
emissão, verdadeiro contraste, nntltbcsc com• e sua mfluc~cta mdmx:t.'t, ma:s dectstva sobre 
pletlt dos \')rtndpio~ êcotiothicOS r~guladores ata~a cambml. . 
das emissões Dtgam o que qUtzerem os dontrinrtrio:"l. da. 

E!mlsSM b::Utcartn._ COrri ~üt'SO ibl"Q!tdo, ou n:oeUa IJ:lf!l'll ; ? seu excesso ou superabundan~ 
mésmo l~gtl..l mas nãt:lconvcrsh"él é uma oon• cta, expehn~lo a bo~ moeda e augme-ntando 
tra.dJcQâo noi terJ:tios, $in.ilo uma ffionstt•Uol!i""' 03. compromissos n.o oommerci~ exterior, -actúa 
dade ectmori'l.iC:t. e ~nfluc -pn,ra. a lJ.atxa do ~ambto pelo desiquili:-

l?or outro i::Ldo, s~jam qtltt.eg forem as ne~ Lrt~ do balanço mternacwnal.. 
cessidades da circulação, o numerario tetn um Compr~hendc-se o que seria uma emissão 
lilliit!3 t'êlaHvo, porqúe, si h!t escasset ou incon \'ertivel, cuja medldlt fosso o las~ro-teriu. 
e-ttw.so. pt'oduz~se á r~tt::tcç'to ou a deprecio.· súpe~abunr.lante como é cm nosso patz ; e de-
çâõ, phenomerto~ athbm:.:tàtaes. terrru~ando, portanto, a SU:QeraUundancia do 

E l .. 1 é 1 d . I ....... ". ib'l'd meioctrculante em -proporçlleS taes,ao ponto sse 1m1 e rcgu a o 11e a coL~l~rs .11 a· de annullal-o. 
de. pelo r!3embolso da nota. que da o cr1terlo Foi a sor.tc d~s assiqnados em França. 
pa.~n. a.vabar da escass~z. ou do e'X:ceSSO ~o Quando o pa1z pod1a quando muito comportar 
meto circula~ te peta_ ag1o da _nota, o_u ~ uma circulação de quatro milhares de francos 
moeda mél~lhcs., ou pela sua cquivalenctaj s1 fez-se a emissão -por qua.renta milh::tres e fi ! 
o nuinera.r10 ó bastante., . .. _. tal a dept'eci<:tl}-:'\.o,que uma nota de cem libr~~ 

A ~mtss~o_ sobre la~tro lltm10Yel t,êm. como tinha o Yalor de tre:> soldos e meio ; dahi essa 
cond10(t0 de sua EúbSIS\encia O . éúr!ló rareado, perturbuçilo temerosa profunda nas relaçõe< 
'POtq,ue o. nota não P,6de ller :Pagt~. â. Vistaj n~o economica...<~, de que se gerou a crise assom
e OOn"1ersive1. (Apo,adas-.) bro~a, porque .então pa,sson. aquella gloriosa. 

O curso rorçado é o duende da..! naç~es, naçn.o, que só a. força de multo trabalho e lfie· 
su_ppOrtatn~no pn.i:teB no-vos àu ~em riq,u~! à d~das reparadoras, mas difficeis; custosas, 
faltá de elementos que rcgula.risem a sua C!r• pnds a pouco e pouco.restabelecer a norma
culaçã.n pela. moeda. que SeJa medida e equi ...... !idade d11 circulação. 
va.lertte, ou fl.duciarià. oon"1etsivel ao rortador Dir-se~ha,quanto ao limite da emissão. que 
à 'Villta. a lei póde determinar o mttximo ilella como 

Sei que tdl.o ó outro o nosso fi'i.eiocircula.nte; fJ,z quanto ús emissões sobre lastl'o me'ta.tlico 
compootd do papel·moMa e de mocda"popél, ou f!duciario. 
de tacto incotn~ertive\; por d;.pender da. cir.... Responde1•ei que, mesrrlo assim, fult31 a con
cum.stn.ncia im!)rOVn.vel do cambio ao pn.r vcrtibilidade; que ó o criterio da sutncicncia 
durante um 1\nno. do nqm~m~'?_tc que determina o seu augmento 

Mas, pelo menos, a. moeda-papel ou nota ou d1mmUiçao, segundo o estado do movi· 
bancaria tf!m o limite illlllOJto pelo custv d.a mento ou repouso dos negocias. ora emittin· 
acquislt;[í.o do sem laatro, metal ou o.. poUca. ~o .m~is, ora retira.nd.o e resgatando parte da 

Com o lastro·Aerra1 cotno pretende o prú-' emJSsao. 
jeol;ot nlio he. 1ill1it.G po!lsivel sinãO a.quelle de~ · Afinal. ~o se concebe que se instit-ua. um 
tlll'lllUla.dO lll!l& enotlll!l e:tUI!liJ&o llla!Or de banco emissor fie notas inconvertiveis, e nllo 
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ê OUtra COUsa Unia einiSsã.o Sobre lastro im· 
movei. 

A emissão í'~pre.~ehta. a moeda; báter rnoc~ 
da é acto da soUcrnnia nocional c a delega
ção a estaltdcclmcutu~ Lant2.rios é l::lob u. 
condição do troco Ua nota ao portador e á 
"<.ris-ta em moeda corrente. O lastro immovel 
não 6 moeda, ou objecto de rwompt,a, S(.1lução, 
que garanta o reembolso da not.a, a qualquer 
fii.DI!tchto apresenLatla. (Apoiados.) 

Não ó que n nosso solo, que C a nosa grande 
riqncs::t, quanrlo po~'01do, cuHivaUo, não seja 
um elemento valioso do nosso credito. Pelo 
contrario. acredito que elle pr'lde censtituir 
umâ de suas bu....<:.es scgm•as, ma.s sob diversa. 
modalidade, e não como lastl'o de bancos emis
sores. 

A go.rantia. immovcl é a base do credito 
real, c não Uo credito commer,-·ial a que se 
filiam os Lu.ncos de emissiio. O credito real 
opera por tran:-:aç.ões n. longo praso, cm pre
stações por dett•rminado tempo, só então ex
igi veis. A emissão não rcprcsent<L moeda, mas 
u,w:t obrigação representu.da por letras ltypo
theca.rias mesmo ao pnrf,ador, mas não reem
bolsa veis it v-ontade Uclle. 

Eis o mister Jo immo-vel como ba,se de credito 
c nesta esplwra, tem im.port(lncia maxima, 
porque faz dccupln.r o capital realisado por 
emissão de letr<ls hypothec~trias, nos termos 
da lei de 1864. 

O Sít. UnALDINO DO Ar-.rAU.AL dá um a porte. 
0 SR. COELUO CAMPos-Assim é; ha quehl 

duvide da l'fficacia do credito real por emis
sio de letras hypni,Jlci:nrias. Mr. Dupin, em 
França, era um desses Jescrentes. e corno elle 
outros. Sou, entretanto, propenAo á doutrina 
de Jousseau, \Volo~ki e outros sustentadores das 
in.sUtuiçõos do crcdiLu real, acceitos, adoptados 
os correctivos rcpa.ri1.dores, e os tenho cotnu 
uma neccssidadf' nos~a, para que se mobilise. 
por tal processo. o nosso solo cm bem da cir~ 
culação c da riqueza particular e publica. 

Si o elemento immovel 6 condição ou base 
do credito rerü e reprc~P-nta, como garantia, 
a confiança, que ê o credito, nilo satbfhz toda
via a Iil.obiUdaUe do creJiLo commercial e 
mcmos á. emissão de notas paga veis á ·vista. 
parn. que ~irva de lastro a úancos crtlissores. 

Si visa o projécto a acctttisição de ca.pit::tes 
ptt.t'tt ô t~ti.ln~olho na_éio~al. pE>l:t. ~ar~ntiv. da 
terra o procúS~ó é outro; é orgtmisar bancos 
de crcditu rc:tl emissorGS de lct.ra.s h}'j;mthe
carias Uescont:weis no paiz e no C'Strangciro. 

Quando telllus a circulaç:'lo iiduciaria in
Cónvertivel, apczar dos es1orvos e artificias 
tent ldo:> para ·-~ circulação metallica., _seria 
curioso cntrà.rmos em outros tentamcns de 
éUja subs!steuci> é condicção o curso ror· 
QAdo 1 

""Não é com certeza o modo dê fortai.Mef • 
firmar o noYo meio circulante_, coíhó pre
tende o honrado senador pelo Piatihy, que 
tem a longamiuidade de ver no projéCto a so
lução da questão _financeira. 

Manifesta illusão ! 
O projecto não é, não será nüncti. urna. 

solução, salvo si, cornplet.amehte trahsfor .. 
mudo, se con vert.er ~ara o fim de instituição 
do credito real, que e t<t.mbem meio de haver 
cDpitaPs pela, valorisnç.1.o dos immovels. 

Mesmo como credito real, não seria u111a 
solu~ão, pois já neste sentido teDlos legis~ 
lação, que, quando muito1 necessita de re
toques, e por outro lado seria a_ sua infitteíJ.oia 
na crise financeira, r~mota, indirecta. 

Entretanto, Sr. presidente, salta aos olhos 
que a questão financeira é a mais momen
tosa, que ~e nos antolha, e pro ventura a mais 
temerosa, porque fl o reflexo pelo influxo 
recchiUo dos nossos desacertos politicas e 
economicos. Por isso mesmo ella. impõe-se 
ao nosso patr·otismo, reclamando o anodyno 
de uma solução com o imperio e a fatalidade 
da Sphynge:- Resolve-me oU êu te devoro! 

Como resolvel·a? Chegará a vez de dizei-o 
rmlo e:;;tullo do suas causas e ãntidotos de 
que precisa. Desde já, porém adea,nto que não 
seri pelos intuitos papellistas do illustre se-
nador pelo Rio Grande do Norte, nem pelo 
meta.llismo ã ou!rance do illustre senador pE'lO 
Rio Grande do Sul, querendo já e já a circu .. 
lação metallica. ~. 

o SIL RA,nao BAiwl!LOs- Não disse que 
queria já e já. 

O SR. COEL!IO E CAMPOS-Como do ! S, Jk. 
pre.trndia até, pela venda ou arrendamento 
da Estrada de Ferro Central, haver o ourone
cessario para o plano de circulaoâo meta.ilica 1 

O Sn. RAMIU.O ÊARCÊL0!3 dã Uni a.parté. 
O SR. CoELuo E éAMPOs--AdqUitisS!i v. ltt. 

quanto ouro pudesse, seria. emvllo, não ché• 
garia a resultado antes de preparar o te:frêíió 
sour~ que arlecta;se o se'! ediftciõ põr duas 
fi?.Odlda~ cssencmcs : o eqtulibrio õf'êi).ill~nta
rw e o saldo, pelo menos, hó balanço intêi'• 
nacional. ( Ap 1rtcs .) 

Antes disto, niio haverá ruodo dê !rãnM!' 
as arcas do Thesouro .út!- dps bànc~s para détoc 
o. o~r?, elle se ev~d1ra IrremiâSIVêlniente, ~ 
seria qu~lquer sact!l!clo em pural)erda. (Apa·r· 
tes e apo tados. ) 

Re<trinjam-se M despezas Ji'\í'a o êqü!líbrlO 
orça.menta.rio, fomente-se a ihdu.:;tria parti. 
? saldo .da permuta intel'naciona,l e (j fiiã.i9 
1rá por .s1 ; facil serâ â entrada ·no reihrten 
mett.ailico. 

Antes disto não ; outros serão m alvitroo 
de prepa~o precursores do bó!íi tGBilllllm. 
( AP"""' da {!•. k•nllro 11aYétlloS). 

..;,i 
__ ._,:o 

__ : ~o<..;j 
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0 SR. CoELHO E CAMPOS- Em thcoria, no 
fundo, de accôrdo com o nobr~ senador ; sou 
da me.sma escola. 

Mas tudo tem seu tempo e opportunidade, 
e infelizmente são ainda ncccssarios oukos 
processos ate que sejamo:; habilitado5 a pra
ticar a thcoria do bom regimcn. 

Quaes esses proce~oos o Senado terá occa
sião de estudal-c~s e adopta.l-os como entender 
em sua sabedoria ; mas seja elle qual for, 
não será aquelle de que trata o proje
cto. 

Seria, como se diz, a emenda peior que o 
soneto. Com certeza tal não havera. 

Tenho dito porque voto contra o projecto e 
porque o assignei com restricções. (.Muito Uem; 
muito bem.) 

SESSÃO DE 3! DE AGOSTO DE 1892 

(Vide [1"-g'· i22 do 4.0 vai.) 

por outra na qual reconhecia o dir"ito df>stes 
sobre o seu territorio e rerras devolutas ncUe 
comprehenrlidas, só U.ando i União o terreno 
intlisp<msaYel que elltt Ill'ecisasse para as obras 
federacs. 

A emendn. d<t commissão dos 21 foi sub
stitniUa por outra que consagra o mesmo prin
cipio e que ficou sendo o art. 134 da nossa lei 
fundamentu,l. O pensamento da Constitui<;ão 
ficou claro e pn.,tentc. Elia quiz que aos es. 
tudos pertencessem todos os terrenos devolutos 
comprehenrtidos nos limites do seu territorio. 

Procurou·se dar aos e~tallos da nova União 
brazileira a mesma. aut•:nomia e sobc.r::tnia de 
queque gosam os estados da União Americana. 
( .. Apoiados.) 

UM SR. SENADOR-Mas não se chegou a esse 
resultado. 

0 SR. NINA. RIBEIRO-Ahi cada estado CX· 
erce a ma i~ completa soberania sobre o seu 
territorio. A União sô tem direitos sobre 
aquella parte conhecida sob a. denomição
Territono-ate que e;:; te, por ~ua população, 
por seu desenvolvimento material, attinja á 
categoria de estado e seja como tal dccln.rado. 

A constituinte Umzileira obedeceu ao mesmo 
pensamento e dabi a disposição que permitte 
aos estados entre 1':i estabelecerem os seus re
spectivos limites, legislarem sobre as terras 
devolutas. Dahi a dispostçfio que sú reconhece 
á União direito sohre aA terras devolutas in
díspensa VE'iS p::tra a defe::;a das fronteiras, for
tificações, construcçoões militares e estradas 
de ferro federaes. 

O Sr. NiUc.""l> I~iheiro- Sr. presi
dente, o meu estado de sande não me per
·mitte acomprtnhar o illustre orador que me 
precedeu, em toda a sua longa argumentação 
tendeu te a demonstrar que os terrenos de 
marinha não estão comprehrndidos na dispo. 
si~oconstitucional do art. O,i, que reconhece 

. como pertencendo aos estados os terrenos de· 
volutos situados nos seus territorios. 

s. Ex. alongou-se nessa demonstração para O SR. UBALDL"fO no AMARAL- Isto b quan-
provar que, por disposiÇ(íes anteriores a do se trat<t de terra;; devolut.-'1s. 
nossa Constituição, terrenos devolutos e ter
renos de marinha reJlre~entavamcousas difl'e· 
rentes, sujeitas a legislações especiaes, e que, 
por isso, fttllando a Constituição unicamente 
em terrenos devolutos e não nos de marinha, 
sómente aqueUcs passaram a pertencer aos 
estados. 

Antes de tudo cumpre accentuar que an
tes da COnstituição jâ os terrenos de mn.rinlm 
pertenciam as camaras municipaes, sendo es~ 
cusado a Constituição, caso quizesse, se cm
bren1lar por essas distincçõe.~ e divisc1es esco
lasticas, mencionar aquillü que j{t não per
tencia á nação. 

Sem pretender destruir a argumentação do 
honrado senador que me precedeu, lembrarei 
ao Senado o que se passou na constituinte 
quando ella se oecupou da disposição em 

0 Su.. NINA RIDEIH.o-E' pois um direlLo 
expresso c inccmt<"st.~vd o que reconhece() 
dominio Jos estado.._-; sobre todos os terrenos 
que iorem devoluto.-:; e que estiverem den
tro do seu territorio. 

Os SRS. TJ RA.LDlNO DO AMARAL E COELHO 
CAMPOS-Não apoiado. 

O SR. NINA. RIBEIRo-Dentro dos limites do 
territorio estão comprelwndidos os terrenos 
de marinha e soU a denominaçiio de devolutos 
todos os terrenos. comprehendiUos os de ma
rinha, que não estiverem no dominio parti
cular. (Nrto apoiados. Apai!J.dos.) 

0 SR. UBA.LDINO DO AMARAL- Nunca nin~ 
guem confundiu terreno devoluto com ter
reno de marinha. 

O SR. CoELHO E CAl\ot:Pos-Nunca. questão. o projecto do governo provisorio Só concedia O SR. NINA. RmEmo-Tambem é certo que 
aos estados uma porção de terras devolutas a distincção não altcora o prP.ceito constitu
que por lei especial fosse dete~·m~nada. A ?Dffi·~· ciona~. Uns e outros t->:-:tavam. sujeitos a leis 
missão dos 21 mandou RUbst1tmr essa d1spo- espC'Cm.es, roa~ todas essas le1~ acham-se re
slc;ãtt, a.ttent~toria da autonomia dos estados, vogadas, por contrarias ao enpirito da Consti-
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tl}icão, pois aos e"sta1o::~ passoü o .direito de Ie
gi~lar :;;obre a materm. (Nao apowdos.) 

0 SR ÜOELIIO CAMPOS-Qual ! 

O SR. NINA HIBEIRo-AtteuUa o meu no
bre collega.. 

0 SR.. UBALDL"l'O. DO AM.\RAL-Mostre o ar
tigo da Constituição que determinn. isso. 

O SR. NINA RmErao-0 art. G4. 
0 SR ÜBALDINO DO AMARAL-Esse trata J.e 

terras devoluta.:~. 
0 SR. NINA RIBEUw-,.Sob e~t:1 denominaçã.o 

estão comprr1H?ntlido~ todos O.:! terreno~ sem 
dono, inclut:Jive os de marinha. Não devemos 
desprcsar no c~tudo de qualquer lei, quando 
a sua lettra suggcre duvida, o elPmento bis .. 
torico. Qual o pcn~amcnto do lcgi8lad.or 1 
Abramos o3 annaeg da Constituint-e: o que 
ahi vemm '? O pen:-:amento congenitu á idéa 
da federação. _ 

Cada e"tttdo independente e autonomo com 
direito soberano sobre o ~eu terrítorio. Nem 
de outra maneira se comprchende federação 
de estados. 

A Constituinte fui alCm. Mandou que os 
proprim: nacionacs que não fossem necessa
rios para serviços da União passassem ao do
mínio dos estados. Esta disposição até hoje se 
conserva lett.ra morta. Até l.Luje os_ estados 
estão privados de um direito, sem attender-se 
para as difficulades com que luctam na época 
de organisação que atravessam. 

O Sa. CoEL!Io E C.wro.s -- E' preCiso que a 
~nião declare p~imriro quaes os proprios na
monaes que pree1sa rara os serviços fedcraes. 

0 SR. NINA. RIBEIRO-E porque não O faz? 
O projecto votado o anno p._1.ssado pelo Con
gresso não foi sancctonado, e ó indesculp::tvPl 
que_rH:'r~rw,~cçfL ainda sem f:Olução do Poder 
LegislatJvo. De pol'lse desse~ bltliL'5, esta a União 
a auferir rendimentos que deviam pertencer 
aos estados, e que delles precisam para as 
suas neces3idadcs, tão respeita. veis quanto as 
da União. 

Si a União os aluga ou arrenda, é que não 
precisa para os: serviços ft•deraes e neste caso 
deve entregar aos estados. Si a ConstituiçãO 
considc_rasse como serviço federal a receita 
prov~mente dos vroprio>; nacionars, não teria 
determinado, no rmra.grapho unico do art. 6--1, 
que esses proprios J.Xl$Sttrmm ao dominio dos 
estados, porque a necessidade de receita para. 
a União existirá sempre e assim ficaria bur
lada a disposição citada. 

Sou forçado, Sr. presidente, a terminar. 
Mas antes direi ao nobre senador que me 
precedeu que, como um dos sianatarios do 
projecto em discussão, não acceit'o a interpre
tação que quiz dar ao projecto de chamar 
para os estados uma renda que de direito per-

tence a União. Não, Sr. presidente, assignan
do este projecto, não cogitei em desfalcar a 
União de rendimento algum em proveito dos 
estados. Meu tim foi defender um direito con
sagrado na Constituição e violado por u,m 
aviso do Sr. ministro da fazenda, que consi
dera v-::~, como de propriedade da União os ter
renos de marinha. 

Não exigo para os estados nada ma_is do 
que aquillo que a Constituição lhes deu, Co-_ 
nlLe~o as difficuldades da União, mas não 
será com a vioiação da Constituição que ella. 
conseguirá libertu.r-se dessas difficuldades. 
(Apoiados). 

Respeitemos a Constituição. o seu -pen
samento manife::~tado pela interpretação que 
vae no elemento h~torioo e no estudo 
do que se _passa nas naçoes sujeitas ao mesmo 
reg1men do nosso, buscar a verdade do sys
tema que deve estar acima de todas as oon-
veniencias de occasião. -

Não como um favor, mas como um direito, 
exigo que sejam considerados como perten
centes aos estados os terrenos de marinha, 
condemnando assim o aviso que pretendeu 
alterar um preceito consagrado na nossa Cons
tituição. (.Jfuito bem). 

SESSÃO DE 3 DE AGOSTO DE 1892 

(Vide p~g. 108 do 3"' ,·oi.) 

O ·sr. Americo Lobo~sr. _ _pre
sidente, hontem, quando orava oillustre sena
dor pelo Rio GrandedoSul,não('ra eu presente; 
aocontrario, teria apoiado o que affi.rmava S. 
Ex., de accordo com o senado mineiro, e qui
çá com o congresso fluminense, isto é. que o 
decreto de 28 de junho de 1890, na parte em 
que prohihe entre nós toda a immigração da 
Africa e da ARia, esta, ipso (acto,abrogado pelo 
art. 72 § 10 da Constituição Federal, cuja dis
posiç-ão se harmonisa com o direito interna
cional. o qual pcrmitte o ingresso e a sahida, 
ad libitu·ot, em qualquer paiz, a todas popula
ções do globo S. Ex. estabeleceu, todavia, cer
tas restricções, propondo que a cada um de 
nossos estados ficasse o arbitrio de adm_ittir 
immigrantes à sua escolha. -- - - -

Opponho-me com pezat~ a esta observação 
de S. Ex .• porque não está no arbítrio doses
tados impedir immigração alguma, porquanto 
devem elles ser obedientes e fieis exactores 
daConstituição Federal, e no port.iro de nosso 
pacto esta inscripta a plena liberdade de 
entrada e sahida no torritorio nacional. 

-__:;;,: 
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O SI\, RA14IRO BAJWF.LLOs-V. EJ<, estil en· 
gn.nado ;, Q a.rt, 72 refere·~S.~ aos estrangeiros 
resitlen~ po paiz. Tamb~tn jiL pensei asM 
sim, mas, ~tudando melhor· o artigo1 entewU 
QUQ havia :V.eGe.s.sfJladede w.Iopturmos o art. l,. 
do :ProJecto. 

O ·sR A.li!Egrco L@o-E:nti\o V. EJ<, collocao 
Brazil Í'óra do convivia das nacücs, danLlo ao 
n~Q Q"Qver.qo o por,lcr do de~kuir os laços 
q~~ no' prendem fi t~uo quanto ó !mma· 
ng. 

O SR, RAMIRO BÁI{.CELLos dá um aparte. 
O SR. AMERICO Lono-Como pórle harcr re

siclenciU! de u .. m eat.rangeiro no Br. azil sem en
il'IIÀ~ 1 A.dmlrP como V. F;x .. dotauo de um 
taJ~nto tão fot•moso, c tão vivaz qu~ntu ama
dvrl:l((fdo, q-u,oJr~ livr(lrDsidcnda,- não admit
tindo llYNl eutr~da e s~4\da, 
:M~t Sr, Pffl:sident~. quo :nos diz o direto in

ternacwnan 
.A,$ nn.çãQs f~Jrmam c;:n t!'e si os é I os de uma 

s(> ~e!a incU~oi4vel; nós, os ViTentes, osta.., 
mw e.~\I'eitameqt~ ))gados á mesma 11atureza 
p1ry~ca, e n~Q po~emos isolar-nos úe tudo 
q-u<;l nos çerça,., 4t4 qu~ ·nos confundamos no 
todo primitivo. 

O direito internacional motlerno não é in
diif~rente ao instíncto da solidariedade e por 
isso estatuc que as nações civilisadas não pns
sam fechar suas fronLeiras,não só aos cidatlã.os 
de outras nações iguaes, como aos proprio~ 
nomades, e ató aos Larbaros; a liberdade de 
comm_f;'lrQ\o $eria. Yi'ít ntgpia, si uos seiv~gens 
fosse interdicto lmptisarem-se nas therma.s da. 
civilisação. 

Esta é a regra, e S. Ex., como nenhum 
outro membro desta corporação, não pórlc 
CQ:t:üestlltl-ª deante do scculo em que vivemos. 

Nesl~s termo~. p~o •• \li>oe a que titulo o 
gove~no provfr:~orio fechou nos..aos_ porto~ p.os 
ha.bft,a.n~~ Ue dOtli'! cont.iQ~Utt.:!S, e arrogou-se 
cQmpetetlCl& sobrehlJ.mnna, querendo corrigir 
a ob(·~-Prim~ do Çre~dur. pela elimin~~ão dos 
chins, 1!!!1 ter\)<! ua humanidade. e pela ex
clusão qos hhltante• do t1ous continentes, um 
d~ qu4es flJra o Lerco da çiviUsação e das 
r§li_g:lõe$. A qqem s~rá Uçita ~brir um vallo 
d!n!lQflQ no i;leio das nações e li1Ucar a eterno, 
CO!l<!emuac~o \!Q Qh";m so~re rv.cas nume· 
!Will!liiiias 1 

O _gove:rno pro-Yi!lOfitl quando ~mpoz a inier
diccã.Ql qijq. Vl'\.1 QIW obtcrlccia talv-ez incon
SI1\0Jltcmeqte a umo. vropagaMa piegas. 

Tendo, yorém, o !ll't. 7&, § lO de nossa 
Gon!3ti~Ylc~o ;t,.bert.o v tt!rritorio nacional a 
t.Q.d os ~ imm.iq~utc;;, s.erp. selecção ou restric
cl\cl ~lgl!m•, e claro qnc a disposi~ãQ do ue
cr~\o 11~ g~ <!e jl!nllQ foi abrcgada virtual· 
!!)\lllte, e até !Wmira q11e vivrunos em paiz 
tií,Q poqco l\de~tn41do, que seja preciso ao Con
gresso N~Willlu.l r~q~r ~ e!!Cr\ptu a ob]·jga. 

çfw de suas leis, por :rnais absoluta. e palpavel 
que seja a incompatildlidar.le e;dstente entra 
as antigas e as nova::l disposições. 

Sr. pre:'idcntt:~. e innegavel qur a lei de 13 
de maio, por t<'H' sido uma epnpóa, teve um se
quito de tli::'S<ultres, não Ue sangue, mas nos 
dorninios da JWOtlucção e da riqueza publica, 
e desastres de elf,.'itus tão pcrmanc tes, que 
os pro!JlcmflS soriaes,sob quee:::ta mos,pn.reccm
mc derivados rlo acto gr:1ndioso, que libertou, 
e verdade, cerca de um milhiio de homens, 
mas destruiu simulta1JeumeHte as fontes da 
prorlucção o desorganisou nossa propriedade c 
indust.ria n,gricola. 

O que se via out.r'ora no Brazil? Lali1\m
dios servidos e enlUvados por escra.-vos. ver
dadeiros instrumentos ou manequins, 

Declaro, Sr. pre,cüdcnte, tcw sido abolicio
nist<t, mas não me envergonho do p::tssado, 
porque em todo o mundo existiu sempre e 
constantemente à escra-virlão como fUrma em
bryonaria e itnper!Htq., mn,s necessaria, do 
trabalho: um philo:-;ophn grego chegou ao 
extremo de ilivinisal-a. Púde-se ate pensar 
que a negra instit.uiçã.o reveste a cM.a passo 
novas fOrmas ; a servidão mcrlieval e a. 
moderna vassalagem do o,pcmrio, serVll appon
dice do apparelltu frio e impnsslv~I. á regu
laridade do cl}jas funcçõcs votu. a sw1 1-ida. 
inteira e pr('ndc a f<tmilia. Como quer que 
seja, a C'popPa de 13 de rn·-lio extln~LiiU a 
escravidão sob a fOrma antes existente, entrª 
nós, nms nfio ha ~popón. sem desfecllO tragico, 
e os fructos de 13 de maio ainda ahi estão: 
o cambio baixa á modiJ.a quo se ameaça 
estagnar a producç.ão. E qual sr.wU o futuro~ 
si não de nosso era.rio. ao menos de nossa 
prnpriedarle agricola ass~m despojada de re
cursos ou des~ruida c liquida,la1 

A esse~ latifundio~. verdadeiras manufactu
ras abandonadas, restava f.l. fusão reciproca e 
af0rma do anonyma,to, como meio mais natu
ral e menos nocivo paN o advento ou a 
metarnorphose da pequena cultura. 1-Iuitas 
fazendas p.18&1.ram de facto para o r.lomiuio de 
sociedades anonymas. mas tantu~ abusos se 
commetteram ~uts r2spr.cti vas organisa.çõc:! 
sociaes, que semelhante recurso está _l.ll)Sto tio 
lado. A consoquencia é que n.in,da não temos 
proprimhtdf'- di,-iJit.lu. ou pafl'Pllad~, sinão 
estereis e descarnados esqueletos de Iatifun
dios, de onde na.scla a riqueza puLiica e a 
sub:;;hstenci<L das fu,tnilias, agqra àbandonados . 
e desertos, perdidos seus. cafeeiros ou seus 
c!lnnaYiaes, e depreciadas suas L~mfeitorias. 
t1·ai.Jalho J.e muitos e m"Qito:::~ annos c P!'QLluetq 
de enormes sacri:ficios, 

Toclv esse capital perde-se, é'! que não JU. 
rendas, ou dal-as insignificantes, por f;llk1. de 
bl·a,as. 

Ao mesmo tempo, como que se extinguiu 
cntJ;e nóa o. Gul~ura. <los C1,.1reaes, q~e impor.,.. .. 
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tamos do estrangeiro ~ al w preço, e preço 
que ha de subir sempre emquanto este p:Liz 
não tiver juizo. cmquanto aqui e!1.tivermos a 
discutir questões ele cstlwtica. de raça. quando 
~ui~lo Ue qn_~ precisamos é de trabalhadores 
Já e Já. (A1wwdo,q . 

Nesta conjunctum, estamos ame!).ç.ados de 
fome, por!Jnc a subsistencia se torna. impo:g
sivcl pPL'l. carestia do.~ gcneros oJimcnticios e 
estamos ameaçados tle verdadeir::L prilga ... 

0 SR. TAVARES BASTO$- J<i. se SOffi.•e fome. 

0 SR. AMEIUCO LOBO- .•. e, como diz O 
illustrado collega, jli sofft'emos os seus errei
tos. Estou prompto, Ue minh~ parte, a. p;lgar 
o tributo como inJemnisação de uma _guerra 
fratricida, que felizmente nii.o se ateou, e este 
pensamento me consola M<1S é preciso tornar 
bem claro que partt remediar os males que jii 
nos as~oberbam e que se hão de aggravar 
cada vez mais, não temos outro meio- sinão 
declarar que o interdieto tle 28 de junho e~tá 
evidentemente abrogado pela Constituição. 

De facto, si por direito internacional e livre 
em nações cultat:~. a entmda de qualquer cida
dã._o ou membro do tribu. si os estado$. da 
União Bra.zileiro.. não p(lllem violar e:r:se- prin
cipio emincntemPnte liberal e humanitario; 
si atravessamos crise enorme o profunda; si 
da Europa nada podemos espetai' em tempo 
opportuuo, porque o immigrantc europeo 
dete~ta o. salario c aspira f.t profPlcdade de 
nossas terras ; si no~os agricu tores não 
devem mais continuar no regimen desacrificio 
e de deprmprmç~o a q uc estão condemnados ; 
finalmente, si nossas fazendas se acham, não 
já em difficuldades,mas na desolação. na ruin!\ 
e na miseria ; parncc~rnc olr\'ÍO que o recurso· 
para deLellar o mal e prtra )Wf'.;parar ao 
mesmo tempo a transiçã.o dav.nquena cultura, 
é chamarmos os unicos auxiliares passiveis: 
soLre isto nã.o h a hesitar. · 

Alguns esplritog elevados, mas dominados 
pr,la nevrose de corrigir a natureza, condem ... 
nam a intl'oducçfío dos chins, n§.o vendo que 
elles hão de manter nossa cxpnrtaç[o, hão· de 
dcseccar nossos pantanos peRtilenciaes o hão 
de crear celleiros, de 11ue tanto carecemos 
para a alimentação do povo. · 

Em verda.Je, sabt'-8e que a semi-escravidãp 
dos C·J,lws, que emigram sob contracto, ó 
inconveniente e foi fecunda em catastroP,hes. 
Mas o projecto n[o so refere a is~ o,_ só trata 
da immigração de um povo, cuja C'Xj.Stencin 
data de cinco mil annos e cujas instituições 
são dignas de respeitO. - · 

Em contcsta~5.o ás accusaç1"ics que se lhe 
irroga~ quotidiunament:.!, digo que na China 
a familm. e lj, pndra angulai' da sociedade e 
fôrma um Es.tado no E~ttulo. não passando o 
govQ:rno de mera, except:ão ou desclasstficação. 
Sendo a. famllia a regra,, não ha. celibato; desde 

muito jovon, o ehim oontrahe espona~es e ae 
casa : a religlã.o de Confucio,altamente moral, 
si nã.o ó o cull:.ú da humanidad~. nS.o passa d() 
culto dos antepnssados. isto é, da familia., N[O 
existe lá vocabulo equivalente i1palavvaamor; 
esto sentimento é expresso na China. po11 dous 
t"ymLolos graciosos e innocentes, a mulher e 
a criança, isto é, o afl'ccto sexual e a espe-.. 
rança de descendencia. · 

Como, pois, se equipava o oltim ao caolfe r 
Com que justiç.a se levantam anathem~$ 
contra essa nação, que vive pn.tr!archalmf3nte, 
quasi que sem leis escriptas, porque 136 tem 
um unico codigo, o criminal, anathema~ cpn~ 
tra uma aociedade tlio casta e tão morf,zerada~ 
onde existem cidades de 2.000.000 Y:a h~llh 
tantes, Hankow ~ ontle, du.:r,>~nte o longa capaço 
de 35 annos, só houve um homicüUP ~ Poi~J 
sof!l>em comparações vantajosM com O!!J esta.,. 
belccimentos industriaea Un Oh\p.a as fal,miOPJII 
do Europo, em cujatJ ofilo\nas se di~))uta a 
duração do trabalho e vivem o~ dous $-exos 
cm promiscuidade desgo O!l verdea annos I 
Uma noute de pekin reproduz porventur~ 
as caçadas fp.melioas a que &e eqtr!3gam as 
milhares de milhures byennas de I.-ondrea 1 
Si é exacta a accusação, corno 4 qua nquelle 
povo attingiu ao nu!Ilero de ~QO.QOQ.OOO de 
almas~ 

0 SR. T-' V 41tES !lAST<lll - )ls\e ajgaj'i&ffiO é 
argumento em r~vor <ia morali<lade d~ po~ 
Pllla\lío· 

O Su. 1\M~RJÇO Loao - Na Ohin~ !l~9 ll~ 
infa<lticidigs, simplcsme!lle por n~g llavªr re· 
lações illh;itas ; b;;a\'l; isto par~ Ml!'iW.r a 
pureza de srus costumes, !i;m ge~l 11 !lllse 
P'iz mal conhecido e)llre nós ; t<Jdavia, todos 
se suppoem oompewnlo~ p~ra ~maltiiçoal..P ; 
aão occidentJ,les, çu §ett_fil, !illGCeS13QI'B$, jll}ga.ndo 
orientaer.l ; m~s si O$t~3 q Uiiól}t'~Jn ret~Uar, 
quontas deformidal\es, q11anto~ vloios P quan~ 
tas iniquh!aMs ou cr\leldªde~ n~Q ªrtle\11..,. 
rinm f 

Pois os ooçitjeij\ª!lfl, que nea\ll §~culo t)e.
caem phy~ica ~ !ll9falmrnte, iijp oa mais 
proprios para Jlll!l"rem e wndemnar~JII c;c 
abrupto os c)<in' e a r~a ~marella 1 Pa ond~ 
Parta a investidura da f""uldade tão e;l\r~ 
ordinaria 1 Quem deu ao occi!!cni~l ~~a j\l
risdicção d\viua soJ,re o Qrien\e 1 J'im todo 
caso, r:.ra, nec~ss~ríQ cnlVir a torloii; ~ ~m 120n~ 
sequencia de \el p~oce~. ni!.o §ai qu~l §eria o 
condemnado, si o occidental ou ei a grieq1Alt 

Teern os chins um eexltlmento elevado qu~ 
compP.nsa de alguma sorte aua falta. ® 
expontanei[\ade ou iniciativ& ; 1s1ã.o elles QOJ,..
loctlvos por excellenaia, n!1o vivem só w.rs. 
ei, egoisticamente, mas para o circulo d& sua,s 
rel~ções o amisade: o altruismo, ei~ o chim. 

EHea nãp pesam soLr~ a sociedade, por.que 
dasconliecem o pauperhtmo, a. e.mola o a. mi ... 

--.::;: 

.• "'i!j 
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seria. Quando um grupo de chins desembarca 
em terra nova, o seu !lrlmeiro pacto traduz-se 
em uma associD.ção cooperativa, na qual fir 
roam o seu bem estar e fortuna, e a certeza 
de subsidias, em caso de necessidade. 

Nã.o temos aindl).. convenientemente Iocali
aada immigração europea; os italiano~!! e outros 
ov.erarios estrangeiros só permanecem- no Bra
Zll o tempo nccessario para se locupletarem, 
feito o que voltam a sua patria para nunca 
mais voltar: no ent~nto, prec ·sarnas alimen
tal-os, e a alto preço. 

E', porém, facto incontestavel que o europoo 
não serve p..'l.ra desbravar,fiorestas virgens, 
nem é apto para arcar com as intemperies de 
nosso clima. 

A ra.ça caucasfca, a despeito de tudo, ha de 
ser sempre. predominante entre nós, mas o 
momento é angustioso e urgente e cumpri? 
acceitarmos operarias asiaticos. 

Nenhumíncoveniente 1ta nessa immigração, 
de caracter provisorio. e contra os inconve
nientes de ordem moral, protestam a historia 
desse povo e sua. . constituição social, porque, 
além de tudo, é tolerante e professa nada 
menos de tres religiões, uma d·1s quaes o 
budhismo. precursor do christianismo. Dew 
mais, tendo elles as vistas fitas na Cbina, são 
simples apparelhos de tarualho que "Veem e 
e "Voltam. 

Nestes termos, não ha possibilidade· de in
fecção e cessa a razão ethnologica. Venham, 
pois, os chins, salvar nossa. lavoura e fecun
dar nossa terra, emquanto não sôa a hora da 
banca-rota. A seu turno virá o egoista eu
ropeo: o chim será o traço de união entre a 
grande e a pequena lavoura. 

Na America do Norte sua concurrE'ncia to
mou ta~sproporções, que quasi eliminou o ele
mento europeo, principalmente irlandez. Mas 
aqui não existe sombra de trabalho, e tão 
desorganisado caminha o serviço agricola,que 
ninguem conta com o dia de amanhã, a mi
seria está estampada nos latifundios ; seus cn.w 
feeiros semelham cyprestes e seus canna
viaes choram como si crestados pe L't lalnwcda 
da. maldição divina. Partindo do grosseiro 
concurso dessa raça infeliz que deu, em se
guida ao 13 de maio, tantos exemplos de sua 
sentimentalidade e de seu espirito ordeiro, 
não nos é licito transpor de um salto tuda a 
escala humana e attrahir p.e chofre, sem ne
nhuma transição. para aPOSsa lavoura o typo 
mais perfeito. 

Na mesma raça caucasica não se deparam 
Apollos dirigindo a charrua: ao contrario, a 
:parte mais rustica e mais ignorante dos povos 
é que Se VOta á cultura da terra e á eXJllOração 
das minas. Succede muitas vezes que da cama
ti-amenos elevada brote um organismo supc
~r,mas._quem conhece de perto as populações 
sabe perfeitamente Q.ue é uma chimera an-

dar-se á procura de opera.rios, de negociantes. 
de letrados ou de artistas todos formosos e 
uniformes. 

Sr. presidente, como reprefl.entante do esta
do de Minas Gemes. animei-me a manifestar 
estas:: eonslderações em favor do projecto em 
discussão, cujo autor, o nobre senador pelo 
E"'piritn Santo, prr~tou com dle ;;;ervlço rele~ 
vantissi:mo á nação. ( .. Vtdto úem, nwito bem.) 

SESSÃO DE 3 DE AGOSTO DE 1892 

O Sr. 1\:lon:teiro de narroFI
Quando fallou hontem o honrado senador 
pelo Rio Grande do Sul, fui por elle interpel
lado afim de deda.rar si acceitava ou nõ.o, 
como accordo, as emendas propostas pela 
('ommissão em seu parecer. porque, sem a 
acceitação desse accordo por mim, os mero~ 
bras das commissões, ou da sua maioria. vo
tariam contra o projecto. 

Eu dissehontem. Sr. presidente, o que pen
sa v a a respeito. 

Fazendo parte da. commissão de :finanças, 
mas sendo autor do projecto, julguei que era 
tlo meu dever não assignar o parf'cer, mesmo 
porque, comquanto accr>itasse no seio da com
missão o accordo a que tínhamos chegado, 
apen::ts como meio de tornar viavel o meu 
projecto, declarei francamente que divergia 
no ponto de vL.;;ta da supprE>~8ão da subven
ção; e taml;em, como tive occasião de demon
strar no seio da commissão, em rel~ãoá pri
meira emenda por ella apresC'ntada, porque 
a causa que me fez oíferecer o projecto, man
tendo a prohihiç-ão do decreto tle n. 528, 
quanto aos africanos e asiaticos, com exce~ 
pção sómente dos chins e dos japoneze~S, foi, 
não só por julgar estes os rndhúres traballla
dorr.s 10' querer condescender com os que se 
oppõem a vinUa Uos outros, como principnl
mente por entender e querer tornar claro 
que era direito da soberania nacional excluir 
qualquer massa de estrangeiros do seu terri
torio, parecendo-me sempre que o art. 72 da 
Constituição garantia os direitos individuaes 
dos cidadãos e igualmente os dos estrangeiros, 
mas aqui residentes, já existcnte:3 na popula
c;.ão. e deYendo ser tratado~ em pe de igual
dade com o nacional. 

Esta opinif1 o não significa que tenha pre
conceito algum contra os outros asiaticos ou 
contra os africanos; mas, pareceu-me de bom 
alvitre só estabelecer exce[Jç.ií.o em favo,;r do 
chinez e dojaponez. 
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As commissõcs, :por<''m, entendem conve- porque, justamC'nte a febre de emprczas, que 
niento supprimir a parb-l dn artigo relativa á se teem formado nos ultimas tempos, tem 
revogação parcial do decreto n. 528 por jul- produzido um certo dPsanimo, principnJmento 
gar que C'! te rlecreto e~tá ipso facto reyogado, para o lavrador, que foi sempre infenso ao 
desde que se diz na Constituição, que é :per- emprego do capital fúnt do seu ramo de la
mittida a entrada c salüda U.os estmngciros, voura. 
e o projectu permitte a. dos cllins e dos japo- Ora, é sem duviU:a. de grande conveniencia 
nezes. para. n. boa escolha dos trabalhadores, que se-

Não ponho duviUl1 e concordarei com essa jam os proprios interes;m.dos no resultado os 
emenda ; mas. quero que fique Lem claro, encarregados Uella, con.stituidos em associa
para que no futuro não se diga que nós pre- ção. 
judicamos a naç-ão, trazcndo-llH:~ rivalidades :Mas, uma; vez que as illustres commissões, 
de raças quando só pretentlL·mos Loue.ficiar em seu modo de Yer, julgaram que até por 
â lavoura : quero que fique l;em claro e convenicncin. do Thesouro Publico, pelo esta.do 
patf:'nto qw· o meu mudo de C'ntew.ler é este: t.le Uepauprramento n. que tem elle chegado, 
temos o direito de impedir n, entrada de por continuas sangrias e augmentos de des
grando massa de immigrantes, desde que pents improductivas, não convem que se oner_~ 
possam ~rcjudicar a nossa nacionalidade. mais com C3Sa garantia de juros, não quero 

Esta e uma questão que póàe aifectt~r os me arriscar a perder o voto e a boa vontade 
interesse.:; geracs da nação, a sua paz e pro:;~- de tão il!ut:ltres collegas, deixando de acceitar 
peridade, a. sua união, que ~·olloco acima de a emenda que foi por elles apresentada. 
tudo, c, 110r isso. ent~utlo que nã.o pOrlc :-:er Porta,nto, ucccito·a, urgido pela« circnm
rcgida e nem foi prevista pPlo art. 92§ JOn stancias, mas não porque entenda que seja 
da Constituição, que dá livre entrada e sa- ella. justa e conveniente. 
llidn, aqualqner :r·esideute já no pn.iz !':em passa,- Insisto neste ponto par•a que fique bem claro 
porte; mas, isto não quer dizer que não se o meu pensamento. 
tenha o direito de pôr cmhargos a grande:; O calculo ainda ha pouco apresentado pelo 
levas de e:::tn:mgciro~. que ~e introduzam em nobre senador do Rio de Janeiro vem demons· 
nos::o territorio, quer dizer que o direito de trar, com o rigor dos algarismos, os graves 
libcl'dade pes~o:tl, c o de prOJlriedade ficam prejuizos que soffrem os agricultores doEs
perfeitamente garantido~ a cada individuo na- tado Fluminense no ramo conhecido da agri
cional ou estrangeiro ja residente. cultura tle café; vem demonstrar que cento e 

Portanto, não po~~o acompanhar o nobrtJ tantos mil conto.;; de capital e não menos de 
senador o Sr. Amcrico LoLu em sua opinião 48 mil de renda perde a lavoura do Rio de 
de que, com este paragrapho, está implicita- Janeiro pda falta de Lraços. Igual prova se 
mente revogado o decreto, n. 528 de 28 de poderia dar quanto á hLVoura da maioria dos 
junho de 1880. estados. 

Tambem pPm:o que i' necessaria, e deseja- S. Ex. tarnUem demonstrou que um vasto 
ria que não fosse supprit)üda, a suUven~,"ão e de~prC'zado terrltorio, cuja situação edis
destinada pelo projrck á intrutlul.'ção de im- posição topugraphica é a melhor possível, 
migrantes, Bem distincção de procedcncias, Ueixa de ser aproveit..tdo pelo proprlo traba
porque clla não ~é mais do que um auxilio lhador nacional, entretanto, delle saltiriam 
llldirecto empregado pela União, em beneficio ricas messes capazes de abastecer a população, 
de todo o paiz, e de que estou ~erto o rcsul- desta cidade e de muitas outras do interior, e 
tado será lucrativo, porque esse::! immigmntes mesmo a popnlnr;iTo rurnJ, que, infelizmente, 
darão incremento á riqueza do paiz. como Uisse S. Ex., precisa importar generos 

E si for applicario á importação dos cltins. e de primeira nccessid<~de, generos que o nosso 
japoner.e.<s, que virão como trabalhadorc~ tem- sólo púdc produzir com abuudancia, mas. 
pararias, porque, raros são os que não de- qun não produz por causa da preguiça do tra~ 
sejam voltar ao seu paiz, infalliYclmente se balhador nacional. 
estn.lJe!ccerá uma grande corrente de vinda e Sr. ;presidente, creio que ninguem de boafe 
sabida, constante Ue numerosos trabaU1adore3 pode.ra mais sustentar o preconceito que lla 
asiaticos, a qual por força darlL lucros consi- contra os chins, ninguem poderá mais allegar 
dera veis aOS! em preza rios dos sp,us transportes a di1ferença de raça, a má qualidade desse 
e aos seus agcnciadore::;; nessas condições me trabalhador, os seus defeitos de caracter, a 
parece que a sulnen<;,·ãu não se tornará effe- fraqueza de sua organisação, o despotismo e 
cliva, não pas.::ando de um Incentivo para ::ts atrazo das sua~ instituil;0es, _para vir oppor-se 
associações, que se occuparem da import&~iio ~ á suu. introducção neste paiz. 
e alliciamcnto nécessarios desses immigran-~ Entretanto, como o nobre senador pelo Rio 
tes. Grande do Norte, a quem tive bontern a honra 

Este auxilio dado ás associações em que de responder, citarei estu.tisticas. 9ue contes
predominem lavradores, considero nccessario, tam vantajosamente a sua opiniao. 

SE."'A.DO A. Ci 
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Não sei donde elle tirou os dados que nos 
apresentou, rcfcrenle:s t1 porcentagem de tra
balbudorcs cl.Jíuezes empregados em di ,·ersas 
indm;trius na .Amcrica J.o Norte, apre~ent11· 
dos como um fJ.do paro comprovar pz>inci
p[tlmcnie que lU. uileti só se dedicam â a.gri· 
culturq.. na ra,zilo de 25 IJ 1 fi• 

Devo respou<.ler, em continuaç-do ao que 
1wntemjácxpendi,queissu 13e explica perreit<L· 
mente. Nos paizes rico~ de miner:tes e prin
cipaimcntu do ouro, coma na Cali/i.lrnia, por 
exemplo, não se cuidou logo Ue aproyeita.r o 
solo pn,ra a producçãq agrícola; a nossa pro
vjncia de Minas, no tempo colonial principn.I
mente, nos deu outra prova disto, entr·cLautu, 
depois da entrada do cllim na Oalifornia co
meçou-se a cultiYar o SQlo. 

Nessa terra do ouro todos se entregaram ao 
trabalho da sua e::rt.racção, pouco se impor
tando com osoutrus ~ervicos ea.té com a pro~ 
pria alimentação, que turnoQ-se carissimn, c 
foi o cl!im que o::; veio livrar da tiJme, da im
port.:<:tção dci.s gencros alimcnticios, ao passo 
Q_QEl os ajudou a cxLralJir ln<.Lis ouro, e a fazer 
estradas de ferro. que Iiga~sem os dous occa~ 
nos,e os Ii vrassem do isolamento. 

Foi depois ql)e clwgou li a immig.ração chi~ 
neza, que a caro;;;tia do~ yiverm decresceu, 
pois Of:!: çhincze:o.; dt•dicaram~se á cultura do 
sólo, e ta.e~ foram as boa::; colheita!:!, que 
ceHsou a im 1 ortação de eereaes para aquelle 
osk1t10, tudo alli prospProu, c, em contrapo· 
sição ao qpe o CongrOS;o:o Con::~~ituinto da Ca· 
lll'urnla, citado pur S. Ex., determinou na 
Constituição que decretou contra o cllim, 
para repelln~o e evitar sua p{'rmanencia, ou 
o seu augmento alli, lXH;;;o citar dispmd~ii'ics 
do Congresso dcs:se m(}smo e::ltado inteira
mente favoravei:-1. 

E~se Congresso nom~ou uma commissão 
para, correndo as localidades, tomar infur~ 
mações, colligir cstatisUcas, ~dar seu parecer 
~ rçspelto das vantagcrts que es::;es immigrau~ 
tes tiniJam trazldo para a riqueza daqnelle 
estado e influencia por e!les exercida nos cos· 
tumes. As conclusües da commissão foram a~ 
que vou l(!r, como se acham na ol.wlnlw .. do 
Sr. Salvador de Mendonça ('e) : 

< Foi assim que mse document.o declarou 
que os co::;tumes nada tinham so.trrido ; com 
uma população chineza ~vuHat.Ia, em 2.783 
sentenças prof0t'it.Ias em 1&31 em S. Francisco, 
só 168 couberam aos chins, sendo tres quartas 
partes dQ,s delinquentes desta nacionalidal)e 
mullwres de mi vldn. Quan~u it. rlqueza do 
e.sta.Uo, essa. tinha ~anlJo consirlcravclmente 
com o~ chins ; só os Impo.:l.os pagos por elies 
nesse mesmo anno de 1861, ou pelos objectos 
de sua producção c seu consumo, ~'-Ubirílm a 
13.974.909 dolli.!.rS ou cerra tle 28 mil contos 
de réis. E~se IJU.recer, tentlo apontado os Lu
neticios que essa hnm.igração trou.x:era ao 

ef:tado c os vexames e perseguição que em 
ü·oc.·t receUia, terminou pcdin·lo que se ap
p ,l/asse para o governo federal. afim de que 
ml'llwrasse a contlição legal des:,;es imp)igrlln
tes, u que chama qerde mhi!iraL•et. » 

Ha m<tis o parecer nuta.vd do autor tio uma 
monugraphia soúre a immfgração c!Ji~oza nos 
Estadol:l unidos, o Sr. S. \VeUs \Vlll1ams e o 
vou ler tamUcm, porquP, C um apanhado es
tutistico, que dcs0o contrap1lr ao que aqui 
aprt•sentou o nobre senador pelo Rio rtrantle 
do Nort~ ; contém varias ttwtu::l rela ti vos a 
esse ramo da immigraçU:o e, portanto, vem 
muito ao caso, para destruir com argumento 
irrefuta vl'l esse ca.stello,que se levant;t contra. 
o cllim {fe) : 

« Os relatorio.s de varias penitencia.rias o 
casas de correc~~ão da callfornht fornerem 
dados p:~ra julgarmos do proceder desses iro.;. 
migrantes. 

De 03.000 cltins 198 esta vão na prisam do 
estado em 1877, ao passo que nessa mesma,. 
época h a via liL 347 bram:os. 

No espaço de l2 annos foram sentenciados 
71 J irlandcze;; e 750 cllins ; mas, q. popu .. 
Iaç-ão irJa..n leza adulta era apenas de 35.000, 
ou cerca de um terço da cbineza. · 

Na escola industrial ( tamlJern estabeleci~ 
monto de correcção), havia 4 chins en:t 187,4 
em companhia de 225 de outros nac1onah~ 
dades. 

Nes~e mesmo anno, no Asylo de Mendi
cidade, de 498 mendigos niio haYiO. siquer um 
chim, ao passo quC'. havia 197 irlandczes ; em 
1878 havia umehim e 173 irlandt!ze.s, 

No rela.tot•io da Casa de Misericordia dE;! 
1875, de 3.918 cntraJa~. apenas II foram de 
cllin.s e 1.308 do irlamlozes; em 1878, ele 
3.007, 948 foram de irlandcz~s e 6 de cltins 

No Iazaroto para moi estias contagiosas havia 
22 recolhidos nenhum dos quaes era cl.J.im. 

Só na cidade de s. Frn.nc1sco as prisõe.-J por 
embriaguez, dumnte o unno findo em 30 de 
junho do 1878. foram de G,t27, nenhvma O.as 
qnaes rccaiJiu em cllim. 

Na me ID\i cidade e no mesmo lapso de 
tempo faJlecer~m 4.977 indi,·itluos, denLre os 
qnacs 400 eram chins e 093 irtlandeze-7..» 

0 SR. RA!\'GEL PESTA!\·t..-Parcce uma esta--
ti~tica organisada por chlns. 

0 SR. 1\Io~TEIRO DE DArmos - Pois, foi 
organi~ada por um norte~americano. insus· 
peit.o u de~sa rp..ça, que tanto odeia o chim, e 
é tran:;cripto este pedaço, pelo Sr. Salvador 
de .1\.lendon..;a, que uã.o sertt sunpeito, pelo 
mcno:,~ ao noLrc senador, yorqu0, contriliuiu 
COII! S. Ex. na,. propaganda repu!Jlicana, foi 
sempre homem do idéas adeantatla8, tinha, 
talrcz, prennções contra os cJ1ins e. deJ;lois 
de (!$tudos serios, muduram-s0 essas preven
ções em j u.stiça baseada na verdade dos factos. 
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(Címtinua l.l l~""); ~Em vista. destes algarismos 
o Sr. S, VVcll~ \Villinms. admira-se de que 
haja ainda neste pui~ quem se aUalance a 
dizer que a immígração clüncza é composi:.:'l. 
de homens viciosos, vagabundos, lepro:'os e 
tudo mais quanto lembra a animosidade de 
seus detractoros.»-

Sr. presidente, coroando estes UaUos csta
tistiços com uma opinião de que deve ser tum
Lem Uc muito peso, vou ler ainda ao ~enado, 
a qnem peço desculpa de taes citações, a 
opinião do general ÚL'ant ~olH'o a animadver
são çontra os chins. 

'l'oUoJ ~al.Jem (1UO foi e:o:ta ~ó umn. questão 
de inteN<i8é, e entrou nella o socialismo, que 
t<\ntu tutu fH'(W\trado convulsionar as nações 
da "_f:uropa e mnis ainda da Amarica do Norte, 
mas, nunca existiu na Cltin::t.. 

Foi isso que excítuu essn. animadversão c 
levou os Congressos da União e dos estados a 
adoptar a'l mcdiY.as rcpre.'siva dessa colonisn.
çãa, não foi a má qualidade do chim,não foi o 
prrjuizQ que nlgum estado pudesse ter do Keu 
trabalho, mas, o receio da luta que se po
dia estalwlec0r p('lO ódio de raç1, e que de 
facto t~;IH pi'ipcipiou entre o trabalhuU.cu~ eu
ropeu e o chincz, sem a menor provocação 
por _parte d~sLe. 

E a provo. t19mol-a, nu.t.\s uma. vez, neste 
conceito do general Grant que dirigindo-se 
a uma commissão de chinczcs de George Town 
em Pulo Penang, quando cllc pqr alli IKt.s~on 
na sua viagem ao redor do mundo, a qual, 
em nome dos negocirmtes chinczcs, lhe fez mn.
nifestação de sympathia c lhe pediu que in
terviesse junto aos americanos do norte para 
que fus:-c;em ma.is jtt."tireiros pnra. com os da 
sua nacion::tliUadc, respondeu-lhes desta ma
neira. (rê) : 

«Que a hostilülade de que se queixavam 
não representava o sentimento real do~ norte
americanos, mas E'ra obra de demagogos que 
nesse prtiz, a.~sim como cm outros, especulam 
com a qucstiiu de roça, ou de nacionalidade, e 
favorecem qualquer medida opprA:-:~ivn. ctne 
possa servir aos seus inf.eresscs politii'CíS. Que 
elle nunr:a duvidou e ninguem podia duvidar 
de que, afinal, fusse qual fo.:;se o cífeito da 
JWCSAnte agitação, o povo norte-anwricano 
havia de Ll'u.tu.r o chinez cvm LLn~evolcncia e 
justiça, c nãr) denegar ao po,·o li~>re e lndHs
tdoso da Cbina o agasalho com que recebe o 
resto do mundo.» 

O Su, LAJ'El~-Esw é qm depoi:menta muito 
Yal(QSO. 

0 SR. MONTEIRO DE llARltOS-Creio que isto 
respon!le ou destroe bem a imprPI"siio qua nos 
quiz causar o nol·re senador do Ria Grande 
do Norte. f.:tzcwlo ver que alli tinha L~temu
nbado u. a.I.Iimatlversüo conLra- o chim, o que 
diziam alli os noliticos, as poo.:;oas com quem 

elle conviveu durante o tempo em que lá es
te\TC. 

0 SR. RANGEL PESTANA .,..-- 0 chim não era. 
eleitor. -

O SR. MO:NTETRO nm BAnHos___,. Sem duvida ; 
o nobre senador diz muito l.Jem. Si o cllim 
fosse eleitor. si o chim pudesse influir, como 
o irlander., rm.ra as espcculllçõcs dos politicas, 
elle seria ccrt<Lmente melhor acolhido e não 
pnrseguido. 

Sr. presidentf', é um facto que eu tambem 
pos:~o comprovar pBla citaçiio de -qm trecho de 
artigo, que li cm umao!Jra do Sr. de Varjgny, 
sobro os Estados Unidos: essa animadversão 
dos americanos conti-a o chim provém unica,.,. 
mente da superioridade do chim sobre o tra
lmlhadur· eur·opml. Como elemento de traba
lho elle e incontestavelmente superior: ~ 
mesmo sobrio, é houesto, ó mais virtuo~o do 
que o europeu: cumpre melhor os seus de
vPres, os seus tratos. 

Vou l@r um peque-no trecho deste autor 
para se ver que não é t~stemunho suspeito, 
que não ê o Sr. Sa,.lvador de Mendonça, que 
aliis não citou sua. propria o:pirião, tran~ 
sereven, como eu fiz ver. a de um americanO, 
autor de uma monographia sobre immigração 
chincza. ; mas, uhi vua ma.is este pedaço (leJ: 

« Elles teem por- si os tratados, a lei, os 
principias de liberdade inllivillual consagrado~ 
pela constituição americana, e a cu.rnplicida.dc 
clara ou ta.dm, dos intere.:5ses materiaes aos 
énmcs fornecem b:;t.rato umn. mão de' -olir" 
intclligcnttl e docil. Isto é tão vet'dadeiro que 
a com missão do Congresso dos Estados Unidos, 
encarregada do CX<.ltllC da questü.o,a· !'econltccc 
explicitamente, concluindo entretanto cm\tru. 
f,3lies. Aqui citamos textualmente: O ImmF 
gmnte ch.inez é a certos res_pP:itos suprriar a 
outros. Ellc é soLrio, indusLl'ioso, pacientC', 
de bum humor e obctliente. Elle aprende 
f cilmente o se desempenha facilmente d" sua 
tarefa. Os chinezes presta.ram grandes ser
viços na California. Elles cavaram os canaes, 
exploraram as minas, esgotaram os brejos, 
construíram caminhos de ferro e contfibuirÇJ,m 
para o desenvolvimento Uo paiz. Si, pois, a 
questão se estallelecesse unicamente no ter
reno dos interesses rnateriaes, nenhqma du
vida haveria que no conflictu, quo existe 
entre a raça asiatica e a raça brança, ella.. 
deveria ser resolvida cm fa.vur dii primeira.»-

A commissão de inq\WI'ito. nom.eaUa. pelo 
Congresso a.ruerica.nQ para dar parecer a. re
speito da inw1lgraçãO chineza, foi quem dissfl 
isto, qne se al'lla transcripto na obra do 
Sr. de Varigny a respeito dos Estados Unidos. 

Sr. prr.~idente, creio, pois, que estPi é uma. 
questão vencida~,. 

0 Sa. BARATA-Apoiado. 



O Sa. MoNTEIRo DE BARROs •.• e que o 
corpo legislativo do Brazi! não púUe mais 
oíferecer reluctuucia á in troducção desses im
migranles, tanto mais qmmtlo. como autor Uo 
projecto, desisto da subvenção, não se trata 
de ill.zer a União Uh;penrter, iL não ser com a 
constituição du corpo úiplomatlco, dos a.gcnte.':l 
consulares e dos tiscacs ncce~:'\ados para a IJou. 
vinda dos mesmos immigrantc.:~. 

Não se tf"..tta, pol' consequcncia, de fazer 
um grande sacrHicio, e assim c~pPrn que, não 
sô aqui no Senado, como na C amara dos 
Dcpubulus o J!l'tUecto não encontre embaraços. 

O que deseJo tn,mbcm, .Sr. prDSidente, é que 
esta idCa não vá tam1em achal·O.::l nos es
tados. 

Receio que, considerando-se a questão, tal
vez, dcbu.ixo do pontv de vista da moda. por 
que, hoje tudo está prerlominado, imprngnado 
do espírito feUcralisLu, toUoo mundo quer dar 
arrhas de seus grandes sentimentos de c:m
tonomia c de .fcdcr<tlismo, sú se ouve aqui, cm 
toda a parte c na imprensa, protesLus em 
favor du autonomia locai, o qne já me en
fada, _porque antes de tudo devemos ser 1JPa· 
2ilciros e entt!ndu que é de um espirita pe
queno, estreitu, umu. vista de cgoista olhur 
só para o inter•esse de uma cert<:L c limitada 
circumscripção do paiz, desconhecendo o in
teresse mais grandioso da nacionalidade ; 
tenho receio deste exaggero, deste sentimento 
-provincialista, que acho prE'judicial e que não 
deve mesmo . :-;;er acoroçoJ.do, uma vez que o 
principio estü. já bem garautido na Consti
tuição, nó:; não de\·emos e::;tar agora ó.. ter este 
prurido de federJlismo, füra. de propositu, até 
quando elle ú mal cabido; por i:-1so, parece
me, Sr. president,~. que esLu, questão não 
deve ser re.mscitada em cada um dos Con
gressos estadoa.cs. 

Lá se potlerà tratar lh conveniencia de 
subvencionar, ou não, esta immigração: sim, 
senhor, isto cu admlttu, e Ua competencia do 
congresso estadual; mas, a faculdade que tem 
todo o lavrador de qualquer estado de prefe
rir o traballlador que lhe parecer melltor, 
essa não póde ser cerceada por e~tado algum. 
decorre in.fullivclmente Uo direito individual 
incontc.::~f..avel, da. liberdade de industria e do 
commercio. 

Será, pois, um aUusu si o gm'erno de al
gum estado, por infdicldade da suu. lavoura, 
infiuendado pela~ idE.!as que se quer por for\.~a 
fazer passar por adeant.adas, de garantir •m futuro au\lpicioso aos posteros, sacrifi
cando, entretanto, o Rresent.._., f'Cffi cuj[l. vi
talidade c força esse utnro prospero não pas
sará de um ::>anho: prolübir aos la vradorcs 
de seu territorio a introducçào dos chim, 
desde que ella tenha :sido permittida por lei 
geral ; SÔ O que p!'lde fazer e dar OU negar 
subvenção. 

Convem que fique bem accentuario que foi 
este u pensn,mento da commissão ; illustrada 
como é, fez bem ve!', quando discutiu o asM 
sumpto, que dGixa.va a liberdade aos estados 
de subvencionar ,ou não, a immigração que elles 
julgussem mais convenif'nte, de destinar de 
sua.'j renUa .. ~ esta ou aquella. quantia para tal 
fim; não qniz pnAüUir que imli·ddualmcnte 
os lavradot·es de um estado mandassem vir os 
immigrantes que deseja~sem. 

O es1Jiritu do parecer da commissão fol reM 
speitar o direito de cada estado de gastar de 
pr'eferencia com esta ou aqueUa lmmigTação e 
nunc \ prohibir. individualmente aos lavrado
res, com restricção à IibeJ•dade do commercio. 
mesmo que o estu_do não concorra com uma 
su~nrençã.o para .ln:x.iliar a, immigração espe
cial de que care<;am,a vinda de c2rtos trabalha
dores qne prefiram, como i)Qr exemplo os 
chins ejapnncze..:. 

São estaB as considerações que tinha a fazer 
e peço ao Senatlo que me desculpe ter occupa
do seu precioso tempo com esta qu~stão. 

Exigindo o noUrc relator das commissões 
que eu declarasse si concordava com as modi
ficaçôes offel'echlas ao projedo no seu p:trecc>r, 
gar::tntindo-me. no caso affirmativo, os votos 
da maioria, fui foryado a vir à tribuna para 
acceital-as, e tambcm mostrar as razões em 
que me tinlut firmado, quando apresentei o 
meu projecto. 

VozEs- Muito l1em. 

SESSÃO DE II DE AGOSTO DE 1892 

O Sr. Rangel Post.u..na -Dous 
discurso:-:~ foram pl'Onunciados nesta casa com
batendo o projecto que se acha em debate. 

A oração vigoroaa, tremenda e injusta 
contl\L os chin:s, prof,_,rida. pelo illu;;trado 
senador por Santa Catharina. Leve como 
respo.-:t.JL o elor]nente di~curso do Hlustrc seM 
naLior pelo Paraná, tilo justo, na apreciação 
da China, que me dispen:~mria de vir a esta 
triLuna p:tm defender o projecto, que já teve 
em seu favor as pal~tvras autorisadas dos 
Srs. senadore-:; pelo Rio Grande do Sul e pelo 
Piauhy. 

Mas o discurso veüemente e tambem in
just.J do distincto senador pelo Distdcto Fc
deml fez-me tomar a p1lavm p:tra entrar no 
sulco lutninoso n.bertu nestu discussão pelo 
I;D.eu honrado collega pelo Puranó.~ 
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Ha, Sr. presídente, manife.~ta injn:-:tiça nas 
aprcciaçõcS traz1da~ a e:::ta C<t~a sobro a. Clüm.\ 
e a civili~ru;ão chincza. 

• O projecto· que P"tà r.m Ueb,ttn conserva o 
meio termo necessario, distinguindo pcrfeiw 
tamcnte o que con:;::t.iLuP o ~erviço da immi
gra.ç[o, do serviço da colonisaçiio,o que é e:::pe
cialmenteo Lr:.tballio depovoamf'nto tlo p:liz,Uo 
trabalho t.le fornccimentorle 1JP<\Ç03 i lavoura 
e às outras indu:;trbs. O IJrojccto collocou a 
questã.o nos seu-1 devitlo.:l termos, porrtue o 
serviço da immigração p:l.rn. o povoamento 
pertence ao governo da União, de,'e :o;er 
autorisado e fiscali.:·mdo .fl{'}a. adminlstr<tção 
central. Ellc entreg<t o serdço de forneci
cimento de lm.1..ços à" intlnil.tri<:Ls, ao.-., p:wti
curn.res c ao; est<ulo.~ que quizerem, como 
per~onn.lid::ute jurídica, intervir nessa ope
ração social, que clmmn,rei simplesmente um 
negocio licito. 

A conYenienci:1 ou a vrmbgem que a im· 
migr<1ção cltincz<1 :podia trazer :.1::. industrias 
me parece :ponto ja lJ'ê'ID cllucidado p<'los il~ 
lustres senadora~. r('pre:-~<mt;lnteA elo E~pirito 
Santo e do Rio ele Ju.ueiro, e an kriormcnte 
pelo illustrado ~enador do Piauhy, 

Direi n.o Senado 'lue quanto ú politicil de 
ooloniaação,regulamcntada como tem i-tidÇ> no 
paiz, sou ainda. hoje um vrncido c nãn um 
conYencido. Gual'do minhas oDiniõ('~ de 25 
annos atmz e creio ainUa 1:1e tuUo quanto se 
tem feito DE':o;tcL nmkria nao corrc3ponclE' ao 
ideal J.e um povo no~o,que se constituiu como 
nação indepPndPnte e que trm necessidade de 
garantir :-~ua autonomüL, sem compromett<w o 
desenvolvime.ntl) de c:ua .... indu,.::tria~ c a fo
mentação dos rccurms de sua.s r:que.za:o:. 

Acceitei o proj('cto como se acha em di.;;~ 
cussão ; cooperei com a minll:L opiníão 11ar.1 
que fica~se as~im rctligiLlo, porque me pn.rrcp 
que elle exprime actualmente uma ncC'eS
sidade ..• 

O SR. LAPÉR- Apoiado. 
0 SR. RANGEL PE~TANA - -... ft qual se 

deve- satisfazer, tlesde que cogitan1 tlelle 
aquclle::l que,pP-lOpi•rrdmrmt.o d8 sua laYoura, 
pelo tristissimo estaUo do~\ tralmlhu:; anterior
mente cncctatlos, lutam com grandes difikul
dades para o supprimento J.c Lra~os, p:-tra a 
salvação disso que constituo o grande capítal 
empregado na cultura que dirigem. 

O projecto trata trio sómente de <'stabelccer 
relações com o imprrio do Meio, de facilitar 
officialmento tL sahitla do chim para o nosso 
pa.iz, de prrí'lt.:tr bons officim; aos particulares 
que ahi procumrem instrumentos para o tra
balho. 

Mas o projecto nito trata do povo. amrnt.o 
do paiz, formamlo poderosa corrente immi
gratoria da Chinrt p::tril. a. Rermblica dos EsM 
tados Unidos_ do Brazi~. 

Votaria, pois, contra o projecto, si outros 
fossem os seus mohles, si elle, constituido 
como estU. o serviço de emigrantes de outros 
pnize.s. abrisse os cofre"> da União para fazer 
entrar na Republica immigrantes colhidos 
onde quer· que fo~:'!e,na Clüna,c pagos a tanto 
por cabeça. 

Nunca fui cnthusiasta -de:3te systema de 
immigraç5o c ainda não o sou. Mais de uma 
Ye-z me tenho enfrentado com projectos desta 
naturza, tendo sido ,:.empre. vencido na tri
Luna., vencido m~1is de um<t vez na irnpren:~a. 
Yenctdo pos eonselhos do nosso partido, e ven
do-os adoptados como necessidade, garantida 
pr-l:t opinlilo de companheiros illustres, de 
collcgas mais autor·isados de que eu. Mas atO 
l1oje, oonfe:-so, não estou convencido da uti
lidade e · das vantagens sociaes trazidas it. 
no~sa patria por es'te svstema do immi~ 
gração. • 

Não podia, por conscqnf'ncia, ter outra 
norma de pro<'f'der em rcla~â.o aos chins, por 
mai.'~ urgente que seja a necessidade de Lra<,D~ 
para a la v oura. _ 

Acho, portanto, que o projrcto colloca bem a 
que·1tão. Resta.helL•cidas a~ relações diploma
ticas com n Repnblicll, creados os consulados 
no:-; pontn··. essenciaes parct. n_uxiliar aquellcs 
que prrC'isurn de tra."halhadores para es:;,e ser
viço, e reYogada, portanto, a lei que me parece 
odiosa, t?rt·mos P.rest,l'l.do, por pa.rk~ da União, 
um scrv1ç.o real aquelles que reclamam bra~ 
ços p:m:t <L lavoura; ficando, entretanto, o 
outro ramo. que ronstitue um Yerdadeiro ne
goci?, acqu~siç:1o de l1ry.ços pimt se empregar 
na::; mdustrtas, ao cmdado do.s particulares 
ou estados, si o quizerem. 

A União. porém, mantem~se na verdadeira 
espher<L em quP- C C'.nnsiderada pela Constitui
ção. Quando muito comprehenJo que o ser
viço de immigraçã.o se faça pela ljnião como 
se tem feito para. Santa Ca.tharina, para o 
Rio Grande do Sul, ou para alguns outros 
estatlos, improficuamente em consequcncia 
dos erros commcttiUos. O povoamentu, a 
formação de centros de. attracção para o au
gmento de recursos nacionaes, como o meio 
de. aproveitar as nossas terras, de augmentar 
os nucleos de pop11hçã.o e, portanto, de crear 
noYos recursos de renda, admitt.o como des
peza fcrleral, mn.s nas condi~;ões diversas das 
seguidas até hoje. Foi por isso que disse 
hontem que a colonisação em S. Paulo é 
m~ito Ui~erente da de outros estados, porque 
al11 os mtcressados se incorporaram for
maram associaçõC's e traballla!"am di~ccta
mente para obter os recursos de que prc
ci.sa,~am p<Lra sua lavoura. A antiga pro~ 
vmc1a votava recursos seus para auxiiiar 
essn.s associações, e foi incontestavelmente 
assim que se opí'rou o movimento immigra
torio nara o estada de S, Paulo~.Noo outros, 



46 

~orõm, 6 ftl1'ça confessar que é o braço forte 
àa União que tem concorrido com todos os 
meJos nccessarios para que a corrente de imw 
migração se tenlH1 cstu.LeleciU.o para os di
versos pontos; tanto que os pltenomeno~ se 
áprGsentum em conUiyt)M muito J.i.ITercnte~ 
nas antigas _provinC'in.s do impet'io. 

Ainda lluje, mo parecê que o:.s Cõnrltç-ões da 
Repuhlica. uão attC'rttram cs~e modo do enca
târ tt rcalidnde tlus cousas. 

O estado de S. Paulo j:.l. est:1Leleceu centros 
de attruc•,:ão, cm granrlc parte corn seus rccur
·sos proprio:-:.. Continúa a receber, o com vn.n
tagom, grande numero de irnmigi'anlcs. 

o est aJo do Rio Gramlo do Sul, que já tem 
um centl'o poderoso de attracção, pél(lc, inde
pendente Jo ceiitt•u, eonLinutLr a chamar pnra. 
as suas bdlissimas regiões a immigr::tÇ'ão, e o 
mesmos estados Uo Param'L c Santa Catllarina. 
Elles podem, port.;l.nt~J, hoje organisar o ser
viço de imroigração, ou usando do systcmr~ 
aétualmentc adoptado, ou deixando ao.; parti
culares plena liiJcrrladc de empregar capi
t:tcs, mandando vir os braços Ue que prt'>ci
sa'rcm. __ 

Pa.ra o norte a::; comliçõcs já são muito Ui
versas. Não sei mesmo si o esforço da União 
será correspondido em rclaçi.to a essas com
missões enca.rrcgarln.s, nos estados do norte, do 
sêrviço immigt·ntorio; não sel sl tedio resul
laUos que correspondam á. dnspoza e que oife
rbçam utilidade a esses mesmos e.;tu.dos. 

A mim quer pttreccr quo es~as cófilinissõcs 
são de luxo de administração. Só CSBea es
tados, rocGnhccenU.o prrfeita.ment? as suas 
condições, terão, cada um de per SI, de tru.tu.r 
desse ser\·iço, e,;colllendo o melhor systemu a 
ado,Ptar, ou formando centro::. coloniu.os es
pccJacs, e dnndo vantagcu~ úquclles que quei
ram se collocu.r nesses pontus,ou vott~.udo auxi
lias, dirocto~ ou indirecto;:(, v..os immigrante::; 
quo procurarem, lJor meio de rontra_dos, ou 
livremente, as diveraa,s industri.u; ahi admit
tida.s. Ma~. mo pnrcce que só o proprio C'{ ... 
tado, reconhecendo n,s suas condições es
pciae~. podrrá melhor regular esses serviços, 
como entender. 

Penso que, prinripa.lnwttf.e, hojc,nn. Repu
blica, a mi&~ão do Governo Federal é a.prnas 
empregar os meios de auxilio ao seu ulc::mce, 
p3.í'U. o esta.bclccimcu to Ja corrente inllnigra
toria, pela interrcnção dD S::eus cortsulêS; lúãs 
11etn distinCçi\0 de naclonàlidatlc, J)Oi'i!lJ<l nãô 
comprehcndo qtto üm~ Mção nov~ qllc pro• 
cisa. do l.!raços, que tt·m rcla~·ões politica~ 
como as oneras, deva se collo!:!O.r ctn uma ~i
tuaçãa odiosct, fa.zomlo ftelecção. Tormtndo a 
immigraçã.o um neg·,elo 1 indo contru.t~r o tra~ 
balhador, pó<lo escolher este ou aquó!le ponto, 
dó onde quer que ~enhatn oo aulillares ele 
suM indust.oi&S. 

A rr:l.i.s~ão do Gdtêf'hô Federal não póde ser 
ootra, sinão essa, qUe está perfeitflmente de
finiJ:t no proj{~cto em tleltute. 

E quizem, Sr. presidente, que e.:s8adisposição 
do proj1do ~e estendesse a, todn.S as outras 
emigrações, quer da Europa, quer da Asia. 
Esta. seria incontestavelmento a melhor posi~ 
ção do Governo Federal: dar comprot,enchl.o aos 
estados para tratar de sua, colonisaÇão, 
deixando tambem ao governo da União a 
interft•roncia nesse se.rviço. 

Geralmente tem se confundido duag orden8 
de pllenomenos socines, a colonisaçã.o cotn a 
emigração, a vinda. do estrangeiro p~rn. o 
pn.iz com a sua colloca~iio no paiz. Dahi vcrrt 
pC'rd urar 11n1' IUUitu Lumpo a h1êa do governo 
inter•yir• 11M dtiO.s ordens de fiscalasição, 1-~egU
lalJ!entando-as. 

No meu entender, elle flcal'<Í éonl u prithei
ra parto e a segunda pertencerá ao PStaJ.o, 
Dcst•jo, portanto, prestar apoio a. este projecto, 
de modo a bem regularisarcm·se estas duas 
ordem~ de phe.nomenos, da emigração e dá 
colonisaçüo. 

Elle serve ji de padrão para o que se prr
tenrle fazer em relação aos emlgrantes chi
llf'7.es, porquf>, senhores, dPvemo-nos conv~n
cer de que a necessidade C uma lei podN'Osa. 
e do que deh:.tldo as plmntu.sias procuram 
aíra.':lta.I-a ou vencer o vigor com que ella irn"' 
pPrn. soltre tullos nó~. 

I~so que a-:: commissões de industria e finan
ças recommenclam como o melhor' ah'itro, 
em relação i colonisação chinesa, amanhã 
pórle ser considerado deficiente; e novas ca
maras, novo governo, eleitos solt a influencia 
tlf'. uma outra corrente, obt·tlot.:endo á. neces
sidade imperiosa do momento, podt>m mudar 
r lo rumo e estaltelecer então aquillo que qnasi 
todo~ nós considern.mos um perigo. Tenho 
muito receio, e nC'.ste pontu c~tuu de perfeito 
accordo com o meu honrado collega do Pa.
ranit, tle que esta questão ainda se transforme 
aqui mesmo no prtiz em Uma questãõ po
li tic::t. 

O prOjecto, pois, estabelecendo as cOhdiçôés 
prf'cl~as do momento, diL-nos margen'l. pat'à 
as oXperlencias necessa.rias, e tempo pam que 
a opinião se forme mais segura e mais lenta
mente parn. qtmlquer modillcar;ão futura. 

Estit. nos nossos hal.!Hos, é dn. nossa educa· 
ção latina, legislar de a.ITuga.dilho, M pre~:~sas, 
segundo as eXigenclas do líwmcnto. Este pro
jecto parece-mo que Corrig~ Ue algu:trllt. ma
nt'ita Mte viclõ da nosso. ediJcaç-d.o politica, o 
úbre as portas aos Cllins, deixa que o.~ p::trti
culares se associem, ou intli\'ülunlrnente pt·u~ 
curem nos :::,eus proprios recu:rso3 os meios da 
mandal~os vir cdlTIO ii1struthcntos de trãha
lho; deixn. que os éstados possam julgar da. 
convêniencia. dos auxiliús que entenderell1 
opportuno conceder áquellell que preo!Sét!l 
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destes braços, mM colloca. a União na posição 
verdadeira de SUJierinh'ndçr simplesmente o 
serviço das suas relações t.liplomattca5L 

tiram do trabalho c a amenidade do clima ou 
a dureza dello em álguns desses estados. 
S. Pa,ulo, onde existem tm•ras excêllentes 
para a cultura do cafó, onde o clima amél:lO 
correspondr ao dP muitos ponto~ Ua. Europa, 
onde o meridional europeu pr'Jde-se accommo
Uar perfeitamente •. s~ adapt.ar, é nm campo 
Vasto rmra a act.\VHÜldC tlaqUelJOS que tnu·a 
alli hoje correm cm prorura. de tra.balho e de 
riqueza. 

Dovo ser franco: crciq que ·alguns estados, 
que dispõem de recursos e que podem intro
duzir o allemão, o hesrm.nltol, o port.ugucz. o 
italiano c outr·os povos da Europa.., poc.h•riio 
tambem introduzir o chirn, mas, como o fa
zem com os seus proprtos rc('ur.:os, como o 
filzem com a apr<'dn.çiio mais 1mmcdiato. tle 
suas necessidades, não ad vem da h i para a so
ciedade brazileira tanto perigo, como viria do 
auxilio directo pro:stado pela União. 

:Mas o mesmo não se Uá com o estado do Rio 
de Janeiro. A~ suas antigas lavouras que 
não pfulrm mais ser tão roproductivas ~como 
a~ de s_. PD:ulo, apresent.ando, pnr f'Onsequcn~ 
cm ma1s d.tfficuldades de atnanho, exicrindo 
mais pacif'nda no serviço, não proporciOnam 
as mesmas vantagens. 

Cad!'L cstatlo é juiz da suit necessidade, c si 
esta determhta nrgent"mertte o supprtment.o 
de braços, ellc procurarti nos seus rPcursos os 
meios de mandar \'ir da China aquellcs de que 
prC'cil':!o.r; c como C"stes recursos não são 
aburttlantes, como devemos mesmo <:rer que 
são escassos, a opto;rtu]âo deve ser restriétu. a 
um numero dlrrtintüo. 

Não lm, portanto, perigo de que umtt cor· 
rente emigratoria da China so cstaLolcça 
para. a Rbpulllic<t, Jc mu_neira a. comprometter 
em um futuro proximo a stta vida. a sua 
tranquillidalle e a sua proprin. raça.:. 

Entretanto que, si a União pudPSSc, cm 
nome da necessidade du todos os estados, des~ 
pejar os cofres publicas para. introducção do 
iromigrantc, nós teríamos que este serviço 
seria feito iroprofi.cun.mentc em relação a 
alguns estallos e exccssivn.mJ•nte em relação a 
alguns outros. PL'lt·-'o, porta.nto, que o projecto 
como está. conr>ebido é o quê corre§ponde me
lhor às necessidades do momento. 

Os Srs. senadores que repre~onto.m os di ver· 
sos estu.dos oomprehendcm borri a utilidade do 
projecto p.'Lra n regularisação desse serviço 
nos diversos pontos da União. 

Não sou, senhores, em absoluto contrario á 
introtlncçi\o do chim, porque noto as diillcnl
dades d• lavoura. Vejo, por exemplo, o estado 
do Rio de .Janeiro tentando procurar braços 
para conservar o. cultura ext~:nsa que j;\ tem, 
para sal vv.r os seus capitacs emprPgados, o 
lutn.ntlo com serias difficuldades :para adQui· 
ri!-OS. 

O SR. LAl'ER-Apoiarlo. 
0 SR. RANGEL PES'l'Al";A.-....A immigi'àÇlÍO sa 

0.stu.beleceu quasi que dirt"ct:\m('nte pnr" São 
Pa.ulo, para. o Pa.ral\.1., paro o Rio Grande do 
SUl eporà Santa CatMrina. e é priclpMmente 
s. Pauto que hoje co:natituiu~se o !Oco Uo. cor.-. 
rcn te mais abundante que parte da Italia. 

ó Sn.. L,u·lln-0 r>•·oprio trauall!Udor nacio
nal tem emigrado pura. s. Pi.l.Ulo. 

Portanto, emquanto S. Paulo tiver terras a 
:uitivar, tiver lavoura JiL ~eita para. entregar 
aq?elles qu~ chegam, c fura de duvida que 
alh por mmtos nnnos se manter~ a corrcnto 
emigratoria da Italia. 

O sr. BRA.Z CARNElmo-.Apoiado, e~ta é a 
verdade. 

O Srr. UBALDL'lO DO AMARAL-E o cl!im 
tamhelll não cmig:rarJ. pára S. P:tUld ? 

0 SR. RAl'\úEL PESTANA-Eu VOU lU., 
Mas, si o estado do Rio de Janeiro não en

contra no Brazil o homem do trabalho; uão 
encontra entre seus filhos o homem arregi~ 
rnentado para elle, cm certas condições, nem 
~ncontra. entre o~ eu~opet~s o homC'm adapta~ 
'ela e5Se tral.mJlto; ~1 é fvra. de questão que o 
e.tatlo UeYc ter recursos pn.ra manter~se e 
concorrer p.'l..ra ns dcsprZus federacs o pro .. 
~~e~a e incontesta.velmente de grande valor, 
tmpr 1e·~e a todos os _ espiritos e precisamos 
olhar para elle com toda a att.enção, 

Não :::e trata só de uma questão de interesse 
;;ocial, estudado o proljlcma isoladamenre Os 
pod.ereA J?Uhlioos não ter'fn simplestnt'hte à ex
ammar SI 100, 200 ou 300 fJ.zeudeiros que óU· 
tr

1

0~ gosavam ~e prospe~idade, Iuctam hoje. 
por ctrcumstancms espflr:nH~·S, por ttctos que 
soUrevieram na ordem erononHca com difll
culd~des li!_aiorcs ou menores. 'os poderes 
puhhcog nao tratam de saber sl a erui
gr<l\'ãO ehinf"za.. vem_ salvar~ fortuna parti~ 
cular, porque 15to 11a0 seria de certo de sua 
compctenciu.. Mas preeisam pouderar si desse
facto, Si do depreci~mcnto das rendas e dn. di
nünulç~o da producç,'\o, o cst~do não soffr~ a 
s1 tambt!lll não so.tfrc a Um!lo om seus re~ 
cürsos. 

0 Sn.. MoNl'EIIW DE BARROS- Apoiado. 

0 Sn.. RA~ã~L PESTANA .....- Mas todos nóa 
sabemos aa condições di1fcrentes r.los estarlos; 
a qualidade das suas terras, o modo por que 
se póde tà>:er a cultura, as vantagens que se 

(} Sll._ RANGíl:L PEsTANA.....,.Aquillo que Se dá. 
com o estado do Riõ dt:: Jãneíro, dà-se éõhl ou .. 
tros ~!tatlos no norte. . .. · 

O SR. ~10NTEIM DE ~s-com a ma!pri&. 

- .. ; 
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O SR. RANGEL PES'I'ANA- •• e mesmo.lÍd'rico 
e florescente e::;ta.do de S. P<1ulo... "_. 

0 SR. LUIZ DELl"lNü.,.--E' UID:t medLU<.t.d.e exw 
pediente. de méro expediente, tr<ifiSltõi·la.; 
nada funda. _ 

O SR. LAI'Elt-A meJicina emprega ás Vezes 
este t1·atam~nto. 

O SR. RA.NGEL PEST1\..NA- ••. a região cha~ 
muda do norte resentP-se d:1s mesmas con
dicções da lavoura. do Rio de Janeiro. 

Ora, si prtra esses pont.o:'l, o emigrante CU
rapou não tem tonuvlo rumo; si as Iavoura.s 
de tudo:>. es::;es lagares lutam com a deffidcn
cia de braços, e si não acha:n nem aqui, nem 
fóradaqni, o sup-primento noct>s~ario, ·qual é. 
o resulta do ~ 

E que essas cuHUl as tccm de desa.ppa.rrcor 
fa.talmente; é que os capitaes ahi empregados 
l.Lão de ficar inutilisados; ê que a somma de 
trabalho accumulad(l ficara sem provei tu para 
a renda dos estaJos e p..1.m a da União. 

Os poderes publicas, pPrta.nttJ., prP.cisum 
considerar não o interesse particular. mas o 
interesse social ; precis:tm olhar para os vi cios 
desta situação, não só quanto ao :presente, mas 
em relação às condições futuras ela lavoura 
em dccadencia, e ver os remedias que trazem 
ma.,is opportuna e mais urgentemente os re
cursos por todos indicados. o supprimPnto 1lc 
l>raços. 

E, senhores, si o emigrante chinez p(icle 
. vir como instrumento de Lru:Ualho, não sei 

porque o fechamentu t.Ia~ portas para clle. Si 
os chins podem influir para modificar-se esse 
máo estaJo social; si podem cooperar vanta
josamente para a salvrtção de nossas rend<1s ... 

O SR. UnALDINO no AMARAL- Elle:\! procu
rarão naturalmente Silo Paulo, que lhes darit 
melhor salario. 

0 SR. RANGEL PESTANA,, .porque não admit
til-os~ 

Esta é a rasão que me fhz não hesitar- no 
momento em não ser absolutamente cont1·a. os 
chins, como instrumento de kaballw. 

E' fúra de duvidu., j'IE'las estatistlea8 que co
nheço e q uc por <'quivoco não pudn t.l'az<;>r 
hoje, mas quE" confirmam os dados aq1ü apre
e:entado3 pdo honrado scnaclor pr.lo Espirito 
Santo e organisados ou colligidos por homens 
compct.Pntes, especialmente incumbidos desse 
trabalho pelo congresso dos Est.atlos-Unidos, 
9.ue o clüm, como }TIUitC?:-> autores, sust-entam, 
e um trabalhador mtdligenLo c Ja um traba
lho apr>rfcdçoado. 

Um paiz que já procurou r~cursos no afrF 
cano, que só tem força muscular, que não tem 
intelligencia, c que produzia entreta,nto gran
des resultados, não se pOde mostrar hoje tão 
meti-culoso-,--tão- excessi ~o -P-<t --apreciação._ dos 
re$Ultados do elemento chinez, tanto mais 

quanto de todos os argumentos contra os chi
nezes. o de que cllc nu.o serve para o povoa
mento é o ma.is explorado. 

S~ o chim não povúa, si ellc é apPnas intro
duzl~o como um elemento de truhD.lho, sim
ples .mstrumento da _producção, porque este 
reemo, porque condemnal-o? 

Porque não tem moralidade? 
Nos proprios ~elatorios dos inimigo.:; do;; Chins 

nos Estados Umdos, encontramos muitas refe
rencia~ favorovcis á sua contlucta c ao seu 
procedimento moral, mesmo naquclle paiz. 

Certamente que uma agglomeração extra
ordinaria de homC'ns, apanhados por tud<ts as 
ruas da Cltil1a, principalmente nos lagares 
ond~ não devem a.Uumlu.r a.s classes mais in
strmdas e mais educadas rlaqnelle paiz, devia 
contar cm grande numero individuas de mãos 
costumes, assim como acontece em outros es
tados e em agrupamentos de procedencias di~ 
versas. 

O SR. LAPI!:R- Apoiado. 
0 Su. RAI:\'GEL PEsTANA- Pergunto ao hon~ 

rado sen~do_r P,Cio Districto federal si pode
mos attrJbUlr a Hespanha, a Italia, á Portu
!5al t?llos os crimes commettir.los entre nUs por 
unm1grantes dessas nacionalidades, que con
stantemen.to nos esUto dantlo agua pela barba, 
como se U1z vulgarmente, commcttendo cri
mes os ~ai:a insidiosos, que appar2cem na 
nossa sociCdadc . 

Poderemos recusar as nossas sympathias a 
cs~cs povos, p0lo fado de termos em nosso seio 
representantes seus, que perpetram os maiores 
dehctos 1 Poderemos responsa.bilisar moral
mente essas nacõrs pf'JO factt~ de tudus o:l dias 
sermos -victimas desses mclividuos, ao ponto 
de ter!ll.os n?~cssidade de augmentar as p['aças 
d~ vottcra m1hta.r c mesmo crear uma policia 
c~ v1ca que exerça constante vigilancia nesta 
Cidade, por f'au~a de semelhantes factos? 

De certo, senhores, que não. 
EntroL:tnto, o certo é isto: Da China 

não se póde C'ontcstar. ha de nos vir muito~ 
trabalhadores validos, muitos tmbalhadores 
intelligentes e muitu~ kabalhadores honestos: 
mas devem virtambem muitos homen-; ruins' 
muitos hom~·Itt-: indignos de uma Lo~ socic: 
dad.c. 

Si estudamos a civilizaêão chincza, si· es
tudamos a moralidade chincza, não temos o 
direito de le.,;antar tão severas censuras 
cont~a aquclle povo, porque a "Verdade e esta· 
a civilização chineza é uma das mais admira-: 
veis e a morn.litlade chinczJ. é, em varios 
pontos, superior i nossa moralidade do occi
dente, cada um no seu meio e segundo as 
suas tradições. ______ -_____________ . 

O SR, LUIZ-D.ELFlNO-'.Nego! Nego l 
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0 SR, RANGEL PE~TANA- Em l11Uitos pon
ÍO):l. 

O SR. Lurz D8LI:'mo- Um paiz onde- a 
mulller é e::;crava. 

O SR. LAPil:n- Confucio C um verdadeiro 
po:;:.iti vis~,tt. 

0 SR. RANük:L PE::i'rAI\"A- Si O honrado se
nador por Stwta Catltarina conlu·ce:-;se as 
condic:lícs em que se tle~emru!vcu a civiliw.ção 
cllincza, e;:,tou certo tJ.Ue não lhe !u.ria es~a 
injusti<;a. 

Puderia cit:.Lr ao meu illu~Lro colle a um 
capitulo tia. oUra notu.vcl de um escriptor, 
perfeitameuLe ohcrn:t.Uor, o Sr. LeLuul'lleau 
que no seu tr<.1taJ.o de sociologia di te .... tewu
nho disto e a!Jr,~srntn. um estudo bist.urico 
muito detido <.\ este respcitu. csturlo llL;turlco 
murto valioso, por que. fui pcht concretisa<;ão 
dos factu::t qm'! formou umtt syntlwse firmaJ.a 
to1ht ctla na reali<lado J.a~ cousas, pa.ra affir
mar qur. a ch•ilir.a\ãO chincza inconte:~tavel
mcntc é admiravel, o qU>! a moralidade na 
China constitue u pontu capital lla sua vida. 
social. 

O Su .. LuH DJ.:.U'INo- Nõ.o n.poiarlo. E' 
uma prcten1;ão le•·u.tln. ú hyperbole. E:::;t..a. C a 
moralidade da China. 

0 SR. RANGEL PEST·A.!':A-••• PerJ.ão, jsto Ü, 
qu('. e fazei' estuU.u sociologico firmado cm }ly
JlPrhole 

O 0Ht.nrln da~ ~SocicdadC'S faz-se dea.nte J.os 
acontecimentos com o espirito complct:Lnwnt~~ 
de:-;prcw~nülo, ~amo Iez o Sr. LetJurneau.Elle 
fez este L·~tuJ.o concretisaml.o as ob::;ervações 
de muiLos vfajantcs qui.! teem conhecimento 
mai~ exacto da China. 

Para chegar ao supremo ('onhecimcnto das 
leis soeiaes, o Sr. Le~uurneau teYe de f~m· 
um el:'tudo hbtorieo de l.o1la:; as sociedades na 
sua evoluç::io, e c!le cltega it. cg_._:e resultado: 
que na China a moral dunünu. toda:; as rcla
çecs sociacs. 

O Sn.. LAPÉR- E' doutrina de Confucius. 
chefe do Positivismo. 

0 Sn.. RANGEL PESTANA--A China é ad
miravcl prl<l, ~ua organisação politica, pela 
suo organisação. administra ti v a e pela sua or
gn..nisação jwiiciaria. 

Politica.mcnte t~ China eurrcspondc, na opi
nião de al;;uns, ú, organisaçiio politica. aconse
lhadà p··lo illustre saUiv A. Comte. 

Administrativumente a Cltina estil. suporior 
a muitos cst.aU.us Uo Qçchlente, quer cm rela· 
(:ão à moralidtW.e dos seu:; funccionarios, quer 
cm relação tL comprchcm)"io dos deveres, quer 
cm rdaçíio à rlistri!mição dos servi~os. 

A Chin::t tenl ainda muitos pontos cm q uc 
póflP olTcreeer à Europa exemplo~ dignos de 
emito.ção. 

lriNÀtró K, v 

O magistrado chlucz, que é sempre tirado de 
uma cla.Sse bem !Jreparada, é severamente 
pnnido quando não cumpre o seu dever. E, 
si na sua aJministração da justi1;a ha ainda. 
alguma cousa üe grosseiro, e de notar que ttlli 
niio E'Xiste c.~ tu. ltyperbolc de que 1hllou o nobre 
~emulor. pois que lá. tôtla justi~.,·a assenta na. 
realitl:ule das cousas e n. lei a justeza. das de
cisões. 

Quanto à. admini~traçíio, direi que a China 
e um povo de granllc cultura inteHectual, ú 
um povo de granU.e valor politico. é um p:ti7; 
em que di1fereutes raças unificam-se por um 
prineipin politico que e a descentratisa~ão 
(:Onst.itucional, a foro.;a do Imporia do Meio. 

E' a politica da Cliiua com :1cus actos espe
ciaes. que formando um centro de união con· 
stiLue o Impcrio Uo Meio que tem como im
prrador um homem que e absoluto, mas ro
deado de um grupo de ccnsore.:;; que ob::;ervn.m 
os seu~ actos com totla attl'nçtí.o para censu
ra.l·o c atú mesmo pctra condemnal-o. 

E~ses censores teem r •velado vor mais de 
unm vez na vida. politica daquelle povo 
g-rande valor civico no curnprimanio dos seus 
deveres. 

E pn.m mostrar que a populaç-ã.o chineza 
nii,o ó tão merecedora tlo motejo do Occidente 
basta d1zer que, na Cnina, como ha quem 
pP-n5-e, o homem que tem mostrado mais apti
dão philo-:ophicn fi•i lmHcar o typo da Stli.l. 
organisaçã.o politicrt, 

0 Sn.. LUIZ DELFmo dà um aparte. 
o sn. R\.NGEr, PEST.\~A- Na China o go· 

verno se approxima da dictaUura. scientifica, 
portlUC 6 um governo sujeito a :fiscalisação de 
uma classe importa.nte. b.~m prc}mrada, que 
é a classe Jo..,: let.trados. Essa cia.-,;se tem 
uma educação CSJWCial, constitue a força do 
~m~crno chinrz, d;:~. socicdaUc~ chincza, e os 
Srs. sena.dorr:.; que teem algum conhecimento 
Ua China saLem rgw alli ufio se adquire um 
lagar na administração da justiça ou na ma
gistratura sem ser por concurso o no concurso 
sú entram os lettrados. 

Lotourncau citanJ.o Milnc, diz: 
<< Todavia o edificio da sociedade cllineza é 

poP muitos lados recornmendavcl, e, reservas 
fCitas, htt muito de verdadeiro nesta. apre
ciação chola Je elogios de um hummn muito 
!i:t.miliar com tu lo que toca it China. A orga
nisa<;M politlc:t do governo chincz, que data 
de mai::; 4. 000 annos, é a mrLi-; philosophica, a 
mais racional, amai::; despida. de preconceitos 
de toda a sorte que tom existitlo até hoje, em 
todos os tempo$ e pa.izes do mundo; alü está a 
causrl de sua duração. » 

lia ainda mais um ponto, ~enhol'es, em que 
o chlnez oili-~rccc um exemplo dlgno da atten· 
r:tLo dos occidcutaes, e que naquclle paiz atô 
hoje o exercito tem funcçõcs limlta.dissimas e 
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0$ mandarins, quo tct'Jn nulorid.ade militar, 
estão ,Pflrreitarnentu suLoedinaJos aos ffiancla
rins ClYis e ao chefe do Estado. 

O exercito é collocado alli em pontos diiTe
rentes, onde a necessidtvlo f~xige que ell~ 
guarde a fronteira ou que faça o exercício 
correspondente :1 sua educação. 

O SR. L mz DEU'INO -Isso não tem valor 
nenhum. 

0 Sn.. RANGEI, PESTANA-E pCN Uccn~a M 
honrado senador por Santa Catlmrína 1mra.lhe 
dizer mais uma cousR, que me ~n.rec"'. (ligna 
da sua att~w.·ão d~ occid('ntal e e que depoi~ 
dos occidento.cs civilisado;:; terem 1Ut•çaUo os 
po.rt.os da China, levantln alli, segundo diziam 
no seu orgulho, a dvilisação moderno.., a 
China, conservando torJu o ~eu culto pdo l"t
pado, todt> o rigor rl<Y suas tradil.;Õ08, tem eu.
IilinlLado um pouC'o e cttminhado p;tra que as 
nações da Eurupii< nfío voltem la. çom a mesma 
facilidade com qun foram em 1840. 

Nac C44na a orgauisaç-lo militar se tem re-. 
centemcntc moditkarJo ..• 

O SR. MoNTEIRO DE llA.RMS- Recentomcnt'êl 
tm:u modift_cado muito. 

0 SR. R.\.NGEL PESTA.N .. L • , e introduzido, 
senhores, proc('ssos mndorno~. e ni da Europa 
no dia em que a China, senhora destes proreR· 
sos modiflcaU.os, segundo a sua. habiliUaJ.c, a 
tenacidade do seu traUo,lllu, unido::! a outros rc· 
cursos qtw eU~ tem~ se resolver' a atacar a prà
~ria Europ:t ! 
OSR~ í,.uxz DELI>'lNo-:m· a '"erdadc; isso Uis

~e Q,U aqui. E' a segund:J._ a._rmada depois Ua 
l-o.glat_e.rtl\, d'aqui a pouco será a primr-ira. 

0 SR~ ll.A.NGEL PESTANA.-Ou Vi: dizer-se nes
ta casa. que- o chim ó um povo que não rc~ 
:peita a t'amilia. Não ó exacto, é o povo ... 

O Se._. W..r:êa- Que tcem a familia mdhut' 
argani~d,a. 

0. SR,. RANGEL PEi->TANA- • ~,cm que ainda 
é hoje grande o culto prllt fhmiiin,. E, scnlw
res) a grande_ fol·o:;a. do impr-rio da China está 
'lm q_u~ a suo. organisaç~o tem por base a or
go.nisaçi;to da fam,Uia ~ .. 

o SR. Mo)l'TEHW DE BARROS ~ A buJ. orga
saçf!o da familia. 

O Sn.. !4\..KGI!:L PESTAl\A. •• _.a Uou orga
nisacão Uu. fJ.nlilia, Q.Uü é a que a~senta n::t 
oLeUic..ucio., no rcSpC'rto o na estima <los fil1w~ 
par:t com o~ pacs. e na, auturid<tde justa e 
n;rqito.s vczqs. severa Uns paes par::t com os_ 
filhu::;. 

A, propria mulher não é collocaUa- u.lli de 
u.r;o.a. maneiro. tão dcsvan tajosa, como nos 
apmz_ dizer geralm.ente. A mÚll1er das clu15SBS 
<llr.i..::;~.r~Jcs_ tc(,!mna Cltina a sua prJSição pf'r
feitamente definida? conforme a moral da· 

f[Uclln nação; n mnlh0r cllinr>za tem as suas 
J'unc~ões limiüu.las. mss nessas i'utH't,·f;es é 
rodeada. de tot.lo o pre~tigio, de toda a consi· 
ÜPr:-tr;iio, de qnc é merecidora. 

Ü gH .. 110:-iTElRO DE BARIW~ - Vi v e :fltl.r<t O 
lar; -vh·c p~ra n. familta. 

O Sn. R.!u~GEI. PE3TANA- Elia não vai Uis~ 
pu Leu', como entre nós occidcntaes, as runc
~õe.'l publicrts aos homens,e mantem-se na sua. 
esphPra. 

O Sn.. Lutz DEt.l<'IKO- A mulher lá nem f'n 
ped.Ntec a si mcsrnn.; o homem dispilr. della 
como cn tcutle e como q ucr. 

O SR. RANGEL P~>:BT.\NNA-lsto tambcm não 
e Uern exacto : o homem já nii.o rliSJlfiP. da 
mulher a1sulut.amente, como quer e como 
enteuUe. 

O SR. LUIZ DELF1Nü-0h! Eu nilo in-vento. 
O Sn. H.ANUEL PE~1'At\A ... ha. rcstricçõC's, H. 

Spenser diz na :ma sociologia que os costumn:4 
tecm mellwr<tdo a cnndic~ão thL mulher, por
<lUe a opinião pnhlica oppflr: olMLa.eulos aos 
maus tmto::: que a. lei permittia. 

0 SH .. LUlZ DE:LFlNO- Se ha. restric~·~•eS P. 
pnrque V. Ex. concorda em que existe a re· 
gra geral. 

O SR. R.\l%EL PE.STANA.- Perdão; tamhem 
entre nós h<t restrie<;i'ie t; vamos examinar as 
ccndicr;üc:~ do tli\'cn•cio entre nós. vamos ex~ 
aminar as condirr;.i"'íes em rrue fica a. mnlltPt' 
casada entre nós (Ap-Jiados); temos muitas 
excepções. 

Pur este lado nito tenlw.mos muito orgulliu 
11ela nossr.t civilisação rnodernn, ; não, por 
este lado não 11nà~mo~'> td~t). Deixemos que 
carta. povo viva. rcmform"' a. sua organi·".aÇ'fio e 
n. sua moral, pal':t n.prmhar no conjuncto o 
que elle Lem rle bom c d.e mau. 

No conjuncto da. ci vilisa.çfí.o cTtineza ha 
muita cousa boa, aproveitavel e que merece 
nossa. ron~irlam<;<ão e re::::prit.o. 

O chinr-z, senhorc:_;, lem um defeito qnP, 
Jizem, o torna mono.<~ proprio pnm a nos:~:J. 
vida moderna, ó o culto peln 11assarlo; c dai! i 
concluem nnüt.os que o pnYo chinez continúa 
a ser estaeionario. Não é istu exacto. 

O povo chinez está. su,jC'it.o á lri rht evOTIH:fio 
como todos o::: outro~ povo.~, com umrt unica. 
diiTercuça: é que a evolu<;ào no poro chinez <'~ 
mais lenta .. ~ 

0 SR. Mo~TEIRO DE BARUOS-E nw.i::: segura. 
O SR. R\Nt:I;~L PEsT.\NA- ••• as suas mani· 

fest;;tçttes se f~tzt>m mais seguras e corrc
.spondf'm sciP.ntificllmente au que se chanm <L 

evolução. 
O 11rwo chínez, prl<t. 1nuga b•alli~\..·iíu que 

tPtn, pt•ln Dccumnln Uc fa~t.o;:; tla l-tU:L historia. 
pelos habitu~ re.::;pcitadot:l, ó um llOVO cmincn· 
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temente conservador~ ê como um povo eml
nenteme_ntu conscrvuJ.or. ellc é por sua vez 
confornusta, accommotla-se facilmente aos 
phcnome~os naturaes. que (-.'lle não pódc com
futter. Nn!to va.e uma grande di.trercnça no 
s~u confronto com os povos occidentaes, rwin
C:PU.lmcr:tu com os povos de r.:v;a latina, que 
sao mm to pouco conf'ormisLas, muito pouco 
conservadores o muito pkmtasiosos. 

Si este cspiril.o conservador do chincz, si 
esta ~ua tendcncüt de conformismo para n. 
orUem natural J.as com:as constitue um de
feito, este Uefcito, senlt~rc::;, é tão grantle 
como o d? algumas raças, principn.Imcntn dos 
poyos la,tmos, c ainrlu. mais das raças mcs
cladv.s. 

Este fado, pot•bwto, não p1'1dc constituir 
~otiYu dcydio cont~a o chlt~ez; pel? contra_
riO, é moti\·o tlc mwto reSJlPtLo c ate de udml
rção. E C, senhor&;, cs:::e culto pelo pnssado, 
esse acc.umulo d.t.! traillçiJes, ESSil obcU.iencio., 
aos halJ.üus, que t~m trazido para ttquelle 
povo a grande. furc;,.a, pnra fJ ue elle se man
teulm a. te lwjo duminando totl:is as raças mon
golicas e sondo um centro poderoso para 
aqucllas rcgiUcs. 

O povo clüncz ra.le muiio mais por isso, e 
o Serrado su.Oe que, s1 na sciencia elle não tem 
gro..ndes desl'oLcrta~. nas artes é quasi que 
inimitil\"d. 

O~ p~cccitos scientifico..'! alll são oL.~ervados, 
e ~te 1.hze_n~ uscriptorcs e viajantes que a pro
prm mcdtcma tem recursos superiores .•• 

O SR. Lurz DELI·'L'IU- Que horror l 
O SR. RAI'\GEL PEsTANA.- A civilisação chi· 

ncza. tem grandes recursos. Ahi estão as 
estatlsticas. 

O Sn.. Lmz DlU.FH\o-Que cstu.tistica podem 
eJlcs fazer ? . 

UM Sn.. SEXADOH- Elles as tl:!m feito. 
O Sn.. Lu.rz DELFINO- Como se fazem multas 

vezes, só sob·e u papel. 

0 SR. RAl\'üEL PESTAl'ú\. -A medicina, como 
arte Uc curar, L em >Sido pelos cWnozcs cxecu
tatla t'Om grande vantu.gem. 

O Su. LA.I·.én.- Apoiado. 
0 SR. RANGEL PESTANA :- Q.:) chfucze.s não 

teem o C:".pirito in Ycnti V LI, ma~ sabem tirar 
tudo o pron-il:.o pr.1tico dos conhecimentos que 
adquirem. 

O honrado seuu.r.lor deve 8abcr que na.s in· 
du~:~Lria.;;; em quo naç!K1s curop&a.::, ainda mrtis 
adiantadas niio ellcgM'am a perfeição, os 
chins conseguiram reali.zctr rn~odigios. Assim, 
nos tralwJ.hus delicados de estamparia, de 
cutilaria, da ceramicn., Jc impressl.ies e oukos, 
ainda a industria eul'opóa. não lhes poudc !l'IS
put<Lr vantagens. 

Por exemplo, na impre~sfio ou estamparia 
da 1:>üda e do pa11t>l de seda de diterminadas 
cores, o espirita francez, tão atilado, tão :pers
picn7: e tão activo, ainda nã.o ponde imitar tt 
China. 

0 SR. LAPÉR :-Apoiado. 
0 Su RANGEL PE.STAl\"A. :-Q que sighiftca 

islo Srs. 1 Significa que estamos a quem do~ 
conhecimentos praticos que constituem a 
grande força daquelle povo. Se assim é, não 
se pode duvidar Ua sua aptirl.ão na industria 
agricola, não se pode dizer que ello não no3 
po,:;;~::t offereeer n,Jguma cousa de a~rovc.itavel 
neste ramo de trabulho. E tenho hdo que na 
China a agricultura, está muito aperfeiçoada, 
que tem chegado aos maiores resultados, 
que os diversos ramos do saber humano que 
se prendem á agricultura resentem-se do 
mesmo aperfeiçoamento e dizem alguns es
criptore~ que em parte nenhuma do munda. 
encontra-se trabalho agricola tão bem orga
nizaU.o e tã.o proveitoso como na China. 

A irrigação ó alli a mais bem combinada de 
quantas se conh~cc em outras partes do 
mundo. Elles sabem o modo cfficaz de apro
veitar as aguas, trazendo-as das montanhas, 
diri•tindo-as pelos vallcs, ·accumulando-as em 
rlivél·sos ponto~. pnra depois rte~tribuil-as ou 
utizal as pP.la. drenagem, o que conseguem 
com um trabalho de grande paciencia, de 
grande habilidade. 

Portanto, não me parece que nem moral 
nem scientificamcnte tenhamos razão para 
ollmr o chim com desprezo. 

Vamos a outra. que,;,tão. 
Ha muito:! anuas, quando tinha por com~ 

panhciro de imprensa um tios mais bonitos 
talentos da minha provinda, um fluminense 
distiucto, o Sr. Dr. Jose Luiz :Monteiro de 
Souza (apoiados), e redigiamos a OpinUlo 
Liberal, clle tendo a seu cargo a parte e& 
pirituosa, intitulada Jurnal de Confucio, 
lembro-me que uma vez eHe me mostrára. 
um escriptor que, tratando da Cllina e das 
presumpções dos europeus , dizia. que si 
os Ih·ros e os jornaes clliuczes fu~seJU divul
gado~ e conheciJ.os, seria bem natural que os
europC!llS, tão vaidosos e tã.o })resumidos de 
sua civilização, tivessem de se envergonhar 
diante Uo progresso daquelle p~iz isoládo. 

E então, observava ellc, si por nossa vez 
tivermos de conhecer pcrfciLament•-.~ o que se 
passa na China, teremos de nos cnvcrgon.llar 
da critica que rlles fa.zem dos nossos cos· 
tumes e da nossa civilisação. Por consequen
cia, o honrado senador vê que aqui ha uma 
presum:pção de lado n. larlo ; nós nos jul· 
gimos superiores a elles, elles se julgam su· 
periora~ a nós. Esta questão de raça não tem 
parn. mim grande valur. As raças se mod.i· 
ficam conforme o meio em que ellas opera~n 
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durante alguns srculos,. e ca.da uma, em re
lação ao meio em que so firma, tem incon
testavelmente um grande Yalor no dc:;cnvol· 
vimonto da humanidttUe. 

Si os factUs isolados servem parrt julg-a
mento de um pnvo, po~so citar dous: C•'~Tihr>ei 
um cllim em 1853, caS."\do com uma hra%ilcira. 
Teve varias filhos, creio qne tres. Dcst._.~, um 
foi meu coUeg<1 de escola e distin~niu-se 
tanto como qualqncr de nós outroS. Mais 
tarde era um haLil guarda~livros c mui to 
estimado de seus j),'\.tt'ões. Es~e hommtl, que 
casou-se com uma Jr:1Zileim, não contaminou 
absolut<lmcntc a nossa ra~a. · 

Em S. Paul1), como estudante, f.h'~ um 
criado chim. Era. um bom cozinheiro, l:omem. 
fid, honesto e de l1uUs costumes. No tim de 
um anno, perfli-o por11_uc veiu pnm o Rio de 
Janeiro, como cozinlwiro nm companhia, de um 
cavalheiro qun se formára. 

Ora, si tenho ~ .... te~ rlous fudu::! tle uh.;erva
çG.o, não posso flffirmar qne todos Of-l rhins 
sejam viriados, de m::io:"J cnstume,-.:, imworacs. 
Si nos Esta.tlo-; Unidos os chins apreo::.entaram 
exemplos de devM..::i(lão, de immoralidc11le, de 
vicios, i3SO se cxplira. pPla quantidnJe que 
existi;;t, e isso ~c d.;l cm toda p<trte; nr\s nntros 
povos que muito rlt>Sejilmo~. L1.mbem L'llC'Oll· 
tramos homens viciados. 

Devo ainrla ar}rrcinr um outro farto:-A 
líberdadP que o projecto d;i nos cstadc's para 
regularem o serviço de introliucç5.o de immi
grantcs chinezc<::, constituirá um prrign p:tra 
a federação? E' o caso de dizer-r(írle ~t>r que 
sim. rnde ser que não. · 

Parece-me que, prlu ('onhccimontn que te
nho dos estados, prla;o: R1ms conliiçõe;: P.cono
micas, não pod~ vird<thi um mal, porr11w clle:-1, 
d~ntro de muit.n::s anno~ só pNlerão mnndar 
;ir um numero muito limitaUu de tra.hallta
llore.:;, c ~:>sse nunwrn limitado de trahalha
dores será o rssenciu.l para attunder ús axi
~encias do serYÍ\'0. 

Quanto :10 !lPfigO doS int.roJ.UzidO.~ <-•m hm 
estado serem sctlnzidos para outro~. tl8 Srs 
senadores sabem que ó com~a muito natural. 
Si nós até hoje nA' o temos o::!! nos.:os e.odigos 
ruraes, no que estamo~ muito mn.is a.ti·asado:; 
do que, a Republica Argentina e outras, ha
vemos de td-os e ahi ruloptar-se-ão mertidtt~ 
cohilJitivas .. Esta fa.dlidade que com.tit.ue o 
mal da la.VOUrn, com qno se ::tiJUStt. da fC dos 
contractos, indo-se tit•[l.r ao vizinho os tralJ::t
lhadores, h ade acu.h<Lr. E' uma das ~?ousas 
que ainda sr fa.z rm :::. Pnulo; diz o lavrador 
-não, cn não vou Utts('ar tralJalhado~recs ao 
ostabdocimento de immigrantes. 11orque os 
tenho facilmente aqui a porta; dlcs me -vccm 
do vizinho. Ora, esta lucta é um grande m<~.l 
incontestavelrn<:>nb~ qtw e~tt'L actuando no sor
viçô a.gric'ola, c que se precisa. corrigir. 

Nii:o temos u:rn..·t lei regulando o contracto 
dos teab~lhadores com os patrões, porque 
ainda vigora a ordenação, ou as finas 
!-·is que Unhamos wb1·e contractos de loctt
ção de 1'if'rviços, rcgulumeutada-; posterior
mente. Estas constituem leUL·a morta e sem 
vigor pelo <>xa.ggero tla regulamentação. Mas 
em todo cnso é prrciso regular C'St::t. ordem de 
r2la.ção juridicft. 1\ão sera certamente como 
se fazia pelo rep;ulamento de 74, estabelecendo 
a multa. e a 11risiio parn os colono~, que che• 
garcmos o. esse resultado. O meio scrit con:. 
demnar o lavrador, ou indmtrial que vu, 
tirar de outrus indíviduos, tralJa,lltadons quP 
estejtLm ao se.u ~erviço. As mult<ts e pcna,s· 
(levem recahir sobre os serluctores que conti_ 
nua.rem a prncerlPr :tssim. Portanto. de:::dH 
qur tPJJ\uunos regulado o trabalho do colono 
collocatlu, k•t'rmos eYitaLlü esse perigo. 

Pc(,'o licenr:a an Scnarlo par::~. me denwmt• 
ainr.l1. um pmwo nn, trihmm. na aprrciaç-ão de 
uma outra, diflicultladc. A cntrad<t do clüm 
produzirit o :viia~tam.ento J_p outros C'Stran
geiros fJ.Uf' procHr;tm o nosso paiz 1 

NãÔ s<>i ate que pnntn isto será exacto. Nos 
E-:;t:.tdos-linido" o chim não atrw;tou a cor
rente de immigraç:ão qnc pnra a.Ui estava es
tabelecida. 

O Sn. Mol'."n:mo DE B.uu-w.,;-Apoütdo ; ahl 
cstU. um do;:; exemplo"· 

0 SR. RANGEL PESTANA- Entre nós, p0r Si 
só nào se. aifastari t;tmbem. Esses outros po
vo>:: ma.i"l assimilttveis, que prnr.ura.m o nos~o 
p;Liz p:tr:l n..qui se colloc;trcm como prnprietn
rios, pn.ra explornrPm n. industria agricoln, 
como sua pro_prü'd:tde, pttra se empr(~garcm 
nas outras industria." e que <l"'sPjam f:tz.Pr ra
Ilill:Ltn(~JLte um prC'ulio c montar lo;.\·o depfltt'l, <L 
sua oillcina, estes virão dt~ nlC'sma man(lir:t. 
Si não vierem de prnmrto parn. os f<tzcndei
ros como tra blllllOl'es arregimentatlos, parecp
me que de momC'nto não haverá nisto um 
llk'tl, porque, não ha contL·'dt,tr, nos centros, 
l11Psmo eomo t::;. Pau ln, omh· já é abunrl:mte 
o numero 1le trah:;~.lh~ulores europros, princi
rn.lmente de italillnos, os hvradores lucbtm 
com diHicnldiLile p:w:=~ regularis.a.r o SP.n tra.
Lalho; esses trlLhalhadures exigem de di<.t em 
di\1, maiores R~.l<~rios,t:L 'E'ill imposi~.fies,organi~ 
zam greves c collo•'am ronstantemPnte o pro
pridolrio do estalJelecimento a.gdcola cm um.1. 
situação afflictiva, porflUf', ou trm de a.tt.en
dor nus pedi<.lo' exag.gerado:::!, ou tem de re
nuncia.r nos tt'al1alhos desses homens. (A.Jioio
dus.) 

O SR. LAPÉR- Tudo isso por fb.Ua de con~ 
currench1. 

0 SR. RAXGEL PE~'l'ANA -E::l:-.<L C rL Y('rda
dE'ira ;;:ituação, me:-;mo nos municipios mais 
pro.'TPros elo estado de S. Pa.ulo, segundo 
comm unicaçõcs que tenho tido. 
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0 Sit. MONTEU-1.0 DE BARltoS-8im, senhor, 
tamUcm tl'ullo UUo iguaes communicações. 

O SR. R.i!a.:'/GEI., PE~1'.ANA- Alli lw. trabalhaw 
dores que correm 1le um ponto paro.. outro, 
não ha fixidez no trabalho, o istu ooustituc 
um cmb~miço immen~o. c é Lem natur·al, se
nhores, que no n.tmo ~cguinte u. prodncç:1n de 
café no c.-;tu.Uo Ue S .P<.tulo não seja tãu grande 
como porlf'ria ser, si houvesse reguiarhlaUe 
nos serviços. 

Sabemos que nos. EstCL•.Io.~-Unidos os h·aba
lhudures se arrogiment.1 vam em grupos e to
mavam as di verse:; seriC's de traballlatlorcs 
ag:ricol::J.s: uns se encarregavam da cu.pina., 
outros se encarregavam da colheita, outrus 
da carrea~<io, oukos enfim Ue outra ordem de 
serviços, de sorte que p:tssa.v;tm de uns estJo
belecimcntus p~lrft outro~; e nos Est.u.do::;-Uni
dos ou a cultura é pnqucn::t P o proprio pro
priC't..'t.rio com os seus filhos ou os meml>m:::1 da 
sua. iamilia. cultiva o k~rreno e tira vanta
gem do seu trabalho; ou a cultura <~ grande, 
intensi va,0. aqnelies tt>aLnJha.dores. em grande
numero arreg mentados, vã.o trabalhar nas 
extensas fu.zcnd;_tS, cuja prqdncção é immensa 
e dâ. vn.ntagens pn.ra SCLti.sfazei' â elevação do 
salario. 

Mas, ainda .. a&l-im, foi a questão rlo salario 
que trouxe a lu da do chim com o europt'n 
nos E::;tado::l Unidos, e foi prindpttlmente com 
os irlandczcs, porque o cbim leva •·a no tra
balho muit<L va.ntu.gem a elles; antes disso 
não lwuve al.Li ncnhun1 aff<.tt~.tu.mcnto dos 
europeus. 

Depoi::;, senhores, é pr0ciso notar que, o que 
se pass._'t nos Estudos Unidos não nos serve 
Jl0rfeik1.mcnte de (:xemplo j aqucllc e um povo 
francamente utilitario, o que est.à Uemon
strado de.;de a stw .. organisação politie:t. desde 
a fôrmação dos estados ate a sua unificação 
peht fUrm::t por que clle$ n. fizeram. 

Vemos em toUus os factos politicas dos Es
tados Unidos o interesse predominando : 
aquPlle poYo não ('<\minha rwlas üleas ahso
Iu"t.u.:> de libord1.1de c justh;a, como nós outros; 
ellc attende sempre 'ás questUes pt·o..ticas, à 
realida.J.e das cousn.s. 

E' por isso qur. elle que abriu as suas 
portas ao chim, f~clwu-as no dia em que 
JUlgou J.e necessülade, liOriJUP j{t tinlm um 
grande numero de traballw..dore'5, jó.. n.s suas 
industrias esLavaJft furles, j<l comprtiam per~ 
feitamente com Uii industrias da Europa, e na 
que.o;;t.ã.o da. tarifa que fui sempre elevando, 
elle começa agora a mudar de rumo p::tra a 
llLerdade. 

E porque a elevação !ia tarifa dos Estados 
Unidos~ porque aquclle povo se const,ituiu 
em um povo proted,or 1le suas industrta:!!? Por
que tinha neee.~sidade de produzir dentro dos 
seu paiz tanto quanto fosse necessario para si 

e porque a,ssim elle clLamav:.t ~~ immigra,nte 
europf·o que collocatlo nas reg10es amer1ca~ 
nas. adw.v;t ahi trabalho f<~cil e uma rccom
pens::t immediata; se os productos subiam os 
tmbalkulores ganhavam.E:>ta. e uma questão 
que 0'1servamos na viela Ue aquelle povo. 
Port:.1llf,o (I preciso attender para os E.3tados 
Unidos com certo cuidado. e não apan"haros 
factos,. lli sem observação prtr(l aplícal=Os él:. 
tre n\·Js. Devemos tomb(~m ser um povo 
m<tis utilitario, um povo mais cUidadoso da 
realid:de das cousas, e deixarmos-nos dessas 
abstra(ções, que compromettf'm muitas vezes 
a vida nacional (..:1p-::liados). 

Citao:ei um fucto p:1.ra provar a. nossa inge
nuida• .• e na comprehensão das liberdade~ in
ternal''onae_s: e das liberJades internas. 

Quaqdo se tratou da abolição do corso e o 
Brazil. pressuro;;;o, entrou na convenção, um 
illul"tr·~ americano mostrara-me o inconve
nirnt\i' Josta pnlitiea por nó.o: seguida, e di· 
zia-mc: <<Eu me admiro de que um paiz novo. 
com lOtlg'as costa" a dedcobcrt.:~, tenha aberto 
mão do grande recurso que elle. podia ter para 
uma, guerra estrangeira, quan~o està sujeito 
a um ;:daquc. Ocl E:::ta.dos ~mdo.s recusam, 
porq111~ comprehcndem qne Isso e uma força 
pa.ra :1 mnnh<l, MIRim como tem sidl) em outros 
tempo~. O Btw.il anda erradamente seguindo 
as su::;..,.estõe3 da Europa em uma questão que 
elle- dt~·e encarar como uma necessidade ame
ri('.an<1 .» 

E' •-;sim, ~enhoreo:;, que a.quelle povo sem
pre p1•ocede quando ~e trata de o:;eus intere~
se~. 

Nlt:-:, pAio f'ontrario, andamo~- sempre ~a~ 
regiões aL:::Ll'act~LS ; de:Bas regwes ~bstracta~ 
cahimo:; na rertlidatle ; e a realidade é muita~ 
vezes para nós um abysmo. Tenhamos, por 
conseq uencia, cautella, sejamo~ observadore.s. 

E, portanto. Re este projecto correspond(" a 
uma l·eces:sidacle do momento, se elle não põe 
em puigo a nossa civilisação, se trr;.duz mes
mo uma necessidade para aR nrgenCias da for~ 
maçã(, da nossa riqueza, do:; nossos recursos, 
acho que deve ser acceito como uma medida 
que t~ -n por fim addiar uma· outra que &8 ne
cessid-~des, que as urgencia~ nos podem im~ 
pOr como um:J questão politica. 

E~t~~ é o meu voto. (:1paiadus. :Jiuito Vem, 
;mtito ?em.) 

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 1892-

(nd;. pag, 7'3 do 3" vol,) 

O Sr. An1criCo Lobo-sr. Pre
sidente, a primeira consideração que occorre 
no oxctme do projecto é que ten_dQ a lei vi~ 
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gente do orç-amento fPdt>r11t decretado a verba 
provenicntB do afbramento da~ tP:rras. ela 
marinha, pr.lrt h~i do orç:tmento subsequente. 
é que ~e devia extlnguil-a. ou tra.n;;;feril-a, 
tanto mais quando cstu,mos no uWmo semf'g. 
tre do cxerci<'!io. 

Mas o illustrado senador pelo Pa-rá.. cujo 
nome peço liennça p:rra dedinar, o Sr. Bacnn., 
convenceu-mo em poucas pahvras 1lA que 
na e%pf'.0iP. convém disposiç.ão -pcrmrtnf'ntc que 
não fique á mercA de maiorias occasion<:Les. 

Sr. Presidente, acotnp:l.nho de bom grado 
tudo quanto expol' o Sr. senador -pr-lo Pa
ram1 em relação ao texto tlo a.rt. 2~ da. Con
stituição de 2.1 lie ftwcreiro; nem si ndmütc 
intelligencin. oppost<1, porque na. hypothese 
de outra interr.retação J)t:'rtRnccriam a cada 
Estado da Umão toJ::ts as terras extstcntcs 
dentro de seus limites, isto é, nio mais ha
veria nos estados a proprirrla.de pa.rt.icular 
que a CcnstiLui'.'ão garanti'\ fl.obre os bens 
quer moveis, quer immobiliario.CJ. 

Afasto-me. porem, de S. Ex., no modo 
como encarou o assumpto em discussão. 

Estou tle accordo em que terras devolutas 
não sejam terreno de marinha porque terru 
devolut::~. é uma cousa que rwle ser completa 
e perfeitamente. aprorriru:la ao pa:Jso que o 
terreno de marinha so pode ser aforado, e o 
aforamento constitue simples d~membra
mento d.o domínio. 

São bens tlc uso publico as prnias do mar 
a.té ontle monta. a mesma alta maré; dessa li
nha cm dcante a zona terrestre da largura de 
15 braças, reLluzidas a 8 metro::) pelo codigo 
civil de m~u _venerando collega de repre!'enta
ção, o Sr. Felicio dos Saniog, pert.cncc. não 
ha tluvida, no patrimonio publico, pnrém de
ve-se classificar no :pnJrimonio pnhlic') muni· 
cipal, como quer, posto que indirectamente, o 
projecto em discussão. 

Eisas praias, é obvio, não se confundem ab
solutamente com as t~rras devolutas ; devem 
ser munkipaes, porqur, fóra das po-voações, 
nenhum valor LL·cm ; nas cillade~ ou nos seus 
sulmrbios, é o principio mais competente para 
julgar da c.>onvenicnciado seu aforamento; re
servados os terrenos que o governo destina 
:prtra cst::t.Lelecimcntos publicas e salvo o pre
JUízo que taes aforame.nto~ pos::;arn cau~ar aos 
estabclccimento:4 tla marinha nacional, çomo 
diz o Dr. Souza B::t.ndeira no Novo ~'\fanual do 
Ptocurarlol" dos Feitos da Fa.;;enda, § 509. 

Accrcsce que tambcm sã.o mservti.das pwa -a 
servidão publica M margens dos rios nave
ga veis, e de que si fazem as nr~.vegaç5es. 

Não ha, desta sorte, 110~:--il.Jilidade do prr.· 
juizO que receia o nobre senador }.)elo Paranà, 
porque o oceano e os rios na voga veis devem 
ter livres suas praias e não existe ]_JropriedadP 
im}.)erf~ita que f'i opponhfl á liberdade ou ii. 
commodidade da navegação. 

Nestes termos tndo e qualquer aforamrnto 
e;;tá t-•ujeito á rescisão, e como que ü,Ssumc o 
Yicio de prN' ... 'trio. 

Po·lem as runs e as praças publica~ ~er oc
enpn.da~ ou oU,)kuiUas pr.rmanentemeutn por 
kiosqur.s ou p0r quar~quer C'lificat;-·es parti· 
culareg? Não. Logo a rua. ou pmç-apnhlica, 
inalienn;vel de natureza,!-=e por acaso occupada 
por f'difieio::: privados. em totlo e qualquer 
tempt) h:.1 de ser dcllc tlE'::>embarat;::ttht dcsJ.e 
que a...<;:;;:im ordenar o porlrw puhliro. 

E' prindpio universal de direito que toda.s 
as pmias do oceano c dos rios navega veis são 
de nso publico ; as cdificaçi'íes particulares 
que ahi se levantem n5.o porlPm, pai-., deixar 
de ser excepriona.r~ f! t~>mporarias ou de se
mi-domínio res·.,lllVel indcp0.nrlentemente da. 
lP.i suprr'ma da desapropriaçiio. 

A meu ver a linha ou fax:t ü~rrestre das 
praia~ se me afigura uma rua ou uma ave 
nida iluvial ou oceanica. · 

Acompanho, con1o sempre acompanhei, a 
S. Ex. o nobre senador peln Paranà, na con
demnação do erro rJ.U~ commett.(•U n Congresw 
Con:>tituinte, pn,rt:llwndo entre os estados, 
como rcs rn'llius as terras tlevolut<ts Jl"-rtencen
t.t!S á União. 

Foi uma catt1strophe nn.rional porqlte, mos
trando o.~ estados tanta precipitação em arro
gar a si o dominiv dos llens nacionn.es, parece 
que e nm prorlomo tht UcspediLla ou da tlisso· 
lução da fL·rlcraç5o. Nc't~, os representantes 
dl1 União, jámais deviamos ter t'c:"ntudo dimi
nuir e Lle~fazer o pat.rimonio comrti.um em 
proveito de nossos estados nataes, á seme
lh:mç:t de c.:'lpitalist.aA nnti-paüiotif)os que não 
confiando no preSC>nte. nem no futuro de nossa 
terra, transfe-rem o seu ouro pnm o nlém-ma,a, 
augmcntando dest'a.rt.·_-. 0ntr·e nr'Js a inopia do 
capital, 

Aos esta.dos não é digno imitar servilmente 
precedente tão reprovado. 

Agora, portanto, cm nome dos magnos in
teresses nacionaes, a bem do credito do paiz 
no interior e exterior, e pt\ra afiançar a cx
istt'!ncia e o futuro da União (porque não ha 
união sem direit.o, e desde que se rompe o 
vinculo civil, rompc-:->e mais facilmente o 
vinculo :politico), devemos todos firmar um 
pacto de nlliança e vir rc:::.tituir antP o altar 
Ua RcpnLlica, todus u::-; despojos oplmo:" que 
lcvant<Lmo~ pa.rn nó~ ou nossos estados sobre 
os destroço;.; da propriedade e do credito na
cional! 

Voto, em summa, a favor da propo::;ição, 
salva minha opinião, já. mais Je uma vez ma
nifest<Llla, a respeito das terras dovoluk<t;.; ... 

O SR. ARISTIDE . .:.: Lo no-Pot'Q_ ue não ma.,nda. 
como emenda, tornando ísso oxprcssn? 

O SR.AMERICO LOJ!o-Appellr.i nrste instante 
para o patriotismo do Senado para que ello 
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salve os U.irdto'i da. União e rrstanre o cre
dito tla Rt'PUiJlk<t. Não offereço emenda. em 
relação a terras devoluta~. conf,Jrmc acon.;;e
llm-me o nohrD senrulor pelo Districtu Federal, 
primeiro, pnrqn~ c1ln,s ní'ín S" compre.llf'ndem 
no projecto; "cgunrlo, pnr RE'r minha opinião 
indhidnal quo o artigo tb Constituição é 
nullo de plf'no direito; por imporhw em um 
pa.tente c•xceB-1'0 de pnrlPrP.R, c, como disposi
ção ordínarin, não ter sido sul.Jmcttido á 
s~ncçiío. · 

Com a fra.nqucza. ltal•i!.tml Uedaro Lambem 
que neguei meu voto ao projecto (lllC 1lotürm 
nesta casa p:1SF-on r:m ]u discussão, e que é at(~ 
extrava.gante da. Con::;tituição Federal, .ror ![nr 
:1. União cncn.rgos de manf.cr in,'\truc.;ao pri
IDétfÜL c de construir ou de fazl'r construir 
estradas de feno, 1lucas rm tütk1s os estudos 
da. ferlcrar;.ão, como drJIPnrlcncia da int.roduc
ção de immigra,ntcs. 

UM Sn. SEN."-DOR-hto é Ua Constituição. 
O Sn.. AMEUIEO Lonn-A Comtituição não 

sú impõr; á União o onus do instrucção pri
maria e de C.''~tradn.-o, vicinacs. r.os C3tados, e 
depoi~ que Re dC':'tribuiram as rendM, dando· 
se della~ partilh:t no-~ c~ta.Uos, e quo se ten
tou te<:Ln:1fcrir pn..ra o dominio dc;;te~ a pro
priellade 1lo ~li lo nacional, limitou-se a zero 
ou a qurt:';i zc>ro n r.nmpctcncia federal cm re
lação á immi}!;ração. 

Finalmente Sr. pref:illent(\, parece-me que 
cumpro 11m dever impcrio:::o quando me :pro
nuncio, como n.gora, cm prol do credito na
cional c dO.'$ haserc ~ úa União. 

0 SR. CoELHO E CJ.:MI'OS-Muito bem ; mas 
seus íuntlamcnto~ :-;i'io crroncos. 

O Sn. AMERICO Louo-Qrtad ;·estM proàan
dum ; mnitu olJrigado. 

SESSÃO DE Q DE AGOSTO DE ISQ2 

( Vi·lP p'l:j. , , elo 21l vol.) 

· O S1. ... Luiz Dclfiuo (mo~ímento 
,le altrJPÇilO; sacn.cio)- Sr. pre.;;idcutc, o mal 
nos voiu rbs profundas regiões dn. Asia. atra.
vez d,t Africa ; o mal quer voltar ainda da 
Asia, mrts atrn.vez da grandeza dos oceanos. 

Eu sei, Sr. prcsifi.f'lnto, CJUC este projecto, 
em longo dolntc no Scmatlo, pfde o tleve ser 
considerado, como n5.o sendo da iniciativa de 
nenhum 1los scns membros .. 

Est~ projecto irromp11 (ln. rnin::t dns cousas. 
Senhores, este Jn•ojecto é o monstro creado 

uo.. vasa tla c.1-IamrJ.ade pulllica. 

Os SRs. ELYSEU MAHTINS E MONTEIRO DE 
HARIWS- Não apoiado. 

0 SH .. Lutz DELFIXO- Ningqem 13 respon
sa.vel pOr elJe: elle Ó a YOi': do rlAS'SpPrO~ O 
grittJ da. angustia, o hl.rgo gemido dos sofiri
mentos do p~tiz. A intensidade tia. dli1· Hssume 
o aspecto Ua loucm'<"t Uo ten1pn : tomou a voz 
mysteriostt da syLilla antiga, que fatla.va da 
tripode nos quatro ventos cto horizonte. O 
singul[ll' n.nonymo, que n.ssignon este projecto 
em deUatc, e que tomo.. a responsahilidado Ue 
sua existencio.., é a fablidade, é o riesespero, 
ti a poeira esteril eh turrtt enrorlilhnda. aos 
tufões desaUridos, que a gemeu, qne aesfusia, 
que a. ennovella, atirando-o neste recinto, 
como si a propria mísAria do tempo, tendo 
perdido a raz[o, viesse condemnar-nos, e 
exigir de nós um conforto, mostrando a nú 
sen corpo encarquilhado, como a Phr•ynéa, 
solt.:t a tu nica, mostrava ao areópngo helleno 
o modelo dos SJC\US gran 11es marmores. O tempo 
em delirio nos falla, corando, como a douda 
de Shakespeare, dG herva.<:: e d0 flores bru,vins: 
é contra o tempo em delirio, que me levanto 
nesb tribuna. 

Este rlelirio, que se maní[esta, pedindo no 
Congresso a decretação de um crime para 
substituir outro crime ... 

o Sa. ELYSEU MARTINS E ouTROS SRs. S:E:
NADORTIS- Não apoiado. 

O SR. Lurz DELFrNo- ••. isto é, o escravo 
asiatico para substituir o escravo hfric·mo, 
vem precisamentl3 do ponto, em que era. mais 
viva a lembranca desse nefasto tempn, que 
nos deixou a miseria, a devastação das nossas 
fiorestasj a rotina, o quas\ sarara;; e dc>s~rtos 
os campoF:, por onde passou a escravidão: vem 
Ua lavoura. 

A crise da lavoura é a conseqnencia de um 
jogo immora.I, como aquelle que produziu a 
vastc~ catastrophe eco no mica do nosso paiz. 

A-lavoura so.trre as conseqnencias do seu 
vicio de origem. No dia em que se tornou 
preciso levantar um parndeiro á torrente 
Uessa grande immornlidnUc, os que ficaram 
com os titulas falsos, que não eram represen
taçilo de valo r, ficaram sem a promessa do 
titulo, que não era mnis effectivo, pois cahira 
sem cotação mercantil. 

O escravo. reganhaurlo o seu direito de ho
mem, que lhe Hnha siJo usurpado, rleixo11. 
nas mãos do senhor o direito negativo soUre 
uma cousa, que tinha desn.ppnrecirlo dn, civíli
sação brazileira. 

A sua vinga.nç:t inconsciente fo! a eterna. 
lembrança dessa vergonha : como o castigo 
tlll cob::trdia de sub. raça foi a liberdade, ae 
que não soubo fazer uso, mostrando-se indigna 
de !la. 

Desse conflicto a situacão do momento ir .. 
rompeu. 
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Sr. presidente, anlt!S de entrar em maiores 
consideraçoes sobre o projecto cm debate, ptw ... 
guntal'in. aos jurisconsulto~ do Senado, si elle 
estâ. de lmrmonht com os preceitos consti
il!cionaes 'l 

Não é agora occasitto de discutir esse ponto: 
todavia, permittir-me-h:.t o Senado, que re
corde que a União s.,m terras, sem minus, 
que s11o do dominio do.~ esta~ los, está legis
lando fóra do seu direito. 
, O Sn.. MoNTEIRo DE BARRO;!; - Não 

apoiado. 
0 SR. Lurz DELPIKO -Discutirei o pro

jecto, como si o Senado estivesse em pleno 
direito, não cogi.tanUo de levanta.r, nesta hora, 
argumento algum que o inquine de inconsti
tuclonal. São duvid:ü~ que ofrereço, nitn toni.lo 
tido occasião de o fazer. O Congresso Naciom\l 
só póde legislar no sentido de animar a iro
migração. Sr. presidente, o que vejo na 
Constituiç[o, ó que o Congresso niio pórle 
legislar sobre immigr::tção amplamente, ~om 
ptenn.lib1mhule de acção, consultantlo os inter
ess_es geraes da. fedol\lção, sem outrn, pre
occupaçã.o: o Congresso, pn,rc~e-me, não pórle 
fazer isso: isso iria além do pensamento, que 
se contém na formula do texto: animar a im.
migraçao. As terras e as minas pArtencenrio 
aos estados, são os estn.do,'!: que poçlem le
gislar sobre ellas: a União acode ao . .; estados, 
ajndan•.lo-os, nnimando f\ immigmção. 

Si a prcoccupaçã,o rla. Constituição fosse 
outra, como no art. 13, prescrevondo que 
o direito tia União e dos Estados 1l~ legis
larem sol.Jre vin.ctto e navega.ção interior 
sera regulado pnr lei feri~:~ral, toria tido o 
cuidado om prescrever, qne tamhem por lei 
federal seria regubda a dos E;o:;hdos legis
larem soUre immigração. 

Não o foz. Encontl•o, \)o is, na Constituição só 
o direito do Congres~o egblar pr1.ra animar n. 
industria, o commercio, .1s nrtes, a immigra
ção, e vó o Senado, que nfío no;; ficou o direito 
de d1ctar a, fórmula ou o:; prc~eito~ gcraes 
do· modo p(Jr qne e como seria feita u. immi
graçã.o pn.ra o paiz. 

E' verâatle qne pelo § 29 do art. 34 da Con~ 
stituição, nus attribuiçõos do Oongre.sso existe 
a de legislar .sobré terras o minas da. pro
priedaUeda União. No n.rt. 35 prtragrapho 2°, 
dispõe que compete nn Congresso animar 
n. immigraç[o, n industria, etC .. e nn art. 64 
consagra o direito plAno tios E:;tatlos a pro
priedarla (lo ~ólo e Uas minas. Claro fica, 
que sol>re immigração não é o nos:;o direito 
legislar. 

E' com dór, Sr. presi,J&ute, q11e en~ontro 
esse engano do U0S'!O patriotismo na. Consti
tuiçilo.- Na1la de m:us inconveniente, de 
menos patriotico, nrula rlo mais grave, qne 
este art. 04, arranca.nUo á Uniiio o sóio de-

voluto e as minas. Mas o preceito con
stitucional ahi está: vigorarA emqua.nto não 
fôr abolido.- Eu continúo. 

Quando Alexandre rla Macetlonia camínhou 
i1 conqnista. drL Asin, fez uma p~1l'H!la na He
lrule, em cuj::ts pt•ains de&ceu, folheando a 
llliada do divino -Homero. 

LemlJro~me de Alexandre, o mnis humano 
o o mais salJio dos conquistadores Ua. anti
guidade, porque elle traz á memoria • ~ma 
passagem gloriosa pF![a India, e ao mesmo 
t~mpo da Illimla, porqne dell:1. nos veio a 
fonte augusta de nossa, civilisação.-SI3m a 
civilisação dfL Grecia e de Ro!ua, sem o sen
timento indivitlu dista, altivo, o in·lepen
Ueute do gurmano, que furu.m as correntes 
po!lerosissimas, que se contrapnzer<tm a 
corrente do ccttholicismo, que nos tt~ria lan
C ldo para o lado da morle, e mat•moris:tdo o 
mov·imento o desmonopolisnrlo o espirita pnrn. 
:.1s cou:.asda turra e para acivUisr\ção, emfim, 
que é a nossa gloria e o nosso apanagio, nós 
não seríamos hojo sinão o barbara amarrado 
i1 gleba, estaciona~io e mudo ante o univurso 
mudo e espanta.rlo 

Alexandre, folhe:.t.udo a Illitula, procurava. 
encontrar viva e palpitante eaJa palmo de 
Athenas, que immorta,!is:J.ra o poeta, que 
tinha sempre á. mão. Encontrou uma vnsb 
ruina, esterilisadn, como o.. sombra, que 
deixam a trà.s de si as grandes c a tastrophes 
dos povos vencirtos e das civilisações, que 
emigraram. 

Levaram-no ao tumulo rle .Achilles, guar
rlado no meio desse grandü tumulo. Ern. um dos 
se11s antepn.t>sados, o mais glorioso taJvez, a 
qwm1 clle vinha rend.~r a h01ne~agem de sua 
admiraç.ãiJ, de fJUBm jã era emulo, e que em 
breve o sobreprejarin. em heroicidade e gloria. 
Chegado ao ossaria do ht!rÓ.l do Hlnnero, des
pin-sG rapHamente, e nU correu muitas 
vezes em toruo do marmor0, como não que~ 
rendo em si cousa alguma que nFi.o fosse 
a si mesmo, para essa festa a gloriosa soml.Jra 
de um forte. 

Rasou-a. dcpnis com oleos acres e cheirosos 
colhiLtos dus :nvores de suas collinas, o 
lançou sobre ello as coróas funab.rel:l das rosa~ 
dos seus vn lles, com que se honram os 
mortos amados. · 

Senhores, ~_'> assim nó, sem prevenção, sem 
outl'a. preo'cnpRção que o bem da minha. 
pfttria, flUe vou tamUem, na minha limita
dissilna. e:;phera., correr em toruo 1!est.e pro
jecto, não para honra~lo, ro1s para observa.~ lo 
e111 to-los as sua::> f:tces, p:.1ra. ponderai-o, 
para. expOr-vos, o que em minhr1. consciencia, 
eu encontro tle aterru1lor e funesto e de 
con;.;e~vwncias tito desastroaas, que eu n<lo 
q 'Iern, q né eu ni'í o desejo, que ou ni'Lo peço, que 
me dê razão o futuro. 
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0 SR. ELYSEU 11ARTlNS-Nilo vejo real
mente razfio para esse terror. 

O Sa. Lurz DELFINO- Comprehende assim 
o nobre senador: temos um pontr> de vi:'; ta, 
diverso: o nosso objer:tivo n5.o e o mesmo. 
V. Ex. vê o. que;,;t:lo no pr0S('ntc; cu penar> 
vel-:.1 no pro.-;onte e no futuro. 

V. Ex. ver{l, no corror rio debate, que a 
que:::;tão é mais séria, Uo que se pOdo pensar, 
sem cavar nelh~, sem ter oncontrrMlo n~lla os 
prohlemas complexos, que entendem eom os 
destinos de nossa. patria. 

Sr. presidente, repito, eu não venho im
pugnar o projecto apresenttLrlo e fllndu.
mentado pelo hom·ado i;enador pelo E;;pirito 
Santo.-Senhoros, eu n5:o orgo n miJ1ha voz 
contra os oradores, que mo precederam na 
tr·iLuua, e esposnndo a causa, qne està. no 
deln.ttt~, leatu posto a SBrviço deli a._ enthusi
asmo, olofJ.nench\, o convicçOos. 

Colloco os illustres senarloros acima do 
projecto, longo, em altut'<.L inaccessivel a 
qualquer abtqtte, que part<L do mim. Eu quero 
ter a liberdarte inteir.:L rle sacrificar, de ferir 
este projecto, ou não quero ter piedade com 
elle, e roeu des0jo inutilisal-o, o D<t convicção 
prorunda, ern que estou, do mal com que no::> 
ameaca,, um golpe com que o;rerisse, poderia 
acaso resvalar soLre a pe.~ . .:.;oa rio seu autor ou 
de. qualquer dos di::.tinctissímos seno.dores, que 
o ddendem, rompcn:lo o circulojdo rE>speito, 
que devo a mim mosmo, e a este Senarlo 
no· meio do qual me acho ultimo:em autori~ 
dado. 

ALGUNS SRs. SENADORES. - Não upoi::\rlo. 
O SR. Lurz DELFINa -Ma.; não ulthUo em 

considerucão, qne llws devo, o que lh·~H me
reco. 

O desespero do tõmpo renovou esta queixa: 
é contra o de:;espero nnonymo rla _ruim, das 
cousas. que me lev.mto pob- não qner"ndo 
o meu pn.iz suhvet·tido sob a inundacão 
pestilenta. lbs ruinas d<1 Asia ••. 

O SR. EL'l3EU M.utTINS- E· pena que v. 
Ex:. pense as.'3im. 

O SR. Lurz DELFINO- E' o mesmo senti
mento qne t~nho p;trrl com v. Ex. c os qne 
teem defoJOúJtlo o projecto. Si ostH pl'OjAcLo, 
porventura, transformado em lei pPlo:; tr<t
mites con::;titucionM~, viesse, não a prodnr.ir, 
o que nello pedem e esperam os Dúhros ~e

. naiJoros, mas o qu•) elle deve dar, e tem daUo 
om outros pai?~a, quB t·~rn experimentado 'a 
effectividadB Uos seus resultados... _ -·· 

.0 Sa •. ELY.5E~ MARTINS- A opinião pn
Lhca esta se mamfe~ta.ndo em favor da idéa · 
esta ó que é a verdll.de. ' 

0 SR. Lurz DELFINO- A opinião publica, 
nesto momento, uão rcpres0nta a calma al:5-

~EN~>Do A. 8 

piração de uma illén, qlte atnaduron e tri
umpha ; a. opinião pnhlica neste momento é 
apenns um gemi< lo Ue desespero, não r,tcio
ciaa, pod~ atr<~.vez flas necessidades do tempo 
e das ruin~1S nccumutarias durante secnlos, 
qua.lq1wr cousa, qne salve de momento, o que 
o erro, o crime pr~parou rtnrante elles. 

E' a rnesmll. velha ambição, que desperta., 
sorvida p·'lll mesmo velho crime. O mercena
ri;;mo audaz o inconscionte tem a voz muito 
alta. 

O Sa. EI,YciRU MARTINS- Para salvar o 
pR.iz dessas ruinas, é que o projecto se for
mulou. 

O SR. Lurz DELFINa- E' uma nova ruina., 
qne vem amontoar-se a ruína. 

Serh o encontro das ruinas, si o projecto 
vingasse. Sr. presidente, o d<:l::;calabro da la
voura é igual oeste momento ao descalabro 
da fortuntt puhlic<t. Este descalabro veio de 
um vicio de origem, vicio de uma grande 
immoralidade, como veio de umu. graode 
immoralidade, o jogo, o. rulna das finanças do 
Bjstado e o tle::;Larato das fortunas pa,rti
culares, atacadas insidiosaments. 

Sr. presidente, o que se pede ao Senado 
neste rrnjecto 1 E' qne o Senado sanccione 
um crime ... 

0 SR. MONTEIRO DE BARROS-Não apoiado. 
0 SR. LUIZ DELFINO - Críme que vem 

substituir outro crime. 
0 SR. ELYSEU MA.RTIN.S- Confesso que 

não comprehenrlo. 
O SR. Lurz DELFINO- O nolrro senador 

não comprehende, com•enho que não com
prehend:J.. neste momento, mas niio tardará 
qne mo entenda, qun,ndo tiver de::::envolvido 
o meu pensnmento. 

Senhores, est~t q1lestão, rruo à primeira 
vistu. pa.reC'_.e insignificante, atirada ao Senado 
como um pequeno meio tempor,rrio mra acudir 
a um mal imminente; eBt[t quest:io lançada 
a debate, com todo o cuidado da.s questões, 
complexas que trazem dentro de Si as mais 
questões, q11e interes3a.m ao gráo mais ele
vado aos <lestinos, ã sorte, ao futur-o de nosso 
v~íz, aos nossos costumes~ á nossa economia., 
as condições ethnicas Ue raça, ao nosso desen
volvi meu to moral, a nossa integridade de 
no.ção, esta. questão, senhores, é de uma rele
vanoia, do uma gra.ndezn. vai nella tanto a 
viela inteir<L do nosso paiz, qne se escancara 
deante Ue meus olho;;, como um abysmo, em 
qu9 elle poderia cfl.hir e 'Iesapparecer. 

Estudar este projecto em todas as suas 
attitudes, pondcral-o, pensa l-o, entrar dentro 
de su·\s entranhas com animo resoluto, espi
rita despr€wccnp~ulo, é nosso dever. Tental-o 
é minha ambição, con::;eguil-o serà tal vez 
meu tl.e::;tio.o, mas não estã na minha espe-
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rança., nem hei forçus, que p11tl~ semelhante 
tent<Lmen. 

Sinto, que a. qne:;tão nü.o fosse assrmt<ula 
no lar~o lerreno em q11e devLt sel-o, isto ê, 
no da Immi;:;r~1ção cm geral, c não circ.mu
scriptfL i.t immigracão cbincz;l, u~ rpw tr.1t:1 o 
projecto e~pnc;a1lo 11Hlo lwncw1o senador p(-.!o 
Espirita Sauto, danúo-mo rmrgem p.:tm tmtar· 
mais amplnmcnte dr~. immigração incluin<lr) 
nclla a asiatica, d~da a suJ. conslilucion~-
lidadô. · 

O Dl'i.tzil, Sr. prcsitlenlc, lem um tel'ri
•torio vastissimu, ten,io poucns nações maiores 
limites, não tenJo alguum igunl cm clima e 
riqnoz:-ts naturaot>. Urün. sória ameaça espia 
em torno do uós; o si porn:mtura não tra
ta!"mos Ue po~·oal-o .Já c j:i, espa!han1lo por 
toJ.a a p'lrl8 elementos Uons, cnpazc.;; de 
utili:::m•em as riquczns ln tentes do uossu 
sólo, oppnndo por esto modo ur.:J. para.leirn 
:'l. realização de~ ta ume:-~ça, qno em ôpqçn. não 
muito lcngiDtJUll, senhores, TJOderüt tó'rnar-se 
e!l'ecu~·a, seria uma fu.ltn, mais d.o que nma 
falb, seria um crime. 

Sr. prcsirle.ctu, isto estit. no ospirito flf:' 
todos aquclles que estudam, como devem, 
cstus questões, que cli?.·::m com a sorte de uma 
ruça, com a vida de um /IOYO, que nn,;; C•_m
fiou a sua vida, a sua wnm, sua fvrtuna 
e os seus futuro~ Jcstiuos. 

O Sn. MoNTEIRo DE D.tnnos- Nós preci
samos é de quem trabalhe. 

0 SR. LUIZ DELFINO- Digo, porventurn, o 
contrario r).O nobre seurulor 1 O verme tamLem 
trnl.Jal!w, o raio tau:l.Jc..•m trl:lbalhu. lúas eu 
não quero iilullir a quostão; para qno, si f'U 
a quero inteira d8autc Je mim: n(ls pr<:!ci~ 
sumos do quem trabalho ; nws eu vou além, 
eu quero escolher o Lrac;o, o coraç:'io, e (I 

alma Jnquello a. quem vou entregar p(\rl:1çns 
JKtlpihtntcs rlas entranhas da mio h<~ patria.. 

Sr. presidentu, a. escro:\'idilo negra, já o 
tinha fdto prcsentir, ao iniciar o meu di.s
cnrso, veio do Oriento atra,·oz Ua .\fric:1.. 
Foram as guerras I'nrtu~uezas contra as le
giOes mahomctanas Ja Arricn qne cnsinarmn 
ao europeu a escrrtvidão do homem. 

Este luxo Ua. Lymnuia vinlla. do longo, 
vinha do fu.ml.o Ja 1Jistoria: atraves-.am a 
Asia, atravessara a Africa. entrou nos cos
tumes, foi de povo c·u povo, de nação a 
nação, atV ser admittiúa como elemento na 
colonis::~ç<1o da Americu.. 

Portugal j:\ po.s~ui:1, n. escravidão ncgru. 
antes tio (lescolJrimenlo Jo Bt•aziL- Teve-a 
a IIc:::p:tnha, c ait}b, a Franç::t: Carlos V 
concedeu a um certo Lolh~ndc7. o priYi!.~gio, 
eTIJ seu p:1iz, p<ll'i.t c.:;;s) negocio barbara e 
deshumano. 

Nos primeiros toutpos, logo depois do seu 
JescoLrimento, o nu.s;:;o pniz tinl.w.. siJo com-

pleV'Imcnt':'l ~:-:'1_ueci1lo por :~r_gwlles: que 
adminbtra van1 o l{eino e as conquist:ts, en
tt'!·lido~. g(JI1retnrlo, ('Olll o ('ommcrcio do 
fJt•k•ntf' e c:'Ottl n preuccn[J'1\'i'i" da. posse dofPt'
ritot•io inoli;,.:-.•nn, rpH ser· viu dD npoio e f'Og"u
J'fl.llC':L it nrtvc>~.lç-ftn 0 ;10 e; .. 1mltlercio, por· in
tet'I):J8flio th~ sn'ã.-. forLllP-za::; ü fcltorias. 

o rnnnnrolio do9 m:J.t'r:•s, a ri']rlOZU tht.s 
te:ra~, a imm~n~\flão dü tcrritol'io, a novi
dade rh nma. dvilisn.ção e um cunho pccu· 
liar: t.o1lo n~vo, inrpr,.,:;;~ion:lndo por css::t 
mesma. no\'b-Jade o espirito cm·opeu, o absor
vi<l ~ e.nlhni>iilSffi:TVrt. a uban1ionnr tuJo o 
Jwds rp1.; niio fo;-;s.:• o cspl>)ll·lor do Oricnt·~. 

Com o l•-!lll pn, e n<i.u d ecorren g-rande 
lnp~o. Portugal dccahiu do sou antigo prc
~~ Jg·io tlrt Imlia. l\(>.m c-r<l p1ssivel a nm p;üz 
ele trrritol'io pequeno, de uma. popnlnção 
f'St'ns~m. n;1o in·lo r~lCm rle um milhão e qui
ultcnto:ii mil, a dous milhões tlo lw.biiante;, 
e~r:tllt~ldos por Afrkn, ceifados constuntew 
mente orn ronbitlo:::; comLatcs, vencidos e de
vorados pelos elcm~ntos mal domatlos ainda, 
lançando atrnvez d1,s ocnanos fr0tas de uúos 
alterosas, que es.c:::otav;un o erario na.cionai, 
sem cquiliLra-lo com o pl'odncto do com
merc:io, n. enorme distancia do continente 
nsiatico, as foitol'ias ro1lcadflS de elemento 
inhospito e perPnn0mcnt0 anwttçarlor, :1 de
fes::J. continn:t, a luta cucaúeanJo--;;;e it luta, a 
victori:t c:>ncnihcn.!o-;:;e à..; muralhas, o prliz 
invcvli<lo lanç·J.n•lo nnmtt ondnl<1Ção sem in
lermittencia, a v~1f!'a humana cllntra o g-ra
nito lts fortalezns, tudo is~o. collal·o~·nndo o 
tempo, cansou o· governo pnrtuguez, cuh 
ndmini:-;tr·nção o politicn. p tr:t ns descoLertas 
~ conquislns tinh:llll começado por nrna serie 
do erros, qne levararu fatalnlente a uma 
serie de desn.Etres. 

Tin!J:1m Ll3 s~u lado a coragum inexcedivol, 
i'illtou-lltes o genio rulministiath:o, qne devia. 
uti!isar e dirigir a força, o a virtucle mas
eu ln, com rpw o tempo llws talhara. os 
ilnr·r·J~S. 

Qntn'lu esta Ue~:t.dencia n.'t Asia a~cen
tnou-sc, r.n·tugal t0~'e do olhar com mais 
att0w;:in p.rra o Bra;dl, e procurou então 
nprnv~~ibll-o, iniriando o sou povoamento e 
rolonisaç:"io. 

Mns, cl~ que colonos podia. di:;pôr esta. p!)
qwC~nrt nn('ii.o dc- grandes homens, mas d.e um.::~. 
r<tda C:-iC.l.Cr~Z dr~ halJitttnlcS ? 

Tev(} elbt de lanç1r mão dos conclcmnados 
ror cr·imos Je menor prnali•failc, e Jopor-. 
ta-los p:u•a o Brazil.- D0 conjmrcío com u. 
immigração liYre, ipte pror:urava cm turras 
americu.nas mo!lwrnr seus destinos, c além 
Jos colonos, qu~ o~ conces-.hmarios Jo vastas 
~x.tonsõe" de tr•rrn~, 1!03 ln ti fundias enormes, 
f}ne pcu!eriam cotu o tempo constituir naçUcs 
ricas e po(lerosa-;, e qne tinham intero::.~e om 
tirar proveito J.os seus Uominios, aurerir as 
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vanbgens, qu~ CDm luxuosa prnfu~ão lhes 
o[erocia, o escravo foi uu1 elemento lJilr~ 
lhes suggcriu a nccessi1ia•le do lll'<.\ÇO, a fcllta 
do homem livre, que nein vfriha, c que er•n. 
preciso cncontr~1r 0m mnis h\rgas propor-çlír>s 
deantc de tiio grande mnntlo. 

S. Paulo a.ppw~r.f'>n n::t frente 1los doma
dores do sOlo virgem da. nosSf'SSfio pnrtuguezrt., 
deu os r rimei ros cxplortÍdort":s, talltar.1 m esses 
piotv'iros r~uda.ws, qnA tinhnm na~ci1lo no 
meio dns montanhas, tla mislut'a selv:1gem 
mais forte do aboügcnc e do invasor eu
ropeu. 

O portngut3z, aintl::l. p0rtn 1los to1npo:i he
roicos Ua motw.rchiu, encontrava de novo a 
raça amarella. tlt1 Oriente, mn_i~ avigorada, 
sem os -vicias primitivos, fazendo pnrto da 
natureza grandiosa c intangid<l, como se fosse 
agora. o proflucto ;ln, mesnm terra, corr:o o 
tronco, como o rochedo, cnmo o rio, como a 
fauna, emfim tcmet·osa e ninrl:t não conhccidt\ 
do mundo nora. 

De p1.ssagem, n. raça nmarclla. d<1 America. 
veio, tudo faz crc-V~, da Asía.. A gcographia 
de hoje não é sem dtwida a de tempo:' t:in 
afabtados : as revoluções do globo, as tor
rentes ocen.nicas muflan1lo ou alJrGptamcntc, 
ou lcotamcnte, 03 contoruos Un. terrn, e mu· 
r.lific:.wUo-a na su:t conliuuillade. 

No mar do Sul as numero-as ilhas, que 
formam entre a co.-.ta ocd1lentalLh1 Amerícct 
e a costa orienhtl da ,\fric·t um'" cadó:1., que 
se cstcmle ac1bro a metade do ;:dol~o, quu :são 
habita1l:ts p1~lo~ 1le.~cClnUcntes da r:tça una 
outr'ora, 1los malnio-polynesi::mos. 

Sobre esta ponte, fJUO f,,j um d1n, ~c<m 
lapsos, chegaram os povo3 amn,rellos às tlnas 
Amaricas.- A scicnci:tjnstiftcrt a hypotlto::;e. 

O tempo, a SCf!U('SÍI'aç~rto llas raçnS origi
narias deram ãs raças d;l. .~\mcricrt uma ~ivili
sacão rvtro.:;ratl:). o um typo, qno, rclomhrando 
sempro n, velha origem asiaticn., tomou c.1-
racteres novos, 0. cntt•o si, por novo~ sr-
qnestros, c:ara.ctel'O~ di1Têronciacs, m1s con
serv:tndo o cunho etorno da odg~m. 

Essa raça, volt;mdo ao flUe tlizi::t, místurrm
do o seu sangno no sangnn portngnoz, mistu
rado mesmo na Europ:l, no snn.~uo elos afri
canos conqnist:\.(lorf's da prnin'3ula. iberica, e 
ao s:mgu0 dos barbaras moogolicos v iodos do 
norte, e a seu tnr•no mistut'<tndo-so ao iboro e 
no c~tntabrio, rlen o pnnlish nfrovido, meio 
homem, meio fera, meio sel yage:m, meio civi
lisallO. 

Alóm disso o minote~uro dessa ?>po(':L hA
roica de S. Paulo tiulla, o CJI!(~ ainda llojo h~m 
o pa.nlista, a montanha debaixo dos seus pes, 
a o que nunca mr1is terit. o pau li~ ta, as larg.15 
instituições da liLcrd~:uJ,~, só corrigída p(']a. Ií
berdade, as largas noções do jnstiçrt identifi
cada à sua utilidade, tuJo iSf:iO lat~ute, ásom-

hra. do instincto Ua collectividn.dc, que se 
civilisa. 

o h'_1~1wm tht montanha e superior em acti
vi·l.\(11} ao homutu d<t pl;wide. Nada modifici:L 
o h(lmom, como o meio cosmico ; porem mais 
pr1)fund:1..ment0 nada o morlific<t, como <tS in
stitniçõcs e o r('gimcn de governo, quo o mo
tlêl<L c talha. 

P..~t;t roOexão de LuLuük, o moJerno saLio, 
coincido com a renoxno ann.loga de Ilypor.ra
tes, qno jit. tinhn, accentnatlo esse conceito 
verdad0iro nos temp(lS lwroicos dlL fortuna 
1ln. 11-rcria. 

Não foram :\s vastos plnnicies da Asia~ que 
pm· si só crentrun os governos despobcos. 
Foram as instituições prr>parrui.oi'<lS do cara
cter llo homem, que o cultivam para. o despo
tismo.- o homem ft~tig-ndo de miserin o de 
lnta, Jomculo peln. natureza inimiga, cede 
sem grande luta ú energia despotica de um 
governo Jo amlnzcs. qnc se servem delle 
mesmo entre si para tlomal-o, e vencei-o. 

A prole pnulistana, CJUe irr•>mpht assim, no 
esplen(!Ol' do nossas IlorestrLs, sob o riso 
estt·cm,Joso de um sol bon:tchi'io e tepi1lo, cheia 
de instiuctos fet'ozes, e cheb. ainda mais das 
rtmUic:·ões grandiosas do homem civilisado, 
meio f0rn, meio l10mem, como na antiguidadc 
mytholog-ica os monstros de que clla nos con
serv<•" as lemlas, arroj:1r:1m-so IJolo mysterio 
;hts flurcst:lS ó. dcntt•o.- Possuia o instincto 
dos anthoctoneS, que os guiava sem desviai-os 
1\o rumo IJ:~las invins florestas. Os primeiros 
banrluil'antes. deu-lhes o tempo esse nome, 
qnc a historht rccoll1·~u, pam designa l-os à 
pnsterH11le, como os phynicio~ á procura do 
vclocino, c npnnlmndo pelos m:1res a Uentro 
puizes estPanhos, e suspendenrlo-os a tona U:::t 
civilisação do sna, época, prR~ipitaram-se cm 
bHlus .as dit·ccc:é'JI);;;, ao fundo das solillõos, onde 
os grandes rios confundiam o seu mugido 
com o ui YO Uos jaguãres mal hado3 a procura 
Uo a!Jut'ig-cne, para. e-;cra.visn.l-o, e à prorura 
da riqnezu., pnra obtel-n. 

Logo cm prinr>iiJiO dn, colonisaçi"ío, e do '[10-
vo~mcnlo do littot·al tio I3razil as capitanias, 
ns circumsrripçõcs do Nol'to prosperaY[lffi 
f1•nneamento, em quanto as do Sul adorme
ciam c as do extremo Sul estavam abandona
d!ls, como si o cspiritü dvilisador do paiz as 
tivesse dcíxnllo entregues ú guarda dos seus 
marc:: reYolto:sos e à irascilii!irlade dos seus 
porto:;, f_{IIG tinhall_l sempre a ame::lç:t:dasltem
pcstnde::; e nm gnto do morte, contra os que 
tantu~:jem iuv:ulil·OS. 

1\s Rentim•ll:l:s tlos mare:; do extremo Sul 
nin1b hoj ~ gn:1nlam sua attitmle formidavel. 

Explica-.~13 a prcpondor:1ncia. do Norte, não 
só p111' smt menor distrmcia tlo velho conti
nente, como p:•lfl. fera(',jrlade do suas terras, 
que em nadn erum inferiores às.:; do Sul e do 
centro, o pela navegação _livre dos _gra.ndes 
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navios, que em comboios fazia.m a trcwessia 
do A tlan ti c o. 

Mas em pleno seculo XVII, quando por toU.a 
a pnrte uúttlxwa. o monopolio do$ mares, mare 
cla.usum, que tinha sido u politica dos p!Jeni
cios, e IJ erro em qne esbarrara na ),sb, o 
commercio ma.ritimo pl)t'tllg-U01: cum1çava o 
monopolio em Portugal, o pri\·il0gio adnli
nistrativo, que feclw.va o~ rnarus as outras 
naçOes e fecha, va. o commel'cio dos mares, á 
gener.1Udatle do~ arma.úores n;tcionaos. 

Então desappa.recet•am o<; cornboios particu
Iare:s, sob uma tllrecçã.o Uvre, e manifestuu-.:;e 
a a.ccao tutelu.t" u ouervador.t Uo E:-.tu.do, mo
nopoli:;antlo o comtnercio m:tritiulo, o man
tendo por si a dh•ceçi'io dos comboios. o privi
legio produziu o seu oil'eilo. 

Desde então o Norte docahiu. 
Os proUucto,) Jo Amazou:ts, riLw cnrregnvam 

14 navios do alto L~_mlo, upen.lS podh~m car~ 
rogar tre;:; ; o o reslo do littural seguiu o 
mesmo destino. 

Coincidia. por esta occnsião a descoberta das 
riquissünns minas de our·o e diamantes multi
cando-::;e de S. Paulo rt. Goyaz. 

Sahia do fundo das lia restas um clamor. 
O signal das riqueza::; enormes emergindo 

do seio da terra teve um ecllo por todo o paizt 
e prolongou~se ntravez do oceano at~ a uw
tropl_l}e, até o re.:;:;tu tio mundo. 

Foram então as capita.Jliit.!:l, intermediarias 
do Septentrião e do !\leio dia, a sCde de uma 
vida excepcional: tudo o movimento immigra
torlo~ indu::itl'ial e commcrcial pl'ccipitou-se 
para o intf3t•ior das ít.•rms. 

A ambição de grandes fortuun::;, feltu:; em 
tempo curto, paroco quo ::;eruprfl tentou o 
homem. Em todo ca~o, não foi o protluc to l.l:t 
mineração que comccou n. encher de vitlfL 
essas terras, que tillham riquezas maioro::;, 
recompensas fabulos:lS parn. ü!ferecer ao ho~ 
mern, que não o seu ouro immcnso c as con
stellaçOes de suas pr•(lras precios:ts, que entra
v-am em compE~feucia com as m:1i.s rarJ.s e de 
mais subido valor do 0,-iente. 

Senhores, a terra traUalhada, phntrulo o 
solo, riquh;simo J.e lwmo, que em repou::io 
dormira durante nliriades de anno3, p!'OI!n?.ia 
em 18 mezes, em assucar o café, o qne o solo 
desentranha do si em ouro durante 80 anuas 
de mineração. 

O veio do ouro <)CaLa, os diamantes esgo
tam-~o ; a terra. sempre e~tâ prompb, cumo 
mãe caroavei, n. responder ao cuidado, Ue 
quem a cultiva. 

Não esquecestes, que o brrtÇo rscravo vi~ 
nh:J.. do aLorigene. At~ usla época., ell(~ 
representava a nocesshladlJ da fol'ça. viva, de 
que não se queria desrojnr o cu1tív<.tdor am
bicioso, e intoresstLdo em faz')r recunr a flo~ 
re::.t<L a golpes de machado, p:tm abrir espaço 
A culLuraextensivu. ela torra. 

Senhores, o C()nde de Oeiras tinha posto em 
joo;o o mnnopo·1io,em sna. :-tdmini::;trcu-_:ã.o,pen
Hn._mento tctrdio,e conriemnaJo pet1~ Gr:tn-Bre-. 
tanha e peht Hollanda, qne no erro do tem
pn, vir:nn mtUfr,~:-;ar inter·c-;so~ superiores, e 
hl\;c7., ainda qne e.~se ::t.".tO seu, sem procurar, 
imiLtl-o, vics::~8 esprmt:1uco, não obcJecenJo 
a. UUHL idéa pr(li'-OnceUiila, não se amoldando 
a exeltlp!o nlgum, mas tendo nctscido do seu 
rroprio caract13r li•3spotico, e centraijsador. 
Decretada a cessacào U::t. esc!'avatura do iudi
gena, e quo fns!>C a ({Ue exbtia entr0gue â 
::~ua liUet'1ladL~, tornava efl'ecti't"a a lei r.om a 
pcnit.lidade, que se seguia :i infracç:to a 
mesma. lei. 

Desde então foi ell:1 substitulrla pela. escra
ViiH'Lo aft•icana, que durante os secullls XVII, 
X Vlll c XIX, rJunsi no lim entornou em 
nossns prni IS a escravidão nagra, como si um 
Deus de . .,;cnnhecidu, tiveS-)8, em um <li.1 de co~ 
JerH, e p:1ra. saUst':1ZB1' um:1 vingança antiga, 
atiJ';.Ldo :soUre este mar::tvilho::w paiz todat:~ as 
mi:sel'i:t;:,;, todos os vicias, todas as cobardia~ de 
um::t raça barbara,que a escravidão en vilecla 
rn~i:-i,<.'l qne nos in. deiXitr a pe;:,;tei 11(~ sen 
saogno, como o arn.be vencido, não podcn1 to 
tit'<ll' ouh·.l. ving<lllÇEL Uo vencedor, entt·eg,L~ 
va~se ao seu serviço, só pitr.t levar·Ihe a 
pr::.;tr~, que elle já ::;entia em s.:m corpo, e 
umtul-o, como 1_d!e morri:t. 

O Srt. AMEH.rco LoBo-A escravidão exis· 
tiu um tu,_l<.L a parte, 

O SR, Lmz DELFINa- A escravidão existe 
ainda om totlo~. a flarV··. E o que quor este pro~ 
jHcto de lei sinão a escravidão disfar~·ad<t, 
como tem acontecirlo em todos os v-tizes, qno 
leem promm1.rlo sub.,tituir a escravidão negrn. 
p~lct e:!cravitlão umarella , o Lraço at'ricano 
pelo braço asiatico ? 

O SR. LAPÉu.-Não se proeura no ashüico 
o e.sC'ravo, mas o traba!lw,~_Ior livre e intolli
gente, e bem pl'epili'.tdo. 

0 SR. LUJ?. DELFIXO- Senhores, é um en
ga.uo~é um'l illusüo du nJomento, ': uma mira
:.rew no de.:ierto, o pen--ar que nós encontra
remo::; no çourlra dtt. China, o homom, que a 
larourn. tlo~eS[Jeratla. proeura ..• 

Não viri nunca para o tralnlho, sinã.o o 
homem da casta intima, o que sabiu dos pr)s 
tht Uivindadc brhammica, para. servir a outro 
lwnvm. 

Elle t~Jtn o sentimento Ue sua baixeza : 
Sente~s1:1 escr•nvo, sabe f!IF! ó e~cravo, o não 
se revolta, e não se queixa, porque S<-tbe que 
o seu destino o condemnou, como out1·u~, e 
nern D~_ms pod0ria mudm· o destino. 

Nasceu escravo, morrerft. esc[·avo. 
M:1s não antecipemos. 
Dt>Sdo o dia, em que o colono escravo e ne

gro da Afl'ica, poz pó em noss·:ts praias bra~ 
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zileiras, desde esso dia. estancava-se a fonte 
da immigração europ•~r~., rtesde esse dia come
çou n, éra fttlld, ![Ue devi:~ tl!rmin·tr 01. rni
na do solo,( U:..~.n•ionl1•lo du a;..;·rit~nltor, que lbo 
empJ'(~stal'il o ::;cu Lraç\', o n<lo ll!e dera a. sna 
alma, c tinln-ee ao mesmo tempo interpo~t .. 
á m;Jnife~Lu;ão l1·ntu. Je uma, immi$"rnç:1o 
lJoa~ qU·J encontt•athlo elementos ra11iam; tle 
forttma, garantir1,; dn vide~, esb.Lllidade no 
solo, devit\ cre:1r n. industria ; estando o paiz 
hoje no caso de oiTerecl!r resistcncia solida e 
vroíicu::t a t~Jriod os cmln.tcs de qu::tlquer civi
lümçclo astranlw, f]\10 podcsse vir' superpor
se a noss~: ciYíli::;ação. 

Per.lcmos dons scculos nes3a isolação do 
mundo, cm que nos collocou o rscrn.vo. IIoje 
é a mesm::t iMm, qno se levanta, e o me~rno 
pensamento quo se corporifica, é o mesmo 
erro, que tom~~ umn. forma, óo mesmo crime, 
que se Uecreta., ó n. mcsm:l sent0nç:1 de mor
te, (juc se '!.UOr lavro. r conh•rt o no~so p,1iz. 

Não basla\\t o tel•rotartlado o povoamento 
do nosso pn.ií" n cscmvo; em prc.~iso que o 
csera.v0 amarello, suh .... tituimlo o escravo 
preto, vi~sse tomar o mesmo posto nntigo, 
e de pé, cnxrrd::t ao hotnl1ro, ncar de ::;on
tinclla CJOtm a civilisação, que vics;;e an
corar em nnssns l.mhia~ mugostosas, no::; 
multiplos o seguros porto~ dos Est<tdos úo 
Brazil. 

Ah l senhores ..• est:t amEaçn.nnila nns ho
ri.sonte~. mnrrnnr,\ no espaç-o •.. e misturí1-
so ao ruirlo latm!lüavnl d<u) cons1s, fJUC de3-
espcr.lm. Eu b!U•l ttl!lu, &1~nhore.s, por
quo nest~ l:t::-.timo:>o te1npo, l'beio ilo du,·itlns 
e cruelrht1les E'Sper•nr o bom ó quasi n. chi
mcr.L do mylho da. :)l;tiguhhl .. •le. 

Nós tinhumos tet'J·:~ uiJl alutn1lanci::t, o C:l.pi
tn.l oxiguo e o homem rarn nosta vastidão Jn. 
America BrazilC'im. Os tres fac.tores Ua pro
ducção s5.o n, terra.. o capital, o o trabalho. 
O capital o o trahllho fot•am comprometi i
dos, quasi na. orig-em d<t coloniS<\ção Urazi
leira. 

Realmente nO:o se pór.l~ n.r·cnsar a metropo
le tle erros, qne dopcnfliam m:1.i;,; do tempo, 
d:.t oxiguhla1h tJ.._ ~na pupuL1çfin, que se repat·
tin. por Africa, Asin, e p~b ,\merica Bm-zi
leirt.t. agora. Ace:ussmos a futaliJ.adc <.lu::; 
Cl1USn.s. 

O Brazil, het·1leiro (ln,.; trndic'Oe;;; portugue
ZftS, de su<\ 1\ngna, religião, co::.t.umes c 
histot•ia, com;ervanrln no s"::n flanco gigan
tesco u marcn. d;t nncion:l.lilla•Je, dondo pro
veio, ó um dC'sses prndígios do couquista 
humana, onde hct um lrulo mystoriii;.O, onde 
o"destino entra, como factor tle maior impnr
tancia. 

O destino não ó mais do que nm:-t multidão 
de c::m..-as insignificrtn tes, passf\geiras, que se 
fixa:n, quo fogem, quo se não accentuam1 

mas quo enh'ttm como elemento de força prc
ponrlerante o vencedom, no sentido de uma 
ordem elevad:~ de cousas, rJ.lw so re:\liza.. 

ToJo o progresso é llnma.no, porque. elle 
nas0t1 do homem, e 1 como di:;s0, tem o seu 
pontuda pr.rtirla na coo::;~iencin hnmrmn. 

Qunndo em um:~ sociedarle, como a nossa, a 
escr:"tYilHii) roi o no.:~so primeiro elemento do 
pro1ln~ç,ã.o c rit}lWZ'"~; quando elln,encontrando 
o sólo virgl)m, fazia cahir as fl.orest:ü; .L gol
pes Je machado, e a inundações tle fuga con
~ecutivo, qu0 devoravam os troncos gloriosos 
decapita<los e inertes, a lavoura p:-tgavn com 
generosidn.1le o trab:1lhn rude e prlmittivo, 
e tb;>;ia qnn:::i log'o do colono um lavrador rico 
c opulento, dominando no latifunUio de 
snas lt11'1'as, orgnlho::.o, como um sa.trupa, e 
iuJolonte como clle. 

O SR. THO:\L\.Z CRuz-Felizmente não é 
esse o typu Jo agricultor brazileiro: desculpe 
V. Ex. jntenumpP-lo. 

O Sn.. Lurz DELl··i:m- Uonra-me V. Ex. 
com seu ap:n·te: f.dln em geral, e de uma 
ópoca..-Lüo lluron perto de 3 seculos. 

M<lS a cultura conservou-se estacionaria, a 
uniprorlur.tividade t.Ia terrn, Im applicação 
oxi'.lusiva Je nm só genero de cultura, cansou 
a tPrra, c não creou a industria. -O mu
char.lo e o fogo entraram Lrutalu:tente pelo 
imo rle DO:iBfl.S flore:;tas 1 sacrificando-as à 
rotio·1: ~ exuberancia do sólo virgem pagava 
cn.d:t Ueijo do rl'rro em sua entranha com 
n:ilhões dos Ueijos vernr~lhos do seu fructo 
delicioso. 

Mt1s o inconveniente 1h escmvidão ora esse: 
não crPava a família, o no ponto de ·..,.·ista 
eronomico o mot•al, crcavn. nma sociedn.de 
anormal, lhlha de to,Jo fdement•) de estallili
dllÕA, de conhecimento industrial, esgotando 
n. t<õ>rra com ~L cultura singu-l.ar de um ~ó 
pt'Oiitt<'tu, e cr·eanrlo essas crises lentas, esse 
est::tdo agonico, vindo de longe de uma cxis
ten·:ia valetu1iiJ1:lria prem:1tnr1t, c terminando 
po1• essn. catastrophc gcrnl da. lavoura. 

Quando a propag:t.nda contea a escravidão 
de urigem afl'icana começou, encont!'ou já. em 
estado :deantado a decadench da agricultura, 
mot'iUunda r.o norte, exangue, doente, e quasi 
extiuct:.L nos estados iutermerlia.rios, e sem 
grande seiva nos Estaria . ., tlo sul: o n.grümltor, 
desanimado, compromettitla a terra. pelo agio 
elo !.linheiro. fJ_Ue elle não podin. arrancar a 
uma prodn~çi'io,qne não r~spondia ao traba
lho1 nem aos braços pow·.o numerosos, tle que 
po lin. dispór, COili!l pn.s;;ivamcnte it propa
ganda contn.l. a. 0Scr{"t.vidã.n; o escravo, que o 
cmbur,1c~-tva, e qne todavia elle não tinha 
meio U.o substituir, porque a immigração 
om'ort'lil. nil,o vinha, e não tinha ''indo, por
que não se acostum<~.ra nessa direcção, não 
querendo nem poJendo competir com o tra-
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hulha escravo, a diriglr-sc its plagas Lra.zl
leiras. 

Os governo.s inortus, som ostaLilidatle, obri
gados a corrompet' c a sere:n corrotupiUos, 
conscrv::mUo-so poli~O temiJo •. r.el:h lnta da~ 
amlltçUes pe!]twnn.s o sem \latrwtnmw, no po
der, não tinham tempo r c entrar no am:1go 
do~tas grav~s questões, em que unJava o 
futu!'o do p:t.t2. . _ ... _ . 

O escravo som ambrcao, sem tmcro.ttva, sem 
vontade, Ho dia olH que se -viu _livro, f~7. parn. 
si do tempo um eternu J9~mgo. N_u.J.a o 
prendia it terra: e :t cscravrdao, qnc o uma 
violcncllt, não o pren(lera. ao homem. 

O que ostú. acontecendo comnosco, t~m 
acontecido com outros povo:::, n1s mesmas crr
cumstancias. 

QuanJ.o us colonias inglezo.s e ~rancezas, 
quando as colonias h<Jspanl.wlas vtram,_ q_ue 
não poJiam cou~ervar mars a e:~CrD: v1~a~o, 
procurnram rL!cursos cm uma lDStJtu~<;cto 
qnasi analog:1, tomlu ua or~em ec::momrca, 
politica e moi'tÜ effdlo::; itlent.JCOS 1 ~unúa, quo 
o Jireifo humano fo.sse respmtado em appa
rencla. 

Eslu. io~:;tituiç::to era a immigração do;; tru
lxdlw..dores usbticos, um a_ppetlo ao brJ.ço 
asiatic.:>. . 

Senhores o escravo africano cstu.va VIVO na 
memoria. J.~ senhor: or<-t preciso encher o~se 
vazio doloroso co:n o c~cr::n·o ashtico. 

TuJ.o o que se fet. p:1ra. ?caLar ent~e u6~ 
com a cscravíJ.ão está pcrcltdo .... pcrdrdo, SJ 
fôr substituh.lo pelo escravo !l<L CHuna.. 

E' um vexamo essa toJIÜattv~~= es:5e r.h.lsper· 
tar de üJeu. morh~ e onterraila, mostra. Ucm, 
secboros senaJorcs, que o povo não sai.J,;, com
prehender a liiJerdado, e que o IJerc.n 1la nas· 
·cento R0p1I1Jlica tuve cm torno JG s~ torlus as 
traiçõJS e torlos os oúios, dos que: ~ao a coul
prehenrlem, nem procuram lc;;Ituna-la aos 
olhos da Nação, pnr sua. pureza o. pela au:ltC
riúade dos seus principins de justu:~u.. . _ 

s:-. prosidonto, ou julgo a. lffiffilg'l"t1~0 
chincza e a japonc:.n (um povo ·va.lo o outro) 
n::t escala, cm quo ó noce.~sario p.mt o. tim 
que os autorc::l do prtdocto toem om vista, 
um mal superior no do cscra_vo.preto: a mq.
nutenção r.la immigração nsw.tw~ em I!JUSSll. 
é uma calamhlarle p:tra o nosso paiz.-Nao Im 
perigo igual a c:;te perigo. . . 

Repito: o meu terror não ê o asrahco om 
si: ó ello inturpourlo-so à immigr~ç.lo curo
péa., ramo Uurantu 3 seculos se wterpoz a 
Immigração africana. 

O asiatico agarra-se \lO pn.iz, que o rrccLe, 
como a éra ás ruinas: não C e_.;se o meu ter
ror.-A verdade ó outra: eStanca a. filllt13 r.la 
boa immigracão, qae õ lenta, descontlatb e 
custct aLrir um caminho, pnr onde puss~·: o lia 
nãO ac\Ion ainllu. um c!lruinllo,não o aUrm por 
si, não veio por si; com o a:::.iatleo, acaLou-so: 

como virá ella competir co!JI o morre-morre, 
que traz comsigo o mata-m;lta Je nos:ia civi
liffição lutimt ? (Serl~açüo). 

N?lo é p1'0C"iso pt,rmo-nos no pon tn de vista 
r.la mol'al e da. liberJade ltumuna, que se ou
conti'c.un raramont~J ru::~p, dtmlos nesses contr<1· 
cto~, que viciam quasl t:iempre :1.: fraude, a 
ignorancia: colloc.:'tmo·nos no ponto r.lc vista 
econnmico, social e politico. 

A introducção, cm nosso Vt1sto paiz, r.lc mi
lharus de trabalilatlores, tenllo costumes, lta
bitos, língua, religiiio, sentimentos rlitrerentes 
dos no~;;:os, a corrupção profunda, que é a 
lopr::t das velhas cousas passaUas, que in
oculam aM uo ar, fJlle se r2spira, a sua insta
UilirluJe, a lluctuação constante de uma popu
lação a vida de voltal' no sou paiz, as crises 
monetar\as, ou as alimentarias, que se multi
plie:lm, sej.t pela. P,r.:tinagem do metacs pro
cimos. que pror\nz periorlicamento a part'u.la 
tios asiaticos, levantlo com~igo as economias, 
que jnntar•am, findo o contracto; seja pela. 
necc:::;:;idado d8 fazer vlr Ja China e das Judias 
alimentos espocines, quo esses asiatico:; nilo 
(li::Iwnsam para seu uso; o espect.lcldo U ~ uma 
geute estranha,, sem lnçq_ al~'Uf!l que a prcnJct 
a terra, sem communlw.o ce mteres.scs, sua 
suLordinução real, o!fectivn, essa es3ravhlã.o 
mansa e s~m reacção, n covardia do seu gesto, 
a a ttilwlo Je sua ltumilhaçüo perenne, atavica, 
secular, é qualquer cvut;a que, por su::t euor
midDrl8, duvtJ chamar a nossa attenç.'io, Srs. 
'JC!l:u.lom~; é qualquer C:JllS:l., Sr. pt•esiJentc, 
para. f,tzer 1'ccunr um congre~so, qu-:~ não ti
vesse metl0 de cousa. alguma, o quo, por Tez 
primciJ·a, nm.lo cllugar âs nossas praias a 
legião tla morte, tivesse a preoccnpação da 
yj(b tleste paiz o trcmeSSLi uma vez, ao 
menos, pela extincção de nossa nacionnliJade. 

St•nl!ores, só pod·~1·h lcmbme-se do cs~ravo 
amarello, só pnrJorá tolerar o escravo a.ma .. 
t•ello o povo, que se lembra ainda c..o1n sau
U~:ulc do di:t de liontem, Ja e;:cravidão igno
miniostt no meio r.b qual nuscemos, com quo 
1.'\onlnmos ainda hn,io, com que queremos 
morrer, tendo deanto de nossos olhos, no 
meio de noss<t fnmilia, o cspecta('ulo do uma 
mç.:l mais escravu, qne to1l;1S as raç.1.s escra
vas. por.1no, sendo liHe, não ~aLe sinão ser 
cs;crJ..va (sonsaç<7o) c não pó • .le ser siuão es
crar:L 

As instituiÇões fizeram essa obra, U preciso 
quelJral·ns, emqmmto existirem e lia não póJe 
seroutrJ. cousa. 

Sr. presiUent(•, esta é u questão. 
Sr~. senadores, para. c~tA ponto do\o·ei-J 

fazer com·ergir :~ \'OSStt a.ttenção. O vosso 
rntriotismo exige de vós o lll<tb acurado os
twliJ ;-;nbr•e um projecto, cuja. realizue<1.n ll'<tl 
etHnsigo o d~;-;uppar.•cimcntu pos~ivel de nossa. 
uaciou,llidud<J. (Sustrri"O .) • 

.. 
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Esta. f}ttestü.o llo immigraçfio, o Uo rapido 
povoamento do Drazil, é a mais transcem!ente 
de toUas as quc3t0:h?s da actualiJn.tlo, tetnntna 
importnncia sup~rior mosmo ils consequencias 
J.c:;a::,tr•os:li:!, rptc cn.dn, um de nõs -posi>a ver no 
compromcttimonto Uo futuro d,) nossstt nacio
nalülaUo, porr1ue para f111U:·'.i totlo,;, eu sei, esse 
1im ó apcnns o absurdo. Pois é apcno.s a vor
dv.du, ~enlto!'GS, verJaJe, quo V03 pare~c um 
absurdo, por·IJue, cu sei, esta verdade é a que 
menos se parr.ca com a verJatlo. 

~onhorcs, ó preciso vovour o p::tir. cnm ele
mento bmn, e rapidamente. Si no Jim ti•) 50 
anno::l não tivormos 30 ou -10 milhões Je ]ta
LHantes, f;_d\unúo a noss:t Hn"'ua, acornpr>.
nbaudo a nos~a civilisaçii:o, fundinclo-se com
nosco, o Urazillnt J.e tSoiTrer IJO(lcrosnmr:mte 
a influencia anglo-saxonoa, moUificalla péla 
inOuencin tio meio, quo lhe imprimia o clima, 
e as novas comliçOcs de desenvolvimento na 
Amoricn do Nol'to. 

Quanllo os Ecih~·1os Lnitlos ~ivel'crn um 
milhão Uo haLitautes, o quo acontt:..:cril. em 
30 annos, quando subir a popnbç:1o [], 150, a 
200 milltões, o que r levo acontecer em menos 
de 80 annos, dles t'L ::leU turno sedio um po,·o 
colonisador, e os immióf:::mte;:; amcrica.no:; 
com a sua a.u,Jncia d0 rrtÇíl; com seus ca.pitaes, 
que engrossam toúo;:; os Jüs, eom suas inclus
tl"ias, qno a scicncia mel!wt'a tutlos os rJias, e 
rts toma monos pcs::ul:n~ no hornnm, h:Io tle 
chegar at8 nós, stnvomcmto se hão de apo
derar de nosS;I8 terras, e:-;tenrlor sn:t fvrça p t
ciftca e Uominadom, o sem um grito de nos30. 
p:wt(~, na ab;;orpçfin lenta, insensivcl, l'nn
tinun, prngTn.;:;siva tlo nossos c1stnmes, de 
nosso typu do civi\isnç:lo, n nossa rnçtt, cmtim, 
ellc;:; tvn'"io clw,llltHll) Lutln n si, tl::'rras o ho
mens, f•.1rtuna e rlu~tino, rt:~ç:l. e civili:·nçãn, o 
nomlo existe um po\'O lb J'aça latina, aonde 
hourc um prolonga monto da. n:u;ilo mtliS occi
thmtal U:L Europa, qn-::~ nos 1lca a linr;tw, a 
rcli,zião, o:;; cos{utuc:->, havel'{l ~ómcnb o ole
ntenlu an;;lo-snxoni0, nUs·.•l'Vidu }J•W ello o 
elenwoto mono::; prcponolcrnntc, llllli::l fr·aco, 
menos nnmcro~o, de rp:di1l:1rlo~ inferiorn . .,, 
a!Jaf:.ulo p~~Jo numero, tr.\nsfor!llnJo pu h s.c~ 
lccç[o, tlcS<qJrarcd lo pelo nuz11monto o !•Pr
dido ~~m um fio tle tnt't'eute impl'rCI'!Jltit·et no 
sOlo do novo oceano do hom•·ns c cons~lS. 

Sr. presidente, prccisnm0;:;: gun.dar o nosso 
typo, o cunl\1) rle no:is t raça latinn:, somos cs 
lt(~rth.•:ros d0 nma f;I'i.tmh~ civilisação) ontlo 
fulg-em o3 maiores nomes (h humnuhlarlo : o 
nosso do ver está marcado com antcccdencb 
na, hbtorüt. 

1-:' preciso prever ttulo: e prcci-3o com rJnl·~
ceUoncin. om..~r~cer n. bart'eirn a torrente : 
oppormo;;; um:\ r.ivilisnç-:io n. outru, que ~ó 
rcc.úe ante u 1!i11~itt) Ja civílisação. 

Nós ternos cmpl'egado os nossos esforços 
J!ilra de~lruirmo-nos: o negro até l.J.outum, 

de hoje em deante o homem umarello, as dun.s 
escravidrles, cn.Ja qua.l mais ignolJil, cada qual 
mai;;; dissolvente, caJa qual mais odiosa. 

r\ilo lm quem ignore, que a, immigraçãõ na 
.. \merica, e os progr.:>ssos da raca ·amarella 
na part~J occidenbl do continente americano, 
tleu Jogar as mais intere;;;santos questões da 
eeonomia politica, e U3 legislação. 

A União Norto-Amcricann estava. Uew po
voada, com <~ raça d!l Allemanha, que era 
parto Llo sua raça com a rnça ingleza, quo er::t. 
a sua, tendo u metropole p,woação La~b.úto 
-para.~ne:hcr com clla a su::t antiga colonía, 
sem fieardesl;.tlcada; era, Srs. senadores, uma 
pnrte longinqu:t dos E:.tudos Unidos, que era 
preciso arrancar dos tr·~me1acs, sacrificando 
um pD~·o, quo não era o seu povo, e encho
tando-o logo, qur~ viu qne essa gente era do 
mn.is em su<t casa 1 

::;~mhor2's, nós não teriamos jilmais e&:a. 
providencia, do norte-:unoricl'lno, que funda· 
long0, em continente afustll.do, para ir depo
sitan1lo o afric<Lno I'!Scra.vo, que se liLertasse, 
uma coloni::t para lib8rtu~. 

E:::.;a prcvidoncia é o seu cgoismo, é a sua 
t'm•ç-fl, ó o seu triumpho. Não possuimos em 
nÔ3 o ideal tlcssm; astuciJS. 

Em 1821, 11:1. Guiné Scptentrional, a éste 
do cahu me~u1•allo, o governo norte·americano 
funda. uma colonia pum os seus libertos: Li
bel'i:t ó o nome, com qnc a h~ptiaa. }~.. colo
o i L cro~co, om l8,i7 torna-so independente. 
Em 1850 tem 200 mil ltabitantos : o mulato 
Ruhel't::) ó o seu pt•esidente. Os africanos pri
donciros rlos Sc>vas são comprados peht rc
publka, fJUe colonisa com cllns o seu terri
tnrio. Ntt Ga::;eta de Noticias õe IlónEúni 
lo:•io, I'J.UO ~-;e propõ3 a introdncçrío, no nosso 
nossu p~\iz dt;) GOO liLeri:lnos, como ensaio 
brnhem. Vdam como o consorcio do escravo 
amarello, e do escravo rreto se reproduz com 
n imprevisto de uma mut;.~çã.o the:.Ltral ! (Sca· 
suç,ia; mw·1nurio. ) 

l~m Santos, ha. necessidade tle tral.Jalha
rlor..:-::; pnr<i terminar cm prazo fixado por lei 
o c:-~ os em construcçüo. A exploração do 
t'SCl'avo. sob o nome de umn. necessidade ur
gente, apresenta-se logo. 

O SR. L:\J'EH-Nã.u apoiado: a proposh. do 
empresarbl da immigraç:lo de Santos foi feita. 
ante~ do prr~ccto. E' do Sr. Moracs. 

0 ~rr. LUIZ DELI-'IXO-Li a proposta lwn~ 
tdn. Parece então que a illé<J, jit andava 
no :tr. 

l\las o fim ó c::..te. PropOr. se, como um 
c>nsnio a introduc(,'ão ele 500 oUrejros da Li
bet'in ... oram 500 africanos: um nome 1nn-Iez 
rotulava. a. propostJ, 1 e escondia o nrtifici~ dtt 
exploração. 

O Sn.. L\PEH.- O ltomem (1l1ú requereu 
is~o resi.tllu ua. Libel'ia ••• 



-(H-

O Sa. Lmz DELFrNo- Essa residencia ga~ 
rantiu. mellLOr o ex:ito da propostn. 

O Sa. LAPEH.- V. Ex. não conhece a pes
soa: residiu na, LiUoria, fui o introJ.udor ur1ui 
de um café aspcch~l, conhecido com o nome 
de Café <la Liberia: é ull.l homem hune:sto. 

0 SR. LUIZ DELH~O -Eu não conheÇo a 
pessoa: não é o meu fim truz·.! l-a á dis~us~ão : 
não lmern mim iut~:;rêsse algum cm o1Ttmr!l;!kl 
de qualquer rnodo. ::-ião me lemlJro, niio me 
lembrei do autor da proposta, ao recorUal-a., 
e a apresental~u ao Senado. 

A prorostn, em si foi o quo me despertou a 
attenção. Encontram-se agora de novo en
tre nós a Asia c a Africa. : disse eu commigo, 
de uma vindo o escravo omarello, diJ outra o 
escravo preto. 

O preto uem o qniz o nm•tc-america.no : 
mandou-o p·.tra la: não o queria entalado cm 
sua civilisacão. 

E' o quo nós fJuOramos : é o soLejo impros
ta-vel do anglo-s:txonio americano. 

Vcjn.. o Senado: cu tomei u proposta isolada 
de quulqu~r nom'J : nlio me ficou na memoria 
um nome, ficou o contcUdo, a. essencia dot 
proposta .. 

Em meu ospirito f~z-se esse consorcio hy
brirlo do Mricano e Uo usiatlco, que vinlla.m, 
em ondas convergente5, as nos,';as pr-1ias. 

E' a exploração do escravo africuno, que 
quer começar : e a cxplornç:to do f'sm~.L v o 
amarello, que qncr ter o seu dia entro nós. 

Não ouvirn. no Senr1do ainda ninguem refe
rir-se ao trnba.lhador da Li Leria: cntentli Ue
ver pór o Sen<ulo Jo sobreaviso e Jizer-lh~ : 
o tralm.lhador tla LiLel'ia ê o africano escravo, 
que volt:.~. 

o SR. LAl'EH.-0 que UiSS/3 a. v. Ex. e 
que esse homem, autor d<1 proposb1, não ,j 
um csporntador: conhece essas cousns : esttj
vo lá. (H a oull'OS apar-tes, mot,imcnto de c~wio
tidade.) 

O SR. Lurz DELfiNO- Nem digo que seja 
um especulador, salvo a intenção : n:lo tl'ago 
pessoa alguma a deba.t0 : não tenllO deante 
de mim um nome? um homern : tenlw a .Hrica 
toda como uma. nodoa negr<1, Ucant0 Uos 
olho,s. 

O Senado compreh••n(Jeri~ que rm meu 
animo uma semelhante proposhL dcvirL' cn.hir, 
como um raio, que queima e ennr!grece a 
razão. 

çam pn,ra obter a. immigroção asiatica, em 
todos o:; sentidos desvantajosa ao nosso paiz 
e it nOSSI1 civilisação, é O incremente da ri
qnezn., ~~~ter!llill<"'\,,ln por ellos em~. Francisco 
de~ Ccddontw, us atet'I'os collos::;aes, a oUra 
collos;;al da estrada do ferro tr•ansatlan
tica, que n'um grande abi'aço de foero une 
o Grande oceano ao Oceano Altlhantico, 
mettmJLlo dentro delle a. União ate New
York. 

1\Ins, senhores, esta queslão nã.o estit li
qut1la1la. lntere::::ses grJ.uUes, paixões oxce
peinnnes,nndarmn de permeio ao ostutlo d%:'l~:<.B 
questões, e o que s~ dellllz desde logo e que 
o Lraço e a alma do"Yankeo, si estivesse au .. 
s~ntc, e~sa,; oUra:; tud~s t:~eriam ainda hoje 
umn. pruballilid!ul0 ~tpen;lS, ou untes, ellas e;:~
Larin.m postas ~em a mão do tt'al.mllmdor asia
tico, pnrqne o Yanko:o tem a coragem c v 
gosto do extmorJinn.rio. ' 

0 SR. LAPER-ÜS chins SÓ3 podiam f.IZül' 
esses grandes h·aba!hos. Levaram pa,ra o 
pa\z muito, mas dei.xamm muito nml.s. 

O Sn.. Lurz DELFINo-0 que os colono,; 
asintioos lleixaram fvi o que não tt'ouxeram : 
o qno L!V:II';t.m, foi <lindas o !']_ue não trouxe
ram : equivaleria o trabalho deixado a tota
lidade da somma escoada lentameute para. 
fo)ra do pn.iz ! 

O 1]110 Bil sei, e qw~ uma parte Ja colonisa
Ç<1.o chinezn jã nüoqacria doixar o S.Francisco 
Uu. California: ag:trra.vam-se aos burrocu..;~s 
das monünlms, aos t<.tluJcs das estratlas de 
ferro, e viviam cm multid.Lo em P"flUenos 
telheit·os levantado::> ::;oLre os panblllúo3 em 
cima de quntm pã.ns, fechados pol' algumas 
taboas, coLei' las com folhas de palmeiras. 

o Sn.. l\loKTErno DE B.\ttRos-Isso erot uma. 
virtude. 

O SR. Lurz DELl"IXü-A virtnt.le do Har~ 
pn.gão de Mulil:rrc. Ellos já tinh:un o.. China 
na Californh, iam-se achando bem, como em 
sua. c:tsa. 

A drain:~gem do ouro, trazendo crises es
pnntos:ls na. ecnnomh da n.Jç-itn, crises que 
não são 1le hoje, mas são de totlos o:. te!llpo~ 
e com to1los os povos, que teem tiJo relações 
commerdne.;;, draim~gem lenta, continua, 
renovada, S:Jmprc, rios nossos cttpitaes pttra a 
Asia, não é ainda. o maior dos mconvenientes 
Uesses trabalhadores. 

Não é sómentc a moeda accumultvJn. ..• Além dh,to, o proponente não ó legislador : 
não cogita do mal, que semullmute ensaio 
pôde trazer, 0 SR. !IIoNTEIRO DB BAlUWS-E' O pt'O· 

Precisav;.t do trabalhadores, lembrou-se dueto tlo s:m trabalho que levam. 
da Lil.Jeri::t. Deixemos a Lilu.~ria: n:lo quero O SR. Lu1z DELFINa-Nem eu digo que não 
mais Iembrar.-me da Llberia. seja o,producto tlo seu tra.lmlho : fulloi dús 

Sr. presidento, o !]ue tem influiclo no I mconvementes do pro•lucto Uo salarw, que 
animo dos honrados senrtdores, quo se esfor- escorre todo do p;tiz para rara. 
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O Sn.. LArER-Na. Ca.lifornia QUe::! U~i~a:: 
ram um milhão, por setenti1 e tu.utos mil 
que lovaram. 

E' Uo inquerito. 
O Sn.. LUlZ DELl"'NO- Senhoros, o que me 

consola um pouco, é si porventum, o qno eu 
não posso crer, este prnjccto c.on~eguir ser 
lei do E'st..vlo, ó quo olle nflo tem :izas. e que 
a honrada cornmissão que teve de estudttl-o, 

' procurou tornai-o inviavBl, tão pnuco ro· 
deaUo, felizmente, o encontro, do que seria 
preciso parn. resistir aOs obstaculoS, que ha. 
ae encontrnr em sua re3.lização. 

O Sn.. LAt'ER- Por qne 1 O Estado do Rio 
tem 3.000:000$ de saldos; o de S. Paulo 
tém 18 mil, ahi estão 21 mil contos, que já 
chegam para n,lguma cousa. 

0 SR. LUIZ DELFHm -Vejo gue o primeiro 
governador de E~tado do Rio de Janeiro não 
deixou o Estado em condições tiío precarias, 
como se dizia, por1_uo esse S<.l..ldo é :tinda o 
resultado Ja l:!lUU. administração, que teve um 
cunho de grandeza, um grande ideal a rea
lizar. 

Tanto "J1nior pnm o Estn.do do Rio de Janeiro 
e para. o Estado Je S. Paulo, si os sahlos do 
tllesuuro estat.loal forem cnca.minhado-5 para 
um ·serviço, qne não os prejnrlictt.rá de certo 
nos primeiros tempos, eu jámais o neguei, e 
não o nogo, mas que ha de determinar uma 
prosperi(ladc tetllfJOr:-tria, á custa do seu fu
turo, cornpromettendo o futu1•o toU.o do paiz, 
demorando o sou povoamento, estorvando a 
immigração nnica, que convém aos nossoa 
mais alto;; interasses,ponrio em perigo a nosss 
pa.tria, jogando a dados a sorte lla nossa 
nn.ciona lidada. 

Mas dizei-me, senbot•es, por que tempo ne
cessitais do traLalh<\dor clnnez para servir a 
lavoura ~ 

Esta machina rotineirD, e sem alma, por 
quantos annos sei'i a vnssa machina, o vosso 
instrumento, o vosso braço, a vossa c:m::nttla, 
o vosso cesto o vosso gancllo, a vossa cousa ~ 

Por 5 annos '? Por lO anuas 1 Por 50 an
nos 1 Por um seculo 1 

O Su .. Mo;s-TEIRO DE BARROS -Pelo tempo 
que ror neC'.essn,ri9 ..• 

0 SR. LUIZ DELFINO - Ouvis, senhores~ 
pelo tempo nccesRario.- Mas o tempo ncces
sario para o h'<l.lm.lho, que procurais no chim, 
é um t~mp•1 indefinido.- Qunnrio estiver em 
meio c<1mlnho, não seremos sinão uma oss'ada 
na historia, um nome em algum poema, um 
marco em um resumo de rlata. 

Um pniz como o nos~o, onde cabem â larga 
seiscentos milhões de baLitantus, que ó todo 
aproprinrlo ú, existoncia rlo homc•m, mesmo 
nas mais nridas montanhas, em que só a ri"o 
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um v:olumo d'agua igual ao de todos os maio
res rws_da Europa. reunidos, este prdz terá 
por mmto5 seculos estradas a abrir, canaos a 
msgar, pantanosa oissocar, montanhas a per
furar, podos a construir, obras a sanear, 
rGeifes ~1. Jevasüu•, minas a abrir por b::t.ixo da 
tel't'a, t~o!Jk'~S a ligar abysmos, e arquearem-se 
sobre rtos e oceanos. A mesma necessidade 
de hoje será a necessidade rle a.manhã, será 
a necessidade de quatro seculos, a. necessidade 
inrleftnida do futuro ... 

E o chim, ou dominará elle ..• ou nós, chins 
e uucthoctones, e brazileiros conquistador~s 
da terra, estaremos conquistados pela raça 
eleiht, pela rnça ária, pela raça excellente, 
pola.raça dominadora, que é a raça da intel
ligencia. 

Senhores, illuU.em-nos os que escrevem 
sobre os prorligios do chim nos Estados Uni~ 
dos do Norte.- O problema assentado por 
seus historiadores, não ó inteiro, não é com
pleto, uão é isento da preoccnpaç[o do futuro 
nem do terror das punições dn, hi::;toria. 

Entre as nações da America eu só conheço 
a nossa, que n1ío se preoccupa com o futuro, 
c que deixa a nossa historia iL mercê dos que 
clelapidam a nossa honra e teem interesse em 
tlogradar~nos a face da critica uni.:versal. 

Eu de pass.\gem vos nponto um trecho di1 
historia. de hontem:- Lopez é morto, fugindo 
de nossas tropns victoriosas, à margem do 
Aquida.ba,n. Nunca se apresentou comúatendo 
em frente Jos S8US exercitos.-Pois, senhores, 
um dos maiores e mn.is lidos historiadôres 
modernos da Allemanha cita-o morrewlo, 
como um herôe, vencido e combatendo. 

Nós nã:o tomos o grande interesse, que 
.tOtlos os povos americanos teem tido por suas 
cousas, por seus lwmens, por sua hbtoria. 

E' por isso que vos digo, que torlo o homem 
politico, totlo o historiador do grande pair. 
do norte, nasceu no meio de um povo, em que 
todo o interesse immediato ou futuro em vista 
do seu commercio ou Je sua industrhl, espia 
deu tro de cn.d':1 phrase, sem outt•a preoccupa
ção, que o interesse de sua grandeza material. 

A religião C um meio, não civilísa, mas é 
11m freio ao transbordamento das pai ões, uti
lisa como uma ameaça perenne ; é um meio ~ 
pois serve: utilisemo-nos della.- Elles, os 
ltomens prr'lticos rio norte, ouvem asta voz 
qne lhes falia do fundo tempo, e aporleram-se 
de:;se sentimento, não como uma manifestação 
da verdade na consciencia esclarecida do sa.~ 
Lia, mas como arma· que contém a massa po~ 
pular não sahida do limbo da iguorancia. 

O anthropomorphismo catholioo não é me
nos n.bsurdo do que o ele qualquer divindade 
asiatica, ou européa, em sun.s civili3ações pri~ 
mitivat:l, ou de qualquer fitiche m'onsti'uoso 
dos povos selvagens e semi-burbaros autcho
tones da Ame;rica ou da Africa • 
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No fundo o pensamento é identico- Coa~eM Não substituamos a nossa vontade por umn. 
sponde a um certo e~taJ.o do espirita, e a um vontade estr>mlm. 
certo periorlo da, civilisação- Uma monta- PoLlumos conceder-lhas boa vontude 1 mas 
nha rusgada. e esculptura.Ja em um templo não podemos julgai-os, :1 distancia, com 
pagão, concreta o mesmo sentimento da uma aptidão pam satisfazerem nossas nccessi
oatlledral monstruo:;u., e jó.ruais acabada., dalles. 
como a Idóa do infinito gra.nitific:..tda nello..- O::. seus caprichos, a ignorancia de nosso 
TuJo isto ó a obrtL do torror, a preoccupo.çã.o meio poderiam t!'az~r-nos complic·lÇãO ao go
do castigo clcl'tlo ; a penalidade imposta por verno, contrariedades, quo pediriam rcivin
um deus sem grandeza, que se sent0 desoLe- dicaçOes, queixas que provocariam outras 
àocido, e vinga a justiça com a cega colera qlleixas :um mal estar entre margens e mar~ 
do que nüo conhece o perdão, nem propor- gens do Occeano Athlantico. 
clona a. lei que condemna. As le1S, os preceitos, as maximas dos livros 

O espiritü crcou esta. situação ante o mys- sagra.tlo::; jàmais poderã.o elles alterai-os, e 
terio da natureza e a ignorancb. do tempo. no::; as iuterpretru•emos com o espirita de jus-

Ha mais deus dentro Ua lei humana, á tiça, amoldando-as <lO nosso tempo, ils nossas 
sombra da philosophio. de Aristoteles, que necessidades, tis nossas condições de exis
dcntro da lei divina, á sombra do Evangelho tencia.. 
judaico. A justiça, senhores, bem o comprellendeis, 

A exterioridade, qne ntilisa o momento llis· significava apenas a conveniencia do mo
torico, o Lrctão aproveib com toda a appa- menta. 
rencia de uma convicç:1o, que leva a um O interesse, que mercantilisa a consciencia., 
tribunal de ju:;tiça, o que analysa um dogma. soLrepuj:t t~ tudo o intBre::;se de ordem moral, 

Elle aproveita turlo, e ach:t melhor a escra~ nessa raça pr;ltica e audaciosa. 
vidão esp.ontanea dos espiritos, a uma lei, em Vêde. Qunsi logo depois da independencia, 
quo a liUerdade da consciencia. parecesse otreu- adquirem a Luiziaolt da França; a Florida 
dida. da Hesp:1nha. 

O principio de sua. philosophia é sem pro a Tomam posse depois rio Orégon occidental, 
utiliilade pratica. povoando os valles regados pela Columbia. 

Em noss~1. immensa ingenuidade, em nosso Ao M:Jxico al'rancam Texas. o Novo J\-Iexico, 
orgulho de hoJJleDS quasi sequestrados ú. vida a Ca,lifornia, e os treze p~1p1enos e estreme
dos rovos modernos,repons;tmos estereis,como c idos E~ tactos tht Intlependencia formam hoje 
um oLelisco cg.rpsiaco millinar no pó da civili~ um<t federação gigantesca, que se desenrola 
saçtto originaria. dGSJ.e as suas lagoas gelatlus do Canadf.L ao 

O senLimcnLJ hyperbolicamente individua.! Norte, ao golpho do Mexico ao Sul, limitado 
do americano do norto consorciado á energia pelo Este e Oeste pelo Occe<tuo Athlantico, 
da raça angloBaxooin, e ao espirita excepcio- e pelo grande Occeauo, ou Occeano Paci
nal de iniciativ<l, de um povo ambioso e joven, ti c o 
que não encontl'Ou a margem das Montanha::! l~ste paiz deve ser o nosso modelo, o nosso 
Rochosas o voluptuoso carinho de uma natt:.- exemplo, e o nosso tel'ror. 
reza quente o pro~ liga, mas a severidade glacial Todo o terror, senhores: para com esse paiz 
e" o.sperrt dtt terra, que podia. tralmlho, e nrte, é o no~so dever. 
dando~lhe.magnificol;) rcsultallos, deram-lhe a A nossa. obrigação é esse terror. 
audacia. nova para assenttlr as llases dos seus Tur medo dello, senhores, é pormO·llOS de 
commettimentus porvindouros. guarda contra olle ; e contra elle só temos 

O triumpho solicita outro triumpho, como esta arm(l. :o tr-.tb<~lho. 
abre o abysmo outro o..Uysmo. Civilis8ção em frente da civilisação; pro~ 

Cada norte-americano herdou dos seus ante~ gresso em frente tlo p!'ogresso. 
passarios a. iuiciativu., a anUacia, a astucia. a .Mas par<L isso precisamos povo. I~ não é no 
deslealdade, a força, a habilidade dos meios chim, que encontraremos ~ raça que h<t de 
sinuosos,coberto com a austeridade phcripho- equiliLrar a. forte raçrt Lio Norte. 
rica. das maximas Liblicas,aondc os primeiros A rnça latiol) tem um dever a cumprir na. 
plantadol'Ol:l. encontrar,l.m toda a legislação evolução da Historia : é ser o emulo da. raça 
para o govet'no? incluindo o codigo penal; anglo-saxonia. 
para a oífectividade das I'eis, com que dirigiam A civilisação pt'ende-se n. esse antagonismo 
seus schiptowns. de ruça, que não é odio, mas de que nasce o 

Não escrevamos codigos, diziam os clwfl!:::;, estimulo de toda a actl vidade ltumuna, a luta 
os codigos ficariam .sob a critica da Ingla~ nocessaria entre homem e homem, entre povo 
tê'rra, e nôs suburdiuados ao imperio da vou- e povo, ent['IJ raça e raça. 
tade de legislntlore!), que, não conhecenrlo as I A immobilidade é a ausencia desse espirita 
nCcessidadcada colonia pratkamonte, dotar- agitaJor, que convulsiona a civilisaçã.o por 
nos--hiam com leis monstruosas. ·vezes, como as tempeshl.des necessarias, para 
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limpar n. atmosphorn. de idéas, Uos vicias, 
que sempra as detm•p:-tm, e Uar um novo mo
vimento, ou nova plw .. so à necessidade do mo
mento historico na, vido. dos povos. 

Os Estados--Unidos rlo Norte tinhalll Jcante 
de si uma turrentu immigratoria de tnl 
oràem, qne c~tal.Jclccer um dique a ess::~. ava
lanche, era jã uma. aspiração universal. 

Era prociso dar tempo n. crystallisação da 
massa irnmigratoria. 

Nestas condições, senhores, o clim:t _era 
ainda um meio intlil•ccto para o!Jter es5e re
sultado. 

A lnglalet'l'a, ó. Hollanda, a Allcmanha, 
mesmo em suas colonias, o que poriiam temer 
por si, por Rua r<l.Ça, por sua nacionalidade 1 
Cousa alg-uma. 

Nós nãO estamos no mesmo caso. Reflecti, 
senhores. 

Eu não fu.llo na f~rocidade, que ha dentro 
do motivo, que leva n. arrancar o asiatico ao 
seu \elho e immundo niuho. 

Servem parfl., pr1~p~rar o terreno, em que 
eeve, immet.liatarnenie apropri:vlo it cultura 
-oã vida,tomar conta deli eu. raça privilegh.d<L ; 
domo si esta raça, tendo de atravessar uma 
lagóa. invadeavoi, c só tives3e, como unico re
curso o chim, os lançaSSI3 á agua, o ater
rando com ellcs o. lagôJ, lhes pus::~as3e por 
cima, como sobre umn. ponte furmidavel feitu 
de carnes e ossos humanos. 

Convenho, que isto não repugne no inglcz) 
convenho, que a t•açtt herlLdra das grandes 
qun.lida.des! e dos grandes vicias do. mctropole, 
para valorisar a suo. terra, sacrifique a raça 
mrerior, e que n!to receie qualquer meio de 
lançar fOra Uo seu tel':"itorio, no momento, 
que não veja m<tís necessidade rio serviço do 
homem da Asiu.. Mas~ senhores, a c.;1lma 
consciente o feroz rlo nort•J-americano ni'io é 
o privilegio da raça latinn.: a raça anglowsa
xonia C:l.lcul<:t. o mal qu0 póde advir de um 
acto bom: a raca latina tem a f~rocülade do 
bem, o emquanto D.S duas grandes mães da. 
civilisação moderna., as duas mães greco-la.
tinas suicidam~se pam s1lva.r a liherda.de ~ a. 
ci~ilisação elo mundo que conquist~wam, as 
raças anglo-saxonias asylam-so, circumscre
vem-se , encolllem-se, perpetuam-se no 
egoísmo de sua. individualidade, e a !listaria 
nos conta, que o berço da cívilisação do 
grande estado do norte fui o egoismo atra
vessando o Atlan tico, e assenta.ndo as suas 
plantações Ion~e das desor<len_:; politicas, oco
nomicas e rchgiosll.S da lnglater'l'a, na ép()ca 
formida.vel para ella de Carlos I e de Crom
mwel o nas reacçties sanguinolenta:l de 
Carlos II o Jacques 11.- A Grccia., com to~ la u 
sua civilisação, com todos os seus grandes 
nomes, despovoou-se, captivou-se, perdeu atB 
a língua do Homero, e de Hesiodo. de De
roosthenos e Ue Pericles, Ue Eschylo e Aristo-

tales, de Socrates e Platão, e entra toda na 
civll~sação de Roma. Roma a seu turno, com 
os seus grandes nomes, com os seus legisla
dores, com os seus genern,es, com seus philo ... 
Sllphos, com os seus oradore5 da estatura de 
Cicero, ou de Cesar, perde tudo, até a propria 
lingua tamlmrn, esg()ta-se arruinada no luxo 
o n:1 miseria moral contrahit!a dos povos, que 
conquistando, civilisara e dá a sua vida, 
a sua liUertlaUe, a sua haura, c::tptivawse, 
morre extenuada, depois Je ter civilisado 
toda a Eurüp::t, e dado uma Ung11a. a cada 
povo. 

Nós somos os herdeiros dessa raça gloriosa 
cm que, corno já vos disse, lm ferocidade 
do bem. Mettemos o coração em tudo: o en
thusiasmo e a gloria são as duas azns, que nos 
arrebatam ; o calculo frio ó apenas o nosso 
pesadello, como é ape.n(tS uma necessidade da 
cxistencia.: O calculo é imposto pela neccssi
d:tUc da vida collectiva, como o ar se impOe 
peln. necessidade Lla vida individual. 

Nós, os da raça latina, somos o enthu
siasmo antes tle tudo; eHes, os di). raça anglo
saxonia, o calculo frio nntes de tudo. 

Sr::>. senadores, ponderai , reflecti, nós 
somos Umzileiros, e temos o grande vicio 
dessa grande e luminosa miseria: nós somos 
bons. 

O conllecimcnto desta fraqueza, a ·miseria 
rlessa virtutle. a hEn'oicidade do crime de ser 
bom, rleve set' attonuadu. em nós legisladores 
da Repnblica pelo seu conhecimento cabal, e 
ser prevenida por nós. Em nós a ferocidade 
é do Ucrn, não ha. a ferocidade Jo ,mal. A 
raça estaiJeleceu assim o nosso caracter. o 
ciima poderia produzir uma divergencia, ou 
uma variabilidade ; porém bom, tepido, lu
xuoso, cheio de luz, fixou-o, exu.geranUo-o. 
Este Brazil é cobu.rdemente bom, generoso, 
prol'ligo, como U prodigiosamente grande e 
desespera.tloramente rico. 

Nós somos, cada um de nós é um pedaço de 
sol n.moHecido por at<Lvismo de raça, e exag
gerado poln. Londade magnificente do solo,
pela exuUerancia feerica úa natureza. 

E eis :tqui uma mara.vilhn, Sr. presidente. 
Senhores, acudiu-me agora a phrase, como 
uma metaphora., e lembrowme que é apenn.s a 
verdade scientiricJ, que enuncio. Sr. presiM 
dente, tudo o que vive é irt'a.diação solar; 
cada um de nO:-; em verdade é um pedaço de 
sol, que se move. A planta encarcera a luz : 
nó::; libertamos a. luz immobilisada na planta. 
gnergias que dormem, energias que acordam 
por toda tL parte. Por toda a parte tra.nsfor
mações da energia solar. Cado. acto, cada 
movimento, cada facto da consciencia lm .. 
mana, cada manifestação Uo instincto animal, 
o sol, a. luz, as irradiações do asteo da. vida, 
estão alli presentes: é a transformação da 
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sua. su-prema. energia.: são as grandes us mys~ 
teriosas syotheses da natureza. 

E em tudo isso senhores. o lado mystet'inso 
das cousas, tc>m o gesto subtil drt. ironia. de 
Voltaire, na austera gra.vidn.!le, na surrellna 
seriedade, atra.z da I}Ual, silenciosamente, 
l,Jrutalmento, ferozmente a naturez:~ ri-se de 
nosso su:eremo esforço, e de uoss~ suprema 
impoteoc1a dea.nto della.. 
·Sr. presidente, em toUn. esta questão de 

immigração e povoamento de nosso paiz, a 
minha preoccupn,ção é grande, enche-me o 
espirita esse terror da audacia do homom elo 
norte, ante o ter:pperamento indolente úo ho
mem do sul da America. 

No Bro,zll, que é quasi Uo vasto, como o 
continente europeu, em que o elemento 
ethQiço é tão variado, e em que predomina o 
qas raças inferiores, ó precitso que o legista 
não attenda sómente á necessiri.nde do mo
mento, e preciso quo seja. -providente, o rrue 
cada pedra lançada., para fundar o alicerce, 
em q_ue descancem os desUnas futuPos de nossa 
patrm, seja ahi -posta com segurançtt. 

Senhores, ou repetirei sem-pre: a minha 
preoccupação, o meu terror ó de sermos ab
Sorvidos pelo homem J.o norte. Peço licença 
ao Senado pnra. ir desenrolando os facto~ h is~ 
toricos, de que hrLO de sahtr os corollu.rios ele 
minha arO'UffiEllt<lção. 

Em problemas tão amplos e variados, coroo 
este da immigração para o nos."o pniz, eu ntio 
posso ser breve. Receio que estns questões, 
todas vitaes, que dizom respeito até com a 
absorpçlío de nossa raç~ por outra mais forte 
e mais bem dirigida, receio, digo. que se não 
tenha ligado a impot•tancia toúa, que ella me 
rece. 

Ha a prooccup::tçM do braço, a aspiração 
do salario IJ<:!,rato note [1. desorganisação do 
trabalho; o abandono da agricultura. qne é a 
fonte principal de nossa riqueza, o a espe
rança Uo erario nacional. u expc~tativa da 
fome e da miseria, o isto tuQ.o actuv. no espi
rita tlo que legisla, e no espirita do que 
pensa, que tudo ó braço, e que é preciso que 
o braeo: venha salvar a lavoura e salvar a 
seu turno o paiz. 
~u digo : este projecto não salva o paiz. 
O que quereis é encher do vermes a chaga: 

e o verme é o asiastico. 
0 SR.. MONTEIRO m~ BARROS - Não 

apoiado. v. Ex. estU. enganado. 
O Sn.. LAPER - V. Ex. commette umn 

inj1.1stiça. 
0 S.&. LUIZ DELFINO - Creiam VV. Exs. 

que si eu estou el).ganado, é por homons da 
maior competl-!ncia, pfllos maiores untura
listas da EuroJ:ln, em cujas multipliMdas pu
blicaQOos sobre esse continente, que desde o 
secnlo passado desperta a a \tenção dos :sablos 

de toJo o mundo, tenho hn.urido estes conhe
cimGntos~ que me servem para o estudo dn. 
q uestfto em tlebate. 
- Sr. president•j, uüs sofTremos em nosso 
l,ypo Jc raçu. profundas mo1lificaçõc.::., que 
comet,~:~ram DC\ Europ<t pd:1. Invasão dos bar
baras alterando a r.-.çn. ouropGa., rrne se apro
ximavajú rln r-aça, IJ.UR occupctvn.na c..'\dê:t do 
Ca.ncaso, entl'e o i\lal'-Negro, e o Mo.r-Ca.spio, 
o oeste da. I<:urop::t, ;t metade occidental da. 
Asia, e o norte da Africa, que foi domin::trla 
por ella. mesma. : <t raça ào~ A'ri::ts, branca o 
:L mais intelligente rle todas. 

Eu peço ainda, Sr. presidente, que o Se
nado f'e digne observar, que nos EstaJos
t'nirlns do Norte, apem.r de sua constituição 
dernocratica, a altivez dos barões saxonios, o 
orgulho de raça, aperiaflo U'\8 malhas dos 
principias democraticos, roropiu.-as, appare
cendo de entrA o~ rasgões esse resto aristo
crntico, redivivo no sangue bretU:o, e o branco 
jama.is se unilt ao homem de côr, havendo 
par~:t elle em toUu. a parte um afastamento 
proposital, que o tot'D<lVa., como o po.ria du. 
civilisação norte-u.moricana. 

Nós não temos n. mesmn. preoccupnção. O 
escravo africano misturou~se muito em nossa 
f;.unili::t, e cscravisou-nos a seu turno a elle 
pelos serviços intimas, pRla docilidade, que 
er:t quGsi amor, que dispensava á prole que 
se desdobm va, os proprios filhos da escrava 
misturandn-:;;;e aos 1wquenos senhores, que em 
breve eram levados i direcção tlo paiz, como 
chefes de fnmi\ia, como magistrados. como re
presentantes, como professores, e dividindo
se por toda~ as industrias, pelo commercio, 
pelo exercito, pela nrma,la, por toda a socie
dade emtim,iam con~tituindo os seus variados 
elementos de vida. 

A familin entre nós nascin. sob a fatu.lidade 
rb. escr~\Vidão, domioavn o em dominada, e 
esse cunho de ttviltamento moral ettn. reeehia 
-pela força das cousus. Não havia fugir. Nossõ 
carn.ctm· ainda hoje resente-so de:;sa ignominia 
do escravo: junto á colxwU.iu. a traição, a in
sidia junto :1 COragem, 8 O mu.rmore bl'ILDCO 
de suas virturles tem os veios da origem fa
tidicn. do mflio, de que se levantou. 

:E.' umu. apreciação geraL NOs tivemos um 
exercito permanente na lmnda m•iental por 
muitos annos ; nós colonisámos com umn. po
pulaç-ã.o hrazileira o territorio que se estende 
i1 margem oeste do Prata ; sui;tentllmos ahi 
uma longa éra de -paz, emquantu o Pesto «lo 
vice-reinll.do de He::;panha se dilacerava em 
lncb~ ap;lixonada, om que a ambição do domi
nio er::t. o movei real, acobertatlo com os mais 
bcllos intuito~, a somhm de impulsos de pn.
tt·iotismo, indepondencia e libcrdad~, o ele
mento brazilt"iro rlominava o elemento uru
guayo, ~ riquezct em nossu., a civilisaçf'w era 
nossa, o commercio era nosso, a paz era nossa, 
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garantida, por um exercito disciplinado e suffi
ciente, a. fortuna publica, territorial afn1la 
hoje, pelo mappn.. commercial de Biaocosi, 
cm 188-1, perteucenrlo aos Lraziteiros em se
gundo Jogar, avaliada om 182.434.42! f'ra.n
cos em fr·cnte úa cifra de 438.209.llü francos, 
8eml.o que na sommo. total dtt. riqueza terri
torial que sobe a l.02·LG70.788 frJncos, a 
popnlnQão ostra.ngoil'ft. possue perto de 
150.000:000$ sobre a fortuno., territorial aos 
orientae::; em seu proprio p:liz, o qua pi'ovn. 
exuberantcmento, que no tempo n que mo 
retiro, um ponco an leH e um pouco depois 
da nossa indcpendcncia do., metropole, a 
fortuna territorial br~lzileira er<t por si só 
superior a do paiz j que emfim srJb o impulso 
naturctl das cousas, pela continuidade 1lo 
territorio b1·azilcíro com o territorio uru
guayo, sem b:trreira ::tlguma natuml inter
posta no meio delles, pela vontade dos uru
guayos rundínJo-i:le com n. nossa nncionalidade, 
sob o nome de Pruvincia Cb;platina, com re
presentantes no Senado Uruzileiro e mt C:-t
m::tra dos Deputados, com torlas es~as condi
çOcsde ::tbsorpção,independ0ntu do direito que 
sobre o territorio cbph1tino conqui~tat•a e 
legitimara o governo Ua metropole, não po
démos, nãn souUcmos conservar o lerrado por~ 
tuguez inteiro, c absorver a popuí'ac;"~o im
míscuindo-a â nossa, tirnndo-lllo o cunho ibero, 
e eliminan1Io a di fl'erent'iação, fJ.Ue o distingnia 
da nos.sa origem tmmntlantica. 

Senhores, é esta fraqueza. bNzilcira, do
pendendo tal vez do amalgamento de raças, 
que não conseguiu determinar ainda um 
typo original e forte, Citpaz de luctur por srm 
conservação, que en temo, antr.~ a invasão 
dessas raças inferiores, mas que pelo numero, 
pela tenn.cida,Je, peln. paciencia do verme; que 
se perpetua atravez de toJ,)S os obstu.culos, 
encontrando a, nossa imprevidcncia, o nosso 
egoismo, que nos metle ,fentro de nós mesmos, 
e fuglndo ao attricto socialy que corrige a 
agudeza dos angulus Jo nos3o orgulho de se
nhor de escravo, com t\ nossa baixrw:a de 
escravo do mesmo escravo ; senhores, é por 
isso ain(la, alóm dos antros moti~·os gravissi~ 
mos, qu0 tenho estmlnrto e entregue â cuu::;i
doração Jo Senado, c\uo eu temo essa immi
gração 1loentia e rD..c 1itic..t. Nós não ofto.:rece
mos resistenci.1. ~m nosso caracter. A mis
tura de raças inferiores com a Í'n.ça superior, 
que domina, torna ainda ineficaz uma Iuctu. 
séria o triumplmçlora1mesmo contru. ossa som
ln'<.l .. Ue Iwmens, onUa cada um tem um catu
lc.go de vícios. 

Sr .. pr-"fÜ•kmte, este projecto, condemnado 
pelo patl'il)tismo, pelo enthnsia.smo da idéa 
novr~, nn periodo a um tempo brillu:mte, tu-
multuoso e fugaz do governo provisorio, pn.
recb morto para sempre. 

Resurge. E' uma f'atalidade. 
O Senado da Rupublica sabe o que d.eve. à 

rP.pnblim'l, sabe o que deve ao mundo, a his
toria, a si mesmo. Os grandes interes:;es da. 
nflcão estão o.meacrtdos. O Senado não ha de 
recnar ante o clamor da, justiça, qüe con
llemou. PStl3 erro economico e social que car
rega o projecto. 

iJM Sa. SENADOR-E' O que V. Ex. IJensa. 
(H a outros apartes.) 

O SR. LUIZ DELFINO -Eu não nego ao 
nobre senador a coragem do sua idéa, porque 
ella por si é filha de nmrr. convicção sincera. 

Sr. presidente, é preciso accentuar ainda 
um facto, que se relaciona com este projecto 
quo esta om debate. Elle prende-se a questões 
varia,las, como já disw, de ordem moral. 
economica1 politic::t ·e ethnica, cada qual 
detlfl.s mais importante, cada qual dellas in
toressanúü profundamente o nosso paiz. 

Bem sei, que desta tril.Juna as _questlles 
procipitn.m-se, embaralham-se; â ordem com 
que ellas devem ser apre;;entnclas que! ra-se 
ante um tiroteio imprevisto, e é nocessario 
ir nccumulando pelo c11 minho que se percorra 
os fundamen to5, que hão de trazer as razoes 
com quo se preten(le apoiar ou não um pro
jecto de alcance grande, e de consequencias 
mais gr · ves, do que era IJara esperar. 

E' a nuvem que mancha o horisonte, inSi
diosa, pequena, insignifiCante, e!Íl que a Vista 
adestrada do homem do mar reconhece a 
guarda avançad<l. da. tempestade. 

Senhores, o nosso globo està povoado cbni 
um !Jilião e duzentos milhões de homens, 
pertencendo oitocentos milhões à raça decóres, 
a amarella, a vermelha e a prett~ ; e quatro
centos milhões a raç:t. branca, à raça superior, 
á raça privilegiada. 

Nos calculas de povoamento de um paiz 
não se pôde eliminnr o problema de raça, elle 
é importHntu. Ao monos par,t nós, cuja civi
lisação greco-roma.na creou a esthetict;'l. do 
gosto, e que herdàmos com todos os seus vtCios 
e todus as suas grandezas, o ty_(lo a escolher, e 
que se impõe como uma necesstdade de __ nosso 
espirita, é o caucasico puro. 

O f<Wto social prende-se intimamente aO 
f:1cto biologíco~ Um é explicado pelo outro. 
Jámais esqueçamos este priricipio: elle é abso~ 
luto. 

Senhores o )lourado senador pelo Piauhy, 
que tem coadjuvttdo com ent.husiasmo desta 
triUunaa propa::;anda, que o distiucto senado"r 
polo Espirita Santo, autor Llo projecto, tem 
feíto, Uiscurso sobre discurso, como si a rriou 
gia da pa,lavra fizesse a magia da causa, a 
honrado senador pelo Piauhy não potipoa 
tintas, nem economisou córes, p-ara levantar 
a raça, em cujo seio quer que pr"béúreltió's o 

.J 
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traUallw excepcional pa,ra a nossa industria 
agrícola. 

Presuppondo, que cmborrt temporaria a p;ls· 
sa,.,.em da China. atravez os llO::iliOS campos, 
poâia ella deixar de mistutn. o sangue e os clc
mentosbiologicos de sua rnca., não se esqueceu 
de tracar a lr:tr8·os movimentos de pincel a 
formo::ura tia m111her, e o typo masculo do 
homem, não olvillantlo a côr com que a fazia 
parte do seu quadro. A bella côr lJranca 
caucasica, a testa ampla, os olhoí3 rasgados, 
o nariz aquillino, os caLeUo;::~louros. 

O Sn.. ELYSEU .MAHTINS- Não fallci em 
cabellos lour•os. 

O SR. LAPER- Pois não, do caLellos louros, 
sim. 

O Sa. Lmz DELFrNo-Senhores, o typo can
casico estendia-se desde a::; Uocca.s Uo Ganges 
ató ás ílhus Lritanicas, desde as ilh<.lS brituu
nicas até o norte Ua Scandinavi:J... 

O tempo misturou tudo. Como, nas inva
sOes da Europa pelos lmrharos do norte, a 
civilisação anti~a naurragou, os povos satva
ram-so agarrados ao typo infe.:ior, que os 
absorveu em quasi sua universaliJ.ade. 

A Asia, primeiro que a Europa teye d11as 
grandes inundações. As conquistas Je po~·o 
contra povo, as deslocações em massa de na
coes, cahinJo coruo catarlupas sobre outra:3 
naçOes, abriram lax•ga torrente na uniformi
dade dos typus, e as rncas immoveis, como o 
granito, cederam às r>ancadas das outras irre 
quietas, como as vagas. 

O Sn.. LA.I"En.-Então não h a typo pelo qual 
V. Ex:. possa e:rplh~ar a má qualidade da colo~ 
sac!to. que se discute. 

0 Sn.. Lurz DELP!NO-V. Ex. verá : O typo 
não existe em cousa alguma: não se póJ.e 
dizei": eis aqui o typo. O typo é uma alJStr>ac
ção.~ Um certo numero de individuas reuue 
um c2:rto numero de elemento::; ou qmdidade.:; 
com exclusã.o tle outras. Milhares de iudivi
duas, que se di::tinguem por certas linhas, 
que se não confundem, teem, entretanto, um 
numero muito m2ior de elementos, que os 
reunem n:t mesma. classificacão: estão dentro 
do typo: approximam-se mais ou menos J.o 
typo abstracto, mas nenhum é mathematica
mente, nece::;sariamente o typo. 

V. Ex. percorre milha1·~s de indiviUuos, 
approximam~se ou afustam~se mais ou menos 
dO typo; mos a abstracção scientifica conser
va-se lmmovet no m0ío da variedade. 

O typo Uranco, o caucasico, de quo fallou o 
nobre senador pele Piauhy, existe nu ne&ga da 
terra asiatica banhada pelo oceano do_ norte 
-Vai desU.e a Russitt asiatica ao e.:;ti'eito Ue 
Bhering.- Todavia esta ne::;ga de terra é do 
tamanho do continente europeu.- Tora a.pe· 
nas de 10 a l~ milhões de ha!Jitantes.-

Accentua-se nelles a influencia do clima.
Lntarn com os invernos desabridos, com -
inimizn.de colerica Uas regiões pol11res. 

o typo humano o1Jedec8 aind::t ahi a infiuen
cin. do meio.~ Ello anda amarrado ás fntuli~ 
tlades da naturcz::t.- üada. Cpoca. geologic<~ 
marcou nelle um::t impressão. 

Elle traJ: o signal das garras dos elementos 
no meio dos q11aes viveu.- A historia de sua 
oxistencia é a hbtoria. Jus revoluções da terra. 

Elle apparece ao calor do periodo mioc~no 
para o pliocêno, ate que no periodo g'laciario 
muda-se a face tla tori'a, e o homem ~onsegue 
escapar i1 extin~ciio ou emigração d:1 flora e 
da fftll!Hl, que são snbstituiUas por especies 
di versas, a. custa dessa garra temível, em que, 
invísivel,- a sua intellígencta,- qne p1"ie em 
contri!Juiç1o contra a ira. e contra a fatalidade 
das cousas. 

Os modificador8S cosmicos e os metcoroloooi
cos equili!Jram-se Uepoi;:; Ue;)ta:s lutt~s cycYo
picns. 

Hoje estamos ainda so!J esta phase de for
mação: a meiologia guarda o repouso de secu
los no silencio dos segredos do universo. 

São rapidos traços, que preciso lançar pnra 
ter um apoio ft minha nrgumentaç;io.- As 
sciencias prendem-se a esta, que as abrange 
tolla~. a sociologia. 

Todas ellas são as escravas Jívinns- em 
torno da. mesa em que se banquetêa. a huma
nidade, la_peti genus anàax. 

Peco ao Senado que me releve a digrossão. 
E' o terror do desconhecido, que me enche 

1lo coragem para combater ess~ inimig-o insi~ 
dio:;o, que tlesejam intro1luzir entre nos. 

A intel!igencia, senhores, como sabeis, sal
vou o homem, arrancou-o do periodo glaciarío. 
- A pa,lóontheologia. que O a historia do 
homem untes dos documentos e::c1•iptos, e do~ 
documentos figurrtdos, ante~ tias tradiçOes. e 
da~ legendas, iniciou uma ~ciencia tutla nova, 
que é o resultado tios mcthorlo;:; modernos, 
d8 oLservações e nnalyse. 

As raças primitivas, a dolíchoceptmln. e abra~ 
chicephala, que representfl..vam a int1uencia 
cosmica e a influencia meteorologica desses 
periodos, modificam~sc a seu turno por outra 
int1uencia pelo menos ignal. si não superior a 
todas as outras: a consciencia humanLt. 

o homem começou a vencer os obstaculos à 
sua. existenci<t pelo instincto da propria. exis
tencia.- Emigrou para onde o clima lhe ia 
molhar, creon a. industria, e a industria ore
teve ao só lo: fundou a familia, e a familia o 
tornou soden tario. 

CaU.a acto de sua existencia. correspondia ao 
tlesenvolvimento do a.pp<irelho, que produz o 
pensamento, e cada pensamento eacaUeava~se 
a out1·o. 

A sciencb.. conta por milhares de annos essas 
lentas transformaçaes do homem. 
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Dess<l.s lentas civilisações, que não são já 
a hypotheJe, que cr0a, mas a. scienci::t quo <'TI
contra nos períodos geologícos no homem pre~ 
historico, e na industria rudimentu.ria, que 
elle entcrraY<.t comsigo, e hoje nos contu., os 
factos do su1. oxistencin, manifc~taram-se no;; 
trus typos mrtis distincto,; d:.t humanidade: o 
Aryano, troncodasrnçJ.s progre-ssivas, gre~os, 
romanos, celtas, germanos, slavos, e os troo~ 
cos a.ro.meano ou kuschitl, de onde se dol'ivam 
·os chaldeos, os assyrios os phenicios arn.Ues, 
e os judêos; e o tu!'aniano, d'oudo derivam 
os tartaros ou scytl.ta~, clllnczes, turcos, tl
nezes e hungaros. 

Senhort3S, eis aqui a. clmve lh questão. 
O homem conserva, a sua esporie á custa 

d<1 sua inteltigeucia.. 
A luctu, que clle tinhJ.. emprehendido contra 

a. nnturczn, avn.ssnlando~a, e que ó a nossa 
lucta de bojo ainda, trouxe a lucta contr~.t os 
grnpos assentado:::; em dlff~rcntes ponto~ Uo 
territorio: C'S5eS grupos constituíam pequen:1s 
nacionaliUudes, e maiores.: habitavam a pla
nície ou a montanha. 

Como hoje, as qnestlíBS: intern1Lcionaes le~ 
vantavam-se; as victol'ias decidiam do novo 
territorio em qno ellas assentavam o seu 
dominio. A montauha desci<:t, o vallc subilL, 
a mescla das racas impunhn-so, como a fi.üu-
lidado da. procre::tção. , 

E' o -vigor physico da raca, quo imprime o 
movimento á lucta. A audacia é um acto ria 
intelligencia vigorosa dentro de um corpo 
'Vigoroso. 111er'l$ .sana in co;-porc sano. 

Saltemos por cima dos secui0s1 por cima das 
tradições, por cimrt. do dominn dos deuses, 
por cima da mythologia, que ll3ongcm o or
gulho do:; povos, e fXtiro. sobro u berço das 
naçOes. 

A Asia cnvolhec~u. Ahi aonde a lti::;toria 
é muda, tem uma voz cada pec1ra : e cada 
pedra. é o fart·.~ po de uma civilisação que 
passou: é um gemitlo de ruina, que perma
nece, como o rastro do quo existiu, c do que 
foi. 

Vede agora: no período terciario o homem 
apparece, modifica.-se, a especio superior 
vence, e o typo antropopitlu:Jeo dPSll.ppwece. 
No qun.rternario o typo Néandestal desap
parcce, fica. dollo a esperie melhor. Assim 
por doante. A l·~i ó pt~is originaria, e fatal, 
della não pOdo fugir o homem. A raça. mais 
fort~J e melhor ab~orve a mais fraca, e fal-..1. 
desapparec<w d:1 iace da. terra. 

O fu,cto rnanife::ota-::se desJe o principio, e 
lentamente e n..sconcionalmente o typo melhor 
trinmpha. 

Esta é a lei : é a lei do Lamarck o de 
Darwin e "\Vallace, senhores, a lei etertm, 
a lei immutavol da selecção. 

Quando o espiritu religioso de Linneu se 
intcrvunhu. entre sua conscíencia e o estudo 

da naturcz::~, e prendendo-o ã. uru grito J~ 
nrêa, f<tzin. intervir a provi~Jencia, o ode só 
intervinha um processo commum, uma. lei 
universal, deixava-o distanciado jà Lamarck, 
que olevaDdv-se acima tio seu tempo, Ueixauúo 
qualquer preoccupação metaphysica do lado, 
sem pl'o?jnizos, SAm terl'ores, oLserva, e as
senta a lei <la transformação das especies. 

Darwin, sem ligar importanci~ á lei que 
Lamarck encontrara, observa a seu turno, e 
o grito, ()Ue Newton lançara encontrando a. 
lei do eqmlihio universetl, o grito de Archi
moUes, f'esolvendo o proLlema antip;o, elle o 
lançou, tamLem achando a lei da solução no 
celelJl't:l .:iTRUúGLE FOR LIFE. I!eckel espo• 
sando a. lei de Lamarck, a lei de Darwin, 
resolve a lei do transformismo directo e indi
recto, ao mesmo tempo que o -estudo da em
briologia mosh·ava ao observador maravi
lhado o homem pa.ss~ndo por uma serie de 
transformaçoes rapill.as,que .flJram as variadas 
fo.Jrmas, que tovo no meio geolo"'ico primi
tit•o, e assislia-se assim no tra.baÍho myste
rioso tlos seculos, e ús transformações do rei 
da creação, irrompendo das mças inferiores, 
dos antropoides, na gestação Uolorosa. da terra 
em convulsão. 

Emtlm, senhores, quando se pensa, que são 
de lwntem quasi todos os m:üeriaes, que con
stitu~m as novas sciencias, que teem por 
objecto o estado do homem prehistorico, e 
que é atravéz de uma serie espantosa de 
milhões de annos que temos de ir encontrai-o, 
não saLumos o que mais nos maravilha, si é 
o muito que conseguimos saber, si é o pouco 
que saLemos, ante a sêde de tudo saber e de 
tudo explicar. 

Em todo caso ha um ponto ou dons, para 
onde converge a att0nção humana : é para a 
Asia meridional, e para :1 Africa tropical, não 
sendo a Europa no fim de tudo sinão um pro
longamento Jleninsulur da Asi:t pam o oeste. 

Concretando : -AS raças áricas são origi
Jmríamonte br11ncas, e as que levaram a civi
lisação da humanidade a sua m:lior altura. 

Essas rncas descendo da:;:~ montanhas de 
Pamir, encontraram as tdLus turanianas e 
kmscliitas,e uclmmlu ·as inferiores a si mesma::;, 
chamaram-se A'rias: os da montanha, os su· 
p0riores. . 

E' á esta raça, q"G.e pertencem as civili-
saçOcs indiana, persa, gregn., r.,mana, bretão, 
germanica, cuja tradiç-ão subsiste no mundo 
model'no complE>bt o intacta. Estn. raÇa coube· 
cida p-.lo nome de Indo-auropéa é a que, pelas 
suas condições de ubiquidade, que lhe dil. a 
sciencin. c o poJer, subsistirà, como unica. na 
t@rra. 

Sr. pr.-:~sidente, en nãn trouxe n. questão para 
este terreno : encontrei-a encaminhada., ca,1a 
orador, que pleite~1.va a caus::t da immigração 
chintJza, entrou largam0rü~ :pe;?tes estudos 
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ethnicos, e lJrocurou encontrar um povo cuja 
civilisaçã:o devia servir de modelo aos povos 
de civilisaçi'i.o mqis adeantadas e achavam que 
nessa pacificação de espirita, nessa estabili
dade, nesse caminhar lento, e imporcoptive.l, 
com toU.a a segurança, serp. abalos, sem agi
tação, estava um grando segredo do governo, 
quê não _era para desprezar pelos povos mo
dernos cheio do amor proprio e vão de seu 
typo de civilisação, em que o orgulho, que 
cega, não deixava ver, o que todavia se via 
perfei tumcn te. 

Eu, Srs. ()enadores, não vejo nessa ci.vi_H~ 
sacão·n.ntagonica à nossa. nada que nos exmto 
a imital-a-. nem moral, nem politica, nem 
econorilica, nem cthnicamente. 

Tudo ahi està destinruio n desapparecer ou a 
ser transformado om r~bsoluto, porque o forte 
não tem o direito tle se rlcixar ser absorvido 
pelo fraco, e um visinho podre não tem o 
aireito de envenenar o vlsin ho são com o mi
asma deleterio de um<t civílisação negativa.. 

Vós fallais da raça. pura d~ China, mas vós 
já sabeis que as raças misturaram-se logo, 
9.ue o fluxo e o i'efluxo Uellas em t_odo o sen
tido, e por tõdo o globo então haLitavel, mrt
ni.Ce.sta-se pela mist_ura dos trpos e altemcito 
dos mesmo typo outra si, cruzados e immis
cuid.os. 

Esta immtgmção vem de lonse: data 
do 200 milhões de annos.- A terra cons!'lrva 
o traco profundo dessa agitação inicial da 
vida humana. 

Mas estudemos ainda esse movimento do
povos, em épocas relativamente muito res 
cantes. 

A 1\iongolia, n raça typo da cór amarella, 
um dia conquistou de toda a China. Como toUos 
os conquistatiores,guiados polrt fortuna, enten~ 
dem, que não tem, que não devem_ ter limites 
o seu poderio, que uma 'Victor·ia deve eer en~ 
cadeada a outra victoria, a raça mongolica 
trlumpha I ora chegou até a Europr~, e pela 
proprm, grandeza. dos seus triumpho~ e poln 
propria grandeza das provinchl.s e naçOes que 
conquistou, cahiu esmagada, sem ser vencidn. 

Mas os povos conquistadores atravessando 
oS paizes, que conquistam, deixam sempre um 
sulco do seu sangue e de sua lingua nel!es, e 
recebem tamLem o sangue, a lingua, os vicios 
e as virtudes dos pov0s vencidos. 

E' o resultado dessa. lei fatídica da solick't
i:'iedade humana.- Os vestigios et'3l'nos de_ssa 
passagem ficam, e em toda.s as épocas qne se 
forem seguindo, o traço, o sulco Je um povo, 
atravessando outro povo, é indelevel. 

Não foi sômcmte a raca mongolica, que 
perturbou a familia chineza.- Outrus raças 
fortes do fundo da Asia, de cima de suas 
montanhas alterosas, vieram, conquistaram 
pffdaços da China, pedaços desse grande 

mundo, que se foi retalhando. O chim co
barde ... 

0 SR. MONTEIRO DE BARROS-Não apoiado. 
o Sn.. Lmz DETJFINO- O chim cobarde e 

vicioso 6 o peior dos escravos. 
O SR. MoNTEIRO DE BARR08-Não apoiado. 
O SR. Lurz DELFINO-v. Ex. ha lle acabar 

por concordar commigo. 
O SR. MONTEIRO DE BARROS- Não apoiado. 
0 Sa. LUIZ ÜELFINO - 0 chim cobarde e 

vicioso ó o peior dos escravos, yorque, sendo 
livre (oxceptnei jit. a raça servi do::~ çoudras, 
que solfrem sem revolta o crime do seu nas
cimento) e volnntariamenh~ escravo, é peior 
tlo que o escr~tvo, agarrarlo e submettido á 
sua condição miseravel, contra a qual tem 
sempre dentro de si um grito de revolta, con .. 
scrvava-se no meio daquelles povos, estranhos 
á sua oxili> teucia, âs suas leis, ãs suas autho
ritlades, agarrados aos pedaços de mundo 
desse mundo da. China. 

No fim de seculos as raças poderos:ts soffrem 
a Mçã.o mosologica rlo clima; as instituiçõe.1 
enfraquecem ; appare-cem as desorganisaçOes 
lentas, alteram-se os poderes pnblicos, que a 
seu turno coadjuvam a alteração do typo supe
rior .- Então um chefe mais audél.z e de 
genio, uma circumstancia fortuita, a evolução 
subterranca de causas latente::~ e Uesconhecirlas 
dão logar a uma crise, que é aproveitada pelo 
adio do vencido, que a seu turno é o vencedor, 
e lança para fo!'a do territorio o conquistador, 
que ficam. 

Mas, emCjuanto elles caminbav;tm pttrf't o 
norte, em o oéste invadido, e outras tl'ibus 
vinham banquetear-se vencedoras sobre as 
ruínas de um paiz feito de !ôdo e de infumia. 

Vencirlos pelos mongàes,vencidos pelos tar
taros. 

0 SR. MoNTEIRO DE BARROS-AO contrario, 
os tartarus são tributarias da China. 

0 SR. T ,mz DELFINO -Si O imperador da 
China é ainda hoje um tartarol um mandchou 
si ó a dynastia tartarica que rêina no Impe
rio Uo Meio, que importa a China o tributo 
das raçflS errantes, que teem a habitação no 
dorso de um cavallo, e o seu pniz no lagar, 
em que rlormem? 

O tributo das raços qne retrogradam em 
civilisação ê apenns nominal: ellas o pagam 
crm o punhal, com o yatagaam recurvado, 
com a arma de fogo, com todas essas forcas 
que vencem na hora ..• 

O SR. LAPER --Hoje quem vence é o tra
balho. 

0 SR. MONTEIRO DR BARROS-Apoiado. 
O SR. ·Lurz DELFlNO- Devera ser o tra .. 

balho. 

I 

J.. 

' 
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O trabalho em todas as suas multiplas e 
variadas manifestacues. Na guerra porém, não 
é o trabalho pacifico e industrioso do homem 
o que venre. O ferro só é vencido com o ferro. 
-A victoria no fim Je tudo lJet•tence ã. fot'ç:-t. 
A lei divina e a loi hunm.II<L é simplesmente 
a. força. A terra e o cóo é dos que ousam: é 
dos Promothens e dos Colombos. O forte ha de 
subm,ett•.:ll' o fraco e absorve-lo. Assim fui, 
e será. Sómente não vos esquoçn.is, e sei que 
é o vosso, como é o meu pensamento, a força 
está. sempre, em ultimo caso,Uo lado da ~cien
ci:l, porque ella arma o braço do homem 1le 
ariete::;, com qno rlP!',loca montanll<ts, e devora 
oceanos, suspende as t~~rrentes humanas, que 
se despenham do seu leito ljoLre o leito de ou
tros -povos, e de outras civilhações. A'força 
sempre! •.• 

Que é ajustiça, sinl:o a rorca, rp.te-võ 1 
A força cega, a· força que não vê. é a da 

féra., que não raciocina, on da. tyra,nnin, que 
não quer raciocinar. O ultimo triumpho na 
humanidtule será se-mpre o da força, qur vC, 
isto U, o (la justiç,.'l., qne ó o eqtlelillrio da 
força humana c divina, ou, simplesmente, o 
trlumpho da. força. 

Mas não vos illudais, s~nhoros. 
A conquista do trabalho será por muito 

tempo conquistada pela. fúrça. sem alma, 
e para conset'Var as conquistas do trahu\ho, 
isto é, as nobres conquistas do espirita hu
mano, é rm~ciso qne colloqneis, como collocais, 
uma. 11arte do lmmem armado por t•wra e 

· mar, par• gunrdar o triumpho do trabalho da 
paz e dn. intelligencia. 

Mas continUo ... 
QuanJo lm quarenta anuas, a conspímçito 

subterraneo, irrompia em uma revolução 
parn dnpõr o imperatlor de origem turtal'ica, 
a acção repr•~ssiva do governo maoifoston-se 
com tal vtolencia~ que p,.w rnnito t"'mpo a 
conspiração serà um sonho, '0 a revolução 
elirrnn::tdora, do elemento mandchou no im
perio, uma imprntic:thilirlwle, 

E' a cob<:trd.ia. o caracter do asiatico. Ju~ 
lio 'JcSar, ho.S annaes, em que elle se mos
trou trLo grande historiador, como foi tão 
grande general, observou logo que as con· 
quistas d:1 Asia não o!rerooiam as ro~>istencias 
tremendas que o barLaro tln. Germanin e das 
Gallias oiTerecia. às hoste~ I'Omarias, discipli
nadas, aguerridas, acostumadas ao _triumpho. 
e conduzidas pelos primeiros generaes 1lã 
.Repuhlictt. As legiões de Varo tiuham sido 
esmagadtLS pelo germano. 

A civilisação da Chin[l. não sa hiu do berço ; 
no berço onvellwceu, sem ter attingido a 
idade Yiril dOS po\·os, pOT'fJ.lW, Ó bom repetir, 
em voz do criterio scientifico, deixou-se deno 
minar pAla dt"spotismo religioso ... 

Confucio, o maior sabia do seu tempo, phy
losopho, homem prüp(l,rado purn.. o governo, 
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tendo adquirido larga somma de conllecímen
tos pot• suns viagens,emque procurou estar ao 
racto Uo tudo, prlra melhor ::;ervir o seu paiz, 
não teve em vista em suas mnximas, em sua 
religião, em seus preceitos Uo moral e gover
no, t3inão n, tc:rr'O.., sinão o ,..,.overno dos ho
mens diriQ"blos pe-la antorifLde despotica, e 
suL a influ8ncin mysteriosa de um poder, a 
que era impossivol fugir. 

Confucio é o pontific) dos augures, nesss 
paiz. 

Na horn, que atraves&'\mos, neste momen
to, Sr. presidente, o poder, corn raras modi~ 
ticaçi"ies de fórma, que não alt~ram em cou~ 
!:lO. nlgum<1 a essencb .. primitivtt, o poder é o 
mesmo, e n base do governo identicu ao seu 
passaria~ e o costume do povo l'L'prodnz ocos
tume de uma idade remota, longinqu:.tmente 
remota. 

O flll" viu o venesiano Marco Polo, e o 
irmão E, Palo, viram Vir1jores antigos da 
Grecine de Roma, Llos que faziam o commercio 
do oriente, quando o astrulabio, depois a 
bussola, não exbtiatn e todos os meios rle na
vegação eram ainda rudimentarios, e os ma-
res agit::LVam-se tmnultuo~amento na noute 
Lla hh;tor-ia. Civilisação parndn e atL'iiZada., 
retrograda, que de anno a ano.o so descivilisa. 
e dissolve, 0 essa a da China. 

Imaginem agora os honrados senadoros, si 
o chirn ac:1ba por encontrar em nosso palz 
a China ... Eis ahi urna das eventualiU.ades, 
dessa inmigração perigosa ! 

O Sa. Mo::-l"TEIRo DE BARROS- O chim su
jeita-se ao trabalho, c isso é uma virtlll.le. 

0 SR. LUI7. DELFINO- E:5sa grande virtu
de não é só do clrim, é o a pam~Jgio de todo 
escravo. A docilidadedochim ó a hypocrisia, 
com que o homem civilisado esconde a outra 
cousa, qne nós chamamos o direito hu
mem contlsc:tdo ao homem. e substituido pelo 
direito irrisOrio da escravidão : a docilidade 
e o servilismo &ob uma formub inoffensiva, 
mn.s com prelwnsi vel : é o ninho por fôra, e 
a cobra por dentro. 

A dociiidade do asiatico não é outra cousa, 
Senhor..:s. Eu creio, não nessa indigenciá da 
exterioridade que se reflecte depois na obra 
humana, cu creio nessi\ civilisação que traz a 
riqueza, nessa riquez:\ que tmz o luxo, nessa 
luxo qUIJ se transforma em olJrns Je arte,ue:;
~a urte que procura e divide o tr...tbalho pór 
uma multidão de íntelligencias supériores, 
que encontram estimulo, pabulo, rogo; que 
8e communica ao cerebro prepurad,), e eleva 
por todtL a part~ o ca.racter (!.;, uos3os desti
nos superiores, dá um tom de grandeza à ci
dat.l.o, e pelo cultivo do bello chega-se ao 
cultivo U.u virtuUe, que é uma da:> modnlida
Ucs, que revest"' o bello e exteriorisa. por 
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uma grandGz::t. sympatltica a grãndezo.. de 
uma civilisação. 

O chim repugnanto ó o contrMenso tio p!'o
gresso, e e:x:emplUlea. a tlegratl;1ç[o humana., 
nu degradação do sua personalitlade. WL 1le
gratlnção do seu trulJalho, 11:.1.. perpetucL de
gradação de tuJo, que &te de si, de luUo 
quo anda em torno dr~ si. 

Não sei si ao nobre senador pelo Espirilo 
Santo,quA def·;lH1?} o prqje~to,lhe l'epugnam os 
prazeres intell ... ctuaes, e si se harmonisa com 
uma doutrina Jesespera.Jol.'amento m;cetica. 
em quG a miseria du. existeucio., negc1ção do 
progresso, parecA ser um titulo ã santilicacão 
do individuo. Não é o nobre senaú.or um 
apostolo da religião positivista.'? 

O Su,. MoXTIURo DE BARrws- ('i:ão, se
nhor- ; nem gosto dessa doutrina ; acho~a or
ronea.. 

O SR. Lurz D:ELFINO- Dou meus p.1rabcns 
a V. Ex:. v. Ex. sabe~ qne a civilisaçiio 
da Cllina tom para o positivbta, uu. serena 
calma a que fez attingir a consciencia hu~ 
mu.na, um ideal que t'az a. l5ua ::t1lmirac;ão, o o 
d:l, como exemplo aos povos eternamente ir~. 
requieto;:;, que teem essa sublime JoucurJ. de 
ir atraz do fim Uo infinito. 

Srs. senadores, 011 fuça nobu· aind:1, 
repito, Sr. pr 'Sirlente,qno no bilião e duzen
tos milhões de hu.Litante:) Utt ter1't1., 800 mi
lhões perttmcem âs raç:.1.s de cór e 400 mi
lhOes a ra:ca braoca, a raça mais ou menos 
Lranca, em que prerlomina o elemento ::;upe
rior ariano. 

0 SR. l\IONTEIRO DE BARROS- Presumido 
superior. 

O Sa. ARISTIDES LoBo-Não querem fran
camente Jar-nos a mzlto ; npcmas pedem os 
chins como instl'umentus de trabalho. 

O Sa. Lurz DELl•'INO - A questão do tl'U
ball!o, a questão Uo ::;,llario ! -- liu não olhu 
para o cafeeiro carregado do bago vermelho, 
e prometteJor ; nilo cil'Cumscrevo a minha 
vista. ao horisonte, que a!Jr<nljo; eu mctto 
dentro de um mais vasto lwrisonte, que não 
vejo, e ']ue vejo a um tempo, a minlm pn
tria e o futuro tla minUu patria.- A questão 
é esta. 

O SR. Alt.I.STIDE::; LoBo- Apoiado: não 
querem ver mais narlu ;;inão o salario rui
nimo. 

0 Sn.. MoNTEIRO Dl1 BARROS - E' O nosso 
orgulho, qne nos faz pa.recer que a nossa 
civilisacão é superior à dclles •.. 

0 SR. LUIZ DELI•'INO.- A h ! senhores, 
si não acrcditauw:; nu. sup1wioridade de nossa 
civilisaçilo; si esta civilisacão, CJUC nos veio 
atravez de tantos seculos da civilisacã.o tl.a 
Grocia, que tinha concrctado em si toda a 

antiga civilisação da Africa e da. Asia, que, 
morrendo, deixou, como legallo sagrado a 
Roma, si esta civilisação nossa atraveí'. de 
tantos oLshwulus, e eclip;;rllla, rediviva. e con
tinuarln. até nós por- Ottixo 8 por cima de 
tantos embaraços, aute a ci vilbação J:.1 qüna, 
é apenas a 'ticção do nosso orgulho, o J.eHrio 
de noss[l vaidade, si a nossn. civilisnção é um 
~onho, qnero morrer abr-açado ao me~ sonho. 

E' molhur necite momento phanl:.1Siar tudo, 
cortar peda~·o:; de um mundo, litnçar-lhe cm 
cima a mulüJ.lo do nosso~ rios, levantar pa
lacios á margem de todos elles, que nfio fique 
um perpumo espaço vazio, c illuminal-os em 
uma grande fbsta, si não for bu.stante a luz 
úe que po1lerLuuos dispôr, arranquemos a:; 
araudclas do céu e as que forem pneisas para 
illuminar tudo isto. E' melhor este sonho, 
morro r com elle, no delirio destu. suL li me 
lou(~ura, do que ouvir dizer que é o nosso or
gulho, qne en,zranUece a uo::;sa civilisação, 
diminuindo a civili::m.ç5:o do lmperio Jo Céo. 

A h ! senhor·e::;, si não acrrditamos n:t supe
rioridade da nos.S<1 civilisação, si achamos 
que fL l<Ji do progoresso lmnw.uo, que tem um 
cunho csvocial, que nns veiu do Oriente, po· 
ràm vasado em mold~~ mais lar,.os, com U!ll 
desenvolvimento continuo, que a. 91hüoria jus
tifica, que si encn.dui.'.L e si de::;envolve atra
vez dos seculos, lutando contra a naturezr~, 
que si revolta contra nô;:;, e ni1o dorme em 
seu odio, e contra Dem:., que <.ljnda a natu
reza contra o llomem, como se fosse o Ues· 
grnça.do o eterno ponto do ataque Jos ele
mento::; conflagr.tdos contra su<t miseria e im
potenci<t, abandonado de tudo, deixado ao 
acaso de sua existencia. a aventuro. do seu 
rlestinu, sõ, o ::;ol dos trupicos aqui, a. neve dos 
pólos além, acolâ. o estepe, o arneiro, os 
oceanos com suas eternas ameaças, o céo com 
snns eternas tempRst<td'"S, a tet•ra com o.s 
mysterios de finas entranhu.s em fogo, abrindo
se em volcões, desatando-~e cm venenos, r]UB 
entoxicam o tU' que se respirn, a conspiração 
(~m toda a p<lrto, muda, silenciosa, in~augi ~-el 
aqui, aUi rnülosa, d~Jsgrenlnuh, febrtl, ulltl
la.nle ; si vó.s ·<tchaes que a civilisação occi
riental não si tem apodera,lo rle qua:;i twln 
isso, e estuJdecido as regras pnra continuar 
na conquista tln tert•a e na con!Juisbt do céo, 
,:;:m bclll dos homens, tor•Jw.ndo-os superiores 
a. tnrio quanto os rodêa., e que neste vazio 
enorme, e nesta aspiração htente e desme
surada tamLem mostram eUes ainda o incen
tivo de uma missão intlefinida e civilh;adora, 
C'omo não teem e não teem tidG os povos de 
r'H::t am::trella. asia.tic:~, sob o jngo da fa.tali
dndo, que os uniqnil:l. e paralysa, então se..; 
nboros, astá tudo acaLado. 

Poderemos Jizer do pas:;ado - De. ti sd nos 
t•esta a rlJr : - porleremos rlizer do futuro : 
De ti nem nos resta Cf esperança, Dormir ... 
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dormír será o melhor. Tudo ostá velho no 
universo ; só as mumias da. Asia mechem-se 
para dcsperhn•, levantam-se pam vir até 
nós. 

Dizeis, Sr. senador pelo Espirita-Santo, que 
ê nosso amor proprio, o nosso orgulho sô, que 
ruz a rncdiúa. d.e noSS<t aíUrmação. 

Si além Uas rnultiplus ruzoes, que poderia 
amontoar aqui, phrnse por phrase, restam 
tão sómente o nosso amor-prnprio _e o nosso 
orgulho pel\1. civilisacão occidcntal, peln. civi
lisação curopén, que continuamos por uma 
linha não queLraJ.a, solidarias com ena, e 
trabnlhuutlo pnr olln, ainda assim eu queria 
ser róo desse crime tio orgulho c de amor-pro~ 
prio por ella. 

Ver na civilisaçlo asiatica qualquer super
ioridade, ó acompanhar o orgulho do Urhn.
manr~, que, quando apcrb a mão <lo cstran
geiro de nossa raça, julga-se tão aviltado, 
que si despoja. das roup«s que h'azin no mo
mento, lava-se muitas vezes, e purifica-se, 
parn. não entrar no limLo das raças inferiores. 

Consintam~nos, Srs. senadores, que reste 
do estrangeiro.( ao homem americano, prolon
gamento do uomem europeu com todos os 
rico;.; despojos de sna civilisução, pelo menos, o 
mesmo direito, mais humanisado, tudavia, pola 
larga intuição de nossa Londade de forte o 
de civilisado, não o julgar-se avilfuUo, mas 
o crer-se superior ao prnprio brhamane. Não 
é muito, senhores. Contenta o nosso orgulho: 
o nosso amor-proprio ficarà salllifeito .•• 

Eu (creio que nós todos da raça latina) 
quero viver sob a, acção constante J.o pensn
mento, e soL a fé do um sonho de progresso 
constante, que, sem satisrn,zer essa eterna 
aspiraç-ão de felicidt\dc, satisfaz a otorna aspi
ração Uo progresso, cujo ponto do partiila, 
conservando-se em nós, como um fio des~tta-se 
por nhi fóra !ttrits do tempo, atrils Uos seculos, 
at:L'àS do futuro ... O lwmom t~JUl cm si mesmo 
o ideal da perfeição, porque ello e perfe
clivel. 

E' JlOr isso que so1Tro sem desanimar, '/ue 
caminha, progrido, muda, experimenta, son m, 
espera, mclhorn, e a phrnse intcnompírht em 
metade, quan<lo ello morre, é continuada e 
acabada pelo filho, cm que sobrevive com ello 
tambem toJo o pass<.tdo perdido longe ..• 
muito longo. 

O meu amor proprio, o meu orgulho por 
nossn. civilisação vem de que nós progredi
mos, c de rzue a Asb. não progride, esta
cionou Jm milhares de seculos : é a mumía. 
de uma civilisação, que foi.- Ftto et espera: 
é o emblema da. vida ; Hic j'ac~t : é o em
blema da morte : um é. o da nossa civilisa
ção ; o outro está sobre o tumnlo desse ve
lho mystcrio~·o contiuento rta. A~ia. - Lon
guis.sima quicscend_i cempora ! - E' a voz das 
cousa-s, nesse ccmiterio vastisssimo. 

Eu digo ao nobre senador, que defende o 
projeeto com tunto empenho, e qne eu re
SpeJto como um caracter integerrimo o eleva
rlissimo, que am um ou outro momento do 
retluxão inconsciente, t>m que muita~ v~zes 
nó~ tutlos no:5 n.Usorvemos, !m de espantar-s7 
tle::;se eRJlOUsn.licio monstruoso de um ospirito 
cheio tle -virJa, e de futuro a um espirita cheio 
de morte e do paasado. 

Srs. senadores, uão prol~nreis crl.sar o que 
é. eternamente progre;;sivo ao que ó eterna
mente inlmutavel. 

Não ohrigueis o vivo a. carreger _9 cada ver. 
E, pat\1 terminar estas ohsérvacões, jrm

tarei que o mesmo ter-nos-hia acontecido, 
seriamos como os povos da Asia, si a philo
sophia de Aristot(~les, a scíencia dos civi
listas roma.nos, e_ o orgulho do barbara não 
se tivessem misturado á nossa civili:::ação. 

Eu repito, senhores, a religiiio, em seus 
dogmas, que é o mnis tremendo despotismo, e 
que se poe mra de discussão, teria tambem 
immobilis~tdo a civilisação europén, e o despo
tbmo asiatico teria. triumphaflo em todo o 
mundo, deixando numa infcmcia Lurbara e 
numa eterna incapacidade a intelligencia hu
mana. 

Si os negocias tle nossa sociedade fossem 
rlirigidos peloarhitrio dos Poritiôces romanos,-
o Cltristianismo fõra ant~s um ·ou~taculo, que 
um concurso para o progresso sociaL Cousa 
a.lguma, porém, prova melhor o governo evo~ 
lucional que dirige e roge os grandes acon
tecimentos da IIistoria, que a critica compa
rada dos designios e acto::; humaJJ.os em seus 
resultados detinitivos. 

O homem isnbdo, pobro ser ignor::mte, 
misturando no seu orgulho impotente o orgu
lho do dogma e a vontade omnisciente e 
divina, faz dclle esSe augure tremendo do 
Quirinnl, qne vive da mis:~ria intellectual da. 
collccti \'Ülade, da ambição de muitos, e da 
haiJil uttitude Ue alguns. 

0 Sa. l\!ONTRIRO DE BARROS-- 0 chim, 
s('l pm•a. traLaiho de transição. 

0 SR. Lurz DELFINO- V. Ex. verá que 
como um facto, que vúrle ser muito razoavel, 
. iustiStiimo mesmo em relaçKo ao proprio facto, 
isolado de outros, ~m relação com esses 
outro::~, vOrle ser uma consrt monstruosa, in .. 
jut:>ta, iuaceitavel. 

Para mim, senhores, e penso tel-o provado 
exuberantemente, o chim vem fctzer o papel 
do africano : interpor-~e l'to nosso progresso, 
e suspenrler n boa immigração européa, que 
é sempre lenté't e desconllada, como o ouro 
bem ganho pelo tralmlho. 

0 SR. RAULINO HORN- Santa Catharina~ O 
Rio Grande do Sul, Minas Gera os ... 
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0 SR. ARISTIDES LOBO - l\finas agora 
quer tambem o chim. 

0 SR. RAULINO Hou.N- Infelizmente ... 
S. Paulo tem prog-redido muito, o no:3~o e"st_tdo 
c o Rio GranJ.o corn os allemãcs, S. Pi.t.::Jo 
com os italiano::;. 

O Sa. Lurz DELF!No-E' verJade, eu dou 
testemunho Jisso. Em nosso e3tndo, om Santtt 
Catlw.rina, a colonisação allemã tt·ouxe da 
Europa todas as suas grandes qunlidatles, c 
as tem con-or,'ado intactas. As calunias 
a.llemães são hojo villas e cidades, com nm 
futuro prospero. 

O clima ameno o h~mpernrlo, o solo ferti
líssimo correspondeu â aspiração de cada 
immigmnte. 

Hoje os catlmrinenses da raça saxonia são 
a. riqueza c orgulho de nosso estatlo. 

Immiscuiram....se com outra raçu. boa, eco
nomica e tral.u.lltur..lol'a, qne v·iero.. Uas ilhas 
portuguczas acori::m~s. 

El!es ::souberam aprow~itar o filho da b.n't·a, 
que ni'to tral.Jalh;wa, porque não encontrava 
direcção, nem estimulo, nem compcns::tção no 
tral.Ju.lho. 
. Eu n.costumei-mc>, desde os bancos da es
cola. a ouvir pronunciar nomes estrangeiros. 
que hoje em nosso paiz, com os velhos nomes 
portuguezes occupam a.s culnúnancias so
ciaes. 

E' allemão o nome do I o governador do es
tado, parn .. o qual .não lm veneração que só
bre, nem estim<t que seja rlemasiada. 

Esse homem nunca teve outro pensamento 
sinão o progresso da terra, em que nas
cemos. 

E' saxonio o nome do meu honrado colle ..... a 
que se senta a meu lado ; é saxonio o nome de 
um dos representantes do nosso estado na 
Camr~ra, um dos mais puros chracteres que 
conheço, engenheiro cheio do serviço ó. Nação, 
superiormente instt•uitlo, escre-vendo, mpida
mente, como quem prepa.ra ns paginas de um 
livro quo vai lançar a puhlica.çã.o, e ao lado 
de nomes herdados da meteopolo, enchen~l'J o 
exercito, a armada, as faculdlHles, a ma
gistrutura, os lycôos, os instituto::\ militares, 
sempre o nome saxonio, puro, luminoso c 
gra.nde. · 

Entre estes lwmens, cujos p:1is ftllam o 
portuguez incorrecto, sentindo-se em cada 
pnhl..vrn. a vogal guttural do allemão, éco 
longinquo do nwnosyllal.Jo árico, quo o chim 
e o indio escarram pronunciando e achanrln 
a ultima harmonia no som mais asporo que 
pnssn. iriçnr uma phrase, encontra-se o ca
th~.trinonse, que nem sahe a lill!-;Ua de seus 
pms, e que, comn o Jo govcrnndor do Estado, 
na éra republicano., tevo de a aprender, 
"Para só fhllar aos nossos colonos, nns, bra
zileiros naturalisados, outros, jà nascidus no 

só lo de nossa pa.tri::t e Lrazileiros como nós, 
(]ue, enthu:.-.iasmados pela grandezn. d:t Repu
hlicn, que elles veern~ com n cole1•a Uo homem 
de la~m engauudo, levantar-se contra. elles 
mBsmo.::, 1"]110 a propnJ,Ivnm, tl.. nma.vnm e 
iam Uusc;lf :is ~mtta:; foragitlo.s os naturaes, 
(]ue ~e escondram ante a ~'OZ dos propa
gandistas, e a reunião do povo cnlmo e con
tiado em ~en cnlto ~~ term amiga e bo:.~, aonde 
el!es ~L cada beijo do enchadu, sentiam o beijo 
vertle do campo ;~gradecer-llws o traLalho 
honu~to (~ tntn1tuillo. 

03 Sm;. EsTgvE.s JuNIOR 1·1 RAULINo HoRN 
-Apoiado: i.'S$1 e a verdade. Elles queixani
se amargamonte r.la nova orJ.em de cousas. 

0 81-t. LUIZ ÜELFINü-Q'l8iXaro-se ... quei
.'<a.mo-nos ..• O futuro, a Hi-:storia dirá quanta 
prmlomda a HepnlJlic.'\. exigia. de nós; quanta 
pi'urlellcia deve nosso patriotismo á Repu-
blica ! · 

Não ei'a passivei esc[\ par á primeira vio
lencin, contida nos limites, que deviamos, il. 
noss<t posição no p:1.iz, o sobretudo a nôs 
mesmos. 

A violencia nunca pórle estar contente 
comsigo mosma. A violenc.ia tem contra. si a 
proprin .. v iolencia. 

A violencio.. corporisad:t no poder, autori
zada por si mesma, é umn. ameaça porenne 
contra todos. nm::l todo:-: u. ameaçam a seu tur
no. Impõe o terror e recebi?..-O em refluxo, 
augmentado: -aterra, e aterrrt-se. -E' a 
lei.-A violAncia. e-spüt para prenrler, a li
lmrJade olha, para soltar. Uma, mllneja a 
forç:1, ouh•a. serve-se d:t justiça; uma, agita-se 
na tr•eva, outra, trabalha n::t luz; Uma cas
tiga, outra pcmlóa; umn, morre, porqu(~ é sem
pre tmnsitoria, a outra. ficrt. porque e etArna 
o fuz p.trte integr.lllte tlo homem.-0 tempo 
0 pela libertlade.-Esperemos pelo tempo. 

0 SIL ESTEVES JUNIOh-Jà temos e3perado 
muito. 

o Sn.. Lurz DI<:LFINO- Nunca se espera (lO>
mais, emquanto se espera; e o meu honrado 
comp:mhoJiro de represo3'ntaçfío é da.qnelles 
que teem sn hido espernr com mais resigna
ção e patriotismo, que os poderes publicas 
gyrem 1lentro da or!Jita que o nosso pacto 
t'tmún.mental lhes traçou. Mas .•. conti.mio. 

Para onde querem l~var este pair, '? Jul
gam que a abobada Je unm caverna semi-ilM 
Jum\naJa pela diiTusão d::t luz e por nnde 
atmvess:t a aranha, pô,le ser compara1la à 
rLLolJ:td<t do c0o, por onde atravessa o sol1 
Com que radiometro medem a altura e a 
grandeza de noss::~ civilisação 1 

Que semente maldita, pórle algum dia pro
duzir fructos de bendicção ·? Em nome da 
religião inventou-se o cqunleo. em nome da 
justiça o leão Ua bronze, que urrava sobro o 

I 
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fogo. tendo dentro da entranha. engolldo um 
homem, em ::1ome d:t ~ivilisaç:io, em nome do 
-progresso, om nome da. llLerda .. lc inventais 
o chim! 

Não, não inventais cous:t. alguma. A fome 
di DO ílurcntino a. tint:t negt'a. para ns terce
to~ de Ugoltno c os filho~, na torre em que 
os deixam som a.límeuto. 

Sei, que rópito o uw::;mo golpe, que t0rno <t 
bater no mesmo ponto rpte resôn. a pnnctrla 
no lagar aonde jit crthio, com o mnlho da 
minha invcctivn. outra p~ncalia.-Os golpel'l 
devem ser repeti~ tos o multiplirailos, quando 
se proeur,t cnterrar -pelo meio de umrt opinião 
dur<t c resistent.J o instrumento, que rkve 
perfurai-a, c contêm em ::;i, a base da idea 
que queremos f<t?.Br vingar. 

Não ha fugír Uesse lxller monotono _e __ con
tinuado contm o inirnígo que nã.o cede, qu<" 
volta sempl'c JlCrtinn.7. o resoluto nu. cam-
panha. da ruinn do nosso pn.ir.. · 

O SR. LA PER- V. Ex. não conhece n 
Estutlo do Wo de Jrmciro: repito, a maior 
:parte das faz~ndas estão aLanUonallns. 

O SR. Lmz DELFINo-Scmliores, entre os 
chins, da mesma _maneira. que na mtior -parte 
dos povos nntigos, não ha meio termo nos sen~ 
timoutos: o ho-mem ou ó extremamente Yil ou 
extremamente orgulh(•SO; ou arrasta-se ou 
domina.; ou ó oscravo ou tyranoo. Assim, o 
menor dos mandarins sahiUos da. ultima Classe 
da sociodaUe, como se concrotas::)e en si o adio 
da escravidão, em que se humillm, aiTecta 
uma a.ttitmlo de senhor e um faustv de tal 
ordem, que parece a insensatez da miserü\, 
que põe sobre si o luxo Ue um impem(lor, quo 
por acaso encontrou deD.ntu do si. O europeu 
não pódc rteix:lr de rir rlentro de si, e larga
mente cm seu domicilio com os seus comp~
nheiros, ante es~n mascara(la ridicula da for
tuna do robre homem' crguitlo tlo funrlo im~ 
mundo Uu t>ervilismo eterno, fl!lO lhe anda ao 
pés, emrpmnto olle u·1o se rle::slembrct rlclle 
ante os qne lhe sfio uperiores. 

Ainda o rcpi to: só a desespernçtto de poucoR 
e tornor de alguns -pride acalenta r esse proj a
cto e t.lar~lhe '"" vhht, qlW não devera ter. 

O chim viria 1ançar fórn.. de nosíia pn.tri:-t o 
elemento bom, ftllC enco:1trar~t abrigo imme
diato em rtnalquf'r p:wtn t.las dn::ts Americn.s, 
e impedir de vir at6 n<"Js o que viria, sem o es
pantalho dessa monstruosn. immigruçtto. 

E' a ruin:-t que chega, cm nome do pro~ 
gresso, qpo fog-e. Sei que sou um sonhador; 
quo importa ? tod.o o prop:re~so foi, primeiro 
que tndo, um souho; uti-Iachimem mns toJo o 
sonho, toJ.a a chitnet'fl dos pemmrlores isohdos 
tem Jcntrü tle si •~ gestação do futut•o u llga
se, como olo a elo, U dcrna cadeia do pro
gresso _do. cidade hulllAna. 

Peço desculpa ao Senado de uma. certa im
petuositlnde, com que revisto n p:1lnvra. A 
triUuna legisbtiva pede mais a fria calma de 
Pitt, que :t con vulsâo e a metaphorn.. de 
llhn.lant:-Jlfutatis m1ltandis, faço a refe
renci[l, 

o civili:stlt aprenrlcu no fôro a serenidade 
U.a argumentação, fJUe púde conter cm ~i. com 
<~.argucia de Ui lia longa e acal.Jada preparnção, 
todas as ironias c totlus: as violenc(as, sob o 
(tfl~cuido a.pprtrente, o estudw.l.amcnte meti
culoso Lla fúrma. 

Eu, lançado tle repente aqui â tribuna, 
trago do po,·o, onde nasci o vivo, o irrequie
tamento do e;:;pirito, que não vê a injustiça 
::;em clamor, nem encontra um direito rcspei
tatlo, sem um applauso. Filho elo povo, agitado 
eomo o povo, não conheço a simulação, que S() 
não tt•ahe, c, como povo, tenho na voz aintcr~ 
pretação dos seus interesses, o éco de suu.s 
dôres, e a esperança de suas e"peranças. 

Vos sa.lJuis, senllure:s, 11t1e ó ti'io diametrJ.l~ 
mente oppost~t nossa civilisação ao desse im~ 
perio fulminado pelo seu proprio destino, que 
o mesmo typo do bello tem uma esthetica 
op 1 1osta a nossa. 

O typo dfl.. lJcl\eza, na. mulher, e que repro~ 
dnz o typo !llandochou, que consiste na. lar
gura da face, na proeminencia das maçãs do 
rosto, um nnriz aclmhdo, orelhas enormes, e 
a cór de azeitona. madura. 

0 SH .• R.A~lRO BARCELLOS- Ha por cà, 
quem goste tamLem úc::;~e typo. (Hila-,·irlade.) 

o SR. Lmz DELFINO- E' possivel. Typo 
flUO p1.rcce meno3 commum no cbim e mais 
espalhndo no L\laudeclwu, constituindo mesmo 
a :ma difi'ertmciação de outros. 

o typo dt\ lJel!eza no homem é o que o 
approx:ima do preto. harmonisando os outros 
tL',H,l!J::> ttu::l traçus geraes da raca. 

Senlwres, de tu1lo que vos tenho dito re
sume-se, como fez um sabia naturalista iogle.z, 
<taloridade Ha materiu., ·e ao mesmo tempo 
g-eographo abrtlisado, que os vastas regiões 
do sUdoeste da Asia, que se u.longu.m do lado 
do mar, desrie o delta, for'ffiado pelo L-i-anges 
até à emiJocaduru do Hoang~Ho, ou ro 
amarelto, e mesmo mais longo, para o norte 
nt8 à fóz do Selingo, habitam raças, qne se 
i~entitlcam e semelham pelos caracteres phyR 
swos e moraes, e polo cnracter gerar das 
lingun.s, que não é possivel rl.eixar de suppõr, 
que ellas derivaram todas de um mesmo 
tronco. 

Dir-se-hia, que os mesmos rios, que nascem 
nos altos pl::walto;; da. A:-:ia. central, e afas
lmnRse a proporção f{llE't chegam a paizes 
menos 0levarlos, lançnndo-se ao longe no 
oceano, toi'iam tr:nddo comsigo, e deixado 
nos diversos pontos, que actualmente oc~ 
cupam, descendo em épocas diversas da ·-· 
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parte sudoeste do vasto plan:.:tlto central, 
aonde inda. hoje cucou tmm-se tdbus, que 
teem com eUa::; semelhançns caracteristicas, 
tanto nos traço:> como na lingua. 

sr. _presidente, nesta ca:sa, jurisconsulto.s 
notavets, querentlo dar rcleYo aos coUigo:; do 
Impcrio do Meio, e pól-o num centro úo luz, 
que o engrandeça, toem comparado -o mn,
chinismo do seu governo aos codigos legis
lo. ti vos tios. gO\'ernos constitucionaos mais Lem 
organisados. 

Nada de mais falso. 
O qne domina nesse p::t.ir., em uma eterna 

inrancia, o a um tcmp~J numa civilisação 
abastartlatl.a, e om qne a feminilidrulo do tra
balho paciente e sedentario põe a notn. mais 
elevada tlo seu progresso, é a orthodoxb 
religiosa. 

o homem, a. terra, as cousas estão subor
dinados aos preceitos, .as leis, a immutabi
liJade orlbodoxa. O Çoudra, creado para o 
serviço dos brhamancs, é um Sflr degt"<ldado, 
e n.bjccto. Nasceu degradado, vi v eu infame, 
morre fulminado pela. justiça divina. 

Si a lei humu.na se aprl'lsenb, 6 prrra. ng
gravar a pennlidnde. Ent1•e o Urhamano e o 
ÇouUra nenhumn. relação de família, nenhum 
direito tla ltunmnidade. O escravo grego nffo 
tinha direito::;, mas conservava o direito de 
sua no.tUt'ü?.n de homem. 

o Çoudra tem antes de si o elcphante e o 
cavallo: na hiero.rchia dns crentnro,s elle, o 
pobre maldito, vem somente depois. 

Que faltais vós de legislação udiantada, !le 
codigos humanos, de leis pnnta.da::; pelo di
reito, de p~nnlirlarles a~sentwJas na justiça 1 
A vossa causa. 8'3 interpõe entre a razão e a 
voss<.1. consciencia. 

Ah! não vedes : não podeis ver. 
A vossa. ceguoiro. não tem a granrleza da 

cegueira de CEJypo. 
Aonde a lei tira .. o caracter uno à huma

nidade, pr'lrleis encontrar a. justiça? Aonde 
a cn.sta separa o homem do homem, podeis 
encontrar o rllreito 1 

Legislaçã.o l\lleantat.Ll..!! Num paiz, onde 1ta 
o Çourlra, onde entrn o ÇQud.ra o tts castas 
sacerdotu.B~ e militares, privilegindas, ar
madas de lodo o direito 1h forç.t_por direito 
divino, afunda-se um alJysrno incommcnsu
ro.vel, que o Çondra nem enche tle suas coleras 
do escravo revoltado? 

Não, senhores; não, Sr. presidente; eu 
digo ainda: ninguem ponrleron as instituições 
do celeste impcrio, tenrlo em fren tt3 o estu(lo 
e a razão. Quem ia lendo o livro negro desse 
paiz alto, aos ouvidos dos que fotvur•'Cem 
csta'mtt causa., era a miseria em trapos, a 
miserbt do momento. Era o seu Uireito : 
defendia o seu projecto. A miseria. não tem 
razoes, a miseria tem coleras: a necessidade 
ô a irmã do Uesespcro) c o desespero nada 

aconsellut de bom. A fome tem o direito Ua 
fumo. 

Sallois, Srs. senadores, com que alta 
estiam vos distingo, porque C>ntre vó3 pa.ra 
commigo não tunho encontra-lo sinão o 
mesmo sentimento elevado. 

Respeito us vossas intenções : nenhum oclio 
reveste de càr negra o meu ponsn.mento. Tal~ 
vez essa asperez::t de lJhrase não .sóe bem aos 
vossos ouvidos. NãQ combato Uo frente a 
nenhum do vós. E' contt·n. este argumento, 
é contr'<1 aqnelle corolbrio, e contr,~ aquclle 
prú.iecto d~struidor du tran11Uillidade de meu 
paiz, qno bato a camartello, quo clamo, que 
firo, f]He wocm·o ferir. Ah l si eu pemmsse 
em carta um de vós,eu não pPnsuia em minha 
p<ttria. entfio, e o meu respeito para comvosco 
t·:ria chumbado a pah vrn cm meus labios. 
Vós o sabeis, e eu vos r~grnrieço. 

Mas vedo, Sonhare~, são algumas pala
vras mais sobrt~ este ponto, sobre a famosa 
legiBlação cllineza.. A luta entro os brim
manes, os kchattriyas, e os principes, trrLvouR 
se um dia. Os brhamn.nes observaram, que 
a forçfL armada e a sr~cerdotal adjnrlavrtm-se 
rnutua.mento, e podiam impor-se, e impu
nham-se ao resto da nação. 

Para o equUibrio das duns f\•rças foi necesR 
sn.rio o príncipe. Era preciso agora auto
risrn'0S$l. novu. phase do governo.: autot>i
sal-o a raz!í.o, ern.. decapitar a casta em nome 
1la mzão. Em crear um U.ireito, que cada 
qual julgaria. Rer o seu. 

Era preciso intervir a cliviridade : o mys
tel'io devi(l. fhzer p:trte da obra : a raz[o de~ 
vit fic:w :'1 port.a., olhando para. outro laúo. 

A religião fallou. O deus encarnou-se de 
novo. Enti1o os princip'ls, os sar,erdoles, os 
militares, as casta:; sulJalteruas tiveram de 
doUrar a cabeça à lei nova. 

A r,lçn. 1los d0spotn.s estn.va consolida1la. A' 
uma orthodoxia immuta:vel c_,Qrrespondi:t urna 
civilisação immutavel. A Chlna não póde fu
gir a lei do seu destino : parar é mais que 
retrogradar ; 0 morrer. 

A especulação religiosa aústou para sem
pre drrqnelle povo o criterio scientifico. Vós 
sn.beis ainria, que o deus não pórle descer 
m~is a outra encarnação. 

Quando :t necessidade exigir estõl novo. con
cessão, no momento terrivel o universo ar
rebentar~ em estilhaços. Ficara só o deus so ... 
broas rninas das cousas. . 

A China estU condernnada b. sorte de sua ro~ 
ligião. 

Quaes serão os tle3tinos das raças Uooriente 1 
A Asht é o eterno Prometheu ttmarrado ao 

ptmerlo : sr'l ou1 rn Profuotheu, · l1f!, phrase úe 
Eschylo, poderil. solta.l-o dcss~~ prisão. 

A A.sia. então 1•enasceri~ pn.ra commnngar 
com outros povos do mundo, na civilisa.ção 
universal da lmnmuidade. 

' 
' 
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Até lã pa.::;sn,rft'sobrc ella o gemido esteril salvar a civilisaçrio antiga, que chegara ven-
das seculos. clda antes com a Grecia~ a):"ora com Roma 

A faLalidade _ J.e seu destino pesa soLr·e suiTocada com as inv<1.sOes do -Nút'te. 
ella. A China nil.o soube, que fazer desse instru-

Senhores, é isso í!UC quereis"::LpresAntar nos monto formi(lavel do· trabalho, e ficou are
olhos do nosso povo. corno modelo de qual- Uuzir a arvoro colossal á miseravel esta. tum 
quer cousn. de bom'~ E' a. poeirn. dos tumu- de um nrbusto, para encerra-ln. em um vaso 
los, que rruereis soprar sobre nôs, no coolie, (le jardim, amam!o a miniatura, como o re
isto ó, no ÇouJra, o escravo nascido dos pr~s flexo involuntario Llo espírito morto para os 
da. divimlmte fatal 1 g·randos aspirações o os commettitnentos das 

Rccuo.o, senhores. As raças superiores não raças forte:::~ e privilegiadas. 
virão, porrpte es::;ns julgam polluir-so ao A arte rle curar não assenta sobre a o!Jser
nosso contacto c p:tr:-t nós ó tlupl::uncnto fu- yação: é rudimentaria ;-é muito anteriOr à 
tal; V8.le tu.utu cumo o Çou·!ra, e t0m, para scicncüt do Hyppocrate~. O seu funUamcnto 
peior, o orgulho de sua condição. ó o sortilegio, e o segredo, que pa:.srt de 

Sr. presidente, na seienci<l.. tambcm es.se familia n familin.. O medico mais celebre e 
povo é exccp~ionalmente atrn.sado. Elle já- notrwd é aquelle que tem atrãs de si 
mais se ele\·ou a essas grandes synthc:;es,a o~R muitas gerações de medico3 : isto constitue o 
sas genero.lisaçOes,quesystematis"Lm osconho- prineipal titulo do favor do puhllco; e o 
cimentos, e assentam ::t. lA:tse de uma sciencía, s::tbio prof(~ssor, rodeado da sombra do passado, 
utliis~lndo-oo dolla para rlcducções de outras de segredo, e do mysterio, impõe-se com 
novas, que se Jlrenr:!em a ella, como oélo des- todos e~ses J.iches sin.~ .. mlnres ao doente 
sa ca.deia sem solução de continuidade,que faz, supPrstido:'lo c ndaptarlo IÚnralmente para a 
que totlas ns sciencias progridam, servindo-se sciencia do seu contemporaneo, engrosso..drt 
mutuamente, tornn.ndo um conhecimento so- com toda a sciencia dos velhos mestres, que 
lidaria a outro, uniticando n. sciencia, e não pas:mram. O chim é geralmente sujeito a 
sendo cada uma, sinão um capitulo, Ue toJos uma. lepra contagiosa, que não sabe curar. 
os variados conhecimento;:; humanos, e toJas E' a lepra das cousas fanadas e gastas: são 
servindo, e utilisando o homem. os pllrasita;;;, que vivr!m sobre os tumulos na 

A alistr·ucção e asynthetisação, não são um clecomposL;ão rlos mortos. Um livro de sci
tr<'l.U:~lho, com que poss:~ n. intellectnalirlado cucia medica, delle~. corresponde a um conto 
de um povo, que vae terra. a terra, cinzelado sombrio Lle suo.,civilisação monsti'uosa. 
p~lfl. rotina., entregno ao aeaso, a flUe não crê O Scnudo tem ouvido as mais bellas pala
senão n<1 su::t civilisação, c que a sua. civili.-;aR vras, os mais ruidosos periodicos, como o 
ção é o termo fula! da aspiração do1 um povo. batel' Jo mil az::ts Je um hymno de triumpho 

Hoang-Ti, irnpc,rü.dr·r chinez, subiu ao D. arte invencivel do Imperio do Céo •.. 
throno no anuo 2008, ante::; Je Chrbto; foi, O senado, en sei, Iw. de continuar a ouvir 
segundo as tradiçOes, um dos prtmeiros por mnito tempo o.::s<."t. musica doce, para os 
legisladores do seu pf:Ü7.; descobpiu a Lu::.sola.1 que esperam o chim, e confiam na excellencia 
n. verdadeira duração do anno solar, assim do seu trabalho, mt sua inlelligencia, e sobre~ 
como, descobriram a polV!•r::t, :\ impronsa, tudo, Srs. senadores, como se tem repetido 
sem chegarem a comprehenrlerem a utilidndo nesta casa, e sobretudo, senhores na sua 
destas tlBscol..Jertas, sem generalisa-las, sem docilidade! 
tirar dellas as appli~tções praticas, e a utili- Sr. presidente, eu nffirmo ao Senado que 
J.ade !JUe se ligavn. n. tUo imporlllntesconheci- a China retroat•aJu até n·aquillo, em que 
monto.:;. p<trecirt triump1Hl.r dtL civilisação oCcidentul 

Faltou-lhos o criterlo scientifico, o senti- da Europa. As porcellanas jit não são tã.o in
mento de liberdade: a conscie!lcia tl_elb. _O tel'llS~Mtes, como dumnte a dynastia dos 
pi".DS'\mento, qnc tem cm si todas as Cotltra- Ming .-A massa do kaolin é inferior U. que se 
dicções, tem nesso. antinomin. mesma :1, sua obtem na Europa, ha. mistura, qne a pnllue 
fol'ça, o principin generoso da luta, qne se e degrada: o esmalte ~ vitre0 ; as côres não 
traduz no princir.iõ do lihertlade de consci- toem o antigo brlllw, a composição é de m:'to 
enci:l.. Como a ltberdad.e é o homem : uma gosto, a disposição das tintas, sem estheLica, 
naçiio é a liberdade. sem a consciencia do lJello. Os vasos mono-

Que Luscais vós nos imperios, onrie pre- kromos não apparecem mais, e outros, que 
domina a casta? Jrt não se opultmtam, e enriquecem com a 

Quatro seculos n.ntc:l da maravilhosa, des- viva.ciladc da pmtnra antiga, per• leram (_{uasi 
cobertu. da GutteUL.!rg, que mudou do r,Jpente todo o valor. O.s pro,rr10s artistas do 1mperio 
a f,tce do espirita humano, jà <~ imprens<\ não se illudern mais hc~e, e as obras d'arte 
typograpltica tiuh:t sido descoberta na. China. Ida civilisação, durante o reinado dos Ming, 

Na Europa, immediatamente depois de sua ou Tien-Long, são procuradas por clles, e 
descoberta, a civilisação serviu~se della para. pagas pelo valor do seu alto merecimento, 
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A historia desse pnJz nos conta qne os 
Tai-ping atac1tD1lo a China, mts províncias, 
em que e~tava.m esta,Lelo~i;\as as faLrit..:as, que 
prodnziam essas obras singulares, e~prldnçn,
ram as grrmd··S rolh~t~ de. m:wmoro, aondo 
tinham escripto n. descripr;ão cfos meios empi
ricos, qne rioviam ao acaso das descobertas, 
o resto pertemendo ao dominio da destreza 
manual, que a c·1stn. augmentav<.~ r~•l11 [tta
vismo, na pcrp.,tnn, succo~:;ão das mesmas 
l'amilia.s no mesmo trabalho. 

E1s alli a industria ropresP.ntada poi' uma 
recei.tu, obra. do acaso, que se perde, e nunca 
mais se encontra. 

Nada concluindo do novo, nada desenvol
vendo pela curiosidade natural do espirito 
humano, o que te01 cll;:ts possnirio ati) ):gora 
como o resultado de uma sciencia, é ainda o 
encontro fortuito, qn0 tica,como encontraram, 
sem desenvolvimento, sem interesse, sem a 
comprehensão de :·ma. utilidade e som tit'arem 
do encontro ventul'oso das Uescolleda~ ou 
acquisição dos corollarios, que leva,ritm ao 
ap~rfeiçonme-nto ou à ucquisição de novos co
nhocimentos. 

A arte da. pintura, entr~ elles, ofrerece 
esse singular contraste, Ue ser a infancit;t. da 
arte rnbturalla ao Urilhantismo da cór, que 
foi um dos seus triumrhos da virilidatlo. 

Mas não corresponde a. pintura a essa per
feição, que mistura. a sciencia, que fixa os 
elementos prindpMR o os estuda~ e a arte, 
que os realiza e os e!Tectuu, passando para a 
tela, ou para a pe1lra. a natureza,. , 

O desenho chim trctduz umn exacta e servil 
reprosenblç..'io da natureza, chata, sem per
spectiva, sem conhec!mento do claro escuro, 
arte sem arte. 

A architoctut·a. exLr"a vag-ante, rcodilluula, 
não correspon.1e, como esthetica, ao bollo 
grego. ao gotltico-enorme, que traduz ~m 
pensamento, uma r'lpoca, e não se harru?n.1~a 
com as nocessirl1\dC dr\ vidn, como domtClhO 
humano, nem às exigenc.iDS do lJt:!tlo, como es· 
thetica. 

As linguas, que são ~ chi_ne~'l; e a ma.n
dehuu, dialecto::; de outra prtmlhva, a Arm, 
que dosappar('~An, dosdobt'ando-se em mul
tidão de outras, não tem a. sonorid:1de das 
linguas modermu·, e infet•iote3 a cllas, a 
mruor parte das vezes, uma. só palavrtt ex
prime sessenta idCas diiTer~.mte~. que só 
complot::tdo o prmsamen to, mostra a signifi
cação, com que se apresent_:t 110 perio;Io. . 

O jesuit:t D:tvld, um sa.lJio nntm•al1sb., (hz. 
que, par:t o chim a pMrwrn. mai!õi c_scarrac.la é 
a mais suave p:1ra os seus ouvidos; ~ o 
typo da pabwra sonora correspon(lo ao typo 
da.lwlleJ!.a entre el!es. Esthelicu. aL~oluta~ 
mente diiT~route de no::-sa civilisnção antngo
nica; e pensar, um momento, que ha bra.zi 
leiro, que se anima a dizer que importam 

essns qualidades negativas {oUas : e o braço. 
cpw nos precisamos, e cada chim tom dous 
braç"s I 

Esse homem só vê um palmo de terra 
debaixo do::; seus pés; o minuto, que passa ; 
o grã.o de ca.fé que colhe nelle: o futuro da 
pntri:t não o prcoccup:t; deixa isso pam os 
sonhaJores. 

A oscriptura chineza, não tem siknaes pnra 
os sons : os signaos corrospendem ás idéas 
sómente. 

Para is~o elles nã.o teem menos de 100.000 
c·,tract(~re:; : e os proprlos sahios do Tath
ching-Koun, não conseguem sabei-os todos. 

Escrevem ainda co.n varias signaes ; os 
dialectos difficnltarn a lingua: os signaes va~ 
riados a escripta. 

Optimos pnr~ a f,tLricaçff.o do verniz dos 
papei,; (le sei:ta, para a tintn, os nanldnS, aS 
figurinhas de bambU, de marfim, de laca, as 
flurcs tu-tificiaas, os instrumentos de musica; 
a as caixas de bichas, todas es::;as obras, em 
que a. pa··iencia lmmana. se arrasta e se di
minue e se reduz, como o ser~·ilismo reduz 
a consciencia, essas obras, quu a curiosidade 
dos fvrtes procura para snller, I'SpantaUo, atê 
onde desce o espirita tios fracos, ó tudo isso 
a negação d0 uma civilisação, aonde e 
cunho ria grandoz::1 se traduz no movimento 
progressivo, e ncs.sa actividade prodíglosa, 
exemplificada nos monumentos n10dornos de 
nossa. civ·ilisação. 

O cl.tim, escravo, ser•vil está. ialllu.do para. 
um povo escravo o se1•vil. 

Não queremos interromper a escravid5:o 
acabada hontem; nada de solução de cooti
nuirlade: continuemos a escravidão! SuLedJO, 
senlwres ! ... 

Sr. presidente, temus ainda entre os cllins 
o triumpho da agricultura! 

Agr•icultura modelo ! inimitavel! povo ex
ceprional neste ramo da industria humana ! 
quem o negn ·?nego-o eu. 

0 SR. MONTEIRO DE BARROS - Não tem 
raz5:o V. Ex.: são os primeiros agricultores 
!lo munUo. 

O SR. LAPEH- Conseguem duplicar as co
lheitas no mesmo espaço de tempo, '1ll@ o eu
ropeu só TJÓrle fazer uma. 

O Slt. DoMINGOS VICE)l'TE- V.- Ex. hoje 
nã.o concedo cousa alguma ú China. · 

0 Sn. LtTIZ DELFINO - Não digo qn03 OS 
chins não plantem, nem colham: o que digo 
a VV. REx. ó que a China não descobria a 
arte de supplanLn' o~ ontl·os povos, que cul
tivam a terPa., em industria .• em profiCiencia. 
Ltoll~rt Fortune, por me lembrar ;:t crora do um 
nome, viu de perto e durante an~os o asia
tico na oUra em que VV. EEx. dizem que 
elle se salienta ou si distingue. Pois, §P. 

• 
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presidente, como pro~resso Uesde o Ti-Vu, e 
Ti-Ki da Jynastia aos Hia, atravessando 
todas quanta:::; SS. E~x:. quizerem, nté 6. de 
hoje, a Uo tartal'o lnandclwu, o tt·aLalho 8 o 
mesmo. A populnç1t•l cresco, mnior extensão 
de Lt3rriturio foi explorath, a bvoura procnron 
corresponder á nec0::;sidade tlu populnção mais 
inten83., mas o traLalho, (lUO tiuha o cuuho 
da rotina, conservou a mesma attituJc. 

EntL'e os co1.1tos orientaea, ha. um, em que 
um dos espiritos superiores castiga uma ci
dadG oriental, lmmobilisanU.o-a na hora rlo 
maior movimonto. Os secu\os passavam ... 
passavam-e nada daquillo mu(lava; homens 
e cousas. 

A China está sou a fataliuade de igual cas
tigo. Os seculos passam ... passam ..• e ella 
na mesma at tit ulle ! 

Ut.l Sn.. SENADOR. -Em ver·dade, o pro
gresso na China é lento, rna.,s ha progresso. 

0 S.a. LUIZ DBLF1NO-;-Admittiudo mesmo a 
hypothe:;e, essa parcelta da progrcs::o dilue
se e perdo-Be no tempo: é como si não fo3se. 
No occideota inventa.-~e. innova~se, aper
felçôJ.-sa ensaia-se, discute-se, escrevem-se 
livros e livros sobre o moJode arrancar a um 
vegetal tudo o principio flUe utilis:t á indus
tria, proeura-se turnar o producto melhor, 
mais abundante, 1wlis bar<tto, move-se, tra
balha-se: progride-se, vive-se. No pensamento 
do hGmem e nn sua obra. p?'le-se a collalJorar 
o intinito, o ó preciso, que o imperfeito, o 
finito, v a p:tra arleante sempre, com o infinito, 
o porfcctiv(~l. 

Sr. presblent0, como a China a,Lrange 
dentro de ::;i regioes tropicaes e temperadas, 
(alCm Uas J'egiOes do norte, anUe u frio é ri
goroso, e as terras aridas) tem lar~tas zonas, 
qae se pre~tam admiravelmente a azricul~ 
tura. 

Não ha. duvida, quo se enconh·a, um con
junto magestoso e considcravel no aspecto da 
agricultura clüneza. 

A primeirrt impressito é sorprehendente ; 
trium[Jha. (le noss:.ts duvidas : a reflexão, o 
exame rlemor::J.do, o estudo ::;em preccupaçOes, 
n.ugmentam, avolumam as nos:ms duvidas; e 
o enthusiasmo da primeira hora. passada, 
fica-nos uma dccepeão immensa. 

E' esta a opiniitü de duzentu::; autores, quG 
estudam o Imperio do .Meio pelo desejo da 
verdade, sem outra ambiç!io, sem outro inte
resse que não seja o da seiencia. 

A immobilidade atravez de tudo, que parece 
viver: a rotina o o acaso, atravez de tudo, 
que pareça uma oxigenchL de estudo e refle
xão, partinrlo de conhecimentos exactos de 
uma sciencia constituid<l.. 

Ba muitos seculos que a historia registra, 
e aonde a historia não appn.rece, as tradiçOes 
conservam, com toda a côr negr3. dos aconte
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cimentos sinistros, as fOmes terriveis,desolam 
o paiz, o dizimam a população, e tem ido ás 
_vezes, até ceifar metade dos habitantes do 
paiz. Atulham-se de cada veres as estradas : 
o ma.ri1lo vende a mulher, o pai o lllho, o mais 
forb3 desembaraça-se Uo mais frJ.co ; o direito 
da morte, creado pelo direito rla vid.a, nasce 
drL fululidade das circumstancias, e mata-se, 
fazendo desctpparecer muitas bocas, pttra que 
possam outr;1s hH' o páhulo Ja. vida ; e os: 
martyrios sem nome, e os so!!dmento~. que 
toma.m o aspecto de cousas sonhadas, de dóres 
impossiveis, abrem no meio do povo um vasio, 
que a morte prorlnz, precipit.:1.ndo-se uns após 
outros dentro delle. os que não podem, nem 
sabem resistir a essas catastrophes esterili
saJ.ora!!. 

Mas n. fome, que o tempo produz, que nes::e 
p:tiz tão antigo devia estar prdvenida, por 
que é ella o resultado de causas, que deviam 
estar estudadas e conhecidas, é apenas ainda 
o signal da inferioridade desse povo, que se 
conserva amarrado à fu.talidade dos deuses 
superiore:sl que querem aq•1elle morticlnio e 
punição severa de crimes, de quem nada póde 
contra a vontade superior, que si impõe em 
nome dessa irremcdia vel calamidade. 

E' o mesmo povo sempre, que e.stenden a 
muralha da China pn.ra ter~e. dentro della, 
socegado, sem sobresaitos, immov"Sl sempre, 
nãn contando com a sua energia, com o seu 
patr-iotismo, com esse instincto de conservaçãot 
que encontra em si mesmo os recursos neces
sttrios par.t llefonder a terra, onde se nasceu. 

AqueUu. muraUm, obru. do e5era.vo, é-além 
disto ainda o brado desesperado daquellas 
montanhas, que se envergonhavam de não bas
tarem por si sós para se opporem às invasaes 
dos povos~ que vinham dos planalt()s do Norte, 
bastando para. ajudal-os nesse trabalho de 
def0S;J, e como murallt:1s naturaes, dons fortes 
nas passagens de Nam-Kom, e de I\:.om-Tei
K<lO. 

Estes dous fortes dispensariam com vanta~ 
g-em inexcedivel toda aquel!a. massa de gra~ 
oito e argilla de uma obra tremenda e deses
p~rn.doru misturada do sacriflcio de um povo 
intuiro cm levantal~a, sem utili1lade alguma. 

Sr. presiriente, ensaiemos, dizem arzuelles 
que defendem o querem a immigração chi
neza ou ind.o-china: sempre será tempo de 
recuar. 

sr. presidente, a questão assim 'Proposta e 
assentada leva apenas ao absurdo. Seria como 
·si a guilhotina propuzesse à corda a questão 
de morte. O decapitado e estrangulado, da
riam depois a opinião, que seria a triumplm.
dora. 

Ensaiemos. ~las isto, não sendo a má fé, 
seriL o desconhecimento Ua. questão, no que 
ella tem Ue perigoso, de insidioso, de mortal 
à no.ssa nacionalidade. 

'": 
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Ensaiemos. E' " profunda ignoraucia da 
questão em si mesma. -

Nenhum economista celebre, nonllum finan~ 
ceiro, dos que estilo a ft•eute de.~te ramo dos 
conht.:cimontos humttnos. nenhuma dess~1.s c·~
leLridad.es scientificas qne toem estuLlúdo, com 
maxima attt:nção, as questões do BrazH) o 
aqucllas quo se liga.m à. solJrevivencia da 
nosso. nacionalidade, nenhum Uesconllece, que 
-o ensaio de immigmção chineza no Brazil, 
substituindo o braço eseravo preto pelo braço 
escravo amarello, lmd·J r.lu.r, e d.trá em pouco 
tempo, rar.ão ao explorndoor do escravo. 

Quem não saUe, que o esfomeado, não tenUo 
maist' nada. para comer, comendo um f!OUM 
de arêa, illudo a fome? Seria pueril neg<Lr 
que o braço amnrello desprrtn.rã em tnrno de 
si pelo trabalho uma époc:t de prosperMud~. 
prosperirlade Srs. se:1adores, feítrt á custa de 
totloo nosso futuro, Uorovoamentodo pn.iz, du 
immigraçio que rlevc ocar na terra, ligada ú 
terra, amando a terra, casando-se ft terra, 
defl3ndondo a terrrL, seudo o colono estran
geiro do hoje, o Urazileiro de amanhã, po1· 

, si, por seus filhos, pela patda adoptiva delle, 
por nossa pi1tJ•in, emllm. 

Eosa iemos : eis o perigo. 
Ensaiemos : eis a morte. 
Este ensaio é uma. traição ã civiliS'-'ção, 0 

uma conrlcmnação do ~ro~resso : é o dialogo 
outro a guilhotina e a.rorCa : que decidirà. o 
morto, qnanclo pOder expõr com franqueza, 
como se morre melhor. 

O dialogo entre o escravo amarello e o 
escravo preto, interrl)gando qual delles civí
lisaria melhor o nosso paiz, serã. decidido 
quando o paiz -pertencer a quom o souber 
aproveitar, e nã.o representar mais nem o 
nosso povo, nem a nossa. nrrcionalirlade. 

A integ_ridado de caracter, o de::;int~l·esse 
absoluto ue sua personalirlarle, o ta. lento, a 
intolligencia, o Sflber, n. halJUi,la<le, a ap!hlfi.o 
para o governo, nada disto é ba~tante pam 
resolver este problema capitn.l :é preciso, so
bro todas estas granries qualidades, essa. intui~ 
ção rn.pidrt das cou:,;as que, synthetisando o 
passado, synthetisaudo o presente, resolva de 
um l_anco Ue vista o futuro, com uma. pabvrrt. 

E' a vista omnimorht. comprehendendo twlo, 
abrangendo um largo circulO Uo tetupo e des
?-fiando, nu. logicJ. irrcductiYel com que se 
apresentarà, nm certo estn.do de coasas em 
um certo futuro, aquella precisão ela "Provi
dencia.; da providencia, em falt~ do um no
me com que mn.i~ humanamente eu designe 
um facto huma.no. 

Sr. presid~nto, o chim não trnz o rrienor 
amor a terra, pnrn, l}llal o conduz :oro. Juntar 
sapeca a s::tpeca, olho~ e coraçfio para o OriEm~ 
te, economisando tudo, ar r ncanrlo do si o ar 
que respir,~ de mais, o alimento que sóhre 
para entreter a vida, a alegria. tJue lhe pOde 

custar uma, fl'<lCç~o da mealha, qne junta, G 
um dia, inopin:ulamente, olhando rara o 
Oriente, enfurca~se, B vai então, vestitlo de 
fesb, e com o obulo da plssag-em no bolso ... 
vai p:-~.ra as terr.ts qul"l lhe tlc.o'l.r[l.m por de 
tr·:is dos oceanos. Como por tim não vai : os 
companheirosm::mrlam~nos embalsamados pa
ra esse gran1 e tumulo Ue povo.:. : a Asio.. 

O SR. LAl'ER.- Como nós, qne fazemos 
transportar cada veres emUal:mmaclos da En
rapo par!l. o Brn.zil. Todos os dias se annun
cia isto. 

O sn. Lmz Dm,FrNo- O movel e, utro. 
Ou o cctdavere teansporta1lo, POl'ilUe,em 'i'i

da, ou om verh11 te::;hmentariLL a. pef;soa ma
nife::,tou o desejo do dormir o ultimo somno 
na terra da. patrin.. 

O Stt .. LAPEH. - A mosma cousa explica o 
procedimento Jo chim. 

O Su. Lmz DF.u'r~·o-Não,senhor, desculpe 
V. Ex: , o movei e onúo. Ou, como Uizia., n. 
familia f,tz vir o·cadav,~r de um ent0 que lhe 
foi caro em vida, que ainda. d8pois de morto 
o rodêa de re~peito, do vene1•ação e de amor. 

E' um sentimento nobre, elevado, hum;_t
nn.mente divino, a que o chim nfto se p1ide 
suspender. 

0 SR. TAY.AUES BASTOS- Para. o brnzilei
ro é patrloti:;mo, pn,ra, o chim ó f<matismo. 

O SR.. LUII. DELFlNO - Póde Ltmbom ser 
o J1trioti::>mo o move! flUe determine a tt•a::!
la ação de um carlaver do paiz e5tr'anho, em 
que jaz, ::w pttir. em que nasceu :t p.?ssoa. 

Ma:> o honrado senador pBlHs Alagl~<~s ti
que certo, que nenhum outro sentimento, si
não o de fau<1tismo d:.ts raças inferiores, pr).r.\o 
explicar o facto no asiatico. O cultn dos mor
tus é nelles um fanatismo,é tn.lvez a suporsti
çü.o mn,is geralmente espalhada pelo mundo, 
e a mais vulgar na Asia toda. 

Nã.o posso -penetrar no vasto espiritl) de 
S. Ex.. c armncar de lá o pens1mento, ara
zão logica que o f<t:!; cunfundir dons f<~ctos 
ll[l. apparencia iguaes, que não deversiOcnm 
na fórrna,mc1s cujo motivo é antletl1etico, cujo 
fundo se desenhe~ com i1len.es oppo;;;to::>, um 
pela sua grandeza, outro p<~ln seu ab:>urdo. 

Será, senhores, qne aquelles, que defen
dem a causa Uo asiatico cstrr.o ne~te mO!Hen
to à. niercé de uma idéa, que os servilisa c 
prende a seu terreno ? 

Eu direi aos senadores rlo norte, que, como_ 
mandaram para o snl o escravo preto, liUer
tando-se de sua inetncaci:t, a sen turno, e do 
me-; mo modo se libertarão do escravo amrt
rello, si elles aborJarem os bellos e magnifi
cas p:liws de Septentt'ião. 

O culto dos antepassados!.. E eis aqui, se
nhores Senadores, uma das grandes virtudes 
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que distinguem esse povo, cuja phase de civi- de fraqueza na meutalitlade mais adeantada! 
'llsaçUo chegou áquelle e::;tado Je pncHicaçito e o terror tio forte a.nte o ter• or do universo 
do espirita, quG parece ser o i1leal daquellus precipitado na orLita infinita, <ltraz do espaço 
que tomam por typo as io::;tituiçOcs chiner.as. qno foge, e do Lieus sem nome, que foge 

O culto lias untttva~::;aúos t .• Mas esse culto aJcante. 
é apenas uma mentira, essa culto uão existe, O que illude em tudo isto, é que um culto 
segundo o nosso ideal. pueril e supers+.icioso, 11ne começa por uma 

Os que toem e:studarlo com o interesse da taçu. de leite, um pouco de pão, algumas flores, 
verdade c a paixão tla sciencin.. ost8 puiz esta- o metal U.u uma moeda. insignificante sobro a 
gn~do o immovel no:> dizl'm, que o culto tios sepulttmt do morto, p·m\ que elle não volte 
csp1ritos dos .::tntepassados nã.o ê o pr•i vilegio a assustar 03 seus p<.U'Jotes na hora adeantada 
do cliim, portl)nce tambem ás racus tourianas da noite, ou cntr0 o sibilo Uo vento, ou mon
do not'te, c os selvag-ens amorlcanos, e os tt.ulo num l'elo..rnpn.go Un. tempestade desen
barbaros U.a. Afric::t no mesmo sentido teum o cadeaU.a, o encontre os meios de sustentaP..se 
culto Uos ll!Ortos. e esquecer-se dos vivos. O pec1ueno culto 

Mas não ó no sentimento enaltl.!citlo do lw- toma cotn o tempo proporções oollossaes; mas 
mem civilisado,que honra nos seus antepassaR no fundo a super2tiçã.o é a mesma, e o movel 
dos o seu nome, o nome de sua fumilia. a glo- C um cgoismo hediondo: nü.o é a adoração 
ria do seu pniz, ou a gloria J.a humanidade. dos mortos <1ne podem voltar. _ 

E:ise culto, qne ó r1. vos:m admiração, que Que diz o pro-prio Confucío, o maior es- · 
para vós cunha cssD. ra.oa U.e um prestigio pirlto que tem tiJ.o a Clüna, sobre o culto Uos 
incx:ccdivcl, ú apenas a fOrma da superstição mortos 1 Elle diz: «quando o homem não 
mais largamente c::;pa!!múa em todo o munJo. sa.bc :servir convenientemente ao homem, o 

As almas, qu0 voltam, são aind:1 hoju, que pOde sal.Jer, para servir ao espirita 1 
mesmo en tr·e nUs, o terror das almas que Quando se não conhece a vida, como se ha de 
ficaram. Este rulto, que vó;:; julg-ais eminen~ conhecer a morte? Que devemos guardar na 
teuwnte caructcristi~o da religião chine.za;e memoria? Sei eu 1 O céo, interrogado, jàmais 
do coraçi'io do homem, ~-thi é o mesmo culto ftdlou. Eu prefiro o silencio, a fallar sobre o 
que se prolonga. i.t Asia Scpt"'nti'ional. As que ignoro.» 
triUu::; fil<tndezas o teem: o teem as triLu:; ai- O culto dos nntepassados assenta sobre o 
ta.icas, existe no coração Ja civilisação cu- fetichismo. A doutrina desse culto é a cano
ropéa, 8 a superstição, que anUa no sangue nisação de inveterada. supeestição: o chim 
Uo homem traballmdo n. panc~tr!as de um mar- tem o terror, não a. veneração dos mortos. 
tello mi!Hn::trio, que ó a religião de cada Senhores, els ahi o culto do chim ... 
povo, não o deixa tão cedo, como uma. recor- Sr. presiJente, a.:;sim como o culto dos an-
dacão, qne pren1le o ltomorn do hujo ao lto- te passado.:; não rcpre;::;enta, no Imperio do 
mem da época t01'ci rh1, como uma lia, que !\leio, nm movimento generoso uo coração 
rcstfl ainda no fundo do vnso. humano, eu nã.o sei aonde encontrar es~e sen~ 

Não me fallois nesse fabo cultq dos ante- timento elevado, que constitue, em nossa ci
pas:ados, na China: ostais illud.idos, vós que viHsaçã.o, o caracter do homem, que e a nossa 
pensais, que C\lle existe. A \'OS~ d.outrin:.t é grandeza. moral. No est0rquilinio dessa sacie
o erro do lwmem de ]Jodra~ pregado hcUe da. d. 1de stagnada, que como a maior pnrte tle 
cathedrallegislativa ao homem da civilisação seus lagos inte1·no.:;, nem a chuva do cf'Jo, nem 
do seculo XIX. a corrente das montanhas sacGde, vivifica, e 

E' um brado de terror dos mortos, que que numa. serenidade imptac~vel apotlrec1~ 
voltam, que nós ouvlmos lançado desde a en- aos sóes, que passam por cima delles, tudo 
tra(la mysterio.-.a das cavernas :.ÜJ'avcz de 200 esphrrcela~se e acaba, por f .. llta de movimento; 
milhõe:-3 de anno.:; ate .nó.-.. Vem de muito ou si ainda entenUem, que ella si move, serâ 
longe como um vagido da r:~edo do nossos como a roda em torno de sl mesma. A etar
queridos ante11<~ssaJos ... queridos sim ... por nidade do passado parece tel-a deb:ado assim; 
que não posso fnll<U' dolles sem sentir dentro a eternidade do fu tut•o foge, deixando-<:~. assim 
de mim a grande pieda.do filial, para com mesmo. 
aquclle::3, que, se conservando, nos conser- Coração, coragem, enthusiasmo, honra que 
varam tamLem a seu turno. nos arrnstam, que no~ arrebatam, lançando-

O espirita dos morto::;, invisivel ao vulgo, nos aos grandes commettimentos, a prodigios 
acode sempre ao encantador1 que o.-. interroga. de sacriticios, em que ás vezes a abnegação 
:Não conheceis esta auperstiçl.o, que se renova toma a loucura a. logico. de sua existe.acia. c 
de tempos:\. temp1)s, como o typo do mnn. raça de sua magnitude, não o procureis nesse ho
irrornpe de repente no meio tle uma familb. mem, cuja civilisação marcou com o ferro em 
o no meio J.e um povo? braza da 1gnominia. essa implacabilidade ter

E' a eterna sombr::t d1 espírito acampa- rivel e hcJionda, como a da morte, e que no 
nhando <.1 sombt•a do corpo : é o et0rno grào ·arroubo de uma phi!osophm extravagante o 
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insensata. querem ver a serena magestade dia,qul\ndo outro do hulo das cousas alonga-se 
de UI!k't conscienchJ. sati-1f0itn, reflexo de um int1nito 1 · 
contcntantento irltimo, crc[tdo por nssa eriu- O amor paternal é tambem o motivo su
cação secular, que di o caract~r i civilisflç.ío perior em torno du qual os i1l0lateas dessa 
amarella. civ iUsllção estraulm. fljPelham~se, como dcanta 

l~ssa serenidade ó a do. noite, a cuja som- de um facto, em que n alma, scj<:~. qual for a 
bra. profnnda. dor-me a. grande alma. daquBlln. altitude do corpo, con:;erv<l. essa attitude de 
civili&'lção. E' a serenidade du. peLlra por cima, veneração. 
a do cada ver por baixo. Nada mais falso. 

Sr. pro.o;;idente, eu sei que ha. quem tenha. Ante as affirmações de ALbatl David, e o 
notado nessa raça infoltz o stoicismo, prolon- testemunho:s Ue Frederick Balfour, e i.\1. 
garnantu dessa. virtude, que chamam estado Ma.yers, e de muitos outros illut:itres viajares, 
de serena estabilidade, ante o supplicio, ante o infanticitlin não é pouco vulgar. Os chios 
a tortura, ante o asper.to du morte. Mas é libertam-se da prole, matan(lo-a. simples
preciso ir mais adeante, é preciso descer, mente. ou lttnçand.o-a <to campo á voracidade 
baixar, ir mais longe, abrir a pnrta, rasgar das aves de rapina.. Não vulgar esse, crime 
a treva, mergulhar na llOdridão do ur confi- nos tempos mais -prosperas, nos dias infau:stos 
nado, palpar a prisão, e nn. prisão o desgra- de rume, das epidemias, que assotam o "[laiz, 
çado, que ahi cahiu. etle é cornmum. Repito: n immohilidade se-

Quem sahe de lá, prefcro marrar, resus- cular sentou-se il. porta dos 1lestinos Ja Asia: 
citar, tornar a. morr~r, morrer mais, morrer e o homem ahi parou encadeo.do ii sua eterna. 
ainda, do que voltar a um desses circulas Je rniseria, sem a grandeza de sua eterna es
sombro e terror, em que os circulo5 teroero- perança.. 
sos do florentino tcem ta-lvez monos cór e Sr. presidente, o Imperfo do Cr'!o, como 
menos rugido. to<las ns monarchias asiaticas. é a victima 

Soffror com stoicisrno qualquer tortura, f<1tul da religião. 
que não seja a prh:ão, qne ê a suprema to r- A China não podia. deixar de ficar estagnar ln. 
tura, póde llflrecer stoicismo, e õ ainda 0 ante o dogma, em qu·~ os seus augures não 
terror. acre•litavam, em C}ue não a~redita.va Con-

Srs. senadores, comparai-o com o homem fuc:io, nem o seu continuaUor Lao-Tsen, mas 
de umn. outra raon., ele uma outm civilisação. em que o povo cria, o em que n. civilisação 
A dór atel'raMnos: n. morte é aquelle t<.!l'rivel enMntrav<~ um moldo et~t·no, dentro do qual 
pesadelo, que monológo. 0 príncipe 11e Dina- agia, que não podia quebrn.r, como se· fosse o 
marca, naquella oUra colossal da Schaspeare. eovolucro de um óvo, que a aguia da intelli-

gencia, que vi:ljnVQ. flOl' muito lon.;e, não 
Mas nós, sen110res, ante n. voz do Uever pude::;3e quebrar à paucada de seu bico rle 

não queremos sabor o que é úór, nem quere- ferro. 
mos sabor o que é mortr~ : o que quoremos é A religião circumscreveu esse -povo dentro 
cumprir o dever. Assenhtdo, definido o pro- desse circulo: 0 formigamento de um mundo 
blema, o homem occident:tl o resolve : n. he- dorm8 llentro rht caSei\, de um ôvo colossal. 
sitacão não entra no cnlcnto. Toda a relig-ião tem no rundo o maravilhoso: 
· O homom do Oriente O conduzido por senti- 0 elemento do terror a domina:· a miserfa dn. 
menta diverso: n. morto é o ropouso: tt dór é vida flatosanllo como por um cadinho atravez 
a acc§;o de um deus superior exereida contra tio tuumlo, edifica p·\raizos, rtne não póde 
elle: não ha fugir, é sotrrel-a, E' a divina construir no mundo, onde soffl'e. 
fatalidade do destino, a. que os proprios deu- Ahi está 0 elemento retrogrado: ahi estão 
ses da Grecia e de Roma não podiam fugir. as condições todas que immobilisam o homem 

Não hu, dever qui) obrigue ao chim a volun- e a socledaúe, e estancam a fonle de sua 
tariamente procnr:1r a dór, ou ir no encontro grandeZ<l., e a contrnrin. nessa lutn,, cm que 
da. morte. En não quero calumniar o homem h:t de suhmetter a. natureza ao seu imperio 
mesmo no homem desse paiz. A culpa não é aodominio de suaintelligencia,e fllzel-aservir 
tanto delle, como das instituiçdes que o mol- :ls suns necessit.lades maiores, aet seu bem estar 
daram. O malho bateu no fBrro, o ferro teve relativo. 
de cedor ao malho. Si nã.o houvesse torrentes oppostas ao ele-

Pode elle pensar em uma. lutaesterll? Para meu to religioso, que opprime, e ante o qual 
que a revolta,~ Não 1m luta passivei. A dõr a razão abdica, as soc1edades tenderiam n 
e a morte são superiores á vontu.de do ho- desapprlrecer da L.tce da terra. como os m[l.s
mem: ellas descem dos espiritos, flUO domi- thorlontes, e rnigatlwrios engolidos peln. cega 
nam tudo. fatalidade das vidas, que nõ.o reogt~m, nem 

A religião tem essa forçn. suprema. Mumi-~ sabem lutar por sua -propria existencia.. 
fica a naçito, depois de mumificado o homem. As mais bellas maxi.mas das religiões; como 
Para que olhar com interesse a terra um só deliciosos oa.sis, que fazem esquecer os ar-
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neiros amplisimos, e os desertos isolados, nlto 
cousegu"lm nttenuar a condição supremrt de 
to,las as religiOeg. Achada. a verda1le n,bsolutn, 
nã.o ha mais que achn.r. Procurar outro 
camtnho, prm.~ que~ Querer outro destino, pm· 
que ? A immobilidade é a. condição de totla a 
reliO'ião. Esta nolla a. mrri"r infelicidade pnra 
o l~:nem o para a sociedatle, porque ella 
concorre p1.ra manter -poderosamente, s(Al 
uma íôtmo.. puAril e cstt;lril, esse governos 
despoticos dos espiritos, que ~e prolongam its 
cousas da vida social, e não monos ataca a 
dignidade, como atravunc:J. e inutillsa a sua 
act i vidadt~. 

Senhores, vós ouvis toLlos os 11ias: a religião 
é um elcmen to de ortlom: é um elementn de 
immobilidade~ tle inar·tivillade, que confnnJe 
com a co.lm:1. profunda, com a ordem dcs ·s
pera.damonte silenciosa dosJumulos alinluu.los 
nos campo" 1l:~ morte. 

A sociedad.), senhores, guiada por um só pen
samento, estlt contlemnada ao desequilibrio ~à 
loucura do despota. Na sociedade qne soffre 
a tyrannia, protillr.em-;;eos monst1·os da histo
ria, qne arrnsnm, como um furacão silencioso, 
os imperios, deixando a esteritidàde da morte 
aond_e a vida opulenttL t·ndin.. a rebenbr, 
enrolhar e a enrrorescer por todtL a partA. 
A historia é isto. Sob essa acção corrnptora 
os imperios pitSSam, e muitas vezes passam 
com seus costumes, sua lingua, suas tra
dições, e até muita~:> vezes com 03 limites, 
quo os desenhavam no solo. 

Ficam os nomes de uns despobs pen1lurados 
na Historia, balançados aos ventos das mal
dições, que os seculo3 que chegam vociferam 
contra elles. 

Deviam pnssar. 
Não 6 isto o resultado de um castigo pro

videncilll, 6 apenns o rasnltad.o do vicio, que 
arruinava em si mesmo a sociedalle. e a fazia 
cahir, como á planta o verme, que llte entrou 
largamente nas raizes. 

A immoralidade chineza no povo e no go
verno 6 apenas vulgar. Não fullo dos vicias 
torpe~, qnG 1legrad<tm toda a Asia, e que o 
chinez o..rguto e velhaco esconde soL a. appn,
roncia· imperturhltvcl da uma serierl. :Ue estu· 
dalla, qn1) aug-ment.a. diante rlo estrangeiro, 
quo o investiga, e quer pelo individuo com
prehender a familia, e pel:.t rami!L\ compro
hender o povo, o pGlo povo comprehenrler 
n.s instituiçõcs,e pelas instituiÇ\i.'JS morlelar go
verno, povo, familia., in1H viduo, civi.lisação. 

Eis um exemplo de immoralirlu,de rle admi
nistração que i$8 repete todos os annos. O 
Ton-le-sap é quasi um mar interior da China. 
Essa, grànde lagóa tem na maior baixa de 
suas n.guns 20 loguas de extensão. No tempo 
das agua:s incha, cresce, avoluma-se, ruge, 
transborda, e a parte baixa do paiz afogu-se 
nona. 

Tudo que é vida ahi precipita-se para. à 
montanha.. Os exploradores vão pelos arroios, 
sub0m peln.s aguas do Mekong, chegam ao 
grande mar interior, cortam os bambUs, que 
encontram, enrtliXttm-nos em jangadas, e as 
correntes encarregam-se de levalMas à capi ... 
tul Pnon-Penh. 

O preço do mercado bu,ixa logo. Que imM 
p01·ta 1 

De repente crepit't oincendio em uma casa, 
rola sobre outra, sorpea num quarteirão, 
en':ole nfL garganta vermelha outro. Vem a 
procnra: o lucro fa.lmloso ó certo-Em vez da 
punição o lucro. 
Comprelwmde~se que. pn,ra que um facto 

Jesta ordem se reproduza, e a, autoridade 
não encontre um só criminoso, é porf}ue ena, 
em seus agentes corrompidos, foi a primeira 
no crime. 

Si vos ratigo, senhores, sinto tamUem, que 
me fatis-o, remcchen•lo esta vasa. 

Est:L IU';:;Iistencia. ó o medo: não tanto o medo 
do chim, como a interposição delle á iro
migração boa, de que precisamos, cuja tor
rente nunctt se fez, porque encontrava o 
escravo preto, cuja. corrente não se farã, si 
ella tiver de encontrar o escravo amarello. 

Não misturemos mais os elementos ethno
graphicos de nossa raça jà tão misturada. 

Procuremos antes pelas grandes raças pri
mitivas, no magnifico typo caucasico, impri
mir â noss:1 raça. n. bellez:L di1 forma, a gran
(leza 1ht aptidão intollectual, que a singula~ 
risa, eleva e nobilita. 

IIrt alguma cousa de superior á riqU.en : e 
a belleza. No typo do bello está concretado 
um bom sangue ; no bom sangue esta a sau
de, n~ saurle a fur-ça, na forca a graça. que é 
a bellezlt da fnrça. 

As raças conquistadoras s..1:o as que dispoem 
de maior• elemento de força e de vida. 

E' por isso, que os preceitos da hygiene 
pnblica devem ser legislados, pnra que cada 
preceito de\lf'l. esteja subordinado a uma lei, 
pnra cuja efficacia apparece ao ladCJ a penali
dade, contra o que a desolJE~tlece. 

Deixemos a In~lia ã. 1 nglaterra, e deixemos 
a Cltina a Au~tralia e aos EstadoS-Unidos do 
Norte, que pelas costas do Pacifico acham--se 
em frente delta .• Nós não temos esquadras 
para guardar nossas costas, e ó preciso guar .. 
du.l-a.s. 

Os mares da, China, da !adia e do JaJ?~O 
estão coalhados rle navios amarellos. A Chma 
por si só quasi compeb com a Inglaterra ein 
sua, esquadr<t numerosa, em seuR numerosos 
navios. 

Os mares, os rios, a população intensa, que 
larga a terra, e precipita-se para elles, em 
nome dit necessidade, estendem-sd. AS maM 
deiras deixam as florestas, e precipitam-se âti 

. : 
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a.guas, numa. encarna~o n:prorriadH, acom
lJ:an han do os hornem. 

Deixemos esses numerosos mares âs poten~ 
cias marítimas. 

As nossas bundeirns não porlAm tluctuar no 
oceano indico, como :ls pontes flnctuautus lan
çadas de noss<l. repnhlka. aos imperios a.siatí
cos, por onde pn.ssem os. prodnctos U~ nossa 
intclJigoncia, de nossas terras, do nossa 
força, em Lu:;c::t de ouro? qno se refhgia na
quelles cauto.:; do munflo 11rimitivo. 
Preparemo~nos vnra o f'uturo. 
Num seculo mais estaremos pt'osperos, no 

outro estaremos grandes, e nossa bandeira 
fluctuará em cimn de totlo:::; os mares, em 
frente de todas as naçOes, que se hanhem nn,s 
grandes agua.s. ~Ias vede : ó preciso ver : os 
povos Ua Asia toem mais de 200 milhOes de 
annos de existencia. 

N5.o caminham. PoJemos tn.mbem não ca.
minbai". 

PI"eparemos o rutui"O, senhores, e vamos : 
é tempo. 

Sr. rresidente, quantlo n Asia. começou a 
ter uma historia, a historia jâ encontJ'Oll à 
Chin~ sentada no meio do tempn, como as 
pyramides do Egypto ol1HtnUo o deserto. 
Durante milhões de aunos os deuses gover
naram a China. QnnnU.o os deuses viram, 
que o grande imperio rtn. Luz cllegaro. à vi
rilidado, entregarn.m-no nos seus imperadores, 
que eram a carne de smt carne, c eram a._ fra
quozn de uma hora, em que elles se lluma
nisavam na terra .. Desde esse dia a China 
começou a envelhecer ; a hi~torht de SLHt ín
fanda é o mytl!o o a tt·adição ; a histoi'ia 
escripta pelos seus sabias, ó a. narração de 
sua immohilidnde; - a sua velhice é o que 
conhecemos pelos seus historiadores. 

Felizmente u. sCiencia concorda. com a_ tm
dição. Antes da historia escripta, ha a tra
dição, depois o monumento, vem depois a 
historia. Antes de tutlo isso ha a nrchco!ogia, 
que desenterra os vestigios, e as primeir.1~ 
manifestações da intelligencia no productm:; 
rudimentarios de uma arte, que nasce com 
o homem, como a luz com n. chamma. 

Ha muito que dar a trabalhar aos chins 
por esse munLlo em fóra .•. Deixem-nos os 
chias. 

Os chins poderiam ir deseccar pantanos, em 
outras partes do mundo, em que olles não 
podassem comprometter o povoamento do 
paiz pelo homem branco, e atacar a nnciona
lidade enraizada no solo c na historia. 

Em França ainda ha 8.418.058 hectares de 
di:fferentes solos pnntanosos; na Italia a mn
laria. mata 60.000 indivíduos anmmlmcnte, 
e as lagô'\S frontinas em Roma, vão de Cas
terna a Terracina numa extensão de 41 le
guas em compt·im<mto, p0r 18 de largura. ; 
Ho!landa os possue, ~ Danub!o, desde a llun-

gria até as suas cinco boccas, em vasti.;simos 
pantanos, a Dinamarca em torno do Baltico, 
as pro\'incias da Rnssia, d~ PetersUourg a. 
Moscow, na SiUeria, nn. Finlandin, na Li
thuil.UÜl j a Escossia, a Irlanda, os lagos ra
mosos da Suissa, separados entre si lJOr pan
tanos, :J.. Hespanlut, em Ca.dix, Malaga, Gi· 
braltar, em torno do Gua.dnrrama, Portugal 
mesmo, dous paizes, que sem tet·cm pnn
tanos typos, os teem snfficiente::; para prorlnzir 
l'ebt·~:; tle máo caracter, e mesmo nos Est.1<los 
Unidos do Norte, em que tanto apro"Veitaram, 
dizem, os chins, ha 1_10r sccnlos trabalho 
p:1.m clles, desde os Lagos do Norte, nn. 
;\mcricn. austr::d, até o Pae dos Lagos, e são 
os gigantescos reservatorlo:> desses toxicos 
que se pcrpAtnn.m debaixo da tena, ainda 
dopois do extinctos em sua pt>.ripherin.. Gua
delupe, Martinica, Cayenna, são vastos pau
tanas. As Guyanas teern no fundo de suas 
florestas, apenas exploradas, um solo que fer
menta, perigoso e mortifero - Não se e3-
qneçam lia Africa, e da Asia, que no deserto 
do G[1nges labl•r:::t. a peste) o chlolora., e as 
febr0s variadas. 

EntornP.m lil. toda a China, aterrem com 
0sses cada.veres da, velha. civilisacão esses 
rossos gigantescos1 melhorem, saciem a race 
do globo retalhada por essas chagas de lodo, 
realizem o fosf:o granrlo e ideal que Dante, 
no inferno, vilt atuthaAlo de mortos; mas 
rloixem o nosso p:1iz, nos nossos braçcs bra
zileiros, a lcntid5.o dos processos humani
tarios e dos auxiliares bons de uma civilis H;ão 
Jmn., porque é devagar que se fundamenta a 
base de uma. ci vilisaçlio, que aspir•a viver n::t 
terra e rHt historia. 

r.; a"o-sim devagar, senhores, iremos malS 
depressa : porque não teremos, que retro
gradHr, parn. principiar de novo a nossa obra 
U.e progresso. 

No relataria do Ministerio da Agricultura 
deste anno, lê-se, ponco mais ou menos, o 
seguinte: « As emissões pareciam ter lan
çado no pniz numeraria supnrior às nece~ 
sidaJes da cii·culaçíio i o nnmerario é deft
cir,nte; agglomerou-sc nas mãos de dm:entos 
mil immigrantes, que não são proprief:trios 
do solo, e que os mandará em quautidatle, 
que prejudic<1 economicamentG o paiz, em 
tempo opportuno. » 

Senhores. est;1 drainag-em ó do colono eu
ropeu ; reflecti, na. drainagem preparada pelo 
chim, que cconomisa tudo. Esta reflexão de 
um ministro, filho tlo Rio Grande do Sul, que 
não pensava no chim, como elemento de 
riqueza. naciorl.;"tl, quando a pflnderavn, deve 
ser para vàs uma lição; e uma prophecia. 

O asiatico Ueixa o trallalho : o europeu 
Lambem deixa.; mas, quando um ou outro se 
não fitam no solo1 o que rosta de todos elles 
é a miseria. 
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denciG.. fallando desses i:)O\'OS, jã dizia-são de umrt 
Essa miseria é o agio de nossa imprevi-~ Pausania.s, historiador da nntiguid.'trle, 

Senhores, façam tralJalhnr o chim, sob a grande frugalidade, vestem '[loucas roupas, 
lei pesa~Ja., e constantemente amençadorn de e encontr.uu no Tlrti7. os tecidos proprios 
codigos penaes, mais Juros, que os codigos pnra ellas, muitos andam quasi mi.s, a reli ... 
militares, e que os inglezos poem em acção glão obriga-os a lixarem-se dentro de um 
na Demorara, e outro~ lagares; nós não o pequeno circulo do necessidades. Plínio 
poderemos fazer, não está na nossrt illimlttda dizia, que os t•orna.nos envia vnm todos os 
t.lowla(le, nem no cnlVJ grande e quasi in- annos cincoenta milhões de sestercios em 
consciente, tão natural é elle cm nós, dos metal pt'ecioso, e que lá ficava•n, sem rt com
principias elementares de justiça. pen&'l.ção de importarem mArcadorias euro-

O nobre o honrado senarlor, que acom- péas. No reinado üe Theodosio, sobre o 
panbnndo o clamor desesperado da agonia do imperio romano do Orienttj, uma crise formi
momento, tem sido o voxillario d0~ta hlén, davel dav;1-se na Europa; o ouro todo es
lla de conceder-me a mesma energia. convicta coava-:::e para o f'undo da Asia. Foi enttío que 
no ataqne, como tern tido a ener·gia convicta dons religiosos Coram mandados a oi.Jservar 
dessa idéa, que con;;idero letltiferD. ao po,oa- ~ estudar a origem do fio da seda, que o 
menta de nosso paiz, e insidiosamenteamea- luxo 1los imperios romanos do Occidente e do 
çndora de nossa nacionalidade. Oriente nrrnncava dessas regiões. O conhe

cimento do bor;~biJJ mori (Sericaria) e a mpida 
disseminação do arbusto em~ que ellcs prolirt
cavam e viviam conseguiu obviar no dr..s
equilibrio trazido por um commerciosem ~ro<1.1. 
compensrtdora. 

Sr. presiclente, vejo o Senado fatigado, a 
hora ndeant<.~.da, a cnsa rarefeita 7 ü tempo de 
abandonar a, tribuna. 

0 SR. MoNTEIRO DE BARROS- Não, a.. 
nhor, os nossoscollegas quasi todos estão em 
tralJalhos de com missões. 

0 Sn.. LUIZ DELFINO- Vejo quo V. Rx. 
não se fatiga de ouvir-met agrndeço a V. Ex. 
O proj .. cto é quasi um filho de V. Ex:., porém 
eu, Jlfl-rn. ficar mais livre no delln..t<~, fil-o 
nascer dns ruinas do to.:rmpo, como realmente 
o vejo nascer n.tacrulo por mim, espedaçndo 
pot• mim, não a.ttenua a consideraç[to, com 

Esses pfl,izes do Oriente, diz Montesquieu no 
Espírito das leis, são hoje o que os autores 
antigos nos diziam delleH, conservam tudo no 
mesmo estado, religião. governo, maneiras, 
costumes ; serão em todos os tempos pol'" vir, 
o que foram ; e as relações commerciaes com 
esses povos só conseguiram dar-lh1~s todo o 
ouro que levaram, sem t1•azer delles a 
menor pnrcella do metal valioso. 

quG me onve. A religião, immo'uilisanrlo~os sempre, se-
' questrando-os ao movimento do mundo, dandc-

0 Sa. MoNTEIRO TlE BARROS- E penn os- lhes um cunho p~cu\iar; inimigos da llumn.
t.armos em rlivergencia ; mos nem por isso nidade pelo crime inconsciente de sua civi
deixo de ouvir a V. Ex. com a atteuç_ão que lis~'ção stagnadu 0 contraria à unidade do 
merece. progresso, que tem por guia o criterio da 

O SR. Lmz DELI:'INo- Si v. Ex. continúa sciencia. Tmlavia, sua população crescente, 
assim, estou vencido, e fóra de comb<:Lte.. a parte do Inundo que occnpttm e ftteilita 
(Ri$o,) por seus grandes rios, por mares interiores, 

Mas nem t01los os nossos co1legas teem a nas su:1S costas, pro fundamentes recortadas, o 
condescendoncia de V. Ex.: ó tarde. contacto da. Europn, prolongamento de seu 

O. Sa. GIL GouLART- A commissão de sólo, a rresença proxima d;J, America pelo 
~narinha c guerm e a de finanças estão em mar de Bering e seu estreito, obrigam-me a 
conferencia com o sr. Ministt'o da Guerra. appln.ndir a mtervençfio civilisadora das 

Q'I'andes potencias maritim::ts qne podem fazer 
O SR, TnoMAZ CRUZ- Est::tmos ouvindo a fluctuar por todos esses mares e golphos, 

V. Ex. com muito interesse. peln. corrente acima tios seus rios as suas 
O SR. Lmz DELFINO- Agradeço o. V. Ex. esquadras, quo levam, nas bandeiras, que 

e ao Senado tanta Uenevolencia. Procurarei razem fluctuar ao vento, a palavra, novn. de 
corresponder com toJo o meu respeito e a nossrr civilisação, mosmo sob o egoísmo do 
maior sympathia aos membros desta elevada interesse brutaL 
corporarã.o. E' um direito humrmo, que vem de longe, 

c-ontiÚuarei, pois, o meu discurso. Peço ao na historia, não devemos prescindir delle, 
Senado, que me releve estes àpontamentos sem suicidar-nos o. nosso turno, sem compro
nistoricos, quo datam da mars alta. antigui~ mettl:lr a marcha hiumphadora da humani
dade, e qne servem ninda como contribuição tlade, embora dolorosa, sempre para dea.nte, 
largn. e poderosa., que veem masculisar o meu na senda do perfectível. ~ 
emprmlto e dar mais força ao meu pensa~j Não o podemos fa.zer, por nós, é nosso 
menta o Uever a-pplaudir aos que fazem, confundindo 

-_,---+, 
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o interesse do seu commercio com O interesse 
geral (la eivilisação e da humanidade: não se 
llÓde exigir mn.is. 

Não é a sabedoria que governa o mundo: 
é a loucura. de todos, com um raio ele luz de 
bom senso de cada um: é o interesse immedinto 
de cada um com a pressão constante, ininter
romptr:Ja. dos interosses de todos: é um exeesoo 
pequeno de virtudes na somma total da. per
versidade humana.: é o orgulho de cada um 
transformado em forca da totu.Iidt1de con
creta : é a agua, que poz em movimento 
o moinho da minha lterdade, que eu não 
posso guardar, e vai :pôr em movimento o 
moinho tla herdade vi.zmha : é emfim a vida 
com seus corollarios equilibrando-se nos in
teresses multi pios da vida. Cicero já o dizia, 
da mais esplen1ida tribuna da antiguidade, 
não se governam povos com leis extremas : o 
extremo bt:;m só prorluz o extremo mal. 

No dia. em que a sabedoria inteira, a saLa
daria alnmluta, corho quem diria a sabedoria 
divina, se puzesse â frento dos intereses 
humanos, seria, na phraso de não sei que 
philosopl10, natura.lmGutu asiutico, pelo geito 
aella, como um elephr1nte que entrasse num 
estabelecimento d~ porcellan<lS finissimas de 
Ming, ou Tien-Long, estendidas pelo pa
vimento ndeante. 

O movimento propulsor da civilisacilo hu
mana vem daqUI !lo qne eu quero, e daquillo 
que eu não quero: vem da luta Ue toUos, 
vem do pensamento de cada um, porque 
na sua mesma relatividade é que está o 
espírito de indepenrlencia do homem e a ma
nifestação dessa Torça superior, a manifesta
çlo da. individualidade humana, que e a ma
nifestação fundamental desse principio gran~ 
de: a liberdade. 

E' por isso qtJe nestas lutu.s da idCa contra 
idéai\ vencido, pt.1le ficar--me a tristeza, nunca 
me ca. o odio: vencedor, ficarNme-hia a caJma 
da consciencia, jâm~tis me ficaria o orgulho. 

Eis ahi, Sr. presidente, porque esta questão 
me interessa sobre todas, como lnteressa a 
todo o senado: porque esta questão, apozn.r 
de vellu~ é nova, e, apeznr rle Llebatidu, não o 
tem sido no seu ponto de vist<.t mais elevado, 
que é a que interessa, não ao movimento 
mercantil e economico do paiz, mas á sua 
propria nacionalidade, á propria existencia 
politica do Brazil. Felizmente o pensamento 
não é absoluto nem eterno: absoluto e eterno 
seria a sciencia uniVersal, eterna, acabada, 
sem outra aprendiza8'em: limitado ás cousas, 
està sujeito á lei ua conh•udicção, à lei de 
antinomia. 

Quando mesmo, além de considerações de 
ordem mais elevada, não houvessem està.s 
considerneões grandes, de não ajudarmos com 
a nossa fortuna, e, por assim dizer, com a 
nossa acquiescencia, a exisümc!a anormal 

desse povo asiatico, o nosso dever era de não 
o procurar. 

Procurando-o, confessamos a nossa fra
queza e a nossa .. frnqueza não pôde ser sinão o 
resultado da supel'ioridade de outro. Nem 
isto e um neto de crueldado: é apenas um 
acto de previdencia. 

Quumlo a peste app~rece num povo, o nosso 
dever, logo, é lançarmos um cordãu sunita
rio, e separa-lo de nós. 
. A sciencia limita o tempo, e humanisa os 

meios ; mas o cordão sanitario deve inter
por-se fu.taluwnt~ entre os dous povos. 

E' o nosso dever. 
Nenhum governo subsidia a crapula, ne

nhum governo pe~le, nas verUas orçamen
tarias meios parn incrementar o jogo, quo 
pOde S<3f o prazer e ser a vida dos que a 
JJão encontram em outro meio moralisador e 
hone~t0. 

Este direito supGrioT' do proprio governo 
de uma nação sobre o povo que a constituo é 
o direito de uma nação inteiri1 contra a outra, 
que não preenche, no circulo da evolução so
cial, o fim de humanidade, e que :pórle mesmo 
perturbar a ordem natural com que ella ca
minha aos seus destinos. 

Não é, pois, deshumano o afastamento de 
um povo tle outro povo, que contraria a lei 
un ivet'Sal do progres~o. E o ultimo dever é, 
quando alem do direito de vida, se tem a 
força que garante es.se direito, fuzel-o re
speitar em toU<L a part~. A funcção civilisa
dora de Portugal, da Hollanda, ela Inglaterra, 
da França, da Allemanlla no Oriente é, pois, 
um acto de dever. 

Senhores senadores, lembr1.li-vos que a 
conquista da Asia pelos gregos e depoís pelos 
romanos truuxe pa.ra a austera republica dos 
l\ianlios e Brutos a escruvidão e o luxo des~ 
enfreado ; com a escravidão e o luxo illimi
tado todos os vicios occultos e os Yicios appa
ratosos, que corrompem os chefes e prolon
gam-se aos povos. Quando~ depois, a maior 
part0 da popnlação romana foi Je escravos, o 
impf'!rio rhuia. à p!1.f~ do cavallo do bariJaro, 
porque o ultimo pudor do romano tinha fu
gido com o ultimo dia de sua liberdade. 

Não lia despota sem encontritr' um povo de 
escravos. O U.espotJ. presuvpõe o escravo. O 
escra.vo forçado pelo despota é o ti tão de
baixo da montanha; é a montauhu agitada, 
quando nito está em fogo ; é a rebellião im
minente; é a revolução a tcda hora, a espera 
da hora. 

O de~pota engole as leis, como Saturno os 
filhos ! mas o po"Vo, a hydra de milhões de 
cabeças renascentes, de.:>esperadoramente re
novadas, desesp(~radoramente multiplicadas, 
engole um dia, de um trago, o despota P. 
acabou-se. 
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Eu reoommendaria a todo o dictador no 
momento de matar a lei, que ouvisse a 
ameaça da IIbturia, que grita coostante~ 

' mente que quando o despota. engole a lei, o 
povo engole o rlespota na divina colera do 
direito oiTendiUo em si. 

E' a velha lei de Talião : olho por olho, 
A força insensata tem a estupidez da pef:lrn, 
que rola e esmag-a, a pedra t13m a. responsa
bilidade do destino ; mas o homem tem a 
responsn.Lili1lnde de ~·ua com:ciencia. 

A pedra não tem bi:::.lul'ia: o homem ou 
tem o altar, ou tem o eterno pelourinho dot 
histol'ht. 

Toda idóa nova desarranja umrL multidão 
vellla. Um astro do céo trazewJo comsigo a 
regeoerru;ão da cida1le humana, não poriia ca.~ 
hir no meio dellu, sem esmagar o que fieus:;:;e 
de Laixo rlu si. 

E' a fatalidade tia luz, que sacrifica o corpo, 
de que ella carece, para ser luz, e illu
minur. 

Conta-nos Pluthurco, que Cinéas, o em~ 
baixador <1theniense, voltando â ymtria., exw 
clamara no arcopago hoJllono, que encontrara 
a cidade romana, um templo, e o Senado 
romano, uma assembléa. de reis. 

Essa dignidade, essa grandeza dos homens 
e das cou~s tinha actuado do mesmo modo 
no espírito de Pyrro deante das legiões ro
manas. -

Depois, quando os dias da liberdade fiaS
saram, o Senado romano foi apenas um ser
ralho, tendo muito:::; eunuchos e poucos sena
dores. 

Caligula elevara ao consulado o seu ca
vallo prerel'ido. Senhores, a escravUíio é isso 
tudo : e o exemplo continua~lo do escravo à 
nossa vista devo actuar sobre o nosso ca
racter. 

Mas comtllllo, que se lembre o despota que 
o silencio do opprimido é o espanto primeiro, 
depois o meúo do oppressor. 

O que faria o governo do Brazil, que faria 
o nosso povo, si inopinarlamente se levan
tassem os autlwctones do puiz e nos amea
çassem absorver a seu turno, como nós o 
temos feito, com !t consciencin calma de um 
direito, que nã:o póde ser perturbatlo, que é 
o nosso direito 1 

Creio que não haveria uma voz deshat·mo
nica oppondo-se i1 resistencia até á morte, ou 
ate o triumpho contra o primitivo Jono deste 
pednco tle mundo da Amcricn, e que é nosso 
patrimonio, que ê a terra de no sos filhos, 
Sem vir à memoria. de ninguem, que o nosso 
direito sa.graUo, veio apenas do direito sa
grado d<tnossa civilisacão. 

Desejo acaba.r, porqlte, grato à attonçãO, 
que me concede o Senado, não devo 8Sf11Iecer
me que é tu,rrle, e que ó preciso, apf'zar de 
sua bvt.1evolencia, não começar a desmere-

sENAno A. i2 

cel-a; mas ha febre que nos excita, que nos 
conserva mt trilmna, quanto a questão. é da 
grandczct qne se deLate e não se póde fallar 
mais de uma vez sobre eila. 

O SR. AMERICO Lono-E..,tamos ouvindo-o 
com muita tLtteuçã.o : nós precisamos do chim 
em Minas. 

0 SR. LUIZ DELFINa-Agradeço ao illus
tPado senador por Mino.s o periodo de ~eu 
apn.rte. qne me diz resp11ito; mas, qu:::tnto ao 
segundo, só me resta o pezar de não po(te-r 
convertei-o 

0 SR. AMERICO LOBo-Eu SÕ aceito O chim 
transitoriamente. 

O SR. Lurz DELFINa-Ainda assim é um 
mal. 

Mas, Sr. -presidf:'nte, é natural, que-ante a. 
de&~rganisaç.ão do trabalho e as f:1zendas 
abandonadas, sem braços, sem cultura, deses
perarlrls de toda lL e!;pPrdnça, haja esse ap
pcllo ao homem da Asia, ao ehtm, ao indo~ 
chim. 

En não nego, fora pneril nega l-o, que uma 
manifPsbtçi'io de vida o de riljueza ha de no
!ctr-rl~ r!eant0 do braço asiatico. 

u que vos digo, senhores, o que vos tenho 
rlltn, o que continUo a dizer-vos, é que esse 
mesmo resulhulo, esconUendo o futuro sob as 
apparencias esplenrli'lufl do momento, ó o 
mel com qn~ se unta as 1Jo!'d<l.s da taça que 
contém o liquirlo fat:d, na pltrnse tlo Tasso. 

O venen:J està no fundo; ou antes, em todo 
o conteúdo do vaso. 

O caso é pn,ra reflectir, senhores. Dous se
culos, quasi tres seculos de escravidão negra 
embamçando a corrente de uma Loa immi
gração, que viria S'Oirvir a cultnra e povoar 
o p:dz. 

Agora a escravidão amarella da China, tra
zendo comsigo as muralhas Uo seu prliz, para. 
ioterpol-<~ de novo entre o Brazil e a Europa. 

Por que tmnpo 1 
O chim é bom, obediente, ganha muito 

pouco, trabalha muito, <lpanlm, quando é 
llf'Cr~ssario, e quan<io tem saudades da patria 
enforca-se e vai-se embora. 

~~is ahi o vosw homem. S(mhores do es
cravo da Africa, eis ahi o vosso escravo da 
Asia. Dai~lhe o vosso upplauso embora, eu 
tlcarei com a minha vergonha. 

Sr. pre::.idento, ca(la seculo tem os destroços 
de suas tempe:-.tades; cada vaga a espuma dos 
seus movimentos. E:::te seculo grandioso, que 
não só realizou todas as questões aventrtdas 
pela ph.i\osophia do seculo XVIII~ quo foi 
mesmo até Diderot no X VII, este seculo, que 
amontoou rnt.~.teriaes enormes para o trabalho 
de se.~ulo qne vem substituir este velho 
engranctoscerJor da histuria da humanidade, 
trouxe tami.Jem comsigo, em sua ascensão, em 
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sua agitação de collosso e_ do titan muita vaRa 
remecllitla no funUo do tempo. 

O seeulo que Vái surgir ha Ue tel' as suas 
fraqu·•r:as de homem tam!Jcm, ma:>, como 
sem pr-e acontece. não podendo eximir-se dellas, 
hn. U.e ver as nus.:;a.s fl'<tr]U"zns, o~ nossos ox
CGssos, as nossas paixões in[<.tutis, qu1~ se mis~ 
turam semp1·e à::; noLres paixões de nossa 
virilidade e ha de con•igil-as. 

Senhora~, crcuu-se estct m·1xima: a igual
dade E o e:;,tellionat<u·io julga-se igual c 
me~mo supN'ior ao lwmcm l1o!lesto e i1 socio
dade para preferir o brilho fubo do primeiro 
à virt udo ljolida do ::;egunJo. Por toda a parte 
o direito Jo homem mal comprehemlklo, o 
llever do homem mal executado. 

E em nomo de uma fraternidade estalida, 
em nome de uma. igualdade ::;em criterio, em 
que se corteja o crime, a corrupção, o vicio, 
o dolo, em nome da UbePdado humana, con
sngra.-se a liberdade da morte, a liberdalle do 
vicio, a liLerdüdc rle uma raça deturpada, a 
IiLerJade de uma raça. antagonica. à nossa 
raça, o nbrinJu-::Kl as portas Ue nosso p:-dz à 
todas as miscrbs Uo mundo, legisla-se para 
qno ella penetr·~ uesta grande e infeliz nação, 
em nome Uu liLerJade. 

Essa. miscria · pó~.Ie vir, senlwres, mas não 
profaneis a lilwrUa.de, esmagada embora por 
.aquollesa rrncm a enti·cgamos para guardai-a, 
e~Slt miseria. póde vir, mas em nomu Uo 
egoismo humano, om nome Ue uma hora. ven
d,J.a. à. corrupçi'io, em nome do uma fl,mbiçã.o 
fttllaz encadea1ht a um momento, em nome 
do interesse de um momento que annulla e 
compromette os grandes in teres::ses, os intel'
esse:. vita.e::l O r' nossa civUbacão por seculos; 
por stcutos digo, quem sabe 1nesmo por que 
tempo? 

Velha cobiça. humana,que desperta na anar
cllia impl:1ntuda no prtií: pelo) seu dnminador, 
e que espera o escravo, seu velho sonho, ~eu 
velho pesadc!Jo, ::;na vellu esperança, que lhe 
surge deste silencio vustu do nosso paiz, na 
syncope trt:menda. cm que calüu prostrada a 
Ii!JerdaUo. 

Ah! Senhores, niio compromett,li::l a mi
nha pntl'i<l, eu não vejo neste momento siuão 
a minha. p;l t1•ia, eu não quero saLcr si ella. 0 
vossa tambem, clt;:~, é minhu, e o que sei ; 
clla não pórle ser a pn ti'Ía daquelles que 
abrem seu ~eio ás dcovassitl.Oes de outros povos, 
aos beijos corruptos da boca pódre da. 
Asia. 

Foi na Asia que Cleop:\tra inventou o amor 
do uma mulher, sacwdo ao beijo de unl 
bruto. 

Senhores, doixai-me repetir~ vos o que me 
não f<:trtu de dizer·VO::J. Descida a LanJeir.t 
negra, hastô:1 .. i:le a bandeira amarella. E' a 
mesma escravidão. 

0 SR. MONTEIRO DE R-\.RROS-Não apoiado. 
O Sa. Lmz DELFINa- A Jamaica, a Bar

h:.vla, a Gu,rana Ingleza, a Trindade, pela 
aUolil;:ão d t .-:!sC'r8vatura negra viu a sua 
n.~l'icnltum om condições novas desde 1833. 
os libertos fugiram dos si tios, aonde ouviam 
ainda a voz dos senhores, aonrle a cada pnsso 
havia uma 1em1Jrança. dos dias d<1 escravidiio. 
Houve tldtu de l.Jrgços. Recorreram ú arte, 
pediram à in<lusLPi.l um supprimento de 
forças. As machio:1S precisavam da alma 1m
mana. 

I\Ias o escra.vo, fugiutlo, deixara na terra o 
viciu que escr<~viBava o senhor, e o tornava 
escr,tvo de tudo, porque o desacostumara. de 
ser livre e exet•cer por si a sua intelligencia 
e sua actividade. 

L<.~miJraram~se da India e da China, aonde 
abunda a popnl<1ção. E' a sorte de toJ.o o 
povo, que se emanei p:-t da escravidão, pro .. 
cura, illndir a lib,Jrdade, e btlSCft agentes de 
sua inúolencia om outJ'a escravidão. 

O SR. l\lOIIOrEmo DB BAmws-Não apoiado. 
O Sa. Lurz Dr.:LFJNo-Oh ! eu sei que ô um 

reptu rtne o nobt•e senador pelo E:;pirito 
Santo lança it civilisação. 

0 Sa . .l\IONTEIRO DE BARROS- E' porque 
quero n civilisação, que r1uero o chim . 

0 SR. L UIL: DRLFINO - V. Ex. tem esta 
pro:>oocupnção : eu :-t respeito na intenção de 
V. Ex:. ; ma~ eu não posso ver• nella si não a 
vottu. -para um P<lSSa1To alll'mlnavel, cuju. re~ 
cordação tin!Jamos procnr:tdo apagn.t' ate nos 
seus vestigios. Repito, póde ser o interesse 
mal com prc.hewihlo de llr..üe, não é o interesse 
de amanhã. O futuro vai compromettiJ.o nes:sa 
tent.ttiv<t não pensada. 

A liberdade, que amn,v~nnos de vespera., 
qne adoramos no dio1. seguinte, es.quecemol-a 
tJOje, on -a insultamos em nome de um inter
es:,:e vulgar. A pl'imeira sombra da noite 
devin. trazei' comslgo toU.as us somLras de que 
se compõe a noite. 

As m:is p1üxões surgem, e os interesses 
inconfcs~aveis, na auarchia da menbliJarlc 
geral, confundindo-se com os grande:> inter
Gs~es dn nação, tomam o lado da mascara 
grega que ri, escondendo o lado que chora, 
e apresenta ao mundo o espectacu!o de um 
povo que p!'l1Cura arruinar·Se esthetica e 
rnorulmento, ou desapparecer a!Jsorvido por 
uma grande raça, emrp1anto junta um pouco 
mais de ouro, que não a podem resgatar do 
aniquihtmento que a espera. se fôr UB erro 
~·m E-rro, do fel !ta. em fulfa, I~nçar-se a.o tur
bilhiío e a -roragem da. civili~ação, que ha de 
vir dirigil-o', e aLsorvel~o como a povos bnr
lmros gJ'anitific:tdos ao solo e immobilisados 
para o prog-ros_so. 
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Srs. senadores, quanr:lo os ventos das tem~ 
Tlest<\1les rugem, ó pre(';iso prE~par;,rnc's pnra. 
os ventos das tcmpestrult•s. A imminencia 
do perigo crôa. o grandio:::;o J.a d~fe:m, e 
contra o raio, que tuUo c:::;tmga, tomo:; urna 
pont:L ftuissima de nço, que o aJg(•mn e 
aniquila.. Arrojou~mo á tribuna o terror : é o 
medo que vos r~~uu, em frcntu á ameaça que 
toma um corpo, como um:1 traça gigante-;,cu. e 
à sombra, a furto, procura enrolar...J:;e em 
nosso paiz, e pnlvet·isa.l~o. Em nome dos 
mals altos intm·e;:;;:;e~ Uu. nossa patrla, senho
re~, cu direi dest:1 trihuua a este projorto : 

Bem sei que devias vir; mas não pódos 
entrar: volta Jl:tra o Oriente, esgotado de ter 
prodn?.ido homens e cousas. 

Tocar nt~quollo velho formigueiro humano 
ó um perigo: não o acostumemos a .. deixar os 
seus escomlirijos: nlío lhe mostremos o en
minha das longas viagens. o deslocamento 
daquelle mundo nsiatico, tantas vezes sahido 
inopinadamente do seu eixo, seria o de::~loca
monto de outros nmndos ele civilisação. A Acii<L 
foi um mysterio. A Asia ó intln hoje um mys
terio. Euigmn 6 o seu nome; Sphíuge ó o 
nome de sua historia. A Asia totla, que se 
move, eu vejo, em torno das civtlisaçOes, quP
procuram interrompei-a no longo somno, pa
rece-me ninda um cadn..var do tamanho do 
continente, cmbalsamarl.o e embrulhado na::; 
tiras imprr:>gnadas dos olcos acres e resinosos 
Jog seus oitoiro.:.; e valies. 

Quando a. minha YOZ fosse unica., '(lrocurnndo 
obstar a corrente invasora do asiatiCono nosso 
pnir, eu levantaria a minha voz isolada, por
que ninguem srllJc, no equilihrio do universo, 
o que valo '1m grão do arêa, uma gotta 
d'agua, ou um som perQ.i,Jo, qne prtssa só5tnhu 
e triste it fuce Je um povo. 

Ha no sarcasmo de um grão insignffica-nte 
ás vezes a gmndoza de uma arvore que póde 
desafiar a luta das pi'OC'ellas e a passagem de 
scculos por cima de suas ramagens. 

Sinto que não terei lançado emOalde este 
grão â terra, nem este grito aos ares. 
Vós mellis vossa contknça no escravo ama
rello pelu. nccessida.Ue de uma hom : a 
minhu se não modo ; por([ue sua medida e 
tudo o futuro, e creio que a verdade està 
commigo combatendo o vosso erro, que ó 
apenas o erro do tempo. 

Srs. senadores, olhai, cu não cambato 
sinão o pr0jccto oifercci1lo pela angustia, pela 
mi:;;eria desta üpoca, reb qual ninguern 
talvez é responsavel, porr.uc o cego não e 
responsavel por atirar ao abrsmo o carro que 
condur,, qwmdo ollo se prccipia :10 mesmo 
tempo, e corre o :nesmo risco; é to projecto tla 
lwru, que comLuti, sentowme, ouvindo ainda 
a necessidade Je feJ'il-a, um desejo grando de 
arcar com olle ainda: Dilo ha. comb te do mais 
contm osse monstro de milhões de cahe_ças, 

que, me parece, multiplicarem-se renascendo, 
a cmda uma dellas que cnhe golpeada. 

Dir-sc-hia que os antig'}S possuidores de 
escravos acordam da poeira das legendns. 
Pens:wa eu f]UC e!le:; estavam mortos: 
parecia-me quo tiuham de.sabadu :seculos 
sobre elles. Oh! infortunio! O dia do des
potismo foi a vespera 1lo despertar de todas 
as escravidões. A covardia tem a sua au
daci::t.. Sera cadn ver ji esta. amada. patria 
brazileira? Não; não é; eu sei; eu sinto 
Mas esta syncope me assusta .. 

A alma antiga e ('nYilleckla. de uma nação, 
que tinha passndo, applande os senhores 
que resurgcm, talhados num mod~lo que ella 
se rtcostumara a ver deante de st. 

SiLilam pelo ar os lategos ensanguentados, 
com que se profiigava, num tempo, que 
parf'ce ter ido, o escravo inde[eso. 

O escravo amnrcllo ostú ahi, no mesmo 
Jogar do escravo preto,l]nc sn.hiu. · 

O escravo ... Mos não sentis o horror dest~ 
palavra 1 Não hesitais ante o phantasma do 
pasga1lo, f]Ue evocam illusões desesperadas~ 
Não hesítuis ~ 

Senhores, sou cu qnem hesita agora.. 
S<thei que Platão combatia n. escl'i[ltura.: a 

pnlavJ'a es~riptn dit logar a que no~ descuulc
mos de educar a memoria, ello repetia. 

A pnlavrrt escripta vingou-se rle Platão_; 
trouxe em seu seio bom e carinhoso as doutr1- _ 
uns do sonlmdor sublime; c como ella não 
temia o terrivol paradoxo, trouxe comsigo o 
pararloxo tamhem. 

A verdade ó sempre a verdade : nem ha 
razão que aniquile a razão. 

Peço a benevolencia elo Senado, que nã.~ ~e 
julgue severamente, por ter com a; parxao 
que se deve às causas Loas e verdade1rns tra
tHJo da can~a que fiz minhn, comlmtendo o 
projecto. Eu sou homem e não recebi sobre 
os outros homens em beneficio a verdade. 

A verdade, que eu julgo cheia de toda a. 
vel'ila(le, é esta. 

O Senado que me desculpe este erro de or~ 
gulho de homem, a noss~t fraqueza, ou talvez 
u nossa forçrt. 

:\Ias r>sb iUea de qnA a minha p1tria .... n. 
no~'t -pa trin, senhores, pC'l'iga cm seu futuro, 
esta. itlen, mào grado meu, enche-me todo tlc 
uma colera grande, contra os que a aventa
ram, e de unm comprlixão illirnitada por este 
desastre de nossa nncionalidade, cnmo si cu 
tivesse dentro de mim o deus do futuro, e não 
eu, mas elle. estivesse a fallar~vos por minha 
boca. O que temo é esta illusão do primeiro 
momento, é o ensaio do escravo, qne vem 
sobre a cinza do escravo, qne foi. Não ha. 
Juvklar, com elle o Jiuccesso, que i!lmle-, não 
se farâ esperar: durarã po11C'o tempo, apro
veitara a poucos : sera o triumpho do mal. 
Com elle, o sacriftcio) não lla negai-o,- serãr 
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de todo o futuro da patria, durará a eterni
dade, não aproveitat•á a ninguem: sera a 
derrota do bem. Entre o triumpho do mo
mento e o triumpllo do seculo ha. quem he.site, 
pois? En n:lo lw::;ito mais : quem potlerá lw
sitar entre estes dous caminhos 1 

He~itu.r 1 
Que grande ddr me subjuoou. e me opprime. 

Onde se acoib a coragem~ Virtude. como 
Bruto ao soltla1lo romano~ morreremos, en
contrando em ti um vasio, onde não caiba um 
homem 1 

Serás talvez menos que um nome·? 
Jã não sígnitlcas mnts nada 1 
Lutemos, Srs. senadores; uma nécessidade 

não se extingue com um crime. A luta peln 
verdade ó o nosso dever, e qu<tndo a razão 
tem razão, o insuccesso da llm·a é apenas 
a obra. do destino, a furtuna do erro e a des
graça do tempo. 

(jliuito bem! muito bem ! O orador C feUci
tado por um grande numero dos seus collegas.) 

SESSAO DE 16 DE SETJl3;ffiRO DE 1892 

(-Vide fl:\B'· ••• do 5'-~ vol. ) 

O Sr. 1\J:anool _Victorino
Agrad.eço, Sr. presidente, ao honratlo relator 
da commissão de finanças, no pn rPcer dado 
sobre o orçamento do Interior, o illustre se
nadOI" pol' S. Paulo, o intl::'resse e apreço qnP 
ligou as minhas pal::rvras, proferidas hontem 
nesta. casa, a solicitude delic:.tdu. e gentil com 
que se apressou cm responder-me, distin
guindo-me com a autoridade dos seus con
ceitos e com o prestigio de sua incontesta.vel 
compekllcia, na analyse das apreciações que 
emitti. 

Devo, cntretauLo, a S. Ex., ah!m do meu 
reconhecimento, a honra de uma replica. em 
que tentarei, c~tou certo que :'1em vant:-tgem, 
refutar-lhe algumas opiniões que não me 
parece podPrem pac.:&'lr sem protesto à luz d.os 
melhores principios e da.s mais modernas 
doutrinas que regem a materia a que o nobl'e 
senador se refBriu. 

Antes. porém, de entrar no as:sumpto, de 
occupar-me das propoRiçr3es por R. Ex. sus
tentadas, de encarar as questões referentes 
ao ensino publico qui} o seu discurso suscitou, 
cumpre-me considerar com o valor que me
rece a aprecia~ão feita pPlo digno senador por 
Minas, ao que S. Ex. quÕJificou dP. censum 

· levant.aU.a. por mim e por outros collegas, a 
falta de ta.be.l.la~ que em tempo não .tOram 

remettidas pE>~To respncf.ivo Ministerio, quando 
a commissão de finanças teve de estudar o 
orçamento do fnte-rior e elaborar o parecer 
que se discute. 

A censura a que S. Ex. allude, si existe, 
est<L eow;ignalla no proprio pare-cer, pois é a. 
commissão que declara não ter recebido as 
tabellLLs, e a.ssignala os inconvenientes dessa 
falta.. asseverando que por não possuil-as. 
deixou de propor algumas rcduc('ÕC'S que tra
rin.m consideravel economia. A affi1'mação do 
honrado senador de que ellas foram rcmet
tidas não destroe o faeto eonhedUo e notorio 
da Ucmora que tem havido na remessa de 
relatorio~. tabellas e annexos dos diversos 
fvlini~tet'iOS, snUsidiO:': Tif\CI'S&triOS, imprescin
diveis, parn. a elaboração tlos prqjecWs do 
orçamentos e .::ubsequente estudo e discussão. 

Dn~sa deficiencia de infot·maçilcs, dessa in
pontun.lida.de por partt> da admini~trac;ã.o do 
pn.iz, no cumprimento de um dos mais gra
ves e import.::tntrs deveres constitucionaes, 
não é só a commissão quem se queixa, ó a 
propria. imprensa, somos todos nós, seri, 
quero crer, o minis_tro, e o Q_onr~(lQ_§_enador 
que o defende, porque com isso perde o Poder 
Legislativo, o governo da nação, cm summa 
todo:=s os que tet'm o de ver e a responsabilidade 
da direcção do~ negocias publicas. 

Estou longe de suppor, nem por tal modo 
apreciei o facto, de que se ti"a.ta de uma des
consideração ao Poder Legislativo,en viando-se
lhe no fim de uma sessão ordinaria, quasi em 
começo de uma prorogaçã.o,documentus que de
viam achar-se em seu poder desde o inicio dos 
seus traUalbo~. Julgo que esta murot:Jidade e 
tardança é fructo do regimen embaraçoso das 
repartiçõPs, da proverbial lentidão das funt.:
ções publiras. c talvez do excesso de trabalho 
da Imprensa Nacional que. ainda por isso, sem 
duvida. C'..a.da vez menos perfeita. se mostra no 
asseio e nitidez de suas impressiíes. O precfl
dcntc, puróm, não pilde nem deve sub::,lh;tlr: 
amUos os poderes, executivo e legislativo, 
devem cmpHnhar todos os esforços pél..ra que 
logo nos primeiros dias, após a abertura da 
sessão ordinaria. sejam prt>sent.c:'1 aos depu
tados e senadores os impressos de cada mi
nisterio; afim dr que as commissõcs possam 
inaugurar os trabalhos orçam2ntarios. Me
didas regimentaes poderhm então ser ado
ptnd::ts, á semelhança do que se dá no con~ 
gresso e em muitas das assembléas esta.Uuaes 
americanas, onde por di~posiç-ão 'termin[tnte 
obrigam-se as commissões a apresentar, no 
prazo maximo de 30 dias, depois da. abertura, 
os projectos de leis de meios. 

Em quanto não consagrarmos medidas effi
cazes a tal respeito, teremos que assistir a 
reprodlwção de factos como esse, a que sere
feriu a commissão no seu parecer, e que não 
precisava da minha censura para ser consi-
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derada por quem quer que seja como Uma 
f..tlt.a grave. 

0 Sa. SALDANHA ~'IARL"'ffiO-Apoiado, muito 
bem. 

o SR. AMEmco LoEo - As \auellas for~m 
remettidas. 

0 SR. 11ANOEL VICTORINO- Muito tarde, C 

posso asseverar a V. Ex. que os annexos de 
alguns dos relatarias ainda não furam distri
uuitlos. 

Si chamei, Sr. presidente, a att~"nção do Se
nado paro a irregularidade do fttctu, assip;naM 
lado pelo p!'lrccer da comrnissão. foi com o 
fim de accentuar :1 situação realmente diffidl 
e desprestigio~a em que nos colloC'aram, re
mettl'ndo a esta casa os orçamentos nos ulti
mas Uias das se~sõ s, e dcsacompa.n}J.allos de 
quacsquer fl~larccimPnto~. São prn.tic..1.s que 
incontestavclmPntc anuullam tlS func;ões do 
Senado, toll.J.endo~lhe toUu o direito de exame, 
e o obrigam a votar sem estudo serio, sem 
analyse cuidadosa, as leis mais iml_?orta~tes 
da vida orainaria de um povo. Alem drs::;o 
é prr.ciso que fique Lem pr~tento. quaes
qucr que SPjam as consertnencias c os com· 
mcntarios que a isso se. prendam, qne ao 
Poder Lcgislati vo não rablj a respon~abilidade 
das prm ogaçõcs. qu<1ndo p:u•n. exercer as suas 
funccõcs normacs. dPntro do periodo consti
tucional~ clle encontra tantu~ (~ tão p11tlerosos 
embarar;os ; essa questão é assaz melindrosa 
e ddicada porque dentro ddla ~e inclue o 
dtreito ou o fa.vor do subsidio, assumpto cuja, 
discussão por si só km feito recuar grandes 
estadistas do regimcn repr('::::~nta.tivo. acredi
tando que a;; instituições legislqtivas perdem 
muito do culto, da veneraç-ão que deve cer
eal-as, quando são forçadas a se occupar de 
semelhantes interei5Ses. 

Entr•o, Sr. presiclente, no estudo da,s impu
gnações fcib.Ls J)PlO honrado senador por 
S.Pauio ás minha:; IJroposiçõr>ll-, dr>fendcndo os 
instituto::; de ensino que o parC'cer da comrnis
são guer anniquilar. 

Nao prE'U•ntio entreter um dcLuLe lWopria
mcnte lcchnit"O sobre o as;::umpto. Não ~e trCLta 
de resolver quostUcs scicntifkas ou doutrina
rias, com a analyse rigorosa que reclamaria 
um congresso de sabias, uma assembléa de 
pedagogos. 

Disse l.tuntt!m, nesta casa, que soLrc o as
sumpto nfio adduzirei a c.rudirção c a autori
dade colllida cm uma. multiplicidrtde infinda 
de trutadus, monograpldas, revistas, relato
rios, conferencias, q"ne tecm, sob todas as suas 
face::l, discutido estas questões. Acerca do va
lor ~ import:tncia d<"LS in:-:tituições que tl_efendi, 
qaanto as funC'ções espccin.es e neccssarias 
que ellas dt!sempt>nham, ba,stu.ria citar as de~ 
cisões formuladas pelos congressos de instruc-

ção, que, por assim dizer, apu-ram a opinião 
collcctiva e Jão o cunho da uni-~/crsilid(:l,de às 
vrrdades conquistada~. 

De nada disso, pnrc'm, me occupei, porque 
me pareceu s.upc .... ftno,desnecessario, (>m pleno 
parlamento repu11icano~ no fim do seculo, vir 
tomar o encargo de sustentar a significação 
seientifica e utilitaria das creações do ensino 
official qne se propnnlmm a aprorfPiç-nar e mo~ 
üelar o ensino geral secundaMo, c a desenT"ol
ver as habilitações do professorado prima
rio. 

A minha questão foi toda politica e ccono· 
mica. 

Procurei most-rar que era máo programma. 
da politica. repn"hlkana, não só núandonar a 
instrurçã.o ás furças exclusivas do Estado ou 
do municipio, neg:mdo-lhes todo auxilio,como 
extinguir as propria<:. in~tituições de ensino 
que o regimen monarchico haYia creado e 
que o primeiro ministro da, instrucção do go
verno provisorio rnelhora.ra. 

SoU a face cconomica julguei que muito 
mais, c, com certt•za., com muito maior profi
cuidade, havia a fazer em outros serviços do 
q uc no de instrucr:ão. 

O honra-do senador por S. Paulo e seu coi
lega pelo Parrtni pa.r('ce terem descoberto 
nas minhas aprrciações uma latitude maior 
do que clla<:. deviam ter, porque julgaram 
porler deprchender do meu di:3curso umpl::tno 
geral de reforma do ensino ou antes uma 
analyse rapílla do que é e do que deve sei' 
este serviço, quando apenas se discutia o or~ 
çamcnto üo Interior. 

Nr-sse sentido di;;seram SS. Exs. não pod8~ 
rem ser-me aeo-radaveis, inserindo na lei de 
mP-ios quaesquer emendas que reorganisassem 
ou reformassem aquelle serviço. 

O Senado, sem duvida, perf'eben que não 
fiz, nem pretendia fazer semelhante pedido, 
desde que em uma lei de orçamento a refor~ 
ma só poder·ia. caber como uma autorisação ao 
Poder Executivo, e pronunciei-me pof'titiva e 
C'Xprr>~,<:1amente contra taes delegações. As 
minlms reflexões vier~vn naturalmente pa.ra 
comb::tter a.s emendas da Camar:1 que consi
gnavam verdadeira anomalia, de se extingui
rem serviços creados por leis espcciaes, com 
a simples suppressão das verbas que lhes eram 
de~tinadas. 

Visto que se pretendia supprimi-r os cre~ 
ditos, acabar com os serviços. era preciso que 
eu entrasse na analyse do valor e importan
cia dellcs. 

Accresce outra circumst.ancia: e que o Corpo 
Legislativo, á não ser por meio de requeri
mentos de informaçõcs,só se pôde occupar-dos 
di versos ramos de administração, qw.nao ilis-
cute o.s orçamentos. ·-
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Dest::t pnrtf' dos discur~os Uc SS. Ex~ .• uma 1 tolerancht:::; e de presump~ões de snp~rioridade, 
affirmação colhi que Jeu~me o mais viYo \que nilo se cnmp<~.dccem com o nmplo cunho 
pr::tzer: :-::s. Ex,. asseguru.m me o seu con-! liberal quP. devem t.f'r as instituições entre 
curso -valiosissimo e fecnndo rn.ra uma refor- nós ('~poindú.') e particularmente com o direi
ror~. do Pnsino. to ilUmitado, cuJo rxercicio não pr\de nem 

Não d.eixa,rei de recordar-lhes esk1.promessa deve ter peias a liberdade Je pensar! (Apuia
solcmne quando chegar o momento oppnr- dm:, mui~o bem.) 
tunu. O que cu dis,·e mai.<:, Sr. presidentC', foi que 

Em uma rolerrncia., aliás vaga, dissr o a oLra de Benjamin Constant, como a de 
l.J.onl'ado scn::Ldor qnc o nome c a rrspnnf:nlJili- todo o governo provisorio, não devia ser des
rlu.de de Bt>njamin Constant tccm sido Landcira truidrt, sem que o tempo tives')e podido de
liam col1rir muita ca.rga avariada. A minha rnonstrar os ~em; inconvenientes e dP.feitos. 
allus5.o ü oUra Uo illustre morto foi a.pC'n:ls A falt.a de estabilidade em tudo qua.nto se 
uma homenagem, não envoh·ia. nenh11ma C'X· havia emprehenrlhlo e em minlHL opinião 
plora<:fio on rccnrf=.o sophistico, de <1ppPllo á muito mais gra,·e elemento de desconceito 
l:Sensibilidatle que tl~sperta a invocilç.5.o<leuma pa.ra a Republica., aqui e fóra, daqui; não 
memorln venrrn.nrla, quando a fraqnc:r,a dos confiar cm si mesmo, nas suas instituic;ües, 
argumentos e da:'l razões fo...,.se obvüt c mani- nos seq~ homens, d.n que o receio de inimtgos 
fe!-l..a. Ainda. Pffi hoa re não mr. dcsculpn,:ri:'t que combat..'l.m por um re.r!,'imen mortn, que 
semelh:..tnte Jesvto cnmo meio ou recurso de ningUPm mais poüertt exlmmar, quanto mais 
argumenta<;ão. ConSidC'ro os tro.ba.lho.-; lle reviver! (.4]loi:ldo~. muito ber11,) 
Benjamin Constant pelo que eltes va.recem va- Devemos firmar os creditos dos nossos trn.-
lcr ou rPalmente valem. Não ~ou um fetiw balho::: de organisaç5.o e não dar proYas ao 
clüsta, nem ITeio mesmo que entre nOs se tew povo de que não confiamos nPlla, reformo,n
nha rre<ldo o culto fn.naticn de um honwm, do-a toJo;:;t os dias, ou alterando-a cornrleta
leYautlo es~c fanati?.mo ús proporc:-ões de uma mente, como ac<tbam de fazer com a pa.rtP 
verdadeira ob1:iC:::tiãO que desculpft todos os mais Importante da obra do eminente cidadão 
defeito:->, esconde todas as faltas, cu campa -a rPfut'ma de~ in"trucção p-rim::tria. 
toJos o.; erros, que possa ter a sua obt'a.(A.pvia- A commissão da Camara dos D'putado$ foi, 
dos.) O que liisse C que nôs não tlnh[Lmos o Sr. presidente, a respeito desse pa.triotico em
direito de Ue:-tLruir um C'mprehendimento re- penha do illustre rrlbrmador, Ue uma cruel
ce..nti..:simo. que era ao mesmo tempo ohra da Uade qu•~ eu só poderei comparará daquelles 
Repul.•li<'<l·, nntcs delle se tnr firmado. e muito senhores da fabula. que, depois de haver es· 
menos tor produzido seus fructos. Desm<l..nte- trafegado a victim~ e lhe ter devorado as car
br um plano harmonico, bem combin[Ldo, nes, tiveram escrupulos em 1-l.mlK~r-lhe os 
presidid? por uma oriE>ntu,r;<to ::Jc~cn.ti~ca, !:iOliM Q'\S~! (Riso.) . 
do, iosp1ra.do no5 melhores ]WtnCJplO:;\, des~ F01 o que sucredeu : porque de tudo aqml~ 
mantclaJ-o, sob o prctoxto de fazer economias, lo que o espirito de Benj[Lmin vivificn.ra, mal 
é que n5,o me parecia mzoavel, porque nes~a ficam os osso3 (h'lm·id·tde) e des;e e;;:qurleto 
esphcra o PoUcr Legislativo dava o singul::tr inerte. sem moTirnento, que é que podere
exemplo de suh;-.tituir o p~riodo creador Uo mo.;; C'sperar, quanto ó.. oricntttçiío ~ientifictt, 
governo provis~rio pr.lo pe~iodo destrui~lOI' de aos pla.nos lm ilmf'ntc. combinttdos por um 
mcdidus ana.rchtcas. Is,so fo1 o que eu d1:-:.se. homem realmente supc:r10r ~ Nada. 

Não trago para aqui, Sr. presirlente, [L Referindo-~e ao Pedagogium impugnou o 
preoccupRçfio de uma escola., c muito menos honrado SPnaUor por S. P[Lulo o que cu lnwia 
as suggestõe::; de uma. se1ta, porque, compre· dito, asseverando ao Senado que esta. inst.i
lten1le o Scna.do, que si 1lfl.nimos, por inter..::;- tuiçào era. de luxo, c a.ccrescentando igual
se nacionnl, as ligações que porlerin.m ter os rne.nte que ella entre nUs não preenchia og 
poderes pu blicos com q uaesquer religilic~ ou seus fins. 
dogmas, não temos o direito Uo flUerer impor A simuH.a.ueiUade df'stes<lous a,rgumcntos. 
os systoma-., M crenças, a moral, os interes· prova que nenhum del\e-:: calou no espirita 
ses de consed[Lrios que constituem uma espr- de s. Ex. : si uma instituição ·tem fins apre
cie de a,ristocrncia de eleitos, flUO se dizem tb encher em um :-:eryiço como o da im'itrucção, 
scicncio. e do lletn (al;niado.'), encerrados pelo serviço' necc~--s:trio, serviço sempre util, não 
monopolio de umn. igrrja. dentro tlo gruro li- se pt\U.e eonsiJerar como institni!;ão de 
mitado J_c bomcns que estão muito longe de luxo, •• 
ser a maioria. da na~:io. (.ipoindos,,;ntilo bem.) O SR. UBALDIXO no AMARAL- Nã.o apoia· 

Quem flUPr que p1~ocurc reprP-sentar a op\- Uo, 0 que ú do luxo tem um fim. 
nião na,cion:tl nií,o porlerá fa.zcr dr:o:se ('Spirito 
:philosophir.o um instrumcn~o _ Ue g~yerno, 
mormente ::Ji lhe Ucr essa fe1çao Uocmm, de 
monoma.niD.. religiosa (apoiados), cheia. de inM 

0 SR. MANUEL VICTORINO - .. ,-e si clla en4 

tre nós não preenche os seus fins, manda o 
criterio que faç[Lmos com que os :preencha, e 
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não procuremos conigir-lhc os defeHus ex- labura.Lorios, os seus trabalhos, o,ssistiu ús suas 
tingulnU.o-a. confercnci<LS, leu as suas publicações, indagou 

Accresce, Sr. presírlcntr, que n,l<;m de serem da sua frequ ncia ~ 
cont.roprodaccnü~s as duas allegaçUes, ue- Htt pouco mais de dous annos exi::;Le a iusti-
nhuma della.s é exacta. tuü;ão c já neste exercicio o orçamento cortou-

Que o Pedri.tJO.Qium não Cumé\. institui:ão de lhe averba, e el1<1 que devia funccionar á 
luxo, quando nã.o bastu~~em o te~temunho, a noit~:.··para o compt~recimento dos profossor(':<l 
autoridade c a experiencia dos p-aí?.rí' que o primo.rios, que trabalham tltmtnto o dia, não 
po3suem pn.ra nffirrna.-r, estavam alJ.i a natu- pó-lo accender um bico de gaz, porque nRo 
reza. e as fnncçõcs d<:L instituiç-ão para ilcmon~ lho deram para. isso um real, ct pretextu 
str.ar. O Pt:da!lo!Jiu·n não ó, como fez crêr ainda de economias! 
S. Ex., umn. instituiçã.o similar dn c~cola. mo~ E diz-se que uma instituição d!~~bti:! não 
delo dos instituLus, e~cob~ ou seminario~ nor~ prePnchc os gc,•us fins? Como poderia fazei-o 
maes, nem se c;onfunUc, como snppF:e o hon· em tacs condições? 
rado senador, com os museos cscol::lres. São Entretanto eu po:-so :u~~rverar ac Senado 
cousas muito disU.nctu.s, e que se prop~e a fins que, a dcspr-ito Je tudo isso, jb se lilz seniü a 
muito Ui versos. .sua influencia, e jã. se conheccr11 tralalbo~ 

Cada umo.. t~m a. snn. espcci:1l 0 peculiar seus. Tunbu rleante rlos olhos uma, ($btistka 
adapt.a(:ão: o museo ('scolar par~. o exerdcio e dos proiessores que só, ·ou ac6mPiiiliiãd0:; 
e trabuJhu do alumno prima rio, a escola dos Sé·U~ alumnu:-;, teem frequentado o e:>taLe
mollclo lHtm o preparo elo alumo-me:~tre, e lecimento e as.~i:.tltlo ás suas explicaç-(es c 
o Per.tagopilm1. parn. o apCrfciço~;.mcnto llo cunfercncias. ·vi alguns traballws curiosos c 
proft•ssoradu cm eiTertiviUtttlc, entregue aos importantes, que o~ dignos funccion.:1rios a 
lalJorc.; do magisterio. O meu honrtulo col- quem está confiada a inslituição procuram 
lega. pela B<Llda já o disse htt pouco que a es- com solicitude completar, entre clles o du. 
cola normal não se propõf': ~. aperfdçoar pro- organisação c cstutistic<:L tlc escolus e de popn· 
fe3:.:ores !eitos, o seu fim ó creal-os por nm laçüo escolu.r dos esta.J.ot'l, c a cu.rta escolar, 
tirocinio, curso de fL·cquencia assidua c re- com as diifercnte . .,; circumscripçõcs, do dis
gular, cm que com plc:no eonhl'cimf:'llto de es- tricto federal. 
tudos procure-se d:tr uma educação completa 
p:tri:1 0 mister do prllfet'lsvrado._ _ O Pedr.rqoqil.o,1, alCm Uc ser uma. instituiç-ão 

o Ped..tgogiu 1 ;~. porCm, vae mai3 longe, de- do aperfeiçoamento para o prnf··~~orado, é 
poi~ que 0 aiumno-mestre tem deixado as U..tn· tamLem um centro de analyse, de critil:a e de 
cadas da escola. normal, acomp::mha-o jã no vulg;arisaç5.o para O:> diversos meios e mc
exercicio deprofissfio, c vae diu. a J.ia,por con- tlwt.los de ensino. 
fercncias, por cxorcicim, por de.monstraç[les Ainda quando muitos destes meios e metlw· 
pratiras, pondo-o ao corrente de toJos os pro- dos !vsst"m erroneos, como cm geral affirmou 
gre:;sos do ensino e de todas as conquistas da S. Ex. e como eu contesto, o::;eria preciso co
scicncia. nhecel-os, analysa.l-os, julgar dad suas vanta-

A escola normal d:1 apenas o tirocinio, o gens ou defeitos, afim de recommendal-os ou 
Pe.dogogium desenvolve-o, completa.,-o; n5:o condemnal-os, e bastava que o pr-ofc~sor po
pr>rmittc que o prifessor primarlo fique esta.· tlessecncontrar na instituição tal dcmonstl'a
cionario nos conllecimentos que os cursos Iior- çfi.o e esclarecimento, p<lr<l ficar bem patente 
mas3 lhe úeram, pro~~nra pnl~o ao nivel dos e manifesta a sua utilidade. 
progl'C3sos do dia., com toUos otl recursos que o SR. RA.r\GEL PESTANA- Os methodos sã.o 
a sciencia o a pratic<L modernas re.commcn- falsos. 
dam. 

Não me surprelwn((e, porém, que apPza.r de O Su .. !<.lANoEr, VIcTomNo- Assim aífirmou 
tal rclcvaneia de funcções, o Pcda9 oyiwn seja. S. Ex. em seu cl.k:curso de lloutelll, eitaudo 
reputacln uma instituição de luxo. Detltas 1-Iuxley,c conrlemnando o ensino por mappas, 
mesmas cadeiras, Sr. presidente, dizia-se, nã.o est(:Lmpa:-:, manequins ou collec~·ões artiftdaes. 
lm muitos annos, que era um luxo e ate uma., Foi t:Ll o tum alJsoluto que S. Ex. Ueu ás 
superiluldn,(lo indecente c perigo~a. o ensino suas afirmações, que chegou a procln.mar a 
do llcsenlw c da gymnu.stica nas escolas. Kesta nccessidaUe Uc ser Lanido o ensino graphico 
mi1terüt, pniR, nã.o 1m mai.: sorpresa~ que não na.s discip~intl:s da ~scola. Seria curioso que 
me pn.rr.~am poo:;siveis. O que me causou cstra- S.Ex. nos md1<:asse f~.~ra Ucstes recursos o meio 
nheza fui ou-vil-as dB S. Ex., espirita emi- de .U<.Lr o enl!ino da geogru.pllia, da cosmogra.
nentemenle culto e J.e I'econheciUa cornpe- plua; si sem a3 collecçües artificiaes, o U3o dos 
tenda. manequins, das imitações de gesso, papPlãn, 

Não preenche os seus fins, disse o honrado caoutctwuc, esse mesmo estudo da;-; scicncias 
senador por S. Paulo:Mas como sabei-o~ Vi- naturaes ao qual S. Ex. quiz se re1frir. ci· 
sitou-o S. Ex., viu as SUí1S collecçõcs, os seus tu.ndo IIux.ley, poderá ser feito 1 

. ··-~. 
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Para. a demonstra.çã.o das viscero.,e que se I vcrno ttLescollccções foi CDm o fim de manter 
encontram n:l.S cavidades do corpo hum no, e ampliar ou dc~envolvcr ;J. instituição que as 
seria preciso, a adopbLt'wSe a opinião de S.Ex., po-.:-::uia. 
levar o alumno ou o profl'S2or á presEm~ de Póde o governo dar-lhes um destino di· 
um cada. ver. com as ('llt""'l\nhas expostnR ; vcrso,disp\r daqnillo que lhe fui confiado para 
par:t historiar a crirtnç::t a evolução complr'.ta fim determinado~ 
de um insMto, desde .o J)3riodo da larva :10 Outro argumento adrluzido pelo honrado 
da borUvlcla, seria necessario SllrJ'It'Ph~nrler senador por ~. Paulo e que o P<Jdagoyitu-4 é 
toila.s asphascs vivasdc:;;tatransformação;para uma imtituição de ensino primaria, de inte
conheCC'r os animaE's que a nossa iauna não resse puramente lo<'al, c conseguintemente 
tem. as phmbts que a nossa flora não po~~ue, não deve ser sustent<tdo pelo:5 c.ofr'es da UniJ:o. 
seria prrMso levar ao,<:; paizPs originarias os Labora S. Ex. em manifesto equivoco. 
que se quizcssem in~truir âccrca dos seus ca- O Pedfl.gogium não é uma slmplP~ institui-
ractc· es e dos seu~ ba.bitos, ção de ensino prima rio, é um estabelecimento 

Fóra do real, do natural, disse S. Ex., só de educação verdadeirament~ tt~chnica e pro
se colhem noçtícs falsas. Entretanto, os mes- fi~-üonal. 
mos que dizem e atnrmam o qne o honrado Não interessa sómente á popula,;ão do Di~
senador lwntem e hoje rapct,in-nos, trazem tricto Federal, interessa ao professorado pri
cstampn,~ nos seus livros, e completam com a mario do paiz inteiro. 
a.rte aquillo quo :1. n:1turezo. ni'i.o poz ao alcance Outros e-:tabeledmento:; semelhantes de crlu
dc totlos, nem tornou -visivel em todos os lo- cação protis~iona.l sustenta u. Uniã.o,e ningucm 
garcs e em todo3 os momentos. considerou-os ate agora de interesse mera-

Dr-mais, 6 geralmente salddo que o ma.tC>ria mente local. 
do Pf-'rlagoqiu1n não consti1 soment~ de map- Nem todos os estados podem te1• um P1'da~ 
pas. estam11a~ ou reproducções plastic..'ts, ha gogium, o si hão de mandar alguns de seus 
numero:::;os appnrdltus e instrumento:; pelos profe:-:sores á Europa, aos Estados Unido~. ás 
quaes o ensino demonstrativo dos phenomo- Repuhlicas.Jo Prata, comoaBalüajãmandou 
nos physicos, chimicos, e bíologicos, se f<tz de um Uo.1, mrt1s dist.incto;; que possne, é preferi
modo muito proftcuo c lltil, e com grn.ndP vel que ell•oS venham ao Rio de Janeiro, e 
simplicidade. Os laboraturíos, que se cnconw que aqui s~ illustrem, fecquentando uma 
tram alias bl·tn montatlos naquella instituição, in'\tituição, onde haja tudo que de mais 
não vis<lm outro fim. adeu.ntadu c Ue mrtis pcrfeHo a pedagogia 

E' sem duvida. Sr. presidente, d::t compr~- moderna, t!-'mcreado em favor do ensino. 
ll.en$ão imperfeita das funcções do Peda.go- Transportn,ndo mais tar,ie p:tr:-1. sua terra 
gium, e -principnJmcnte de ~e querer julgal-o estes conhl~cimentos, a experiencin. e apmtica 
sem vel-o, que peovem as prevcnç(ies conw no proprio trabalho de organisação, os pro
tra elle, e esse proposit.o deliberado de extin- fe-sores dos Mtados conseguiriam levnr por 
guil-o. lstu se collige d:1 pr11pria. dispo;,içã,o toUa a pa.rt.e o influxo bencfl.co da instituição. 
orçamcnta.rirL qur julgou supprimir rL institui- Em um estrtdo, aliás de modesto" recursos, 
ção e mandou dar destino ao material que Alagôas, j:1 um exemplo edificante se deu ••.• 
elle llOSSUb. Mandon-~e dividir. C~Se ma~er~~l Q SR. TAVARES BASTOS- Apoiado. 
pPla, Eooola Normal, Museo Nacwnal e Btbho· 
theca O SR. MANOEL YJCTORINo - • ~. e o Perla-
Qu~r o Senado saber o que viria a caber ao gogi~m que lit. C'xi~te eonsí:itue um el~mc~to 

Museo Nacional ~ 0.') mancquin<; de Auzoux prn,t1co da_ elevaçao ~o nryel do magbt~rlo, 
e de outros fu.bricantcs, as collecçôcs plasticas e.~ta.bd·="~emlo-lh~ a. ~egtslaçao local a oL:tga
de caontchuuc, cc>ra, etc., em summa, o ma· çao, mm to bemmsptrada, Ua frequenCla. do 
terial q ueP:tris nos envia como coHecçõos para professorado. 
o ensino intuitivo das escol::1s e dos museos O Sa. QUINTINO BoCAYUVA - Perfeita-
pcdagogicos. mente. -

Seria realmenteprecio.:::a curiosidade, fructo 
singular da ingenuidade indigena, ver figurar 
em um musro naeíonal aquillo que os Dela
grave, Hachette t~ outro.:; recommendam como 
o producto da su:t industria e do .seu com
mercio I (Riso.) 

OutTo f<Lcto me occorre: o material foi 
offureciJo em p;1 rte pelos fa.bt•icant·:;:;, em 
parte por uma a~socütção, a Mai_J.tt~nL·dnr~ do 
Museu Escl.wlar, que se orgams::m apos a 
drimeira sX:-po~ição pcdagngica que aqui 
houve. Q~do essa oociedade cedeu a.o go-

0 SR. MANOEL VICTOJ1li\O-Vamos confiar O 
estabelecimento á municipa.lidado diz, o hon· 
rado senador, mas de que modo~ Dc~truindo 
tudo qun.nto está feito, mandando tlistrilJuir 
tod.as a:-; l'Ollecções, dispPr~ando o que se acha 
coordenado. 

Si o anno passndo, de~conhecendo-se os ser
Yi\,'O-~ que uma instltuil;ão deste gcnero póde 
prestar, tentou-;-;e uu. Çamara dos Deputatlos 
supprimil·a, tcul10 confiança que resistirá 
o Senado agora. a esta. idea, porque, extin· 

,% __ 
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guindo o Pe<lagoqium, extingue o Poder Le
gislativo, pnr <\.~sim dizer, o centro elaUo
ro..dor de tud;t:-: a..: reformn,:-1 reacs, pratica~ e 
utei::~ que o ensino IH'lde> ~oiTI'r>l~. 
, Demai~. o Pedttyogia.n e:::~tó. colleccion~tni!O 

tudo quanto existe a. respeito do ensino n:t
cion<.1l, estâ leva.nta .. ndo e,:;tatisticas, termi
nando muitol4 trabalhos imrort;>.nteg, como a 
distriLuiçilo districtul da-; e;;cola~ no muni
cipio fetlf\ral i tuJo btu, que erJ. absoluta
mentP tle~conlwcido cm nossas trv.di<;ões 
aJministr.:~.tivn,,<l e que ~e rcpnhva. e se reputn .. 
objecto de luxo. E;;..:.e~ tr<tb<dho~ feito'~, f>:t~as 
colleCí,·ões. lntere.~:::ant,~:-; realisaJ.a:;~ e e~tu
da.d~. serviriam parn. a n.cquisição de me
tll.oUos melhore~ de en"lino, pn.ra. a assimi
lação de meio:; complrtamrnte dí.IIl'l'f'ilte~ 
de tudo quanto existin. entre nós C'm mf\teria 
de peda.gogla.. 

E 6 muito gast;tr-se ·10 a 50:0ú0$ por anno 
. pu.ra manter-~e umn. in:::.tituiçã.o dcs~n. o rUem? 
Pa.rccc-me qu~ não é um s.acrificiotão pesado, 
que se lhe Itegue o voto Uo Senado. 

0 SR. SALDANHA MARINIIO-A:poindn. 
0 SR. MANOEL VICTORIN'o-Si houver pos

sibilidade dt~ Luma.r a muniei.palidnrl.e :t Ri as 
despezas do Pedagogilur~, i":Jtu fh ... <tri pDra 
dclibera\'ÜO ulterior. Ma·~ o quo devemo:; 
fuzer agora. é manter a instiluit;ão .• ~ 

O Sn.. QUINTL!'.;[O BocAYUVA-Sem duvida. 
O Sn.. MAKoEL VICTORiNo- ... que nilo me 

parece merecer a impugnação de S. Ex. 
O illustre :4enadur referiu-se a uutl'a.s 

emenda:4 apresentada~ e lez rtlgumo..s con:-:ídc
ra.çõC!s que não pnsRo deixar de cont<:>~tar, tanbJ 
quantu me fot' pn:"!Sivel, ou pelo menos dizer 
que p<'la.-; razõe:~ allcga.du.~ por S. Ex. não 
deixaria de votar as emend<tS oíferocida:.; 
pelo meu nol1rc collcg,t, seno..dor pelfl. Bn.hin .. 

S. Ex. disse quf' cts in~tituiçõcs de en~ino 
secundaria deviam ser entregues á ad.rninisv 
trar,:ão e aos cuidado-; do8 estado~ onde cll(),~ 
êXi;;tem. 

l.;tu não é o que cstã rigoro.:x1.mente dentl'o 
do :prC'cPito constitucional. e dtthi pé1le de
yn:•ehE'Ullt•t'·t'e que S. Ex.. quer dispPnRar n. 
União do cncu.rgo de crear e prover a exis
tench.l.. tle:-\;o;aR in:'-ltituiçõcs. 

Si entre nós ha. distinctos representante~ 
que mantl'em o lonvavel cmJ:lPUho de não 
enfraquecer a. União, privando-a de nenhumn, 
de suas rendas, tambem e muito justo que 
aqucllcs que t.:Lo Vrtlente e denodatlamente 
sustentam es:-:C\ unionismo não queiram dis~ 
pcn:::n,r a União de deveres e deveres impo-r
tante~ que lhe incumbem. 

Ora, não é uma simples faculdade concur
rente com a dos estados a ma.nutenção do 
ensino sccundarlo pela. União. A COnstlLuição 
diz que incuml1e ao Congre.55o_ Nacional, á 

SD':'\ADO ,{. 13 

União, crear ess:ts instituições. E', poi~. uma 
incumbencia., e não se pOde dizer, como se 
di~se aqui, que a União não estavn. obrigada 
a. i:;;so. Não podemo~~ fazer o que fez a ~om
mi~~ão da Camarn. dos De.pul..:"l.do . .:., que obrigou 
por uma di~po;;:ição do orçamento o Districto 
Federal a acceitnr e .. ~~~e encargo, dizendo: 
taes institnic:ões são tmnsferidas para a 
municipalidrLde. e o mesmo em relação aoS~ 
estaUos onde existem institui~ões Je ensino 
secundario. Supponha o Senado que a muni
cipa.lidade em estado:-<. ni'í.o querem acceitar o 
encargo, como co:1.gil-os?. Nos estad~ onde ji 
llou ver in~tituições de ensino secund.ario sus
tentallas pPlo p-overno local, como acceit'lr, 
como fa,zep a~ despczn.s do pt'o[e5SOPado para 
o qu:1l a União mnrcou vencimentos. creou 
dirPitos que não podem deixar de ser respei
ta.Uus, desde que se vinculem a um ca.rgo 
vito.licio, obLido geralmente pnr concurso~ 

Descubro, Sr. p-residente, nesta campanha 
contra os gymnasiM. e o Pedagogium o em~ 
penho em combater as diversas fórmas do 
ensino official. 1\ã.o me illudo nesta aprecia
ção: o que nã.o JlOf.!~o. porém, é encontra,r 
razões que justifiquem es:-:e plano jiL bem 
p:ltP.nte. 81 nos prl.ir.es ondQ o ensino offil'ial 
não existia elle está. ~e creando, pela rompre
hensão. Ctl.da vez mais funda c accentuada, 
de que· as nações nU.o podem nem devem 
confiar o~ interc-1:4e~ magnos da eJ.ucaç.<.to 
nacional, as grandcl3 fontPS do p-rogresso e 
civilisaçttO de um povo :ts vicis.'3ituJ.es, ás 
cspcculaçóes, aos lucros e a mercancia da 
industria e do commercio da instrucção ; c; 
:!li a prot.ecçãu do Est.aU.o crea a assiitencia 
,judicia.rill. pam proteger o direito opprimido, 
a a:o:sistcncia sanitaria para ampnror a vida e 
a sande ameaçadas. deve deixar inteiramente 
entrcg·ue a.o egoismo partícular ou â preraria 
protecção da. pllilantropia ou da caridade a 
formaç-ão da. intclligencia e do caracter do 
cidadão, o desenvclvimento dessa força viva 
que o hll de habilitar ás luctas do trabalho c 
da honra 1 

Si a gratuidade official é difficil e custosa. 
pn.ra supprir o ensino a todas as crianças que 
sem clla não iriam á escola, o que não serit a. 
gratuidade particular, cm um pa.i:r. onde a 
instrucção é W.o cara, que o maior desejo dos 
paes é cm gera.l alJrevial~a, como um onus 
quasi insuf-port:-wel para as familias pobres'? 
(A-rJoiru/o~. 

Desejaria que me apontassem, Sr. preRi
deute, um ::.õ prtb: que não tives:<:ereconhecido 
a necessidade d::t intervenção official, da sua 
influencia prot.ecíoea, elo auxilio do estado ou 
de quae.>quer outrus orgãos do poder publico 
em ma teria de inskucção. _ 

O governo da União ou os governos loca.es 
não podem declinar de'-'SC dever supremo. 
desse compromisso de honra da Republica, 

-~ 

-·~ 
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velar sem desca.nço e sem hesitações, pela 
educacão nacional. 

Onde o município, pobrn, mal seguro, ini
ciando os primeiros pa.s:ms. não rmrlE>r rnant.er 
a instruccao primaria, é mister quo o1üras 
representações dos interesses da nul}!t_o o _fa_
çam. 

Na estructura de cada uma destas cellulas, 
na trama de cada organismo destes, está a 
vida na.cional tão inteira. e tão complct..1., como 
no todo gigantesco da federação. 

No regimen dn. igualdade que os idel1es dos 
precursores da Jle:puLlica annunciaram,queos 
factos de hoje devem fazer uma reulidade, 
seria a roais tri~te das decept;iíes ver pp,r_pe
tuada essa decadencia ci vica e moral c)n que 
viviam os (apofados, muito beot}, como o ni vel 
commum promet.tido. 

O honrado senador ~or S. Paulo é !nLstante 
patriota pttra não pugnar por medidas que 
serão de prssimas consequencias para a in
struccão. (Apoiados.) 

A Republica não consentirá que, quando o 
Poder Legislativo entra cm suas funcções cal
mas e regulares, seia um dos seus mais ac
centuados empenltus extinguir instituiçi"ies de 
ensino; pois, ainda quando os maiores sacri
:ficios se fizessem mister, seria sagrada essa 
causa nobili:lsima da instruccão popular. 
(Apoiados, nwito bem.) 

Em uma emenda assignada por meu hon
rado collcga pela Baltia, propõe-se o nlvitre 
da fusão dos dous externatos do Gymnasio Na
cional, que teem ambos a frequencia total de 
180 alumnos. Pela fusão já a.despcza decresce 
no proximo exercício cerca de noventa con
tos, e menor se tornará para o futuro quando 
o pessoal for se reduzindo. 

O SR~ A:wm.rco Lono Uá um aparte. 
0 SR. M.A.NoEL VICTORINO - 0 illustre SC· 

nado:P por Minas quer realmente que eu lhe 
preste o meu auxílio. q De aliás não é neces
sario, em relação a emenda ••• 

Ü S[t. A:MERICO LOBO - Pois não~ é muito 
necessario. 

0 SR. MANOEL VICTORINO •• -.que transíere 
para a cidade da Campanhu,, no seu estado, um 
dos externatos. Ora, Sr. presidente. estava 
a fugir deste assumpto para não assignalar 
um facto que me parece :filho elo _prevenção. 
O honrado relatur da commissão abriu formi
davcl campanha contra as campanhas (Riso.) 

Combateu a emenda do meu collega rwla 
Bal.J.ia, o Sr. Vli'gilio Da.masio, que m11ndava 
contar serviços de cOJD.pttnh'a aos lentes das 
FaculUados, e atacou o additivo de S. Ex. que 
transferia um dos gymnasios pn:ra a cidade 
da Campanha, contrariando uma, aspiração 
muito louvavel do honrado senador. 

ú SR, AMERICO LOBO - Aspira!)ão do ~iz, 

o Sa. MANOEL VIC'IURINO -E' realmente 
aspiração do paiz. 

oxall1 que porlesse.mos crcnr instituiç-.ões 
Uestad em totlo::: os cstndo::: ! 

0 SR. AMERICO Lo no d,:]. um aparte. 
O SR. MANOEL VICTORINO- Sei que S. Ex. 

ó inimigo das fusões e tPm razão, principal
mente u.gora, que ellas estão dando logar a 
luctas sl'lria.s em que nfio só enttam homens 
como metaes. (Riso.) 

o assumpto, porém, depende da apreciação 
e do voto do Senado, a quem o meu collega 
I'IULmette-u a sua emendn., procurando acud!r 
com aquelle alvitre ás ohjccções da necessl
dade tle economias, que vieram da outra casa 
e que a commissão aqui reproduziu. 

O SR. A11IERICO Lono- Um externato em 
uma cidade do interior produz resultados. 

0 SR, MANOEL VICTORIKO -Sobre isto nfto 
lm a miníma duvida; todos os institutos de 
ensino, onde quer que se os colloqucm, pro
duzem resultados. 

O SR. AMERICO Lona dó. um aparte. 
0 SR. MANOEL VICTORIKO- -A questão, po

rem, é outra: si temos o direi to de constran
ger o profPssorado de um dos externatos aqui 
existente5 a emigrar par<L a cidarle da Cam
panha, e sob o ponto de vista da Jespezo,, 
quanto nos custada a transferencia, ;'1SSU

mindo a nova instituição o caracter de inter
nato. 

o SR. AM:ERICO Lono di um aparte. 
0 SR. MANOEL VICTORINO- Peço licença ao 

illustre senador para não insistir no assum
pto, desde que assim contrario o::l seus des& 
jos ~ estou prompto a acompanhar S. Ex. logo 
que os recursos da União o pPrmittam. na 
idéa de creo.,r uma instituição gymnaslal no 
seu estado. 

Para provar, Sr.prcsidcnte,ao honrado rc~ 
lator da com missão de finanças, quanto apre
cio o lleroico esforço que S. Ex. e seus dignos 
collegas empregam com o fim de reduzir as 
despezi1S, e promover o equilibrio do o~ça;
mento, apresento algumas emendas que dlml
nuem de cerca de sessenta contos as verbas 
destin::tdas ao ensino superior. Estas i'edu
cções não prejudicam o serViço e ree;ahcm 
principalmente ::;obre a Faculdade Medica do 
estado que represento. 

Pugnando, pois, pela restauração da verba 
para o Peda,qoyiu,n, não altero os cal~ul_?S 
orçamenta rios da Camara .e que a comm1ss~o 
Jo Senado acceitou ; as mmhas emenda.~ dao 
quasi vinte conto~ mais do que o necessario 
pn,ra manrer a instituição, constituindo e~sa 
diJierença um saldo em fa. YOl' das econoDllaS 
do orÇà;mento. 
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Antes de concluir, Sr. presidentc,não devo 
deixar sem reparo as observações feitas pelo 
nobre senador por S. Paulo, quando impu· 
gnou a emenda Uo meu collega da Bahia, 
acerca dua premias a traUalhos e investiga· 
ções do professor(tdo das escolas superiores. 
Não creio que S.Ex. quizcsse combatLer a me· 
dida considcratla a luz dos principias republi
canos, S. Ex. que foi sempre um defensor dos 
mais convictos, mais do que isso, um apostolo 
dos mais cnthuslastas das novas doutrinas 
que nos regem. (Apoiados.) 

Não posso comprelwnder que se traga parn. 
o seio da Republica a prcoccnr,rtção de extin· 
guir tuJo quanto deva officia mente animar 
o merito e o Lrabo.lhu, despertar o estimulo e 
a emulacão. somente porque em regimens 
passados o favoritismo, o patronato o até o 
colleguismo, a que S. Ex. alludiu, perverte~ 
ram esse recurso de que se servem todos os 
governos. 

E' descrer do influxo moral das novas in
stituições, acreditu.r que estes vicias se pP.rpA· 
tucm.Parcce la~timavel que,p:trticularmente 
em materia de instrucção, se levantem taes 
objecções ; quando se trata do qualquer meio 
de animação aO taLento, de apoio e de incen
tivo á acLividade scientifica, litterari:t ou ar
tistica, vem-se logo com uma bibliotlteca. 
de precr.dentes, de distribuição indevida de 
premias, de. concessã.o improductiva ou rua! 
applicadn de favores de viagem, ameaçando 
as concessões futuras desse pessimismo, que é 
um passo atras no empenho que todos deve
mos ter de mellturar os institutos de ensino. 
Si os prrmios não tecm sido dados couve

. nientemcnte, si as viagens não teem sido fei-
tas, como a.illrma S.Ex., pelos que mais apro-

. veitariam com cllas, negar este recurso não 
me parece concludente e lofl'ico. Allegucm 
razões da economia, necessidade de r~stringir 
despezas, mas não reconheçam oillcialmente 
a f11lta de idoneidade moral dos governos re
publicanos para usar de premios ou fa-vores 
de vjagens. 

O Sn.. RANGEL PESTANA. dà um aparte. 
0 SR. MANOEL VICTORINO-QUanto ao espi

rita de colleguismo em que insistiu S. Ex., 
alludindo ao juizo das Congrcg~es, nlío ha 
razilo para suppor que elle exista. no seio 
dellas mais desenvolvido do que se poUeria 
obsorvar, aqui, dentro do Senado. E, si esta
mos aqui a divergir constantemente, e si 
agora mesmo, nesta úiscus);ão, por mais longe 
que purl.ossem ir as ~·~ferencias t.lo colloguismo, 
nem eu c:onc_ordann. com S. Ex.., nem nós 
ambos com o honrado senaUor por Minas, não 
é crivei que aquotlas corporaçoos sejam tão 
poderosamente iniluenciaUas ror esse espi~ 
rito de camaradagem. Além dl::)So, Sr. presi
dente, não á muno generoso julgar tão mal 

corporações que se esforçam por bem servir 
aos intcl~esses do paiz e que não collocarão 
em caso nenhum esses interesses abaixo de 
conveoiencias meramente pessoaes, e taes 
accusaçoes, que ferem profundamente os era
ditos dos corpos docentes, são tanto mais 
graves e melinUrusas quanto nem sempre 
ellas terão nas assemllléas legislativas quem 
lhes as::;egure o direito natural e legitimo da 
defe!:la.. 

Julgo ter-me occupado dos topicos princi
paes do discurso do honrado relator lia com
missão de finanç.as. Poço-lhe desculpa si por 
ac!l.SO omitti algum. Desculpado me considero 
desde já com a alkga,cão da. minha incompe
tencia (nao apoiados), si não correspondi á 
elevação, cavalheirismo e summa proficien
cia com que S. Ex. se houve no debate e que 
dão o refiexo brilhante dos notaveis talentos 
e da reconhecida autoridade e prestigio, cujas 
provas o illuske ::;1mo.tlor nos dà. dtartamcnte 
na tribuna e na imprensa. (Mt.fito bem, muito 
bem. O ot•ador é cumpJ·imen:ta.do.) 

SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO DE 1892 

( Yiile pag. 209 do <i" vol.} 

O Sr. "'\""irgilio Da~nazio- Sr. 
pre:üdente, poucas vezes tenho-me sentido 
nesta tribuna de animo tão t.ibio e receioso 
como hoje, 

E nada mais natural, quando tenho de sue~ 
ceder a Uous valentes campeões e mestres de 
eloqnencia, o primeiro dos quaes,_pelo modo 
brilhante como mais uma vez se manifestou 
em publico c especialmente nesta casa, ao 
mesmo tempo que encheu-me de orgulho? 
como conterraneo e amigo, mais aináa me 
fez desanimar.! conscio que sou de minha in
capaci.dade (uifo apoiados) ... para de S. Ex. 
aprox1mar~me. 

Mas, Sr. presideate, o dever de antepôr a 
meus receios as obrigações que me incumbem 
como repre~entante da nação e ao mesmo 
tempo o desaccordo que existe entre o n:ieu 
modo de pensar e as palavras de contradicta. 
que foram proferidas em resposta ao nobre 
senador, meu conterraneo, pelo illustre 
chefe, senador por S. Paulo, são um estimulo 
e_ uma excusa pa.ra que eu agora, em hora. 
tão adean tada, ouse occupar ainda a attenção 
do Seno.do. 

Tendo lidi! o orçamento que se discute. 
desde que fu1 approvatlo em ultima reJacção 
na Catpara dos Srs. Deputados, e lendo _agora 
as razoes com que a nobre commissão de fi~ 
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nanças desta casa justificou-se de apresPn
tar poucas cmendn.s ao projecto Ua Camara, 
sendo a prinripal o niio tPr recebido crri tcinpo 
as respectivas tabellas, procurei satisfu.zer a 
natural curiosidnde. 

E1Tectivumcntc pntlc o'Ltm~ C'Ssas tu.bclla.s e 
Iêl-as aLLeutameutc. 

E' fundado nas considerações que desper
tou-me essa leitura, Sr. president,p, que YC· 
nbo sustentar a neccssiJatle rle algumas mo
dificações ao orçamento vintlo da outra casa 
do Congresso, modificações que n·utro a espe
rança de ver acccitas pelo Senado. 

Sinto, porém, ter de manifestar-me em oppo
sição a um::t das poucas emendas propn~tas 
pcht honrada rommissão, qual é a que manda 
eliminar o § 3~ do projecto Je orçamento <la 
Carnara dos Srs. DcputaJos. 

Tres são os pontos J:rincipaes em que di
virjv do projecto. 

O primeiro tem referencia :i suppressão das 
consignações que por:lr. o governo, como o ütz 
toúo o anno Uesde 1855, destinadas a premias 
a professeres, e a viagens e investiga.ç0es 
scíentificas. 

Sem que pretenda mostrar ao Senado, por
que já o foi brilhantemente feito p8ln mi:'tl 
iUustre conterraneo, o ~lto ~·alar fJ.Ue tem e o 
apreço em que é tido em toda a parto tudo 
quanto possa. animn.r o progresso nacional 
pelo desenvolvimento da instrucção publica, 
em totlos os seus graus, me limitarei a lamen
tar que aquelles qne emendaram a :propmta 
de orçamento do governo, na CJ.mara dos Srs. 
Deputados, pa.recessern querer, catando, por 
assim dtzer, cuidadu~amente no fundo de cada 
uma das leie organicas dos cstabeledmeutu::; 
de cn::;ino ::1uperior, a.nnulla.r ou inutilis,Lr o 
que nellas lm !'eferente a premias por tra.ha
lllos not<J.veis, a recompensas por meritos não 
commuus, e l?ort<tnto, o que é de facto um 
estimulo, e podo c deve ser origem fecumla 
de progres.::o como jit o tem ~id f, na verd<.1.do2, 
do no3so emino superior. Nem colhe a ra.zão 
allcgarlu. d.o ccunumia. 

Com ell'eito, quer se trate Jas duas fu.cul~ 
dades juriUicas •. quer das fJ.cutd.aUe,; de meJi
cina, quer Ja polytrdmica, as verbas para 
premias por trabal!tos, viagens, investigações 
scientificas, não são tão pez:tdas, (Uem pelo 
conka.rio, sobretudo em considern.ção a seus 
resultaUos bem;l.fico.s (' importa,utes) que expli
quem, estou quasi a Uizer,esta feroz persegui
ção contra disposições salutu.t·os, que foram 
lançada.s ncs::;as leis orgamcas dos institutos 
superiores como um incentivo a commcttl
mentos que tive::Jsem, prüo menos, um f'Crto 
cunlw de originalitlatlc, e que rov·erteriam 
em proveito do nome brazileiro, para que não 
fossemos mais simples copistas, ou quando 
muito compiladores de tmbalhos estrangei
ros, como ainda hoje e a regra. 

~sas verbas que, aliá3, Re repetem em 
qua~i totlas as lei::; do orçamento não teem sido, 
'infelizmente. utílisadas nem talvez pela. de~ 
cima parte ; porquanto. desde que ellas figuw 
ram nos orÇ'amento~. sómente poucos prult%
sores se teem, aproveitado della-; ... 

0 SR. COELHO E CAMPOS- Logo, não túem 
produzido o eifcito desejado. 

O ~R. VIRGII,IO D.\.MA.ZIO- .•. graças aos mil 
emba.raços sempre lev--antados pela má. von
tade dos governos quando se tem tratado de 
executar um preceil.o de lei, cuja valia nem 
todos acceitam c comprell(>núem. 

Ü SR. COELHO E CAMPOS di um a parte. 
o SR. Vm.GILIO D.UfAZIO- Isso e o que sem

pre se tem dn.do ; mas não devemos dahi in
ferir que essa<> -verb[Ls sejam inuteis. 

O que, porP.m. é certo ó que muito pnuca 
economia se far[t :.;i ella:s furem :mpprímidas. 

Veja o nobre senador : rela ti vamen te aos 
institutos medicas, sómente tres _professores 
da Facultlatle do.. Bahia e quatro ou cinco da 
do Rio de Janeiro tcem-se aproveitado da _pre
scripç.ão legal concernente a viagens scienti
ficas, e numero ainda menor tem obLido a 
concessão de premias por tmbalhos que tcem 
escripto, como f. garantiUo pel<t lei vigente e 
o era pelas pa:-sadas. 

Mas qu•'m dirit.. Sr. presidente, que consti
tua uma economia bem entendida a não uti
lisaçil.o dessas verbas ? 

Pelo contrario ! Oxalâ fossem entre nós 
publicatlos tantos trahallto-\, feitas tantas in
vestigações, merecidos e conferidos tant.o:5 
pre:mio-5, que taes vet·bas de todo se e-:(gota.ssem 
ou mesmo fossem insuffkientes para a recom
pen:'!rt lf'g:-~.lmente prom•-·tLiUn. a esforço~ JlrO-
tieuos e fúra do commum. · 

Não ! despeza.s t::~es não são improductivas, 
nem é economia o sua supprPssã,n. 

Certament" muito maior d·J que o seu valor 
se.ria o lucro obtido inJireetamente, de modo 
o. enmpensa.r com grande agia o adeanta
mento do dispendio feito. 

Supprimir, Sr. presidente, os~s verbas será 
o mc:->mo que revogar os artigos respectivos 
r.las leis vigentes da in~trucção 5uperior ; sE>rá 
o mesmo que dizer que não 6 necessario esti
mular e premi<tr, que basta que os codigos 
escolares contenham tarefas e castigos, e isto 
importn. sustentar implicitaml?nte que e pre
ferivel o desgosto de punir ao prazer de ga~ 
lardoar. 

Mandarei, pois, à mesa. uma emendares· 
tabelecendo as consignações destinatl s a pre
mio~ e investigações scientificc1S prescríptas 
nas leis organieas dm esübelecimentos de 
ensino superior, conforme o peditlo feito pelo 
governo na respectiva propo~tn. de orçamento. 
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UM SR. SENADOR dá um apa.rt.e. 
O SR. VrnGILIO DAMAZio- Perdôc~me o no

bre seno,dor ; as viagens scient.ificas, as inves
tigações em beneficio du sciencia, quer no 
interior do paiz, quer no estt-angeiro, consti
tuem uma medida que não porlPmos ter a 
pretenção de a.pre~ent:tr como original nossa, 
não ; é id1:.<J.. e prflt.ica de outras nações, e que 
a propritl.o França culttL t~m rt>alisado muitas 
vezes. incumbindo seus professores de t~.trefas 
scientificas, sem olhar ao dispnndio nccessario 
p:trn. o desempenho da incumbencia. 

O seglindo pont.o, Sr. presidf'nte, cm que 
divirjo do projer>to em discu~Rão j{L fui bl'ilhan
temerite desenvolvido por nosso illu:'ltre colle
ga, sen<1dor pelo meu cstG.do ; mas seja-me 
licito insistir eobre elle nu intuito tle compt>o· 
var o que foi rlcpois contesLatlo pP-lo noLre 
representante rle S:. Paulo. E~se ponto ú o 
que sa refere á E::)col:t Kormal e ao Petla.go
gium. Comcçttrei mnnif!·l'ltantlo uma duvida. 

A E~cola Norma.l é,<"omoouvi affirm::Lr, um 
estu.Udecimcnto de ensino primu,rio? Prcp:wa., 
sim, prnfel'lí'lOres par::t darem o ensino prim:t
tio ; mas, mesmo por isso, não é um estabele
cimento que possa clas~ificar-~m entre o~ de 
gráo prtm<:1.rio. 

Embor::L seu fim seja. habílifar alumno::> para 
mestres d:1s primeiras lettras, nã-O está nas 
condicões da escola primaria, a qual já deu 
aqucUe ensino jost.<tmente aos alumnos que, 
depois, em segundainstanch, procuram aEs
colo Normal. 

Isto postn, a que.m incumbe, p~ln. nossa 
lei constitucional, dar ao ,povo o ensino se
cundaria? 

Não pergunto, note o Senado, a quem ê fa
cultado, ma-; sim a quem incumbe prover à 
instrucção secunilitria. ~ 

Aos esta.dos, é innegavel. A instrucção pri
maria compete aos municipios, mas a secun
da.ria. aos estados, como a suP,crior i União. 

Mas, dirão: istu aqui é um mun'icipio, o an
tigo municipio neutro, o actual Districto FC· 
dera.l . 

N.ío ha artni estaUo e por isso as funcções 
estaUu:1es incumbem no pnrlPT' municipal. E' 
um engano: em um estado, quer tenha mui
tos quer poucos muniripio~. o seu poder pu· 
blico se exerce, como na União, po-r tres or
gã.os ou representuçiie~ independentes, que se 
chamam os pruiPre.::: legislativo, executivo e 
judiciaria estaUoues, os quaes co-existem 
com o poder municip:tl. 

O Districto Federal, quando, pPl<t mudanca 
da cn.pital pn:rn. o plrtnnlto da RepnlJliCrt, se 
transformar cm um estado, organisará. esses 
poderes e escolher;í <_,s rcprcsent::tntes respe
ctivos; mas, o que é Yerdflde t>,que lw. actual· 
mente no DisLricto Fetleral apenas o poder 
municipn.l e o,~ poderes da União. 

Comprehcnde-so que o Distrícto podia ser 
dividido em dous ou tre~ municipios, sem que 
soffresse altera<;.ão na. natu:rr-za das t:uncções 
que constitucionalmente lhe pert(~ncem. 

A quem incumbem, pois, no Di'ltricto Fe· 
deral, a~ funcções estadoaes? Ao municipio? 
Não. A' União, portanto, e nem é natural que 
o município condense o estado, que o mais 
restricto contenha o mais lato. A' União 
cn.'Lem :1qui as funcçlies que ffio proprias dos 
estn.Llos:. A União, port:tnto, não só tem a 
incumbenci::L constitucional de prover á in· 
strucção superior da Republica, como taro
bom lhe cabe prov('r, como é expressamente 
prccrituado na Constitui<;ão, art. 35. § 4°, ao 
ensino secunrl:trio no Districto Federal. 

O SR. RANGEL PESTANA dá um ap:trte. 
O Sn.. Vme>-ILIO D.urAzro-Bem sei que isso 

não e privativo da. União, o que significa que
tambem podem o~ municipios c os estado.s 
funtla,r estahelecimento3 de instrueção secun
tl<:Lrin. e superior. Mas a diffcrença é esta: elles 
podem, mas a União deve ftzel-o. Si existisRejá 
fundada e funecionn,ndo regularmente no Dis
t.ricto Federal uma. Escola Normal, instituida 
pelo pml{~r municipal, comprehendc-se que o 
Estado (que é aqui a União) se juigassc des
obrigado desse dever, emquanto continuasse 
o fundador a ma.nter esse estatelccimento de 
modo a ministrar a instrucção precisa parn. 
o::> alurnnos, a:--pirante.~ no magisterio prima-rio 
no municipio federal, cabendo a este, em todo 
o caso, a alta fiscalisação do instituto. FÓI'a 
disso, nfio. 

Agora, outra questf'tO. A União resolve_ 
transferir para o município um serviço cuja 
incumbencia C sua, sendo aliás facultado ao 
outro crcar ou não serviço analogo. 

Pergunto: a União póde oLl'igar a munici· 
paliUade a encampar ou aceeitar esse encargo 
ou essa doaç5.o? Im:ito be,w(ici.um non d'·tur. 
Si a municipali1lnrle não quizcr ou não puder 
fazei-o, ao menos de:;;de jit, dirá bellamente ú. 
União: eu não acceito actualmente a vossa 
dadiva. Então, qual será o resultado? Não ·c 
assim certamente que dese.mpenhar-se-ha a 
União do preceito rl<.\ Constituição, já. citado, 
de prover {t instruco;:.J.o secundaria no Districto 
Federal. 

Esta:s considerações, Sr. presidente, que fiz 
quanto ú. Escola Normal se e::stendem tambem 
ao Pedagogium e com maioria de ro..zão; basta 
ler a lei de 8 de novembro de 1890, ha pouco 
citada pelo nobre senador por S. Paulo. 

Por>cntura é o Pcdagoglum apena.~. como 
ouvi di7.er, uma escola primaria de applicação 
em qne os alumnos mestres, debaixo da 
inspC'CÇ-ão de ~eus profeR>;ores, exercitem-se 
nas funcções que terão mn,is tarde de exercer, 
corriginda.se quando errem na realisação, 

---i 
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como ensaie, das regras pedagogicas que 
aprenderam na. Escola Normal1 

Não; as escolas normaes costumam ter uma 
escola primaria de flp~lic(Lçiío, annexa ao Seu 
ensino. mas isso esta longe Uo ser o que é 
o Pcdagogium, ou o que são os institutos 
seus cong_encrcs existentes cm varias po.izes. 

O ~ue ó o nosso Pedagogium dil-o a citada 
lei (I e): . 

«O Pc!lagogium tem por fim: constituir-se o 
centro impulsor dM refOrmas e melhoramen
tos de que carece a educação -nacional. .• » 
Note o Senado estil expressão: educaÇ'dO na
cional « ..• oíi'cl'I.:JcenJ.o aos professores pul1lico-" 
e particulares os meios de instl'uccilo profissio
nal, a exposição dos melhores methodos e Uo 
material do ensino mais aporfeiç:oado. » 

E', pois, o Pedagogium, Sr. presidente, um 
instituto de aperfeiçoamento profi~~ional; a 
sua missã-o_ 6 ampliar, completn.r e melhorar 
as condiçães intcllccLtwes e peciagogicas do 
profe::;sorado primaria. 

Essa não é a missão da Escol::t. Normal. 
A Escola Normal educa e instrui} os candidatos 
a. professores, dá-lhes aquelle ensino que ate 
então é tido pP-lo mell1or? de sorte que ao 
receber a sua investidura o pr~fessot· primaria 
tenha o neccssario fundo de educação perlago
gica e esteja a p._1.r do progresso, dos- melhora
mentos, do nivel a que tenha chegado a 
instrucção na sua classe. Ma:-J, si não satis
feito com isto e_ p<tra alargar os horisontes da 
propria vocação, elle sente o desejo de ser, 
JlOr sua. vez, impulsionador de reformas e 
progressos na sua nobre profts~ão, o professor 
primario, sem interromper o seu ensino? fre
quenta o Pcdagogium, onde bebe, como em 
fonte abundante, no seu museo, nas suas 
exposições escolares annuaes, nos seus cursos 
e conferencias scienti,ficas, em seu gabinete de 
hístoria natural e laboratorios de sc}encfas 
physicas e ófficinas de tra.balhos manuaos, em 
sua Re-vista Pedagogi.Ca. 

O ãrt. 52 da lei citada, reí'erindo·se h Re
vista Pedagogica, bem clara c exprresamente 
define a graduação do respectivo instituto. 
Vejamol-o: 

(L€) : 
< A. Revista Pedagogica publicara os actoS 

offi.ciaes relativos a in·trucçélo pdmaría e se._ 
cundaria, as conferei1cias e lições dos cursos 
do Pedagogium, memorias de pedagogia, es
pecialmente pratica úe autores nacionaes c 
estrang:eiroS,Juizos criticas sobre os Iilcfuollos 
e processos de ensino, todas as informações 
de reconhecida utiliUadc para o progresso do 
p-ro(e~sorado nacional ». 

0 SR. RANGEL PESTANA. dá. um aparte. 
O SR. Vmarr.ro DAMAZIO - Bem ; a gran1lc 

argumentação que o nobre senador acabou de 

expOr ha pouco, tem dous funt.iamentos: um 
é o seguinte-a cou:;a não tem siUo pratica
mente o qne esiá escripto na lei; a lei tem 
sido desvirtuada, nilo tem sido cumprida; 
outro - o Petlagogium é uma instituic;ão de 
luxo. · 

0 SR. RANGEL PESTANA-Hoje SÓ t.em valor 
como musêo. 

0 SR. VIRGILIO DAMAZIO - Res:pondamos á 
primPi-ra. vn,-rte. 

Não está funccionando. pP-rtdto e completo? 
tal qual a ll'i o constiLuiu; mas a lei e de no
vt·mbro de 1890; o Pedagogium começou 
então a sua organisaçiio e por as~im dizer a 
sua existencin, quanrlo nós esta vamos traba.4 

!bando na Constil.uinte. 
DepoiR, começada a ~essão legi;;::lativa ordi

naria em junho de 1891, fui supprPssa no or
çamento a verba pedida pnm o Pcdagogium, 
cuja vida incipiente ti')ra tranquilla durante 
pnncos mczes. 

Houvera. por>eatura, pergunto, tempo suffi
ciente prrra ao menos imprlmir cet'ta re.,a-ula
ridade a seus trabalhos, e mesmo inicial-os 
tudos, quanto mais para levai-os at~ ao des
envolvimento que esta intuitivamente com· 
prehendiUo na lei? 

Não, de fúrma nenhuma. Não se ponde 
ainda, eis a verdade, fazer a experiencia 
sobre o instituto; o Pedagogium é, por assim 
dizer, uma instituição paralysada ao nascer. 
não teve occasião de mostrar o que é e o qué 
pOrle ser ; o pemk"1mento do seu grande fun
dador não fm de fUrma alguma executado, foi 
contrariado desde o principío; não souberam 
ou não quizeram cntende!-o. 

0 SR. RANGEL PESTA.1'fA - Nem Será. ex
ecutado. · 

0 SR. VIRGILW DAMAZIO- E portanto (ser~ 
v:i:ndo·me mesmo das palavras que tenho 
ouvido ao meu, illuske chefe, senador por 
s. Paulo) não e conveniente que esta obra. 
da Republica, que rsta lei. como todas as mais 
que se integram e completa,m entre si, seja? 
antes Je executada e pn:;;t.:'\. it prova, já modifi
cada ou revogada; é preciso que se vejrL, mas 
criteriosamente, no fim de um, de dous, de 
mais annos de exercicio regular e complet() 
desta instituir;ão, si ella corresponde aos in
tuitos do seu illustre fundrLdor, ou si é uma 
cousa dispen~avel por inutil e, então, lwuvera. 
um erro naquella elevada concepção de Ben

jamin Constant, porque homem era elle e, 
como tal, errar podia. 

Mas é uma instituição de luxo, diz o nobre 
Senador. Não é. 

0 SR. RANGEL PEST.:\.NA-E'. 
o SR. VmmLio DAMA.ZIO- Não é tal. Não 

comprehendo,em sciencia, cousa alguma donde 
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poosa vir utilidade, fundação cujo alcance 
e cujos fructo~ venham augmenttw a for<-a 
mental ou o bl"m estar da. humanidade, desde 
logo ou cm prnzo m<1is ou menos 1ongo, e 
que se po:ssn. chamn.r uma instítuição de luxo 
(apoiados.) 

Esta e a verdade .. E do facto somo:; obrigados 
a admirar que, com os poucos meios que tem 
tldo, com esso., oppos1ção tenaz que tem ~offri
do, com c~scs cmbar::u:os que quasi a tem 
para.lisrulo desde o :principio, essa instit.uição, 
não obstante, tenha c()ntinmulo a funccionar 
do modo porque cada um pórlP- ver, indo 
v"isital-a e de que o Sen:t•lo fic:1ri convencido 
lendo o ~nnexo ~ob u.lctru. N, creio. que vem 
acompanhrtnUo o relatorio do Sr. ministro da. 
instrucção pnhlica. 

O SR. MA.c~OEL Vrarom~o dá. um apnrtr. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - E' exacto. Pelo 

relato rio dn Uigno dirC'r.tor do estabelecim~~nto, 
o Sr. Dr. Mçnczcs Vioir:t, vê-se prlrfeitamcnÜ' 
que o Pcd;Lgogium não só não é uma instituição 
de luxo, como que é uma instituição quP. tem 
força. immancnte; 'Por quanto, apesar de todos 
os embaraço::~ com que tem luctaUo, toJ.avia 
tem procluzido muito mai~ do que se poderia 
della espPmr. 

Pensando por tal fórma, Sr. prf';:;idente, não 
podia deixar rle o:l!erccer ainda emendas ao 
orçamento, por cuja leitura, todavia, se verá 
que de nenhum modo sou intran~igcnte, ad
mittindo a hypotltose do que a municipalidade 
se pro~te a opportnnamentP- acceitar a trans
ferencia da Escora Normal. 

Diz, porém, o § 5() do orçamento (lê): «Fica 
o governo autorisado a abrir os crcditM ne
cessa.rios pn.ra manter a Escola Normal, até 
que S€'ja estrt instituição do ensinn transferida 
ao Di'i>tricto Federal; o que se fará logo que 
esteja este organisado. » 

A pa.rte final dc;:;te paragrn.pho aeve ser 
modificada. 

Com effeiLo. Sr, presidente, a Intendencia 
Municiprü, saLcm-no todos, está tão embara
çada com a solução rle muUiplus questões, que 
a assoberbiJ..m e lh~ ab~orvem as rendas, de 
sorte que não tem f;:Obras, e muito longe disto, 
lucta com serias difficuid::tder> para. correspon
der aos onus que tem actualmente. que tfio 
cedo não l)Oderá,, ainda que o qut:'ira, arceitar 
e dcsempc>nhar, como cumpre, os encargos J.l 
manutonçí'ío da Escola Normal. E'. pois, 
inexcquivel a exigcmcia do ~aragrapho, de 
que isso «Se fará logo que esteJa or-ganiRado o 
Districto FcJernl.» 

Com effeito, a lei da organisaç.ão do Districto 
Federal foi lw. pouco por nós votnda e, uma 
vez s:mccionad.<t ~ posta em execuçã.o, com 
pouco estará organisado o Districto Federal i 
mas não ficarà por i~so e de improviso reor
ganiaado e reata.urado financeiramente. 

E' por Isto que proponho a seguinte emenda. 
(lê): 

« Ao final do § 5() - .em vez das palavras 
«logo que esteja organisado>">- diga-se .:logo 
que suas força::; orçamentarias comportem essa 
tra.n.'lfrt·encia.» 

0 SR. RANGEL PESTAN'A - Ma.~ O governo 
não é o juiz, e sim a Cama.ra ; ella é que ha 
tle julgar se suas forças comportam ou não. 

0 SR. VIRGILIO DAMAZ10 -Bem ; é justa~ 
mente o que penso, o mesmo nessa occasião é 
que se ha de previamente ventilar a questão 
de qucrt>r aCamara Municipal acceit~r ou não 
o presente que llw fJ.Z a União. 

OI!ereço ainrl.a um ::tddi tivo ao mesmo ar
tigo, nos s·3guintes termos (lendo) : 

«Igual autorisação é dada ao governo em 
relação ó. instituição do pedagogium. » 

o sa. RANGEL PE"lTANA dá um aparte. 
0 Sn. VIRGILIO DAMAZIO- Póde ser federal. 

porque não1 
Acabo de dizer ao nobre senador porque é 

que pOde e deve ser federal. 
o SR. RAr<GEL PE"lTANA-A Escola Normal 

não é fetleral. 
0 SR. VIRGILIO DAMAZIO-Então discuJpe 

que insista, com risco de tornar me fastidioso. 
E' o municiy.io f.!m tbese quem custeia uma 

Escola Normal~ Não é. 
0 SR. RANGEL PEsTANA-E?. 

0 SR. VIRGILIO DAMAZTO-Não é. 
0 SR. RANGEL PESTANA-E', da mesma ma

neira. que o E~tado. 
O municipto está nas mesmas relaçõe~ que 

o Estado. 
0 SR. VIRGILIO DAMAZio-N"'ao Sr.1 O mu~ 

nicipio póde, mas o Estado deve. 
0 SR. RANGEL PESTANA dá um aparte. 
0 SLt. VmGILIO DAMAZIO-Perdão; díscu

tamos a questão em these : municiplo ou 
E•tado! 

A E~cola Nornal é uma instituição que 
deve ser custca.da pelos nossos municipios ou 
pc> los estados ? 

Pelos estados; a prova é que não ba estado 
que tenha mais de uma Escola Normal e as 
leis e regulamentos destas são feitos pdos 
poderes estadoaes, e os municipios dos respe
ctivos estados subordinam-se, nem pódem re
cusar-se, á organisação do professorado pri· 
mario conforme áquellas leis, 

0 SR. RANGEL PESTANA dá Um aparte. 

0 Sa. VIRGILIO DAMAZIO- Perdão; O IDU
niciplo federal tem parte de mun!ciplo e parte 
de eatado. 

.. -, 

. ,---
~ -

-~ 
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As su.as funcções de esbdo são desempe
nhadas pelct União: não tem poder executivo 
estadoal. nem judiciaria, c o lc;jislativo 6 o 
Congresso. _ 

Quanto U.s fune~úes tlc municipio, são 
apenas as exaradas na lei que não ha muito 
aqui foi votada. 

0 SR. RANGEL PESTANA. dá um aparte. 
0 Sn.. VInGlL!O DAMAZIO-Bom; mas, si o 

Dl~tricto Federal é equiparado a um estado ... 
0 SR. RANGEL PESTANA-A União não tem 

oUr•igaçã:o de dar ensino nesse caso. 
0 SR. VIRGILIO DAMAZIO-Tem, porque no 

Districto Federal o estado é absorvido e con
funde-se com apropria União. Tem, não só 
quanto á instrucção secundaria, como quanto 
aos outros encargos de natureza estadual. 

0 SR. RANGEL PESTANA. -Não tem, 
O Sn. VIRGJLio DAMAiio-Oh! si tem! De

mais, aqni estâ. a Constituição ... 
0 SR. RANGEL PESTAN!._-N[o toinou abri

gataria a incumbencia. 
O SR. VmGILIO DAJUAZlo- ..• que no art. 33 

§ 4" diz : « Incumbe outl'osim ao Congresso 
Nacional, mas não privativamente ... prover 
á instruccão secumlarh no Districto F.cUcral.» 

<Não privativamente » qaer a.penu,s dizer: 
não sómente á União incumbe a funcção; não 
lhe é isso exclusivo; a outrem 6 deixaJa a 
faculdade de tamb~m fazei-o. 

0 SR. RANGEL PESTANA-Logo, a obrigação 
não 6 taxativa. 

0 SR. VIRGILIO DAMAzlO-Paru. a União C, 
porque ó espr,cificnda como attribuição du 
Congresso, mas pn.m o municipioé facultativo. 
Aquciia expressão nada mais significa do que 
isto: além da União, que deve fa:t.d-o, tamLem 
o município pôde, ,:.;i o quizcr. Mas, desde que 
os municipios não teem obrigação de tumar a 
si esse serviço, nos estados o tomarão estes e 
no Districto Federal é à. União que corre 
expressa a incumbcncia de, cJmo diz a Con
stituição, prover tt instruccão secundaria. 

0 SR. RANGEL PESTANA dó. um a.pa.rte. 
0 SR. VIRGILIO DAMAZlO-Um ultimo arguM 

mento, com o qual não sei se convencerei o 
honrado_ senador. porque vejo que não tenho 
forças para isto, mas que, não obstante, me 
parece capaz de convencer o Senado é o 
seguinte. 

Nós acabamos de votar a lei de organisação 
do Districto Federal c não ha nessa lei uma 
palavra relativa ao dever de custear o muni

. cipio a instrucção secundaria. 
Portanto, si por e::-sa lei feita por nós mes~ 

mos incumbe somente ao poder municipal or
ganisar, manter. sustentar a instrucção pl'i· 

mo.ria, segue-se que ellc tt'ni pleno direitú de 
não cuidar da instruc<;<1:o secundaria. Poderei 
clle ser obrigado a fJZel-o 1 E si o não póde 
serit, em um systema Jo governo qual•1uer, 
quanto mais em um rcgimen democratico, em 
um governo rcpnblirano. admissivel a. hypo
these de não lutver quem na capital da Hepu
hlica tenha a incumbencia, restr·icta e obriga~ 
toria, de dar a instruc\;ãO secundaria 1 

0 SR. ARISTIDES Lono-Não se flOrle admittiP 
isto. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES-Pergunte ao li
lustre collcga, si não haquem tenha essa obri~ 
gaçã.o, quem a dar;11 

(Outros o parte~·). 

0 SR. PRESIDENTE-Attcnção ! Quem tem a 
palavra. é o Sr. VirtÇllio Dama.zio. 

O SR. VIRGILIO D.\.~L-\ZIO-Pcço desculpa, 
Rr. presidente, por ter rue edenditlo nesse 
ponto mais do que pr0.ten!lia, mo.~ seja-me 
permitthlo continuar,passantlo a outro ponto. 

Em relação aos gymnasios, começo por con
frontar o que se acha publicado no Dim·io do 
Corl[}resso de 31 de agosto proximo passado 
com o avulso que tenho em mito. Naquelle 
numero do Dial"io, que aqui e~tá. vejo que, 
bem que se tra.ta.s~e de passar a administra· 
ç.'lo dos dou" externatos para a municipalidade 
quando constituída, mas por is::o que se diz 
que a União continuará até então a. custeai-os, 
veiu expressa no corpo do orçamento a. verba 
de:>tinada. pa.ra. cada. um delles; ao passo que 
neste avulso que foi ao Senado distrilJultlo 
com o parccC'r da nobre commissão de finan· 
ças. não vejo figurar e:-J~a verba. Uma de 
duas: ou foi no Diut'i.o do Congresso que im· 
primiu-se mais do que estava no autographo 
da Camara dos Srs. Deputados, ou houve dos~ 
cuido na impressão dos avulsos. 

Mas vamos adf>..ante. 
Sr. flN~::::iclf>ntü, sinto ter de dizer qu.e, 

neste ponto de que ora me occupo estou afas
tatlo do meu honrado coHcga e amigo, sena
dor por Minas Geraes, cujo nome peço licença 
para dccllnar, o Sr. Americo Lobo, o qual. 
de accordo comm.igo em que o ensino que tlão 
os externatos continue a pr.rteneer ã União, 
quer trans 1'erir um des:;es externatos p.lra a 
cidade da Campn.nba. 

Nem apoio a transferencia de um, nem a 
p8rmanencia de dous extel:'natos. A Uni5.o 
não pódP. esquivarwse a fa.zel' aquillo que deve, 
isto é, não lhe cstâ bem descarta_r-Re de uma 
obrigação sua.qual a de prover aos e.nsino so
cundario no Districto Federal, mas p1"Jdc rea
lizar uma grande economia -no des;,o-mpenho 
de~e encargo, e isso sem de.:-:organisação do 
serviço respectivo: basta que em vez de dous 
fique só um externato. 
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Com eifcito, os dous externatos, taes quaes 
existem, são uma supero.bunda.ncia, sinão 
prejudicial, 11elo menos inutil e onerosa. 

Antigamente, explicava-tõe a sua coexísten
cia, por que um estctbelecimento era exter· 
nato e o outro mternato. Mas hoje ambos ~5ão 
externatos e as disciplinas que se estudam 
em um são exactamente as que se cncontro.,m 
no outro, havendo mesmo quatro cadeiras 
regidas por lentes qne são communs a aml.Jo.s. 

A frcqucncia dos alumnos e J.iminutissima 
parn. qualrgwr dus Uous estaLclccimcntos. 
Um tem a de (53 alumnos e o outro a de 118, 
sommando pois arilbos 181 apC'nas, ao passo 
que cada um des::::es pútle comportar a fre
quencía do 300 estudantes. 

Demais, ha <.~.ctualmcnt.e cinco vagas de 
lentes c, alem disto, lw. tres professores que 
estão a attingir ju.stament.e o tempo tle ser
vic;o que pela sua lei organica lhes J.ú. direi tu 
a serem aposentado$. E:$teS tres profe~sores 
são exactamente UuqueUes que tem si1itile ou 
representantes cm amUo:> os externatos: são 
um de gymnastíca, outw de musica c outro 
de Ucscn{Jo. 13astari certamente um profbs.:-:or 
de cada uma dessas ma.terías, e ter-sc-lla 
assim, não preenchendo nem estas, nem as 
outras v<tgas jit existentes, umn. economia 
desde já de oito logu,res. 

Além dist.J, o que se dispendc com o pc::;soal 
administrativo que ainda não tem dircitu~ 
adquiridos, com o materiü.l, o expediente, etc. 
dos doliS esl..a.Lclecimentos, não importa, em 
pouco, e Jmvendo um só, cstâ claro que ba
v~â uma economia não pcquP.na. 

O Sn .. PlNHEliW GuE~·ES-Apoiado. 

0 SR. VIRGILIO DAMAZIO-IIU. ainda a con
sidero..r que um dos predios cm que actual· 
mente funccionn.m os externato::;, ficará liYrc, 
podendo o governo dar-llm então a applicação 
que mn.is c'Qnvenha ao serviço publico. 

Por tudu ist.o, c conciilantlo o dever tlc tlar 
cumprimento ao § '1" tio art. 35 da Consti
tuição Federal com o proposito de, tantu 
qua.ntu po~sivel, cconomisar os Uinlwiros da 
União, ).Jroponl10 a emenda seguinte. (Lê): 

« Substituam-se, no§ 4u do orç:1Dlento, a~ 
palnivras- Os dous externatos do Gymnasio 
Naciono.l são trallsferidus <i. municipalidade 
do Districto FeUeral, logo que constituir-se, e 
os cursos, eLo., -pelos sog·uintes: -Fica o 
governo autorisado : 

1°, a rcaJisa.r a fusão Uos dous externato~. 
aproveitando o profpssorado actual. e não 
preenchendo as vagas existcnLes; 

2°, a transferir os cursos etc..» 
Mantt:'nho, como se vê, a ultima parte do 

paragra_pho que se refere á transf.}rencia dos 
cursos annexos ás faculdades juridicas Jk'tl'a 
os respectivos estados, mas motlifleo a pri
meira pal'te daqueHe paragrapho : entmulu 

Sli:l'iADO A, H 

que a União não pfíde nem Ueve passar os 
externatos á municip:tlidade, mas tambem 
penso que b~~sta mcmtl·r um só. 

Sr. p!'eshlente, podia talvez parecer, à pri
meira vista, que lm contradiçção cm manter-se 
pelos cofres fcdcr11es um cur.5o úc ensino se
cundaria aqui, e desligar-se dos mesmos a 
su.:;tenta<,-..ão de esta.Leledmento:; de en~ino 
tambem secundaria em dons Estados ; mas e, 
repito. que nesses. como nos P,emais estados, 
existem distinctas as espheras de compek>ncia 
e as representaçües do porler puhliro nas trcs 
gt>rarcluas oonstitucionaes, municipal, esta .... 
doai e fcdPral ; ao pn.:oo:so que c orno disse Iw. 
pouco, existem aqui discriminados apenas o 
elemento municipal e, condensados em uma 
f:ci representaç-ão e que confundem-.,e perfei
tamente, os elementos federal e estwloah 

De sorte que nos estados onde existem esses 
cursos de ensino secuudari0 anncxo5 ao$ de 
ensino superior, não ha razão pa,ra que a 
União os tenltu a seu cargo; nem mesmo como 
auxilio, porque taes estados &i:o ricos e bem 
podem supportn,r a manutenção desses esta
lwlecimentos cujo custeio tem até hoje pesado 
sohre o cofre feúl!ral. 

Não acho razoavel que a União auxi
lie taes estalmlecimentos naqucllcs estados, 
maxime nü.o pod<mdo faze.l-o com relação a 
todos os outros , que apoiados na razão 
de equidade, sinâo de direito, viriam, sobre 
tudu os mais nece.ssitados, reclamar para si 
favor egual ao que fosse dado a outros mais 
prosperas. (Apoiados.) 

Sr. prC'sidentc, não deYo terminar sem ex:
tranhar que a nobre commissão ,Jc finanças 
propnze~se a eliminação do § 3° do orçamento 
vindo da Camara. 

Diz esse paragraplw o seguinte (tJ): 
« Fica extensivo aos actuaes lentes das fa

culdades de medicina da RepuLlica, que pre
staram serviços na campan11a do Paraguay, 
os favores constantes do art. 7° do decreto 
n. 1341, tle 24 de agosto de 1866.» 

C<"~m etfdto este decreto concedia favore.:;, 
relativos à sua jubilação, aos lentes que então 
pre.;:;tas~em serviço;,. na campa.nha, onde 
grn.nde fi:ilta havia de mr.dicos para acudirem 
não só ás lesf~s plty:-üca3 originadas da guerra, 
como às molestias que a acompanham, pôde 
dizer-se, como suas conscquench:ts naturaes, 
assumindo algumas, como deu-se, a flirma do 
terrivcis epidemhts. 

Foi então que, pedindo para partir com 
seus mestres, urn:1 pleiarle <.le alumnos distiu
ctos seguia p:1ra a campa!lha, onde activos e 
zelosos, serviram como ajudn.ut~:s e auxiliares 
prestimosn~. 

Terminada a guerra e concluidof:l seus estu
Uos, alguns, ou como mt<Jicos militares, ou 
como .membros do magiste1·io, onJe os ele-
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varam og seus mcritos, continuaram a pre
star serviços á nossa patl'ia. 

Entre estes muço; c alurnnos ontão ~ hoje 
mestres, em numero pequenissimo, est11o os 
que o § 3 • do orçamento manda considerar 
como si fossem comprcltendhlos no numero da
quelled que eram fa.vorcciU.os 11elo art. 1'' do 
decreto d" 1866. 

E nada m:ris justo: estet~ jovens correram; 
inspirando-se n,o elovado intuito J.e pt'odiga,
lisar seus serviços sob a guia de seus mestres 
e sem terem maior incentivo do que o impulso 
generoso da alma, sem t.erem outro attradivo 
mais do que pnrtilh:wem da gloria commum 
áquclles e poP isso expnnh<~.m da mesma 
fórma que clles a sua vida aos perigos. 

E'1 poi~. justissimo que os direito:1 aclc1Ui
ridos p0r aquelle8 cm rcmuncra.~.ão do-:: Reus 
serviços se tornem extensivos aos outros; nem 
tal coneesstio causará grantle prC'juizo finan~ 
ceiro á União, antes servirb. para a,ttestar 
que a Nação, em todo o tempo, tem o cmpe~ 
nho de cumpri!· M :prnm('ls::m._c:s remuneradoras 
do puiJlicos serviços, explicita ou implicita
mentecontidat3em lei. 

0 SR. RANGEL PESl'ANA-Mas,-pelodccreto, 
os estudantes já eram recompensa( los. 

0 SR. VIRGILIO DAM.'\..~10-0 verdadeiro f<L
for era feito t\OS lente:> e ap~nas concessões 
geralmente pcfJ. uenas aos estudantes. 

O Sa. R.A.NGEL PESTANA- Está enganado, 
lerei o decreto. 

0 SR. VIRGILIO DA.J\L<SIO-VOU lêl·o (iiJ) : 
Jã vccm V. Ex. e o Senado que aquillo que 

por favor foi concedido nessa oc~casião aos es
tudantes constitue hoje, cm grande pi1.rte, a 
norma, resumintlo-se na dispensa de fcequen
cia pí.lra exame. 

Quanto ás outras disposições, realtllente 
favoraveis, não são comtudo equivalentes aos 
favores concedidos aos profe::;sores. 

0 SR. RANGEL PESr.A..NA dâ um apa.rte. 
0 SR. VIRGILIO DAMASIO - Pois, permitta 

que insista : um, sendo runccionario publico, 
movia-se para desempenhar uma funcção in
herente U. sua profl.s~ão, ao que Pra tum bem 
levado,como ó naturul,pclo att.racti vo de uma 
valiosa recomp•nsa, o que não exdue 1.>S sen
timentos hLunanitéLrios e patrioticos ; o outro 
atirava-se simple:-~mcnte dominado, sim p0los 
mesmos sentimentos, mas som responsn,bili· 
dade~ profis.-;ionaes nem obrigações de func
cionario, e corrií.lm ambo:) L'S mesmos riscos 
e trabalho:; em campD.nha. 

Ambos prcsL<1vam serviço:;, ó verdade, mas 
qual JeUes o presti:i.Va, não digo mais valioso 
porém ma.is louvavel? Seria aquolle a quem 
oompe>llia o cumprimento do Jevcr profissio
nal, adstdcto ao juramento que prestára, 

além do incentivo da recompensa promettida 
no decreto, ou aquelle outro que, não baven~ 
do ainda findo o seu tiror.inio, podia apenn.s, 
como unico pro>eito mais proximo. espornr 
ou mesmo contar com a benevolencia. de seus 
mestres, quando depois de ter servido á pa,
tria, e com elles partilhado as "~icissitude::: e 
trabalhos da profi.:->~1.o nos campos de h::ttalha, 
voltas-e a prestar os exames que perante a 
faculdatle devia fazer 1 

Com certeza, o.. preferencia, si a quizercm 
estabelecer, é em favor destes ultimos. 

Eu, porém, não quero fJ.zer, Sr. presidente, 
comparação ou dh:tincção alguma ; porque 
sei que, quer rmra nns, quer p<tra outro~,era 
cousa secundaria o que dizia re~peito a bt•nr..
fl.cios concedidot:J ou lucros a a.uferir ; havia 
em tolos sim, os mesmos elevados sentimcn
os, as me;:;mas honro<Sas a.spiraçnes, supe~ 
riores a. qualquer cogitação sobre futura::~ re-
oompPnsas. 

Esses sentimentos eram : o de p<ttriotismo, 
o de velarem pela vida do soldado brazileiro que 
ma.rchara a vingar o ultrage feito à bandeira 
nacional; era taro bem o de altruismo;era para 
uns o de começarem o mai:) cedo possivel e 
para todos o de effectuu,rem do melhor modo, 
o desempenho da sua missão com a pr:ltica 
dos deveres humanitarios inherentes á pro
fis~ão qne tinham voluntariamente abraçado 
e porfiaYam em honrar. 

Sr. presidente, creio que o Senado deve e 
espPro lm de manter o § 3" do orçamento que 
nos mandou a Camara dos Srs, Deputados. 

Peço desculpa por ter por tanto tempo 
abusado da attenr;ão de V. Ex. e do Senado. 
( •• .V.:!o apoiados ; muito bem.) 

SESSÃO DE lO DE OUTUBRO DE 1892 

(Vide. rn.g. iS-i do :-;o vol,) 

O Sr. An1.erico Lobo- Sr. pre
sidente. como representante ele Minas·Geraes, 
em meu e em nome de meus illustres colle
gas, agradeço ao Senado a justiça com que 
proced~n na 23 discussão llc:"ta proposü:ã.o, 
e.::tuiparando os vencimentos dos empregados 
da delegacia fiscal de Minas aos da de S. 
Paulo. 

Houve, porém, uma l:wuna nesse acto de 
reparação e é por isso que offerecemo-; agora 
uma emenda inBignlfic..'l.nte, mas justa. util e 
necessaria., e que é diiferente da que cahiu na 
2a diSL'US&~O. 

A delegacia de S. Paulo, Sr. preí'lidente, 
conta um pessoal de 15 membros, ao passo 
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que a de Minas, que nfio e some no~. ficou re
duzida a g funccionaríos i cre.Lndo~se o loerar 
de um fiel, confOrme o proJlomos, ftcar{l, clla 
com 10 ern:pr0gados, dous tBt'Ços da pu,ulista 
numero muito mode~Lo para. um estado tão 
vasto e populoso qu<tl o estaUo de Minas. 

Além disto, Sr. presidente, não propomm 
pn.ra. esse fiel o mesmo ordenado e n, mesm;:~; 
gratiftça.ção de seu coilega. de S. Paulo, ma.s 
seus antigos e mediocrcs vencimentos. 

Ha. mais de 1,1 u.nnos, Sr. presiflenh\ quE" o 
actual fiel da Tlie:-<ouraria tle Minas exerce 
hom·atlamcnte o seu cn.rgo. 

Si fl'ir :-.upprimido ologi.Lr, terá o Thesouro 
de suppnrtrtr o onus da aposentu.Joria a que 
elle tem direito. 

Sr. rrresidPnt.c, na dPlegada fl.sr:J.,l tlc Mina,s 
correrão multiplos tralm.lho::;, e sendo o pP:-:
soo.l tão limitado, quem substituirá o tl!esou
reiro em seus impNlimento..'\ 1 

Fechara a Jelcg-..tcia. a portn. par~. os p:t
gamentos? 

O Sr. BAENA -- Rcst<.t sabet• si o regula~ 
menta ria. rcpnrti~ão t~m prcvinido esta. hy~ 
pothese. 

Naturlllmcnte ha.vcr{L outro empregado 
designado pwra. rssa sub:!tituição. 

O SR. AMERico Lona - Com prejuizo do 
serviço publit.~o. 

Vou mostrttr a V. Ex. C'.omo é impossivcl 
desviar os funcc1onarios de seu devei,' haJJi
tual (lê): 

« A delegacia de Minas terá a seu cargo, 
além da tonw.da de contas aos exactores : 

« 1° 9 pagamento da força publica, o do 
pessoal dos telegraphos e o Ja El!col"' Je Mi
nas, assim como o dos pnnsionistn.s, reforma
dose aposentados; 

2° o supprimcnto dos correios. ou a_ escri
pturaçã.o aos sa.ldos dessa. repartição ; 

3°, a cscripturação da receita e Ucsprzas 
dos montepiol'l. dos Servidores de Estado e dos 
emprrgados de Fazenda ; 

4', a liquidaçõ:o c pa.gamcnto dos emprús
timos de orphãos, e o do cofre de ausentes; 

5. 0 fmalmertte, o :;upprtmentn para liqnid::t~ 
ção dos fuudog ou Uepo~it.o.'l das agencias da 
Caixa Economicn., conforme as recente-; ordens 
do Ministerio dn. Fazenda. 

E::J::;e~ serviços e outros exigem ;;t pcrma ... 
nencia dos cscript.nrnrinA nos seus gabinetes: 
os cinco escriptn rn.rios acham-se cla.~si.fi.cado~ 
da St3onuinte maneira: um ln, um 2Q, um 3° 
e dous 4Q-'. Ao 1"' será incumbida, a tomada. 
de cont:1s e a direcção e fl.~calisação dos ser~ 
viços distribuidos aos outro:-; quatro; e a 
estes, ~ escripturação do livro-co..ixa c follw...s; 
liquidação e exame do.;; papeis concf!rncnti'S 
á força pueblica, correios e telegra.phos, li
quida.ção dos emprestimos de orphãos e au
sentes e agencias da Caixa Economica ; e 

finalménte o expediE--nte da secretaria ou ga
binete do delegado.» 

Vê V. Ex., Sr. presitl('nte, que ne:"ta. multi
plidilil.dt> de obrigações e accumulação de 
trabalho ::;erá. impos;;ivel obter sub::;tituto para 
o thesoureiro em pessoal tfio diminuto. 
Nestes tet•mos é nccessario a ronservação do 
fiel 

O accrescimo dn. despeza consiste apenas 
em I :500$, sendo 1:000$ de ordenado e 500$ 
de gratificação, meno..; que em S. Paulo. 

Para poupar quantia tã.o insignificante, não 
devemos, Sr. presidente, sacrificar os in
tere~ses e a pontualidade Ua dt'legacia de Minas 
Gemes; nem fie comprehende uma repn.rtição 
fiscal que não tPnha sempre c cfl'edlvamente 
um funccionario e seu substHutu compe 
tente pn..ra recPber e fazer pagamento à bocca 
do cot:re. Não obsta. o regimento Uo Senado, 
porque existe o Iogar de fiel, cuja con
servação propomo". Si o regimento se ap
plic.n~s"e ao C<'t,o, provaria contra a propn:"ição 
que na lei de orçamento extingue um em
prego antiquissimo, 

Em vista do exposto, e claro que a emenda 
C util i~ Republ!ca, que é intere&lada ua boa 
administração e na guarda de seu credito. 
Os representantes ele Minas Geraes desejam 
que se uão extinga o cargo de fiel da the::lou
rn.rin., e que não se neguem ao velho funooio
nario, um pae de familia, ~eus mod~tos ven.
cimentos. 

SESSAO DE 27 DE SETEMBRO DE 1892 

(Viole png. 101 do 5° vol. ) 

O Sr. Axn.ericoLobo- Sr. pre
sidente, em uma questão tão momentosa, 
que diz respeito á economl~ ~O_;j corr~s JlU~ 
blicos e ao interesse do contr!inunte ln-azileirot 
V. Ex:. cert<mlenft-_, me -perdmJrit erguer 
minha. dehil voz não só d.mnte do parecer 
n.present~tdo solJre a. proposiçiio por uma men~ 
talirtad.e que faz a honra e o orgulho da nossn. 
nação, como diante 1 ta commisslio de finanças, 
1100 unanimemente o subscreveu. 

Sem estuclos ospociaes, Sr. presidente, no 
nssumpto, não, posso, entretanto, deixar de 
emlttir muito respeitosa.mente alg-umas con~ 
siúeruçoes em relação a mais estt~ Lello tra
balho, que romreu do cerebro pujante do 
illu~tre representante da Bahia. , 

Posto que incomp~tente, vou pois desen
volver algumas ob.:::ervações a varias pontos 
,do l_urninoso pare_qer architectado por S. Ex:., 

-- ,.... ~ 
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porque supponho (]110 1 p.-..Io meoo:~, os hon
rados meuJLro::; du comm.issão não deviam 
sutrr•a.gar tudo, tudo, tudu na fórma incon~ 
dicional, como o fizeram. 

A prnpnsiçüo QllO veio da Camara dos Srs. 
Depntu.dos, <l.crtnlllo, nil.o merece do Sona.Jo 
essa rcjoiçüo liminar que se nos acconselha, 
porque o fim que ella tmn em vistct com este 
projecto de ro.:onversão ou de:3conversão, na 
phr<.~st3 do illu.stre relator, é pura e simples
monte lw.Lilitar o governo pnra erguer o 
credito publico, ~omo tarnbom para consnlid:II' 
a divid::t !luctua.ulo e preencher qual~JueP 
lacuna, qu0 por acaso h<:~ja n:~ recei t<t. 

Além di::;Lo1 Sr. pr<'!Sidentl!, o pJI'ecer em 
discussão não é vordadciramente inteiriço, 
pois do um lado exalta o~ no1ilissimo8 in
tuito~ do projectl•, cujft origdm reconhece 
pro\·ir dos Couttmae::~ do p:ttt·iotü;mo cmocio· 
nado pelo palpitanto zelo do credito IHlcional; 
Ue outr•o lado, porém, n. commis::;ão allwJe a 
sugge::.tõaa c:1 pciosn.s, n.lfirma temerariameuto 
que o projecto e qui vale it tentativ L do Yer
daddr<L lmnca-rota, o conclue que elle vni 
prejudir~rtl' de moJo irrerraravel os int<Jres.:::es 
do pn.iz e a Iwnu nacional. 

Parece-me, Sr. pmsideotof que em suas 
pnrtes e contruJictor'io o piirocer ; e n:lo sei 
como hnrmonisar o~ diversos trechos a que 
me refiro. 

1 Demais, soccorra~se o p::n•ecer i opinião da 
imp1•cnsa destlL capital, tllzen,Jo que (~!la foi 
em geral contl'a o pPujecto. Ma::., senhores, 
que entiJadtJ e h imprensa'? A imprenSct O o 
capital: estamos em uma cidarle commercial 
e, portatlt1J, elltt .Ctlia · em nome dos inte
resses, nlio do contt•iUuinte, mas dos possui
riores do capital, do::> po.3~nidores das arn
lices. 

TamLem ó contl'atlictorio o pa-recer ()UanUo 
disse qne o decreto de 1800 tinha poe tlm 
evitar futuro::; sophism·1s e gwantir os pos
suidt re::~ das nova~ apoiices de 4 ''/o contm n 
eventuulid;LCJe Je Il:)V;~ conversão. -

Sr. prllsi,fcnte, o dccretu de 1800 foi uma 
tentativa das muitas quo empregou o illus
tradn senador para de um só jacto e1•guer o 
crc.dito nacional nn. aurora da em. republi
cano.. Mas todos os planos engendrados por 
S. Ex~, esso úecreto, assim como muitas 
outras medidas, inspirnd~1s a S. Ex. por 
aquolle patriotico desejo, tudo cahiu, tudo 
destl pparecen. 

Ainda mais, Sr. presidente, no relataria rle 
seu ministtnio escreveu s. Ex. que o P<lga
mento dos juro3 dessns apolicos em ouro era 
correlativo dflqUH!la outra disposição <JUe 
obrigava a pag~tmcnto, em ouro, Jo3 dir.:ito::; 
de importflçào. 

Ora, essa cobrança de direito;:; em ouro 
cessou, hn. muito tempo que não mais se rea
liza; o ha do o Estudo continuar a pagar 

.lur0s ue·apolicc3 em oum, quando tornou.:.se
lhe impossivel manter nquelle tiuxo favo
ravel ao cambio, dd sortt1 quA se aggravando 
a dilrerença do metal em que, t~~m Lle pagar 
seus compPmnissos n0 ext<'~riOr, t:tmLcm ha de 
p;\gflr em metal os encargos do int.~rior '? 

g• claro, Sr. presidente, qw~, 1l~sde que em 
ouro uão recebe pa; .. p11nento algum, o b:slaJ.o 
não deve, nem pàde continuar oUri;{ado a 
pflgnr em ouro os juros d_e suas dividas, con
tl·altidas primitivarnente sem e.sta clausula.. 

Isto seria sac!:'ificar o contribuinte na
cional. 

Refere-se tambem o pArecer As incertezas 
tlo ca.mhio, que exercem tanL~ Influencia 
sr,bre q_ nossa pro'lucç:"io e exportação, e in· 
I111encin. tão perniciosa que o cambio só se 
eleYa. para capita-r ou pf'lra taxar nossos pro-
J.nctos. 

1\Ias as oscillações do C[tU1bio são um:~. tristo 
continí"''encia do nosso meio ci~·cul::tnte,do nosso 
pnpAl ~aconvcrtivel; e o camJ:.io não pôde 
conservar-~H pcrpr~ttmmente ('JU Hnl;l tu:x:a 
em consequencin. da rejuicão Ua. proposição. 

Dis:'le, pnr}m, S. Ex. e é um;\. amrrnu.tivu 
rrne não se coarlun·L muito com o que se lê 
em out1·o~ pontos rlo pnrecer, que é de cspe• 
rara melhoria do cambio. 

Este argumento 0 conlt·a-produi'ente, por
qne, si ha es.;;:~ fugueir-1 esrer:mça, FG.!flW·se 
rrue m; po;;sui1lore:) das novas apolic~s de 
5°/o n'io ser5.o les_tdo::; pelos novos titulas 
'lU~~ rec 'berem. 

Sr. pre:>hlont ~., o parece.r rla commis.~:'(o é 
longo e ó~me J.it-ncil ~\companha-lo po.ti-ptJ.ssH; 
a pena~ p111ie fazer rup·irhL leitUI'tt: não estu
rltli-o detidamente e com matlureza, mas 
-sóment.o pela r<lma. 

Ponso, todavia, que minh:lS observações 
não sejmn inut0i;:;, p•lrqne servirã.o para quo 
o illu:-Jll'e repPosentaute J;~ Bahia ou seu:'i 
colle!2'ltS da rommiRsão jusl ifiqnom os runti vos 
por qÍ1e con~Jemnarão tã.-, perBnJptllriamente 
:~ propo~iclí.o da Cam:mt do~ Srs. Deputados. 

Qne e, Sr. presidente, uma conversão? E' 
uma me-di, la f(UG consiste simplesmante em 
se offerecer ao credor do titulo a altel'll::ttiva 
de aceit~r ou o reembol:.o do capitnJ por 
otle emprestado, ou novo trtu[o, innovação 
do pt'imeiro: :t conversão nunca consistiu na 
simple;:; substituição de um titulo, mai:'3 ou 
meno3 equivalente. 

Ora, o decreto de 18~0. quo estipnlou oa 
juros das novas apolice;;, propoz nos credores 
o reembolso do sen capital? Não: houv·e 
a penas orrerta pa.ra." simples sub-~tituição de 
titulo;:;. Log-o, aquelL~ decreto não instituiu 
nma verd.tdeíra conver.:;ão. Foi. como <Jisse o 
illustrado ::;enador nu exposição do wotiyos 
elo aHndido decreto, ou aliun:1f3, uma novidade, 
uma operaçio original, mas n[o uma con
versão, porque esta ~uppõe om:~recim~nto do 
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pagamento real Jo capital om nl03da que 
represento o ca.pitnl omprl)ga.do no titulo que 
se q1wr conVC'rter. 

Seudo assim, Sr. presidente, si esta foi a 
Uccbr<.~ção de :3. Ex:., si os titulo::i ainda uão 
estEio convertidos, segue-se quo o poder le
gislati\'O, cousultu.ndu o;:; interesses da pati'ia 
'em relaç<io a este assumpto, pOJe atlà dcsf<.\
zer ou revogar o decreto. 

Todos os argumentos invocados contra a 
eonversãú pr·oposta. provcem unicu.mente J.o 
decreto tl0 1890. Entretanto, o projecto tem 
a utiliJaúc úe decretar uum conversão mais 
real, pnri)UB oJTerec0 o reeml1ol::io da qu:wtia 
n2cessarill para pngamm1tu Ue capital rlas 
apolices. 

Tem esta superloriclade sobre a primeira 
tenta.tiva. · 

A conve1'São do 1800, que so classiflca en
tre as facultJ..tivas, foi, vormitla-me o seu 
nutor qno o dlgu., uma conve1'.&io tle;Jigual, 
absolutamente dmilgu,tl e inju~hL ; injusta, 
porque della tlcarnm privallo8 os menores e 
todos os iocapa'l.es; desigual, porr1uodellu. não 
se aproveitaram sinão um terço Uos possui
dores de arolices. Em sul.Jstuw..:tt, a conver
são de 1890 touwu-so, pois, num excepçã.o, e 
uma es:copç5>J o !ios<L e::;tu.i.J~lccldu. o pcrpotu;"L
da. a.fJ.vor Ue alguns capit<tli:;tas, contra. a 
maior p::trt8 tlelles. 

A mim não sorrin entã.o a mosma utopia, a 
mesma ardente esperança. que embalou ao no
Lre ex-Ministro tÜL Fllzenda.. 

Ontr'ora o noLl'O ::;onador pela Bahh at~ 
cogitava na hypothe:se d<l. amortização das 
apolices de 5°/o, soLre us ca.beç<l.B do cujos lia
nos deixou pendcnto a arneaç·t da conv0rsão, 
signal Ue quu uã.0 (lese$p•~l·· -u dos Jestinos da. 
p~tria, crenccl. qu0 muito 1wnm sua viduo.le e 
valor. · 

Püi:i bem, npcz-w dn.rjuclln. cspa;J<\ de Da
moelas, duas terças fPH'tt~ Jo~ pmnmidores de 
apolicl3~ nfí.o concorr :ram 11 convcr.!lão. 

Estu. tornou-se uma iniquid:~de e ;lc:5igual
tlade immenstl., póde ate tlizer-se quu tornou-se 
uma. grande imrnorJ.lHoi,do, pol'que nq_uel
les que não poolbm discernir o azar dvs 
evento;,;, ou que cra.m incapa:.o.cs, ffcnram dr>s
poja,lu:-:; da cornucopia. -Jus f<.tvores. Oru., p~_·r
gunto ou, onde esh ú ju~tiça, no decreto dü 
1890 ou uc:sbt proposição, si é certo que dous 
terços do:5 pnssuido1·es do apolices cstiio dcs
llerdudoa da :sorte o :;ó um t::::rço Uolles õe lo
cuplehrnm 1 

Mas~ a que_stão r~'dnz-S:J a muibJ pouco, é 
saber si o. capital lhl::; ar•olico:s suiJstiluii.la::i 
de'\" e ser pago em ouro Oll cm moeUa-1Japel. 

Repergunto: o que se o!T~receu liaS pos~ui
dores de apolices cm 18\JO 1 Nada, absolut:.L
mentu, não houvo oltorta para. innovação, 
siuão para mera substituição dos titulas. 

Mas, si o dapital continuava a ser o me::;mo, 
primordial, du se não foi innoVado, como é que 
s~ pede Hgorn. o capital em ouro, tão Ui verso 
do primitiv0, que repre~t1nb ·o dóbl'O? 

Sr. presidentt•, eu nã:o Cltllhe~·o a matel'ia 
íiuanceira. do pai;r,, mas -posso quasi affirnw.r 
que todo e:>se C<tpital rlas apo!ices ele 5 °/0 é 
uominnl. O mesmo relator da commissão diz 
que todo esse capital é tlctieio, por twem se 
contr;;~hido cmpr·e:Stimos, como o elo lSSQ, 
a!nho ou muito abaixo do par. 

Neste::l termos como elevttr0mos ainda esse 
ca.p!tat no dôbro ou a mais Uo Uõbro,~i e ticticio 
o seu valor nominal? Tornai-o ouro ó sujei
tal-o <1 uma duplic,ta. 

Nós sabemos per·feitamonte que os empres
titnos tlevcm ser feitos ao par, entretanto 
ou os banqueiros impoem onus para auferirem 
lucl'o;; ou em verdade as circum::.tancias criti
cas do paiz não pcrnüttom opcrução equita
tiva. 

Não creio quo um dos nossos ewprestimos 
1le 5 °/0 ti~·esse sido contrahido ao p.-1r, eott·e
tanto, propondo agora a Camarit Uos Srs. 
Deputados que os possuitlores recebam cm 
p:tpel-moerb e ao pnr, seu capit1.l, pretende-;Je 
que clles teuham direito a mais, a um milagre 
semelhant~~ ao tia multiplicaç'io de p"i.es e de 
poix1~s! Parece-me i~to uute-j uritlico, e ante
constitucional. 

De.sejo que não s~~ ve.ja em minhas palavras 
provenção algum.t: em mim só fttll<t a voz do 
p<~trioti:-;mo. 

Não desejo que se repr•otlnza na H.epublica 
o vicio do lmpet'io, em que twlo quanto 
era capit~l mi.o se reputava, seguro, sinão 
ao Indo dtt garantia do g'llverno; a apollee 
era então a manceni!ha lWJ.lditn, ó. cuja som
bra atlormecia. a u.ctiviJade indu.:.trial e com
merehi do paiz. EmlJOI'tt fru;;;trado, é um 
pAnsamf:nto qu~ honra o nobre senador, 
o de querer tornar internu.cionaes noss:1.s 
apolices internas, isto U,lançal-as ao mercado 
universal, por·ém i8to não jn;,titicaria- em 
tl.llllpo :1 lgnm essa eventualida le lote rica, 
que SH tent<~ descobrir no Uójo do decr·eto do 
outnhro, qne, conforme às variações do 
camLio, eleva o capital uominal a proporções 
invet'osimGis! 

. Em paiz nlg~m nem og banquei1•os pei'
!{Hlos, nem O$ JOgatlore.:l de proíl~sã.o cou
tariam com lflnços prodigiosos de uma rl!de 
tã0 fe...:unJa. 

QuG nos resb, pol'tn,nto? Re::ltam o.s pre
ceitos da moral, e J.o direito e estes dizem 
que o erector que empresta o seu tlinbeito em 
uma moeda, ha, de recebel-o na mesm<1 moeda. 

Eu quet•iu, collocar o P.stado o[l. situação 
mais modesb, pois quo o Estado quando 
contrtthe mutuo, toma n. posição de qualquer 
pessoa, regulando-se o contrato pelo direito 
commum. 
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Om, eu apresento ao Senado o codigo civil 
de meu illustre mestre, o Sr; Felicio dos 
santo::;, cujos arts. 471 c 472- compendiam 
tuLlo quanto hu solJru a materia (lê): 

«O [lflgamento deve se:r feito ntt moeda 
determinada ou convencionada. 

« Paragra.pho unieo. Ainda que se tenha 
declarado .. qno a divida foi contrahida com o 
recebimento de certa moeda, satisfu,z o de
vedor pngan1Io na moeda corrente ao tempo 
do pagamentu. 

« Consistindo a divida cm certo numero de 
rêis, satisfaz o devedor pagando o numero 
de róis devido na mGeda corrente ao tempo 
do pagamento. » 

Eis aqui, este ó o principio de direito uni
versal. 

Agora, pergunto eu, no decreto de ô Je 
outubro ha uma estipulação franca, clara, 
de que o capital rio credor seria p<"lgo em 
ouro ? Não ha; tun to que snscitu.ranH:;e du
vidas. Não houve pagamento do capital, e, 
todavia, a honrada commissão declarou cm 
seu parecer quo não era necessario uma 
declaraçã.o formal, porquanto ella estava 
entendida implicitamente. 

Mas, dadn es8a l1ypothe~e. qual teria si1lo 
o resultado da conversão do 1890? As apo. 
lices de 5 °/0 teriam sido cotat.las por preço 
muito inferiur no nominal, c os possuidores 
das novas apolices ficariam com o dir~ito de 
receber do Et:>tado mais de dous contos de rêis 
pelo principal de cada uma dellas, ao cambio 
actual, quando o Estado nada recebera em 
ouro, e qmtndo não existe no dcerdo esti
pulação que ohrigue a solver o principal em 
espede tão onerosa., ou em seu equivalente. 
Si não hu e::;tipulação, 1ligo cu, si o pos.:)uidor 
não adeantou a quantia sioão em réis, em 
moeda pnpul, como lm de agora receber tudo 
em moeda metallica? 

O sa~undo titulo prende-sG ao primordial, 
que é ae moeda-pape}. 

Sr. presidenta, allegou-se que para qual
quer modificação ou mterpretação do de
creto era preciso um aviso ou outru de~ 
creto. e a illustra commissão impngnou esta 
arguição. Eu acho que por meio de aviso: 
não se podia firmar semelhante estipulação, 
e por este motivo: compunha o soverno pr>o
vfsorio uma junta, revolucionarral mas seus 
membros dt.!pois se collocaram como se
cretarias do Marechal Deotloro ; ora, o de
creto assignado pelo Marechal Dcodoro, 
dictador de facto, não ccmtiulw, a odiosa es
tipuhu~ã o. 

Houve questões de solidariedade minis
terial, que ficaram mais ou rneno5. na po
numbm ; maR o que é certo ú quo os ministros 
revolucionarias tomaram a posição de secre
taries demissi veis ad nutum. do Marecl:tal. 

Isto posto, independentemente da assigna
tura. e Ju sancçã.o do Marechal Deodoro, e sem 
formalidade Ue novo decreto, como pórle pre
valectn• uma simrtles dedaracão inserta ano
nymamente no Dia rio Official ~ 

A' autoria dessa declaração não esquiva-se, 
é certo, o illust1'e senador pela Bahin, e eu 
apphuulo a. consciencia que elle tem <la. sua 
respon&'lbiliúade; isso ê um fucto louvavel ou 
mais que louvavel; s. Ex. fez a declaração 
a 26 de outubro som sua assignatura, mas 
agora a reivinJicx'l. nobremente. A falta de 
<Lssi~natura uss.im osttt sanada pela pnlavra 
de S. Ex., que dit ao p[tiz o grande exemplo 
ele que não renega, ante~ confe8sa seus actos. 
Mas como S. Ex., procedia então, como di
atador, como Vice-Prosidenta Ja Republicn., 
que o foi, em exercicio, on como simples secre
tario do Marechal Deodoro 1 

Sr. pre~idente, a declaração famosa não 
produziu os e.ffeitos que S. Ex. imagina, 
porque o facto é e~te : dous terços dos 
capitalistas n<i.o correram â conversão. Logo, 
<\declaração foi inocua ou inoffen5iva, apenas 
representava urna esperança. de S. Ex. e 
mais nad<l, porque S. Ex. conbva com a ele~ 
vação do cambio ; todos os seus actos tl'azom 
o cunho desta crença., que o honra, que o 
faz grande entre nós. 

Mas, segundo o decreto de U de outubro, 
S. Ex. tinha. fixado o cambio a 22. e o juro 
das nova::> apolices de 4 o;o correspondia á 
ditrer~Jnça, tle 22 para 27 dinheiros. 

Nestes termos, concluo e creio que perem~ 
ptoriamonte a. declaração <lo Dia rio Official, 
não subscripta, mas agora laureada~ não 
oUI'iga o governo provisurio. nem a nação. 
Depois, ella não influiu no mercado, clla não 
attrahiu nenhuma corz'ida par..L a conversão. 

Citam ainda a proposito o art. 2° das 
rHsposiçoes transitarias da Constituição de 
23 de outubro, em virtmle do qual seriam 
leis os actos do governo. E' verdade 
q ne este artigo não foi incorporado á Consti
tuição de 24 de ft~vereiro, mas isso não im
porta para mim e para o Congresso, porque 
creio que não ha que hesitar: todos os actos 
do governo provisorio, licitas, revestiJos de 
fOrmas legaes, são leis da RepuUlica: este 
enunciado se me aillgura um dogma sobre que 
nã,, po,1emos admittir duvida. Mas nã_o_ vemos 
todos nós que nos transes mais dolorosos, em 
questões de maior gravidade, havin. a assigna
tura collediva da junta nos actos do governo 
provi;o:;orio 1 

Mas jil. não faço questão da assiguatura col~ 
lectiva, nem da ddiberação unanime ; faço 
qu,_·stão sómcnttl da. assignatura e t.la sancção 
Jo chefe da nação. 

O marechal promulgou um decreto que 
podia alterar ou additar; mas, qualquer mu
danca posterior seria um erro ; por isso pro ... 
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cedeu muito Lom o H lustre dictatlor deixando 
de fazel'"Ü, po!'que são cansas quo nãn admü
tem erra tas, e rião se compre h ~nde uma con
versão qno so retot[W~ const<.tntemento: qual
quer moiliílcaç._'ío, leve ou sulJ:::;taucial, pó1.le 
abalar a contiança do paiz e tornar rluvhloso 
o hesito da operação. 

Diz-se, é YCl'dade, quo o pro:tmlmlo elo de
creto 'chullla apolíce de 4 n/u titulos ouro. Ora, 
nós que conhecemos a Iacundia e mestria, 
com que o illustre representante da Balda, 
ex-ministro do governo provisorio, joga com 
a lingua portugueza; nós que admiramos a 
suprema elegancia da sua diccão, que nos 
fascina, como é que havemos de fazer obra, 
como legisladores, 1u~}o emprego dc>:isa figura 
tão comosinha de rhetor1ca, do todo pela 
parte ou da parte pelo toUo? 

São titulas ouro, sim, porque em ouro são 
pngos sens juros. 

O brilhantismo Ue um tropo orato1•io · não 
deve, porem, dominn.r os nossos eSJ?iritos, e 
subjugar o paiz a esta gmndo calamidade tle 
pago,r uma divida interna como se fosse ex
terua,de ragnr, cm vez de 4 ou Uo 5°/o, juros 
annuaes de lO, 11, 12 ou muiB por cento! 
De sorte que o deficit "cie augmenta, as despe
zas infclizmen te, não se cerccam, (as forcas 
armadas ahi estão alerta, como que na espo
ctativa rle imulincnto atu.q ut~, em rlefesa <.la ltc
publicn.), e o serviço da divida iuterna des
Igualmente a concorrer etornament~J para 
cavar mais profunda a voragem do deficit! 

Tanto o capihtl, segullllo o mesmo parecer, 
se deve pagar om p~pel_ moerh, que o par?
cer até firma-se pr1mmro em que havu 
uma esperança do que essas apolices não se
riam mesmo convcrtido.s. Era a visiio da 
Lema vcntul'tlllça para a fortu-nrt do capit;Llista, 
dormindo socegadamente em jazigo inviola
vel, ainda qu~J as duras parerli~;; fo88em bor
rifadas pela::; lagrimas cht patria t 

Logo s. Ex. nilo cogihV<t na possibilida,]e 
da convdrsãv; ao contrario, era uma cousa de 
ante mão provista predeterminada eüiUD im
possivel, pois no con(',eito de S. Ex. e 
no texto de seu relataria c de sua exposição 
de motivos us novas apolices eram fncon ver
ti veis: como ô quo oll"'s são converti veis em 
ouro~ 

Parece haver contradicção de termos. 
Não, essas apolices não são convertivei.s em 

ouro. Eu nego, nego e nego. A declaração 
de S. Ex. náo satisfaz, porque não é acto 
legislativo do govorno prov1sorlo. 

Tudo confirma minha convicç-ão, porque 
não posso irrognr a S. Ex:. a injuria de crer 
que tivcs::;e feito uma operação desgrac:.Lda e 
ruinosa para o pniz, eomo seria. autorizada 
pelo decreto de outulJro: de feito, ha con
versoos facultu.tiva_s, em que o_s ministros 
con trahem obrigações mesmo abaixo do par, 

dissimulando sob a menor elevação do juro a 
reducção do ('a pi tal; mas isso é um recurso 
extremo o conJ~muado. S. Ex. não cogitou 
•ihlto, é corto ; toda a sua administração pro
testa cün tr·a semelhante jogatina. Não. S. Ex. 
não quiz de fórma nenhmua sacriflcar o paiz, 
trocando apolices de capital em ouro por 
outras de paptJl-moeda. de modo a comprar a 
Hlusori::t diminuição de 1 o/o no juro ú custa 
da. perda da metade ou mais da metade do 
valor nominal do capital recebido anterior
mente t 

Argue-se no partJcer que a occasião não 
serve para conversão, aue esta é propria dos 
tempo~ felizes. · 

Poi" lJem. replico : a conversão é agora 
conveniente e opportnna e nós deveriamos 
fazel-a, doLrando o caLo da Boa Esperança, e 
aproando confiadamente pam ornar das Indias. 

Inopportuna., por qnc 1 Já disse que os capi
talistas de 1890 nada perderam, e tudo ga .. 
nharam •.. 

Si seus titulas ainda nã:o se tornaram inter
nacionaes, por qne não contat•emos com o pa
tt iutismo dc::>se:; lJmzileiros para nos ajudar a 
nos lilJertarmos do peso dos grilhOes ~ 

E' impossivel paralysar a acção publica, 
Uen?t1c<-t o reparadora. ante o asi?~do do 
cg01smo. Q~e pnpel faz o pnir., sujeitando-se 
a tamanha miq uidade, com sacritlcio do suor 
do povo? 

Sr. presidente, v é V. Ex. que estou per
reitamente conv~ncirlo de aue não ha plausi~ 
bilithtde e nel)l razão de ser no parecer da 
honrada commissão. que tenta dar á convur
tlilo de 1890 o dom de milagre. 

O genio é crcador, S. Ex., o nobre relator 
do parecer' seró. um genio, mas não tem o 
poder 1le tirar a agua do rochedo, nem o de 
attrahir a chuva do manna. Este direito soLre~ 
natural de metamorvhose, o homem o não pos
sue, ainda q11e passB toda (1. sua VIda enter
rado nos gaUincte:5 subtorraneos, ou nos la
boratorios da alchimia. 

Segue-se, portanto, que, para 5e obrigar o 
Estado a pagnr o juro e o capital em ouro, 
era preciso que elle tivesse recebido capital 
em ouro, ou que tivesse contralúdo empre
stinws expressamente resg-ata veis em ouro· 
mas os títulos de que se trata representaill 
cmprestimos que for·am recebidos em papel
moeda, aUaixo do par ; logo, si o Estado obri
gou-50 a pegar o juro em ouro, segue~se que 
não se obrigou ipso facto a pag-Jr nesta mesma 
especie o capital, porque seria isto uma dela~ 
pidrtr;i"io das rendas do paiz, e uma cousa con~ 
tradireito. 

Mn.s, voltando a outra consideração~ direi 
que não acho que a convel'155.o não seJa op~ 
portuna : basta tornar os titulas mais garan
tidos, e a este respeito mandei uma emenda, 
em que proponho que aa novas apolices e as 
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antigfi.S de 5°/o não sejam convertiJ.as du~ 
rante o prazo de lO anuas. 

E' nm motlo de tran11Uillisar o capiUtl, '[l~r::t. 
que não haj.t qncbe:1 u_,_} co!l!iançn.; a me.lida 
é juSt<l., porqu,.~ o E·d:vlo, u:;:.:t.nd.o de seu IH
reito, a oiogucm oiTtm1lo i ningtlem incrimi
nart\. o EstaLfO por niío se prestar a unn cx
poliaçã.o i niío póde o congt>-es-so ser condo
mnado por isso, quando pr.:cis:J..ment•-1 se tl'.Ltn. 
da rc.tliza.r economias. 

Sl a convers!ío de 1800 tivesse sido nm 
recurso de credito em que os c:t.pitn.listas do
posita~sent em~ctiv<1ment~ em ouro seus pa
pita.es, nesse CM'1 t~rbm fuu,l:vb o legitima 
esrern.nç:J, mas nqnelb orernç'io não foi cnn
versão renl, não pass:mdo de mera substl
tuicão de titulas. 

Ora., si o capita1isht, mutuu.nto de rapel
mocdtt, jt\ ft'nitt pM n.lónn» annos da mon
t:wte mrm.} <lo ouro, é justo que sejrt. n.gora 
conti,lo dentr•J tlo~ limitu-; 1lu ilonesl•J o f}ne 
Se llB diga j nã.o tantle.S rlireitO ·nenhum [\ 
continuação <les~o bunw; exorbíbnte, por'qne 
,ió. o rec~bestes rlemn.is: dai a Ceznr o qno é 
de Cezar. 

Lobrigou S. Ex., o ta.nli.J8tn lobrigou a 
honrada commissão perigo na con"'ersãa 
propnata, porque receiam S$. EE:x:. que põ,-Ie 
haver, ou um recurso jurliciario contra. clla, 

_ou uma corrida. p~ra o reembolso do capital 
das apolico~ de 4 °/o. No recurso ju1licirtrio cu 
não creio, porque ni'to haveril. tribunal neste 
}l:tiz 1]110 fn1;a do pr,~to lmmco, e do flll.'l
drado redondo. Dn corrida, muito menos. 

Em hlllo o CJ.30, r~ propo3ição se traduz 
num:t nutoriza•:ão l'lllC se dô. ao GO'i'erno, 
que tem a t·e~ponsltbilid:.Lde rl:1.. cxMnção, e 
elle P•W cert,) tel'U to1.h n prurl1mcia, toJo o 
preci.:~o critcrio pn.rn. pratrcr\l-:t, ou nfi.o, csco
lheuúo, na primolr,l. hypoth 1::;e, ópoca pro
picia.. 

M:ts, interrogo eu : por que moti\O havere\ 
corrhb~ Nii.o sei em quo se poss·~ ftmdar tanlu 
terror p·Lnico. 

Que diz o parecer~ Q1xe o p:l.pf.ll-mocdrt se 
dcpreciri ; m·ts islo à uma rn.zão contr t
producente. 

Corrido. por l"flll1? si os pr.:>prietll.rio;; rece
bem ~eu;:; antigo:; o bons titulus de 5 °/o, ti
tulas !"}U~ l3Ü.O o sonho dom•arlo Uc toJo o br<"t
zileiro, e titulo~ que entt·~ nós constituem o 
dote, o pectllio e n. fur•tqna da:; r,~milias, ti tu
los de cujrL srwierli~de nunca se duYidou, 
titulas, emfim, qtHl estão acima do par, f]_Ue u 
mink1.. emenda torna inconversiveis por dez 
annos 1 

Corrida por flUe~ Só porquo o Congre3So, 
diz o illustl'e ex-Ministro da Fazen1la, aboliu 
a fórmn. aurea do paga monto dos impo:'>tos 
aduaneiros V Mas se os tempO;) ou os homens 
não corrospondaram as aspiraçO"es de s. Ex., 

é preciso desfazer o que· estã. feito sob a malo
grada espectativa. 

Nó;; hoje vamos examinar, em summa, si é 
,lusta 011 injust.t n. nrop0;~ição, vi"dto como 
ft·ustrou-se e alluín-00 a base do systemo. fi
nanceiro de S. Ex:., delle só resultando des
igu:dllade entre os possuidores de titulas e 
ini'}nhlado contra n, nação. 

O oiTerecimento do pagamenlo Uo principal 
na mesma. rnoeUa Uo emprestimo não é motivo 
para que os portadores de apolices dee:n cor
rida: a sitn;tçã.o qno se lbe.:; quer a.ttribuir, 
assemclha-::le i1 de nm credor qUG puzess~ o b;)
camrtrte no peito do dav8tlor e lhe bradasse : 

-Recebeste::; do mim em papel-moeda, rll<l.S 
haveis de pa.:;n.r~me em ouro ! -E ondt~ collo
eaç:io segur,\. parrt somma Go elevada 1 

Si em flUitlr.turtr acção, a~'1SO movida peloS 
C!l.pitnlistas obstinados e impenitente~. hu de
ft~3a jurídica em favor do,; intere:):se:> Uu fisco, 
lmYcrà tatnbt!l11 razãn procedente a favor 1!;1.. 
cans·1 cnntraria1 Não ha direito contra direito. 

Não roceio, porttlnto, neuhuma de amb;1s 
~lS hypothe~8S. S. Ex. mesmo repro-inztu 
no seu relatorio a seg_ninte sentença. do Mi~ 
nistro de fin:tnçn.s ft•ancez~\S : «a con-ç-ersãn é 
possivcl, logo é opp,1rtnna; e desde o dia 
om qne se tol'l1a. pos:;ivel, e necesso.ria. » 

Om, estn. peoposta 0 po5sivel. porque, como 
llemqualifiúon aS. Ex., seril. rtpenas uma. 
Je::~conversão, !le mxlo que a Uefiniçã.o de 
S. Ex. responrltJ :1 proprirL objecção. 

Concordo em que a propo,;ta não seja ciTe~ 
ctivamento umtt conversão; mas, bi tal se dl\, 
é porqno o. operação de 1890 não füt•a taro
bem conversão. 

Provam de mnis todos os argumentos 
a presentados contra a pl'Oposição porque 
podem :'>e oppor a todas as conversõ3S; apenas 
ha a egtuolar a opportunidaJe do proJecto. 
Mas, pergunto : u. quostiio não e tambem 
Je Jireito t E os titulo~ que se Ido de entt'egar 
não serão em tudo iguaes aos titulas pri
mitivos? 

D1z a. hom'adn, commi~sã:o no pn.recer qu--, 
os pos,;ui•lor~d da::: apolices substituirias em 
1800 não fizeram nem fa;~em rpwsU\.o <la 
espor>io de moedc1.., mn que se pa~a o CApit;tl; 
só fhzem~n'n qnanto no::; jnros. lí;to vê-se claro 
no pn.r.~cer, onde está expresso em lettr·as 
garrafa.es. Assim. digo eu: si se pagam os 
juros em ouro, JGve-He pagonr o capit~l? Não 
~e pór:l.o tlizor capital morto, o capital ll:.t 
npohce, porquo o titulo que o r0presentn. 
pcramhula e se tran5mitte na bolsa nas suas 
cotações, e su:1. mór circnl.'lç:ão depcntle da 
maior ou da menor quantiJade de juro3 do 
rendimento. 

Por isso 6 ill~gíco concluir-se que o juro 
pago em ouro 1mportn. a obrigaçã.o para o 
Bstado de pagar o capital na me;:.rna apo1icc. 
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Disse mais o illu5tr ~~lo rehttor Jo pnrecAr 
qoe aopernçfio re::tlizfldn em 1sgo por S. Ex. 
não tem pr('CP.Jente ,llgttm. Logo, si esl:l. é a 
verdade, po<lf}mos e devemo,; fraccionar o 
capital e s'-:paral-0 compctf1nt•~:llBllte do juro. 

8u vou ler duaJ conelusõ1s expost~s por 
Labt-)yrie Conllersions de ren~es (l8): 

« O CdtaJo muluario drwo -prOce1ler como 
QUfllqncr cidwlilo O r1ria, Si tiYC3S•~ de.COil
traltil' cmprestimo directn, e não se obrigar 
n. recmholt:~ar ~ioi'io sommn. recebida retl
mente, isto é, constituir sua. divida em titulas 
ao parou mnito npproximado do p:1r. 

« A nnção, cujn divida chogar ao maximo 
da intensidaJe, ::;i fJuizer honrar sempre snns 
obrigações, nfi.o (leve recuar deaute de sacri-
ficio algurri JHlr::l, rlirninuir o C:tpital. » • 

A intorpretnr.;11o thMl:1. pelo illustl'ado so~ 
nadar, no p~rocer quo se discute, nllo se 
harmonizo. com as p:llavrn.s do e::.~riptür d
ta<Jo, isto é, que o Estudo não póde reC(J1;er 
emprcstimo si não no p'l.r ou muilo ttpproxim::t
t!ament,..l. 

Esta que,; tão, Sr. presidente, prende-se 
toJa u.o credito nacional o il. sati~fi.~ção de 
compromissos cootrahitlos no tempo da mo
narchia., quo foi a. ópoea dns mvoluções, TJor
que em seguida, iL do primeiro reinnLlo sobre
vieram tolias as outras de que temos conhe
cimento. O Rio Grande Uo Sul, invencivel e 
implacn.vel, manteve durante longos a unos 
a Republic:l do Pir,1tinim i Minas Geraes e 
S. Paulo lJ:üoram-so a f<lYor do systema 
11arl::tmentar eclyp"ado nos cn.mpo<; rle Santa 
Luzi::1; Pernambuco afinnl deu o ultimo grito 
de' liberdctde, tmt1lo tido o supplir.io rle -ver 
arrastado pelas ru::~s o cada ver de seu grande 
mart~r Nunes Machado. 

E depois (]UO ~es&'"Lrrtm ns commoçOes intes
tinas, acenderam-so as guerras no Prata, 
nondo la.nçãmos o melhor dos nossos 'recursos, 
de mo<lo que nlli derr,tmámos torrentes de 
sangue e de ouro. 

E', portanto, a monr1rchb, que ora o deficU 
p~rmrtnente, f!nem por sua politicn interna
cional creou cstls pesadas dividas sob 
que gememos, Cumpre i Republica acoitar 
o ensinamento, tomando a peito n realiznção 
de uma politica. m:1is mmlcrnda, rnu.is ameri-
cana, mais humanitaria. · 

Si o impcrio era. o deficit, si o dlificit ei>.1 o 
resultaLlO Ue suas guerras, nós não poriemo:; 
ainda nos sacrificar aggrav!\ndo os intoJres
ses dos brJ.zileiros e de to1los os contri
lminte:;. A~_ di vhlas re~peita rn-se, mas, é 
preciso que--''ellus sej<-tlU leaes e re·,es, e 
guo tenham todo:; os caracteres legitimas e 
Juridicos. 

Não se trata, Sr. prnsideute, de neg-ar os 
compromissos a qne o Eshvlo :le aclvt ligado; 
o que se quer, o que r!Csejo. é nã:o onerar 
injustament~3 os contrihuintes. 
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Mas, o que a honratla commissão quert ê 
quo o sacriticio do Estado seja duplicado, pelo 
(le-s(lobramento Uos titulas ~t cujo capital em~ 
prAsti:\ :\ tin:-t fürça. o vn.lor• sulliJo Jo ouro. 

Turlo istl) é cl)ntra.prodncente e lembt•o-me 
'le ter ainda lido no relatol'io (lo S. Ex:., que 
é um dos mals bellos cotnpendios de finanças, 
a eonh<>cida respostt d~ttla por um celebre 
banqueiro inglez a lm•U Stanhope: «1\legrú~me 
d~sta mediria porflne a rotltTcção do premio 
me torna o princiTJal mais garnntido.':!Jo 

Com eiTeito, nãn convertidos, os titnlos de 
4 °/0 por'! em subir decotttção j mas o camhio doo
cera simultaueamentf!; subindo ainda artnelles, 
mas cahindo aindn. mais o cambio, tndo afinal 
se ~_tesvalorisa~a. 

Isto quer dizer qne esses titulas concorrem 
como Lombas aspirante:; 11am a destruição 
dos valores, e, em substancia, p01-ra a. propria 
nuUitlcar:.ão. 

concluo dnhi, Sr. prcsirlente1 que os pos
suidores das apolices cem vertidas, pelo pro
jecto em discussão estar[o nas mesmas con
dições ou po,1erão drtr a mesma resposta do 
ricaço inglez. 

Sinto Dão poder dispntat' o terreno palmo 
a palmo, discutindo o p~ll'ecer da commissão, 
não por instantes, nem por horas, mas por 
dias inteiros e snccP-ssivos, até um de nós ser 
vencido. 

AtO então ainrla. reo1t:u'-me-llia i\ esperança 
de (]UC o projecto trinmphasse, pois que a sua 
(lecretação é uma obrigação que se impõe no 
momento. 

o debate illimitatlo porém é imyJossivel, 
porque a tanto não chega a força de um 
homet.l. 

Mas, posto que me fr1lte o tempo, e que tenha 
deante de mim uma cerebração excepcional, 
como to1los reconhecem, e nnanimo contr<1 mim 
toda a itln'3t.~·e commissão de fiuançns, toda
via. não desespero. 

Acho que o assumpto H grave, que della 
depcntl•J lt salvação da prttria, e que por isso 
não ha rle morrer na. 2a discussão. 

Não é muito patriutico recebernos a pro
posição da Cam1.ra no pünmar dn. escada, e 
at~ lmverit oliensa não lhe damos as honras 
da 3" discussão; seria uma. prova de gne nos 
esquecemos comple-tamente dos destmos do 
paiz. 

O nobre sen;tdor representante pelrt Bahia 
tem a olJrigação de nos convencer ; S-. Ex. 
certamente o rara, mas ó preciso que os mem
Uros rlesta c>~.sa não neguem à Gamara. dos 
Sr8. Depntmlos a.quelle intuito e sentimento 
de patriotismo que a propri::r commissão lhe 
reconheceu. 

E~pero qne n proposição da Gamara và á 
outra. discussão e responderei dcsdejâ. a quaes~ 
quer observações que po1• ventnra faça o ii
lustre relator tla commissão, bem como outros 

'. " 
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'Si.gnatariosdo parecer. Jnlgo·me infeliz, Sr. 
presidente, por achnr-me isolado e por ver 
que foram acceitas !:iem rostricção as conclu
sões da commissão. 

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 1892 

(Vide pag. iOl UJ 50 vol.} 

o Sr. AJD.crioo Lobo -0 bello 
e eloquente discurso que o Senado M11ba. lle 
ouvir c~mmoveu-me bastante; mas, infeliz
mente, nrto pôde destruir uma s6 das consi
derações que fiz em favor do projecto da Ca· 
mara dos Deputados. 

O illustro senador tePminou faz{lndo-nos um 
appello ou uma especio de advertencfa- para 
q. ue n~o inauguremos na Republica o regimen 
do calote. Concordo com S. Ex.; honremos 
sempre os compromissos nacionaes. 

.Mas ao me$mo tempo que p:1ra com a Ca
mara. dos Deputados fm S. Ex. da maior 
gentileza e Ua maior cordialidade, diz hoje, 
depois de se ter referhlo no parecer a. sug
gestões capciosas, a sophiRmas e a. paralo
gismos, qu~ aquolles que votarem por este 
projecto tião improLos e faltam a fé dos con
tra.ctos. 

Ha, portanto, uma distincção a fazer na pes
soa do orador: uma vez S. Ex. é gentil e 
gracioso para com a Gamara e seu projecto ; 
outra vez, porém, é censor e descoUre imrro
bidade nos argumentos daquelles que accetta
ram e acceitam o projecto. 

Deseja. S. Ex. quo a proporc~o não vençn. 
a 2a discussão. E1,1 represento ne;,te momento 
o desespero da agonia nacional, o direito de 
todos os contribuintea e _Ja mór parte dos 
capitalista~ e j:.'t.mais o interesse das indivi
dualidades. Vejo, do um latlo, o Senado, por 
sua. commissão de finanças, apoianrlo inconilí
cionalrnente, unanimemente o pnrecer do 
illustre ex-ministro da f,tzenrla; do outro 
lado acho-me eu só, fraco combatente, não 
versado em finanças, homem sem eloquencia 
e sem influencia nesta casa (nao «poiados), 
apenas escudado na grande causa dos interes
ses conectivos. 

O duello é de certo dosigual. Mus da lei· 
turà dus legendas biblicas lembro-me que 
outr'ora um pigmeu sob o influxo da inspi· 
rnclto religiosa i(nspirnções que hoje para nós 
são as do patriotismo) pôde vencer um gi
gante. 

Disse S. Ex. que não haveria nenhuma ol
íensa â. Camara dos Uepntados si rejeitassemos 
em 2" discussão, liminarmente,sua Proposição. 

bto é realmente passivei, quando se trate de 
nmn. medida commum, sem importanci:o al
guma, mas não quand.o se atiram accusações 
àquella_ cn.marn., aprt~Sentando-a como um 
tribunal de improbiditde, quasi que r0 de tmn
carota, e ella nem Riqner se -pride def~n1ter! 
Seu projecto será <lSSim asphyxiado n'uma só 
discussão, sem qne se erga uma ,·oz para sus
tentai-o 1 

E tra.ta-se de um projecto de ordem secun
daria, tle pequeno valor 1 Não i elle corre
sponde a uma necessidade do uia. Mus que 
attitude tomará a naç·ão vendo o contrasta 
eotre a Gamara dos Depntado::; procurando 
alliyiar os onus dos contribuinte::J, e o senado 
não discutimlo, se11uer, o a.ssumpto, passando 
sobre elle rapidamente e sentenciando, como 
o JlOntifice romano - nort posswnus! 

:--i o projecto for meditado por esta casa, si 
não crescer em torno delle o silencio, si for 
l!em doLatitlo, eu estou corto (peço licença 
para enunciar este juiz) de que elle serà. 
triumphante, como o !bi !llt outru carnam. 

Disse o illustre senatlor que a apresentnção 
do projecto produziu na praça um certo abalo . 
Ma:-; o que se olJserva. é que as apolices de 
5°/o estão acima do par. Não comprehendo 
qne se désse abalo sem que as apolices des
cessem Uo seu valor habitual no mercado. 

Portanto, esse abalo e toJo artificial, é uma 
'Pura i\lusão de S. Ex., sã.o eclws de iute
rosseR que resnnm e que emhaem a lloa fé tle 
S. Ex. A cotação do merc:ldo é o thcrmo
metro infallivel do -valor da~ apoliCPS e as de 
5o lo manteom-se airosamente em nivel supe~ 
rior ao pnr. 

S. Ex. atludiu ao que eu disse sobre ~ im
prensa. 

Eu não toqnei na imprensa ; porque, como 
José de Alencar, pensn que ella. e a toalh;t em 
que a civilisação enxuga todas as m::tuhãs o 
rosto. 

Ohservei que a. imprensa npen~s iniciou 
a quostilo e que S. Ex. logo capitulou, sem 
prévio exame_ e discuss..1-o, fugindo ao obje~ 
ctivo do inh:rcsse nacional, tudo em prejmzo 
1lo araria e do povo. A imprensa, por mais po
dero!:!a que sejn, por maior conta cm que se 
tenha, não é a opinião de um só jornali::ürt 
ou do autor de um artigo inedictorial ; a imw 
prensa é o conjuncto de todas rolhas diari.as e 
uã.o se pôde invocar seu aresto, si não quando 
é geral, textun,l c bem fundamcnt..'ldo. 

Eu vi, com pezar de Minas Geraes, quando 
alli se ergueu o p:1I"tido republicano, n im
prensa flumincnsd enxovalhar a minha terra; 
entt'etanto a R.epublicd. proclrtmou-se a 15 de 
Novembro. 

A imprensa triumpho, SAmpro, é "t'erdado, 
mas so!J condição tle- significar a opinião na
cional, om vez de urntt. oPimão de occasião. 
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E' bem recente o facto U<1. imprensa e:-tigir 
do Sr. Florirmo Pe;xoto a eleiçã.o de um Pre
sidente de Repnhlici'l extranumerorio j en
tretanto, pergunto: iez-so n eleiç~o .? Não se 
commetteu ess·~ er-ro, e elle contmua a ser 
Presidente legal e constituciona.l da. R.epn
blica. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES:- Contra a Con~ 
stituição. 

o SR. AMFJmco Lono:-Contra a Const.i
tuição. não. Eis aqtti, Sr. pr-esidente, a peri
gosa. p':'Op:"lg:'l.n'h dn. imprensn. que se tornou 
responsavol 1_1elos ar;tos de lO abl'il t t0do:; 
aquelles motlll:3 ftlinr-~lm-se a opinião da ,im
prensa, mas opinião que ronda a cad:t ms
tau to como a onda. 

0 SR. PINIIF.IR.O GUEDES 0 governo que 
não se rundu. na lei, tambem muda como 
a ond<> .. 

o Sa. A:MERICO Lono:- Sinto, sr. presi
dente qne um apnrte do hom·ado senador 
désse lagar a este incitlente; mas é innegavel 
qne todos os actos da collsplr;\çfí.o f"oram pro
vocados por snggestlles d:t. imprensa. 

o Sn.. PINHEIRO OtTFJrms:-Não houve sug
gestão dn, impron:o;a. Porventura fui eu con
spirador ~ Nilo fui preso ? 

O Srr. AMERICO Lono:- V. EY. negr\ .:t exis
tencia. da conspir;tç[o, e todn. a impro3n::..,'\ nffir~ 
mou-n.! Niogucm podo conte:;ta.t' que o.~ netos 
de 10 de abril não teriam 1ogar, st não fossmn 
as su,.,.gestõ<2S rl{l. imprens.1., que por isso 
detlesbse tornon responF:avel. Daqui_ concluo 
eu: a improns., lwjc não consagra a opinião, 
pori'J.nnntu elh\, mnrh de uma hot·a. pnm outra. 
Nestd termos, como e que pn.r:1, se con
to:::;.tar o pl'fljel'to em 11iscussão se invoca a 
auto!'ida1ht Ua imp.rcnsa., si eHfl não tem a. re
sponsabilid::vle dos estadista;;;, ntio a criminal, 
mas a responsn.biliUade politica '? A. imprensa 
é a. atalaia d<\ civllisação; porém em nosso 
'{)air, é ml!ito Ctl.ra e. a tal g~3:o que no, t •mp11 
ao impMw os p:1rtL1los polltJcos nunca pu
deru,m manter ar]. ui um orgão constante. Ella 
preeisn viver, e pergunto: não são os capi
talistas não são as sociedades anonymas, não 
são os a~gr:mtarios que su:-:.tentam ou dominam 
a imprensa. ? Pol' certo que sim. Não se lhe 
'Póde, pois, exigir ou espBrur SAV~ra imp.w~ 
cb.liLlude, nem ha neste conceito oiTeus
a.lgum:l, p~rqnG n1'to se yoctc:n. dizer pa-rn 
ticula.res os mteresses de co lectt vtdade:'l,como 
:;;_ejnm na socied::ules anonymas, e .m.~tr.:;.s, em 
que se concreta. e duplicn. a achvJdade do 
seculo. Em summn., o illnstre senador peln 
Balda cujri. t\Usencia cu lamento, não podia 
appell'ar pn.rrt a imprenso.. 

o. Sa. Pnmruao G"t'EDES dü.(um aparte. 

o Sn.. AMERlCO LoBo:- V. Ex. está.c_om 
a imprensa do passado e não do presente. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES:- Eu não SOU 
homem rlo passado e nem,do presente, sou do 
futuro. 

O SR. AMERICO LOBo:- V. Ex. leva a 
questão pnra um terreno inc.onveniente; 
esta até fallando contra o venc1do. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES:- Tenho O direito 
de emittir a minha. opinião e lamentar a 
de c i são do Congre$So. 

0 Su.. AME RiCO LODO:- A decisão não 
partia ser mais correcta do que foi ; e si 
decidisse o contrario, seria um Congresso de 
Calinos. 

o SR. Pl\.ESIDENTE:- Peço ao Sr. senad9r 
que cinja-se â ma teria e que dirija-se à mesa. 

0 SR. AMERICO LoBO:- 0 illustre senador 
pela Bll.hia disse que nesta questão se confunde 
a pessoa do capitalista com a do contribuinte, 
de um modo extraordinario. ~Ião duvido que 
se dê, este consorc.io mystico se considerarmos 
o todo orgauico, de modo que bem se possa 
seo-uir a errone:\ opiniã.o de Voltaire a Con
dof.cet dizendo com Malon que as divida 
public..~s são debitas que a. mão Llireita, o con 
tribuinto, poga à mão esquerda, o capitalista. 

Mas, segundo exprime o parl':lcer, isto anão 
póde se dar, porque, o q\1e quiz e quer o nobre 
senapor pela Bahi~ 1 Extraditar as ~polices 
internas do Brazll para o estrangeiro,_ de 
modo que o nosso capital se volva pa.ra. a 
indnstria e o commercio baixando o juro, 
como na phrase de Turgot, em seu refluxo, 
o mar mostra á cultura novas terras que 
encobria sob suas ondas. 

Nlas não ha, não pórle bn. VGt' essa 'Per~ 
r~ita confusf\o entre o contribuinte que
O:lgn., e o ca.pltali~ht que se aproveitou do 
lance de fortuna oiTerocirla pelo Governo Pro
visaria, e gf,za do uma t~xa. de juro nunca 
vista em nl-'lção nenhuma. 

s. Ex. cnnf ~::.::;ou que a bxa em ouro sobre 
a importação foi qne serviu de base capital 
par:'t a sua conversão de 1890. 

Sem a importaç.ão em meta.l, seria impos
::iivel, incomprehensivel a conversão, pela 
qual se prometteu ao capitalísta. juro 
em ouro, em vez de papd. O governo 
tinha feito o grande recrutamento metallico 
nas nossas praias ou nos nossos portos: ; e 
como exigisse do contribuinte uma elevação 
extraordinaria da seus sacrH1cios na troca -de 
serviços, -por equitativa reciprocidade, quiz 
rmgar na mesma especte os juros dos titulos 
internos. 

Disse S. Ex. que o imposto de ouro cahiu 9 

e declaro que cahiu contra o meu voto. 
Op-puz-me a esse respeito no Congresso Con
stituinte, mas depois, no 'Ponto aquo ch.egaram 

.--~ 

- , ___________ ____,___., ··~--
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as cousas,pmlen1lo o governo deste paiz razer o 
segurú pa-pel1le banq noiro e regular o cambio, 
devia~so manter nquell.:\ ft.irma do co!Jr,'lnça 
dos imposLos aoluaneirns, em vez de ag-gra
val-os com umtt pnrcentngem tão exage
radamente rl~:::.proporciom-1.1. O actual Ol'Ça
mento, inf~lizmrmto, fúi aqni voto.do sem 
discussão, e pnsso dizer que nem siquer me 
levantei pnrn. votai-o. . . . 

Nií.o tenho, portanto, rcsponsnbthJade, so 
me r.osso aceu,;ar de uma. falta- a du. inercia 
do silencio- ; mns os acon tccimon tm; tinham
me encerrado comple-btl:lOI1tP. os L1l1i0s. 

1\IHs, si o imposto cm onro cahiu contl·a a 
minlnt opinião e ade S. Ex., o que se se~e é, 
que é impossivel an Estado manttH' a e qui va
lencht: ulluido o alicerce em que se rundava 
a conversão de 1890, estava tambt>m alluida 
a mesma conversão. Isto e que fica ·claro como 
a luz. Si o Estado se comprometteu a, p·1gn.r 
a seus devedores internos os Jnros do seus 
titulas em ouro, ern. porque ouro se cobrava. 
em suas fllrandegas; mas, si o Esta1lo não 
recolhe mnis esse metO..l 1 si ello não o po~sue 
e si só tem pa,pGl-mocdn, como obrigar o 
Estado a e::;se sacrifl.cio. sem nenlluma corre~ 
lação ou com pcn sacão 1 

Oh! arguis a hypotlte\<e d.'l. iniquidade 
de que seja victima o cre.Jor, mns não consi
derais tamlJL•m nos direito~ do dcveJor; e 
porque se diz que o devedor deve solver a 
conta ex1ctn. rio seu capital, replic:lis quo isto é 
uma baumtroh rfl.rrial, que é um sophismn., 
que é n. flore:o;cencia rle lodos ~sses vicias novos 
implantados nrt RepnlJ!icn. sobre os destroç>o~ 
da moral fhl monnrcbia! Nã.o,o interesse Ua 
nação, qn~ é o rio cnntribuioto, ó :;uperior ao 
do credor ató onde f0r justo; e O ponto C:lftitaJ 
da qnestão ó snlHlf, como disse precisamente 
S. Ex.- si o eapitnl deve tamlJem ser pago 
em ouro, ou o; i sàmento o j tll'n. 

Sr. presidcntfl, que o capital n[o ó pngo 
em onro, alétn do que eu rli.sse e que S. Ex. 
confirmou, n~m o pndia negar, isto e, qno os 
nossos capitalistas só estão haLituudot'l a ver 
a especte em que B-C prrgn.m OS juros C a COil
tar com n.. 1"<-tltn. da con vors11o o com a im
TIO~sibilidad~ do resgate, que foi uma Pl'O
messo.. ni'to cnmprirl.a no tempo impet>in.l; rro~ 
va-o mais o texto elo decreto de o úe ou~ 
tuuro. 

No mutuo o jnro é o accessorio i o capital é 
o pl'incipal. Nos nossos emprcstimos con
trahidos na 1-i:uropn, estipnlou~se acaso o 
pa.~mento dos juros em ouro 1 . 

Certu.tnr'nte subentendeu-se o Juro em ouro, 
porqne o capitrtl ó em ouro. Sendo, portanto, 
o juro o acccs!;orio, desde qnc eu me oLrlgo 
a. pag<'lr o c<.1piL1l cm ouro, não preciso dizer 
que o juro sC'ril. tamb~Jm assim p:1.go; mas, si 
me obrigo ::t p~gar- em our;1 sómcnte o acces
sorio, o juro, segue-se que excluo o capital 

do pagamento em ouro. Qunl a mzão por 
que, tr·at11llLlo-s0 de um capital funchv1o, de 
nmn. renda perpetua, quf1 serve de CPll·iro à. 
fo1•tuna partiC'nl»r, e de cvft·e de Ueposito 
pn.ra toJas as ecouomias, por q ne razão não se 
1liria.- «o princip:1l, o ca.pital, ó pngo em 
ouro-»- mas sómento « osjn-roi:l em ouro «1 
Logo, como eu disse, a inclusão da, esp~~cie de 
pa:Znmentus dos juros é u. exclusão do Cclpit:-tl. 

Não hu. por isso, ao contrario do que 
exprime o rm.recer, homogeneidaU.e entre ter
mos tão dl1Teren1es. 

Tanto é assim, que v;1mos reduzir a ques
tão a uma simples hypothestl : uma pe~sóa A, 
oLriga-s-e-â n. pagar o outra, B, a quantia de 
um conto de reis, C'.uja especte não nomeia, 
mas estipnla a. solução dos jurvs em ouro; 
haverá qnem diga que B se,j:t ol1rigado a. 
p!lgn.r t.'lmbem o CD. pi tal em OU['O, quando elle 
no instrumento úe contl'Hcfo excluiu o r:-..1.
pital e s{J mencionou o accessorio 1 

O SR. E.5TK\-.E;'l JUNIOR- 11as não é esse 
o costume: quando se fuz nm contr::Lcto, em 
que se hm1 tle pag;:~,r os juros cm ouro, o ca
pita[ é bmhem ouro. 

(Ha outros np'Y.rtes.) 

0 SR. AMBRICO LOBO ~ 1\fas V. Ex. tem 
aqui pres13nte:-J os- titulos a que se refere'? E 
que thzem olles 1 

O SR. EtJTEvEs JUNion. dã um aparte. 
O Sn.. AMEmco Lono ~ Is~o ó outro caso; 

não pnssa d~ um emprcstimo l1cticio. 
o E~ta.Uo não pr1rle fluer do:-;,;;e3 emrre

stimos; 11ã.o pàde contraltir divitlas sinão ao 
par ou pouco abuixo do par. 

Ora, si essa emprez1., a qu~ V. Ex. se re
fere, rcce\Jeu papel-moeúa muito abaixo tio 
par e ainrl:t se olwigou a pn.ga.r o c:tpit.ll em 
outea especie 1\ilTerente, e mais valiosa, 
qne contracto sem nome e::;se l 

Nessus transacções não é licito ao governo 
pensar de leve. 

O Su.. EsTEVES JUNIOR -Posso afiançar 
que muita gente não converteu apolices de 
5 .'\ 1, porque não contn.va com a baixa do 
cambio. 

O SR. JoXo NEIVA- At'~ esta,belecimentus 
bancarias não converteram. 

O sn .. A:\mmco Lono - PlJLle-se sustentar 
a nJfirmn.tiva de VV. E.E:c, argumentando~ 
se com o pren.mllulo do tleereto do G de ou
toUro, cm que o governo :lterravn. os pos
suidores dns apolices de 5°/o com n. per
spectiV,L indetlnita d<-L convcrs~to. A e~se terror 
póde~se attrihuir a conversão rle 133.000:0005 .. 
1\Ias contbsse-se então n:t manutenção da 
taxa cambial, que importa~ Dada e::;sa hv
pothese, qtw e a da expo;;;ição do decreto 
âe Q tle outubro, "' consoquencia seria a 
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inercia, porque a. rlimiilniç[o de 1 °/u o!Te
recida it taxa de juros correspondia it diffe
renclcntro 22 o 27 dinheiro;:;. Ne:,tes termos 
não se explica corno ó que, <'ontando-se com 
a pormano)noia do c::~.mbio, 13:i.OOO poi:l~uidores 
do apolices tive~H:lm corrido pcm'l. con
vertei-as. 

0 SR. ESTEYJ!:::) JUNlOR dã um n.pa.rte. 
O Sa. AlllERXco Loco- V. Gt. é um ii

lustro L:o~uqueiro, tem da· lo pro vos do seu p'l
triotísmo e de amor a H.eruLlicn, mns esta 
agora da.ltonico, tudo venU.o amarello ... 

O SR. E:-JTEVGS JUNIOH. - E' qu8stão de 
honra, tle contracto. 

0 S!L AMERICO LODO- Por sua educação 
c sua po~ição esp~cio.l est{L V. Ex. com juizo 
preconcebido; mas ngoi'rt r~ or>casüí.n de cu 
fazer um appcllo pnm snn, intelli;;cncia o seu 
patt·iotismo, e estun cer'Lo Ue que V. Ex:. lm 
de appt'OVH[' o prr1jecto em tlbcu::;:são e favo
recer a sua. flocrl'tnção. 

Disse o nobre senador pC!la Bahin. CJUC en 
tinha. incorrido em erro rudiment~l. quantlo 
observei que a conversão de 1800 ainda 
não estava terminado.. 

Fui muito clm·o, nem S. Ex:. porlin me at
tril.mir est:.t. ignorancia supiníl. 

E' cousct muito vulg;lr: quando o Estado es
tipnla. as condições de uma. novaçiio de sua 
diYida, e o credor declara qne as a ceei ta, não 
ha 1wgar que o negocio estit feito 0 pcrfeitu: 
m1s n. n·ttureza. excentrica da conver5ão de 
18\JO é que me rez duvidar si Ue fact_o tí
nhamos agora de julgar um!l. conversi'io ou 
nova~ão '·er.iadeira, ou si .:lpl)na.s se trata de 
simples substituição de titulas, airula não con~ 
summada. 

Em to Ias us conversões, quer obrigatorias, 
quer facultutiva::;, J::>etnpl'e se o!feroce ao par
ta.dor dos tiLulos o reembolso das quantias 
adoantarlns, ou novo titulo; m:'ls m. con
versão pnrcial e frt~gmcntnria J.c 1890 naJa 
se oiterec~Ju aos por·tltdoreB dos ti tu los; niio 
houve, pois, innovaçi'to, ü o mesmo tilulo an~ 
tigo que sut..siste, apenas mudon-se cm alguns 
a cspccie da. moedl\ p<~l'_a o pagamanto dos 
juros. 

Por isso concordei que a conversão e:rpo:::.ta 
é, como tlisse S. Ex., uma tentativa de des
convcrsüo, porque não ha mudar condições 
primordiaes. 

E' verd:lde que cm toUas as conversões 
nunca se numeram os ca.pitaes ; assim é que 
banqueiro~ realizam quotVli:mr~mente tnil1l<L· 
res de tran~acçõrs com dispensa da moeda. 
Em Londres I'eina o Cleariri(J·Hvuse; casas 
como estas são universaes. Ninguem ignnrn 
que a escriptn- pnr tneio 1le compensaçOcs infi
nitas aporfoiçô t mais operaçn~s que o motnl, 
Cujo curso_ mo.terial e primitivo qua~i que 

cessa. nos centl'OS Ja c[vilisação, como si :i -
libra esterlina fói\t um sól, tanto mais radioflo 
e fecundo qtmnto mais apparentemente movei, 
e tlxo Je fado. 

Mu,s na oonvor.:üio de IBDO não se propo7. o 
reembolso de capit:~e:::;, re::;trin;.;imlo-sc a ope
ração a. mudança rle titnlo"; a conversã-o não 
foi, pois. real e compll'i:t, porque tão sómente 
se otreroceu aos capitacs Uffi(t, diminuição Je 
juro pngo em nova especie. 

Isto po'>t0, st os titul<l::> antigos ainda. não 
estão suLstituirlo~. m:1s sómente c::trimbudoS 
e, si o Congresso Nacional n.inda não conheceu 
do as·mmpto, é lícito, dizia eu, dnvidar si a 
conversão de facto e direito esta ou não con~ 
summada ••. 

t) SR. ESTEVES JUNIOR dà. um aparte. 
o Sn,. A)IERICo tono- Toda conversão 

lk1.ncelrin tem inconvenientes, mns os males 
da rle 1800 ultrapa~sam a veroscmelLntnçu, por 
ser uma inirpüd<ule que por (]nrtlr]uer motiVO 
dous terços Jos po~suidore:'l de apoli·~es sejam 
priv<'l.ios do gow do juro exorbitante, dado 
privilegiadamente ao outro tet•ço. 

o Go~:erno Provisorio não tinltn o direito de 
lançar mão de um expediento em cujo bójo 
se cscondhm tanto::; rlesf,tvot·es pa.ra alguns 
tle seus credores quantos f<tvores ilnmodera~ 
dos pa rtt ou tr( tS. 

Por isso obsen•o que a conversão faculta
tiv l t>omo está não ó aeeitavel, '[IOrque im~ 
porta ate em um perigo. . . 

Como VV. Et<~x. podem legttJmar uma· 
conversão em que dons terços_ dos contri
Luintes estKo p:trn sempre sep \rados dagu~lies 
que puderam l•1r uas entranha~ da vtctima, 
que e o cortleiro hr.tziloiro ~ 

(Ha varias apartes.) 
o SH. Aãmn.rco L•Jüo --Respondo a VV. 

E Ex. que o E:slarlo não rompe compromissos, 
porque haja de::;cido o cambio. 

o argumento da qné1la. do c::unbio affigura
se-me até contra-pr11ducente,porque esse facto 
é a ruina nacionaL .. 

o SR. JoKo NmYA dá um apnrte. 
0 SR. AU~RICO LOBO - E o governo está, 

no direito Llc convcrtel' e de sahir qun.nto 
antes desse perigoso desfiladeiro. 

(Ra varios apartes.) 

O SR. ArtiERICo Lono- VV. EEx. não me 
rlão razão, porl']_ne o:; tão magnetisados pelo pa~ 
rece:r e peb a.utm·idade daquelle.:; varõe.; que 
o assignaram ... 

O SR. JoX.o NEIYA- V. Ex. tem tanta 
como ellcs. 

O Sa. AMERrco Lono - O rpw por mim 
tenho e t)il11!•l,.,,;uJent.~ ser alliatlo convencido 
a leal do interesse naclopal .. 
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O SR. JoÃo N:EfVA- Então nega essa qua~ 
li~ade aos outros ? 

O SR. A!I!Eruco Louo- São modos da ver. 
VV. EEx. entendem que a divida puLlica 
deve ser paga com falS(t rr:edilla. 

·Não, a nação é immortal, não pôde ter 
tomado esse oompromiRso como se contasse 
com a successão ·cte militare:) Uo gerações Ue 
prodigos. VV. EEx. entendem, u Jes[Jeitu do 
tudo, que o brio nacional esta em elevar ou 
em doUrar Ulegalmente os capitaes ernpre:~ 
stados ! 

O Sn.. Jo!o NEIVA-Não sonhar. 
0 SR.. MANOE:L VICTORINO dit um O.pal'te. 
O Sn.. AMEHJCo Lona- Em resposta, a VV. 

EEx. digo que desejo que o Senado se constiw 
tua cm commissão geral e ahi discuta prim0iro 
o assumpt~>,para depnis tr;ltur dei lo em sessão 
solemne, pot,11uo vejo aqui opiniões e apartes 
desencontrudos. 

Tão convencido estou da. lisura c da neces
sidade do projecto, que não recUo deante 
deste al vitt•u : que o Seuarlo se constituu. em 
commissito geral, para tratarde::;to momentoso 
assumpto. 

Por que n[o me n.uxiliam VV. E Ex:. neste 
intento 1 lião de VV. E Ex. deixar, frios e 
indiiTerente::~, que naufPagne o projecto na 
furia dos escarcóos, com que luta, e aonde 
cruza n.!nda seus fogos toda a -bateri 1. de illus
tracOos assestada contra a patria ~ (N ao apoia
·dos). 

Pois bem, propon hn nm meio de servirmos 
ao prtiz, e peço aos nobres sena.Uoros, qne me 
honram com seus aparte;.:; que me auxiliem 
ne3ta campanha. Lemhro-lhu~ que temo~ Ue
veres superiores parn. com o paiz o que o Se
nado nõ:o póde sacrificar t.lireitos nacionnes, 
votando a conclusão dostu parecer, qun.l se 
fóra um doo·ma, e assim pronunciando-M 
contra a ver'ào1de e contra a juo:;tiça, induzido 
por falsas apparencias. 

0 SR. MANOEL VICTORINO- Appar~n
ci::t.S 1 

0 SR. AMERICO LOBO- Apparencias, sim ! 
Convido o illustrado represent:tnt~ da Buhia, 
que se estreou tão brilha.ntamente, ao illustre 
senador pola Para!Jyba, que s~mpre elucida 
tão l.Jemas questões em qae se envolve, e a. 
todos os noLres senadores,ernftm,que me hon
ram com seus apartes, n aceitRt'em o alvitre 
da commissão geral do Senado, pam se resol
ver sobre e-ste mesmo projecto dtL Camara dos 
Srs. Deputado::>. 

Talvez triumphA então a iJ.ea, blvez que 
seja suf!r.tgüJ.a. Poderá ter porventura con
tra si a rc~rovação rl:t commissão de fiuanps, 
mas podem talvez conquistar para si a maio
ria do Senado. Constituitla. a commissão geral, 
não mais continuarei sOsinho, nesta posição 

singular, a que me condemno, ha.verá q-uem 
me ampare e dê a mão, no empenho, em que 
estou,Lle procnrar mostrar ao Sonado que olle 
não deve sacrificar sua sabedoria ás nugas 
que se levantam contra o projecto. (Trocam
se tMtios (!.partes.) 

Pois não é uma nuga dizer-se que·a medida 
é a procbmação do regimen do calote no 
seio da repuUiict nascente ·? E quando se de
clara nltu e Uom som quo se d(wem r,~speitar 
os enc.:1.rgos tlo t·statlo, mas que é preciso 
adoptar uma. pt·ovir!rmcia nccess"ria. aos inte
res~es nacionnes. não é desconhecer o rocio· 
cioio e o direito replicar-se immcdiatamen
te que isto e um paralogismo, uma deslealda
de ou um sophismu 1 

Quaes são as normas dos contractos rle uma 
naçã.o '? 

Serão acnso ciiversa.s d,\s que regulam as 
relações privrvlM 1 

E desde quan•lo não é liso estender-se por 
nnalogi:t a npplicnç-ão (los principias geraes 
Je J.ireitu ao~ contru.cto" put>licos 1 

Já tiv-e occasião de dizer que rão fallo em 
interesses particulares rle nenhum dos posstli
Jores de upolices ; fallo em nome do üller8s
se nacional, e a cummissão rui omiss1, ne::;te 
esforço em que pr('Ci:3o ser auxiliado pelo il
lu:stre orador que me preced0u. 

O SR. Jolo NEIVA- O devedor não póde 
impor ao credor o juro de sua. divida. 

0 Srt. AMERICO LOBO- Veja -y. Ex:. qne 
isto prova, dem<li~. O devedor é a 1mç._'ío, que 
tom u. jus ti" 1 e o poder, .• 

o SR. EsTEVES Jt:NIOR - A questão é de 
boa. fé. (Trijctlo-se outros apartes.) 

0 SR. AMERICO LODO- Sou filho du uma 
terra, onde no seculo passa!lo, coufurmo se 
v é dos alvarás portuguezes, os pagamentos se 
faziam em out'O em pó, quo se pesava na ba· 
lança quotidíaua. 

O filho tles~a terra, onrle a simplicidade 
e a lealdade sü.o caracterbtic:IS, nõ:o póde 
aconselhar ~l seu paiz nenhuma de~lealdade 
ou quebra de compromisso. 

Jt'~ prov-ei, e provarei á saciedade, ainda 
mah5, si resolver-se o Senado pela cornmissão 
geral, que o decreto de l8QO não pr't.Ie ter 
esst~. inttlrpretn.ção qu~ o parecer lhe em
presta. Nem po·lia ser outro o pensamento 
manifestado pela opinião publica, que não se 
sabe on!le esta, que ó cousR impalpavel. Toda 
a questão e $tlJer si se deve pagar o capital 
das apolices em papC'l on em ouro ; e, apezar 
Uo LJello tli::;curso t.lo illustre senador, não estou 
convl.!ncido J.e qno o deva sBr em metal. .. 

0 SR. QUINTINO BOCA YUVA- Mas O go
verno não promotteu pagar om ouro ~ 
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0 SR.. AMRRICO LOBO- Não façam-me· a 
injustíça de sup.lvir qnc no·mustrw_lo sencuior 
pela Ballia rlist10go entre o ministro e a pes~ 
soa; não: tanto o minish'o como o hon)em 
formam um ser unico e solid.ario, e não se 
podem l'lepr1.rar um do mitr·o. 

Mas S. Ex. Ui'::i~e q11e ~n. dt~chr::tção do 26 
de outubro s~ <~cluwa incluir.la n obrit,"~ção 
do pagam8nto em ouro do capital empregatlo 
nas npolices. _ 

Si assim era, por que a declaração pns
terior t 

O SR. QUINTINO DocAYUVA _- Vinha dos ... 
fazer duviUas. -

O SR. AMEtuco LoBo -Em uma. declar<"t
ção redunU.auto, porqn~ rep~>th o rlecreto, ou 
umn. innovac;ão. Porta.oto, de dtHl..S, uma : ou 
o capital em ouro nfio er,1.. a lJn.:;e do decreto, 
e úeve ser este cutnprir-'lo em sua intdgrltlade, 
ou a J.eclm'<1ção oillcial era uma redunrlaucia. 

O dilcmma é irrespomlivel. 
Senhores, nunca. houve ministro rh fazen1la 

no Br.1zil t.:to pn.trmtiro e tão focun~lo como o 
nobre senador p•la Hahin.; ktço justiça ao seu 
granU:o merecimento c sempre o considerei 
uma notabiliJaU:e. 

Mas o Governo Provisorio organísou~se so1J 
a. Uirccção de um:t di·~tadum. Ora, uma. me
dida, c.omo ossa, da conver·são tle que se tratn, 
obriga, não ao governo que pro~~ede como 
gestor de negocias no neto dictaturial, mas 
á nação. E como pOde ser a. nação ol>rigatla se-
não pnr um dccretu ou por uma lei? Não nego 
ao Govorno Provisorio, pois, competencia para 
exporlir o decreto; mns, desJe que nl'lle não 
se contóm a estipulação perigos:t e J?l'flju
dicial, como se tornou, não temn:'l o diretto de 
exigtr do r.ovo si não os onus correspondentes 
ãquillo I'JllO Sr3' aclm consignado no ref8ehlo 
acto, o nuncn. o que consta ap1mas de uma 
declara.çfío singular do ministr•o Ua f<.tzonda, 
feib aliás fóra. da:.; esphcras officíae~. 

O Sa. QurNTINO BocAYUVA- Mas isto fazia 
parto rlo ~omplox:o pln11o financeiro do mi
nistro Ju. fazenda. 

0 SR. AMERICü LOBO-Não deixei de illli.I':l
villw.r~mo com este plano, embora me pare
cesse úe impos:;ivel realização, e ser inteira
mente imagina rio ... 

O Sa. QUINTINO BocAYUVA- Não foi reali
zado pela incompetenr,i:t de seu s_ucc0ssor. 

O Sa. Al\IERICO Lo no- Estou prompto som
pro n. saurlar os monumentll~ do Governo Pro
visaria. Ma5 a allog[v:ão. extravagante de um 
tles::>es mouumentos e posterior a. olle, nadn. 
provn, porqa::.nto, não sendo um decreto, 
não obriga no prdz. 

0 SR. MANüEL VICTORINO- Estava inti
mrunento ligado a um decreto. Quem tinha o 

direito de interpretar sinã.o o proprio minis .. 
tro 1 

O SR. AMERrco Louo- O ministro não po-
rlin. interpretar contra a lei. 

0 SR, MANO EL VIOTORINO - Mas nã.o era 
contra a lei. 

o Sa. AME RICO Lono- De uma 0 de outra 
fórma, precisava dn. sancção do dictador. 

Aqui temos o Lello exemplo de ver o ex
ministro subscrever heroicamente a sua de
claração; mas não podia haver outro que 
em seu lagar a repudiasse 1 

0 Sn.. MANOEL VICTORINO - Mas não hou
ve a minima objecção de quem quer que 
fo::;se. 

O SH.. AME RICO Lo no - Houve a dos % 
dos possuidores tle apolices. Desde que os ti
tnlos dobravam o capital, era natural uma 
corrida para a conversão e o resultado seria 
ontro, e muito diirerente. 

Eu não disso, Sr. presidente, que êram es
peculadores aquelles que concorriam à. con
versão ; sim, que as sulJstituiçOes ou in
novf1ç0es realizadas fl.cticia e parcialmente 
são m~didn. condcmnu.vel, que trazem a espe
culação e a joga tina., e que os banqueiros fa
cilmente se aproveitam desse meio para 
augmentar seus lucros f<tbulosamente. 

Não havia crise alguma em 1890; tanto 
que o ministro declarou que havia demasia 
de ca.pitaes; sendo assim, qnal a necessidade, 
que tinlt\ o governo, de con<Jetler ao credor o 
gl'ande IJonetlcio de desdobrar os seus capi
taes!! 

Qual er,1. o fim da conversão de 1890 ~ 
Attrahir da Europa o capital p:tra fa,r.er refluir 
sobre nossas industrias o capital indigenu, 
immohilisado nas n.polices. Frnstrou se o fim 
da conversão, mas o resultado della seria 
tornar extensivo âs divirl<~s internas o onus 
das oxternas ! 

E' cous.t que não se comprehende: porque, 
além de tuJo, fóra augmentar a. affi.icção ao 
aillidu! 

Vejam a que alJySmo nos leva a ínterpi'etação 
singular e leonina de pagarem-se os titulas 
acima ou ao dobro rlo par ! 

Isto é cousa que ainda não si viu em pai.z 
nenhum. 

O governo removerá para a Europa os ca ... 
pitaes de sua divida interna, isto é, doará o 
d.ôbro delb ou mfl.is de 133 mil contos. E, 
a quem doamos esta fortuna 1 A homens in
certos, a europeus desconhecidos; nem sabe
mos quaes sejam os felizes donat;trios. 

O decreto, assim interpretuJo,toma a fórma 
Je uma delapidação sem nome dos bens -pa
trimoniaes do patz; é a escravidão do The-
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souro, que jámais se põrle redimir, pois 
nunca ha veri ouro ncccssario para es3e 
fim. 

Pois, Sr. presidente, e,;te lado U0. quc,tão 
nl!o é realmente muito liso, muito cheio de 
dignidade, muito ch~io do ltonm '? Com que 
direito o mesmo marechal Deodoro ou o Con
gresso Nacional po1lia doat' ao capitalisb a 
metade ou o doUro da sua di vida '4 

Esta é a conSefluencia a que nos Ievn. a 
ma!fia do parecer. Vó-se nm espe;;sn ne
voeiro escurecer o horizonte, as conscicncias 
vacillam e no meio das truvas ::;e uu~ cotHluz 
as:;im p trauma. praht muito seguril ando me
drn tudo, menos o sentimento do dever, <~ 
consciencia do patriotismo e o pagn.mento 
exacto do que so devo. Então a sciencia 
do direito deixou tle ser a sciencia Uo bom, tlo 
honesto, úo justo, nom consiste em dar a. 
cada. um o que é seu; o que se qner é dar a 
cada um o que não é seu, mas do toU~s. 

Sr. presidente, ainrla um lado tla C] destilo ; 
tanto é o apreço qnc me merece o illustmdo 
senador pela. Bahia, ex-ministro, que não 
quiz us ~r de um argumento p~ssoal. que me 
foi agora lembrado por um dos illu::~tre~ 
memlll'OS desta co.~a; na. sua a.usencirL lanço-o 
porque, visto que a declaração Jo 20 de 0\lw 

tubro, úcclaração que não tem valor peJa falta 
pa assignatura do mareehal _Dcorlúru, 6 o seu 
argumento Achilles, lm em contt·a~te ou
tro acto seu rilais decisivo. S. Ex. imaginou as 
instituições l.Juncar!as como grandes macllinis-
mos que iam fazer prosperar a industt'ia. do 
paiz; derramou o credito a rodo; quiz com os 
seus actos crear em totla p·lrte u trabalho, a 
riqu~za, a producçiio. Bonita idéa, grande cm~ 
preza, nobre fim, ll;t verJade ! 

Mas d'esses bancO.ij, uns eram constitnidos 
sobre ouro com emissões triplns, e outros 
sobre apotices, 1le emissão par. Portanto, 
que valor ou imporhwcia tem ffiflis essa de
claracão do 2G de outubro, dcclarução feita 
entre aus!nte:::;, róra da esphera otflcial, como 
diz S. Ex. no seu parecer, dcclar<.<ção menos 
solemne ? 

O outro actú é um contracto Li-lateral, 
quasi que de prego. 

Pois bem; que valor deu S. Ex. ãs apoli
ces 1 O ll'ipto, ou mesmo o Lluplo? Não; e~sas 
apolices ahi figuram sim:plesmen t0 ao par, 
como garantidoras da emissão equivalente. 

Ora, o. emissão é devcrns uma cous:t 
grave. é exercicio d:1. soLeranio. que se 
transferiu aos bancos. Si nesse contracto ex
traordinario as apolicas não fOl•,\m recebidas 
si não pelo SAn valor nomin:ll, aoer,ar de ser 
pago em ouro o seu j11ro, como é qno ngora 
se quer dizer que a rleclarnçã.o de 26 de ou~ 
tul.Jro ê mais importante e t~m mais forçn, do 
qu~ e.sses contract..,~~, actos synallagmaticos1 

actos entre presentHs, em quo o Thesouro 
da naç:io tinhrL interesse tran:;cen~lental ? 

SabtH;e que nessa.s instituições bancarias foi 
pactua1lo que os juros se1'iam diminnidos, é 
I]UO o capital tnmbrnn ::;e llecmllporia, cm 
favor do tlovetlor, o E~taJ.o. 

Portanto, é uma cousa muito gmve saLer 
o valor exacto úo cnpital dossns a poli ~os, por~ 
que tinham cllas de ser amortisnda~ gratui
tamente e imputadas em pagamento. 

Entretanto. e:;tan1lo o cambio então a·haixo 
do par,~\ 22, o nnbr·c ex-ministro !la f<_Lzunlb 
admittiu as apolices pelo seu valor nominal 
em pa.pel~moeda. 

Não tive tempo de consultae os decretos de 
janeiro mas lm na. casa p~ssoas competente:;;, 
banqueir·os, lwmen::; itlustres no tlit·eito qur~ 
po,Jem e::;cbrecer o assumpto. Se h<t nes::;es 
contractos tle emissão Jos estaiJelccimcntos 
hnncaJ·io,;; nm resgate ta~ito em f~tvor Uo 
Estado, si a apolice se tlesvalorisa. até redu
zir-se a zéro, gTatuitamenttl, em conta rlo 
governo, isto em paga. da conces::;ão Ja 
emi;~ão c de outros Ltvores, ha portanto um 
valor legal tlado a e::;s:1:s apolices, o um valor 
rpw é rle suppor-se incont>~sta.vel, pnr•1Ue é o 
Estado qne recebe a su·1 propria rnoedH, o.s seus 
proprios titulas, e quem os coteja; é o Estarlo 
que garanto ao píliz q1w não S3 emittiu moeria. 
acima daquella qn:tntia. Além tl(•SSI3 cotr•jo, 
dessa especie de carimbo ídllcial, h a, o assenti
mP-nto dos rroprietnrios Jos titnluS~ poi'ifri0-
elle::l d••ro~m :t poli c~.;;; c concordaram rom a coR 
taçiio. Como 11tule hayer mnis quesl"io soLl'e 
o assumpto? A lblc cstct acalw.tla. 

Entretanto, Sr. presidentt~, depois de um 
::~,cto tão aut!JP.ntico e de consefJuencias pP.rma
ncntes, pois qne os Lancvs vão até 50 annos; 
dl3rois desses contractos, posteriores no de
creto, posteriores á dcclarnção de outuhro de 
umo; contt•actos so!Jre quo ropon.;;a. a boa f8 
dos porta1lores de notas dos bancos, contractos 
qt~e alTect<un as:;im ao ~overno como aos acci
onistns tios bancos e aos seus directores, depois 
de tudo isto. ain1la se dut·iJa, ainda se quer 
dizer que o Estado commcttuua grande impru
U~ncia, de doUrar prorligamentc ~L sua drvida 
em tavord·J desconlwciJos, pó1le-se rlizer, por
que o governo não podia. adiviniMr quaes seri
am os futuros po;::;suiltores de suaf-5 apolices. 

Não, Sr. prGsirlento, o IlliJStt·e e.t-ministro 
Ua fazenda defendt:u o seu Beta. mas neste 
ponto fui inf8liz. porrpw deu-lhe uma. cór 
que realm~nte e\le nfio teve. 

O decreto, como disse o illustre senado1· 
pelo Rio de J lW·iro, se prrndo a um systoma 
que foi destruido, iof.~lizmente. 

0 SR. QUINTHW BocA YUYA - Por quem 1 
O SH .. Aj,',mmco LoBo- Pt\la tlictotLlurt:~. Lu~ 

cena e pelai'J leb votlldas aqui sem discussão.; 

\ 
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Mas, como dizia, si o fim d<-L convcrsilo foi 
siroplesmentv auxiliar ns industrias fazondo 
immigr_ar capitaes da Eueopn para 'o Br·n zil; 
ben~tlcw que não s~ obteve, como deixaremos 
- C!'ltlcadas as gernçOcs vindonrns ? ! 

• Ex. o ex-ministro Urt. 'ru.z.endu,, como 
Py _nn.lião,scntirt animarta n ·ostattHl, o então 
deix~ t resonr na exposição de motivOs uma 
locuç · <JI! 1 não obrig<l a nação. 

O co tr.u.rio seria a enthr·onbação despotica 
da. rhe orica, oppondo seu~ Urilhos aos intores 
ses publicas. · 

O contrario seriarea.lmente<-tcalm.rcom todas 
as forrrmiidades, P•Wque a nação in1plle a sua 
vonta.Ue soiJerana. 

Eu já clisse, e vou tt~l'minar, n nação não é 
obl'igada sinão por leis e decretos solemnes, 
cuja. autbenticifJ~\1le ~cJa recOnhecida coril a 
saucção do porlcr· <'Omp•·tonte. 

Ora, n~sto J.ecruto de .-J de outubro não existe 
nada que nutoris9 o omts do p::-tgBmento Uo 
capit:tl cm ouro. 

A famosa ~ccl<i;r,;çfi:o não procede; -uma de 
duas: .ou ó I!Hüll ou i\legal, 'l os contmcto~ 
posteriOres demonstram qua elltL fui tlda. na 
sua conslderação verdadeira. 

Eutl'Otanto, sob pret1·x.to dell<~, quer se põr 
ao pniz o freio r~•rpAtuo I]A uma Ui vida colos
sal, d<? uma r li vida t.ãC? clrei:t do encargna, qne 
at0 o Illustr·o cx-mrmstro Ua fuzemla argu
mentou com a sua superelevação imprevista, 
condcmno.~,ndo o projedo, por'1u0 ellc não se 
propõtr h rliminrli~fio usunl de 1 ''lu nos ju
ros annuaos, mas a de 8 u; ou mais ! 

E' um snlto mot'tal, ~m 
0

duvida mas esse 
S:llto não f1Ji dadu pola Camura, qu;ndo votou 
a propo:;;;íçft.n, snjcitil. ngoru. :1 deliLerucão 
do Senn.do t (J!uilo Vem.) 

SESSÃO DE ·1 DE OUTUBRO DE !892 

( ViJ.~ pn.g, ii7 dv ;s-, vol. ) 

O Sr . ..<\..n-.crico Lobo-A sessão 
prorogada csk'L nos ultimns dias do seu encer
ramento, c t.lurante clla não se tratou de ma
teria mais import.a.nte do que a de instrucção 
publica, sobre a qual tive a honra de o:ITercccr 
um projecto, qttf' foi suh--;cripto por nlguns 
outros nobres collcgas. 

Esse prnjerto, que ó uma resultante da 
fusão dos dous externatos do Gymnasio Na
cional, que reprr>~Pnta a, ~com. mia, ou a con
servação de l!ot?-s elementos, assim no p-•ssoal 
como no matcrml, sobejo daquella institu t,ií,u 
ho,ic semi-morta; cs~:ce projcctu,que é laureado 
pelos nomes dos illu~tl'cs representantes, assim 

Ul'fADO -A-. '.10 

do meu estado· natal como (lo da Bahia, foi á 
respect.iva commis~ão, e o seu parecer é que 
cUP seja approvailo. 

Mas, lm e~t.ylo no Senado, sobre o qun.l 
chamo atten~,;ão dellc, as:"im como ele V. Ex. 
Sr. presidente, ao qual, a mesa., sem querel-o, 
par{~ee que concorre p<Lrrt obstruirem-se os 
tra.balhos du. sessão. 

Veja V. Ex. como o Congre..c;:=o e maljulga
du pela opinião, e cumpre por is.<lO que nos li 4 

hertvrnos de todas as peias inuteis, caminhan
do parn o hem publico, como a setta ao alvo. 

O SR. GIL Got"LART - A mcs..'t obetlece ao 
regimento e V. Ex. ha de concordar que elht 
não merece a l'en~ur8. que lhe estU. fa.zeuU.o. 

0 SR. AMERICO LOBO -Não estou censuran· 
do n. mesa, nem sou capaz rlisso ; póde clla, 
de hna H\ pra.ticnr umn. interpr0.ta.ção que não 
se,ja muito coi:1cidente. com o regimE'nto, e é 
na lett-ra do regimento que funcla.mento prPci
samcmte o requerimento que vou fazer, isto é, 
que o meu projecto $eja libcl'tculo dol'> abu.tlzes, 
por que :-:Ko abatizes totlos os imlledimcnto~ 
não lcgitirr..os. 

Trata-se de questão ger::tl. O Congresso esti 
na aurora de sua existencia e não convóm 
que medro uma interpretação que n1lo é in
teirissn. e perfeita, como deve ser a oLra hu
mana legislativa. 

Sr. p-rP-"=idente, de varias. commissões tram 
nos.so regimento. A cornmis:3!ão e uma esped~ 
de centro ou foco, que illumina o Senado. Ha
commisSão permn.nento, commissão esperial, 
commissão geral, e que 1!'\e pódc constituir o 
Senado, f' eommissão mixta, quando 6 mister 
fundir o pensamf'nto tle amkls as ca.maras em 
um todo harmonico. 

Ora. se a Repul.Jliea tem ohjecti v o certo e 
permanente e se pnrn. esse ob,jectivo se criam 
-commissões especiaef;, investidas da no~sa con~ 
fiança para darem parecer, pergunto: que ne
cessidade 1!<1 de ouvir mais de uma commissão? 
Não será isso decapitar on p:~!n menos cnfrá~ 
quccer o pm~t.igio da com missão permanente 
e t:ompetcnt.e, a quem se pediu o primeiro pa
recer l 

Na mechanica não ha cousa igual ; dua~ 
forç.as em sentido oppost.n pro1luzindo a iner~ 
cia. Se uma commi~são, que C compPtente, llâ 
umrt opinião f<LVoravel e se outra destróe, que 
fica? Nada, absolutamente, nada; a quietude 
Lem aventurada, mais estcril do Nirr;ana ! 

Basta esta consideraç-ão par8 <H]_uihdar~se o 
novo estylo de se duplicarem infinitamente os 
trabalhos de cummi:5sões, destruindo uma o 
que a outra faz. 

Entretanto o regimento é muito claro no 
art. 125. que tl~ata LlfL 1" rli~cu . .:são dc1S pro
pn~içfíes, que é o caso do meu pro,;ecto. 

Falla em commiss..1.o ~ não cm l'ommissõcs 
Com effeito, si, em vez de ouvirrooo- umí'L 

--. 

. ·.>i 
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comm.issão, ouvimos a. todos, a que resultado 
chegamos? 

No caso vertente trata~se do ouvir a com
missão ele instrucção pulJJica, que ó impostn 
prlo rec;:lmento, e a de finanças, que se i ulga 
ncressaria; trcs membL'os úc umct c no,'e Ja 
outra. 13[o doze. Ora, Uoze tribus tinha Israel, 
doze foram us apostolas, Jazo, os Pares de 
França, doze os p:ll1dinos portuguezcs que 
foram it Inglaterm comma..udatlus pelo bravo 
Magriço; é um num~_·ro rcspeit.avcl.(lUso.) 

Ma,-; ainda ha a dillkulJadc de contar com o 
imprevisto para o comparecimcutu Jos mem
bros da.s commissties a secção A tem de es
perar P~"lo memúro Ua secção B, o mcmbt'O Lia 
secç.ãu B tem d0 cs_pPrar pelo membro da sec
ção C. c assim pnr deantc. 

Si não comparece o membro de uma das 
commi;;si'íPS, a quem se distribuiu a mu.tcl'ia. 
ficam os traLalltus retardados. 

Sr. pre~idenie, conta a. t1·aUicção que para 
as almas penadas htL um sô pnrga.t· ,riu, de 
onde, Uepoil-1 de purificadas pelo castigo, leva
as emfim uma bal'ca, cujas vclàs brancas sã0 
as ;:tzas de um o:ujo. Ora, si o Pad1'e Eterno 
não Já sinão um pur.gaturio. nilo pt'lde a mesa 
dar~nos dou::~ purg<ttul'ios em que se purifi
quc>m Uup!ir<Ld..'tmenLe os erros e .seni'íes dos 
pro,je,·to::>. 
Lembro~ me da.lucta. que sustentei aqui com 

os nob1·e.::; senadores d:t Bahia e com qua~i 
.todo o Senado, a r0sp •Hu de8ta que.-:tfio do 
gymnasio, Iucta de dias e que não me exllau
riu, porque me deu atiual a crença de que 
meu projecto triumpllàriL, i1upeHid.o pela 
moção da sympn.thia que o embala. 

E' ca:::o, portautu, d~ dizer-s<:~ que não c::tr~ 
rego mai::l cruz ao Cal vario.-
Conto jtl com alguma tra.nquillidade,lançado 

em.Lura ;i via~sacra das com missões. Mas, si 
o regimento fu.Uu, em uma só commissão, c 
si esta. é realmente privativa., por que razão 
h a de se ou rir outra ? 

Com a mesma het·meneutica provo que to
das as commiss~·es devem ser ouYida::; em 
qualquer assumpto, como o do meu _projC'cto, 
é assim por um melu i!UpC'.J•feii:.o e quasi clan
destino, da discussão arroilit-se do ta.pete 
qualquer projecto para as salas da.s com
missões. 

Vejamos : comecemos peln. commissão de 
polici~; a policia merte o nariz cm tuJo por
que lhe incumUc g·uardar a ot·Ucrn ; portan
to a commissào de _polich deve ser ouviJ.a 
sobro qualquer projecto, porque pr.Kle alguma 
proposiç-ão produzir até revolu~ão. 

Depois temos a commissil.o de constituição 
·e diplomacia, que deve tamb ·m ser oudda, 
pnrqw'\ a respeitv da. Constituição ainda e;-:
tamo~ em perioúo inicial, ás _ apalpaLl.ella'; e 
em toda a lei, a primeira cousa a ver, é a 
sua legitimidade ou con:;titucionalidade. 

Depois a commissãodal'! :tlnanças, que deve 
estar rm toda p:1rte pnra se saber si no The
souro ha ainda uma moeda occulta, ou alv 
guma esperança de p •gamento. . 

A commissào de legis!açit.u t,ambcm & OUVI· 
do necessariamente, .lJOl'CJlW fazemos parte do 
pode.r legh.:Iati v o. 

A de marinha e guerra não pAtle del:xar 
Je 8Star armada para <.l:tr tambem sua opi
nião ttLUto mai~ que a toga pNjuUica a es
pa.-!a. 

Seguem-se a.s commis~úes do industrüt:'S e 
art~s, dP obi'as puh!iras e emprezl'l.s previlc
giada.,-, etc. que ttlguma cousa terão Ue ver e 
assim todas as commis..;ües deviam ser ou
vidas, d~· motlo que qualquer propo:-:ição pa.ra 
ser posta. em 2·' di3CUSsão rlepenUeria do voto 
fJI'(IYio Ua qua~i unanimidade Uo Senado t 

FeciJernos,portanto,dc uma vez esse circulo 
em que :-;e pat•alysa e amortece toda a nossa 
acção Jeghhti v a. 

Ha outr•a disposição do regimento em que 
apoio o meu rf'qut!'rimentu ; e a do art. 95 
(Ir'): 

<la As propnsiç(ics ou project·1s sujeitos a 
exames r.las com missões e quae.:;quer outros as~ 
sumpto~ dopcndetltr·:-; tle parecer·, poderiio ser 
da.J.os para a ordem do dia. 

2° Quando entre a. data. da apr<"sentação no 
Senado de, propu:-;i~·(Jcs, on emendas da. outra 
camara e o encerramento das se:;sõcs d.o Con~ 
gresstJ não ltuttver maior intervallotlequc o 
de oito dias.» 

Oru .. , a razão é a mesma : nús estamo::! com 
oito dia::; de intervallo até :w encerramento da 
sessão; porque não ::;e ha de c:::tonder ao pro
jecto es~e artigo do reg:imento? 

Creio ter dito o bastante p:tra. apoiar o meu 
rrq uerimento verLa.l, isto C, que V. Ex. se 
di~ne de consultar o Seuado se concede que, 
lido o parecer da commissiio de instrucção 
pnblica favomvel ao prQjecto, s~a este dado 
para ordem do dia de amanhit, indepPuden~e 
da audicncia da commissão do finança'>. Nao 
Lem comp:1reeido ú se5:são um dos illustres 
nif'tObl'Os des::;a, commíssão, o que é um damno 
irrepamvd para o estado que represent..'t e 
p:tra a Fed~ra.ção que é lntet·essatla no magno 
assumptu. 

Representa o projecto o aproveitamento do 
material e do pessoal do Externato do Gym 
uasio Nacional que vae de&1.pparecer. 

Tenho conctuido. 

./ 
/ 

........., -
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Mas o romeU.io pr:Jposto me parece o menos voa.meuto, atê então faito com a v~.tgn.Lun
eillc:lz, as meUlJas bmbradas, de resultados dagem dciu.Uu rla.s grn.udLJs ci(lad~s europeus. 
negativu::i. U!Jl'igou .mn.is o hotm_1..do ministro a cumpa-
Propõ~ a com missão a rescis:io do contract,' nhi.1. ao p~g-amento tias rlo~spezas com n !isca

feito pelo ltonra•lo ministro da. a.griculturn lisJÇão, dl:l.Spezas que montavam cm 26 mil 
pat•J.. a intl'o.Jucção de um milhão de immi- í'raucos, e que et'.JJU ft..:dtas pelo The:;ouro. 
grant,;!s, com a Companhiã. I\fetronolitan·t e D 1 · · 

1 
· · 

1 d u· 1 ·u l I ....- 8 ·wmmon m::u.-; o numero t 011TiilltO"ran e:,; 
man a 1.5 t'I u r por to• os os E~tclÚO:l igu·d- par·a c~dtt nacionalidade, nno não era pe>rrnh;to 
menta a somm::J.. Ja ·1.000:000$, pnr;t r1uo ell.~s ·1 

curem por si da immigr.tção a cololJisa.ção dos nos contrJ.ctn.s anteriore::;, e que I"OsguurJa-nos 
seus rEl:spectivos territurio.s. contr.l.. a immigr.lção em m:~ssa de mm~ ::ó 

vamo::5 por p:1rte.:;. nacionalidade capaz de absorver pelo nnm·e· ro 
A commissão baseou-se para pedir a i'e~~i- a noHi·W, ou crelir-no~ as difflculd-ades de quo 

silo do contracto para a intt•oUucçlio de immi- fui ha pouco theall·o o Estado de S. Paulo. 
gra.nte.s, na fultu. J.e lei que aut.>riz:tsse-o. (,1poirrdos.) 

A i !lustro commi::;s:i.o de orç:tmen to 1aLor<J 08:-:ta oxpo'>iÇ'·1o evirlencia -;;;e que o honrado 
em um cn:.suno mu.nife~to. o mini::;tro não fez ministl'n da agrioultut•a, chamando a Compa.
um novo contracto; cous(JJirloii os exbtentes. n!th Mr:ltt•opolitanrt a uma innovnção de c(m
( . .ipoiados.) tracto não violou lei alguma., pnis Iim:toa-S9 

Existiam pam a. introduçção de immigran- a. fnnJ.ir to,lu~ o:-:~ ctJntmcto:::; n'nm sô, visto 
tos os contractos rlc 3, 4 0 7 úo dozombro de pwtencerem a nm só conce.ssionario, :::;)-1.1 vauJ.u 
1878 e 8 e 2·1 Je novembro do 1889 . o.s intere:s:-:es do Tltesouro, arneaç 1t!o pela. 

E:)SCS contractos, feitos com diver.sàs, vieram intt•oúw~ç·1o c,m massa ri e milhares d8 imnü
parar âs mãos úa Companhia Metrt1politana grrtn tes, qne fitl tarc~m pnrn. rrefar.er o n nmero 
por cessõe.sdiver3:\suprrovarl<tspeloGoverno. estirml·ldo nos contractos a. findar, além do 
Sendo um unico o concossionario e o oLjecto o outras clausuln:> garantidoras desse serviço, 
mesmo, entendeu 0 honrado ministro da qne for,tm introJuzida:::; no contracto innovar.Jo. 
agricultura. dever Lun!ir om um só to1!os esses (.-ipúiados .) 
contractos, aproveitan·lo a. opprwtuni'l<Jtle Ma.:-> pAde hoje a commissão a rescis!io des~e 
para melhorampae,\r OR interes~esda f<.tZ:Jnda contt'nctu, por eonsideral·o nullo, po!' nfl.o ha~ 
pnblicn. 0 o:; interesses da immigra(,'ão mal La..- ver lei f11W o autorizasse. Si isto su~ceder, si 
ratados nos contracto~:~ parcLws. for annull;~do o c;Jatracto feito Jlelu honrado 

Esle:l contracto::; tinham prnzos diversos, minbt!'o t.hL a..:.;riculturn, ficarão de pé todos 
uns estavam a flndur outro.'!. liudavam mais O:l. contractos anterlorc'S cum to,1os os incon-
tarde e outro::; daqui a 10 annos. veniente:::; sanados pela innovaçiio. 

O ministro tomou o prar.o da 10 anuas c Em um anno a compnnhht intr•oàuziril. o 
estipulou a introducção de um mill1ão rJe im- numero d,1 immigrantus que lhe falt<~ intra
migrantes <.ltmtro tles::;e prc\.zo, btü .~, menns duzir par:~. prerazer o e::;tipuhdo,e o Thesouro 
3QC a :100 do <1Uü O C::ltipulado DOS contra- SB verit Utl. dilficU!iltl.de de attender ao prtgtt
ctoS pa.1•ciacs. menta, tantu mais (]nanto nte a. verh..'t para. 

Nem se diga que, osta.mlo a !1r.dar A:;::.;;es con- acudir a. esse servi9n f,1i :;;upprimirla. pela<; 
tractos, a comp:whia n5.o intruJuziria o nu- emendas e pl-nJO d.t, Illnst!'e commissão. 
mero de immigr.Inte::l estipulndo em c:ula umn Qllereratc.lmbem ail!ustre commissão a rcs
dellas, por11ue já poucos falhvam nos con- cisão desse::;; contr•act.os '~ Mns e:;:;s:t í'Ó por 
t1•a.ctos a. !lllllat' o a compan::tia. pOtlia. at~ o acr.ordo das pn,rt(•s ou pot• via, jurJir.iaria se 
ultimo dia úo prnzopref,tz,~r o numero, intt·o- po ler:'t verificar. E a qnltnto montarit a in
du.zinrlo grandes levns, pois nada :1. privava demni:;;ação por rerJas, damnos e lnCl'05 ces~ 
de nssim proceder para m:ds lucr.os auferir. santes'? 
Foi esta um<~. das causas que determinou a Precisamos ponderar em turlo isto para pro-
innovação. cedermos com cri teríoe ma<lurezJ...' (-ipoiados.) 

O honrado ministt'o Lem pnnderr.n que as Annn!larlo o contmcto innovarlo por falta 
forcas do orçamento não poderiam compor[ar de autot'izaçiío p:1ra es$.1. innovaçU:o, ficar-ã.o 
o enorme dispen.!io com a. introtlucção rJ.c mi- as cousas como antes, todos os contmetos 
!bares de immigraute.:J n'um só nnno e esti- anteriores de pe. 
pulou na illnovaçf~o q11e a. introducção se ti- o SR. MAl\'OEr~ VIcl'ORINO-Que não tive-
zesse dentro da::; furçus do orçamento vot<ulo rem caducado. 
parfl cada anno. 

Ficoa tambem r:xrrcsso (lo contrneto inno
vado que a cornpnllilh só itlfroduziri:t fa'lri
lias c não individuus, o filie não :::;ó nos trará 
grande economia para o Tlwsouro, pcb. c0JUL!
ção no preço das passagens, como p<~ra o po .. 

0 SH .. NIXA RIBEIRO-Por certo, aqnoiJe<s 
qne tiveecrn CH!ucarlo }VW força das sua~ dis~ 
po~lções não obrigam ao The:souro, nem es~es 
foram contempl<tdo'3 na innovotr}<1o. 

0 SR. MANOEL VICTORINO dà um aparte. 
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0 SR. NINA RIBEIRO-MM por estarem a 
findar, nem por isso trari:tm menos onus ao 
Thc-,ouro, porque o tempo fJUC lhe:; re::)t;l e 
sufficiente _pai% que a rum pnn h ia ,rlentro •lelle, 
in tro. I uzu. o n urne.ru tle iuuui;;rau tl:!::; ll uu llw 
ftl.ltu, muit(t 0111l1ora o orçamento não com
porto a desper,u. 

0 Sn.. 1\:IANOEL VICTOUINO dó. um apal'te. 
0 SR. NINA RmEIRO -Si ha. vantagem 

pal'aa companhin, não deixa do ha'\'"er taro
bom para, o The:;ouro; porque, si a compn.nhia 
fica mais folgada com o espaçamento tio 
prazo p~ra cumprir o contr<1Cto, o Thesouro 
por sna vez não fl.ca sujeito ú vontade da. 
coiupnnhin, quo poderia cxpo!-o a grande~ 
pag-amentos, snporinrf;'s às verb8S do orça
mento, com a introJu~cfi.o n'um anno de 
millw.re::; e milharc::; do immigrantes. Estr 
mal foi ~anaLio na innovazão. A immigração 
se rara dP-ntro da verkt orçctda pelo Congre~so 
pn.m nsse serviço, devenJo a Cl_)mpanhia re:::l
tringir-se a elb. 

Si a commbsü:o cntenJc qno o coniracto 
innovado não satisfa,.; aos intt!l'IHSes publicas, 
e si é certo quo, a.nnulltdo cste,p~wmanecerão 
os contr:.~.clu:::\ anteriore~, e si tamLem (.l cet·to, 
que esses contractos e~tiLo eivaJos de incon
venientes,quo cUmpre remediar e evitar p~ra 
eficn.;r, resultado do ::;erviço immigratorio, au
torize o go\erno a entrar em novo uccordo 
com a compnnhiâ, estipnlando as kl.se~ dessa 
innovn.ção, m::ts não deixe permanecer as 
cousn.s no pé om que todos lamcntumo:; que 
continuem. 

sr. presiclc'Jte, prin(~ipii?i di;~,en(Jo que a 
situaçiio cm que a commlssão collncon o meu 
Estado no orç.tmento me tt'ilzln. á il•ibuna. 

Na·la mais semellmnt:1 do que o~ orçamen
tus upresentwlos actualmcllte com os or{.:a
mentos vota1los na monn.rchia. 

Ninguemllirã, ronft•ontando os orçamentos 
dn, monarchin C'om os que temos ·votudo, que 
os regime-os são ra1ticalmente dilT6renV)s i 
que s~ trahva então de um regimcn unitario, 
e que n.goora estamos dr>rtnte de uma. fCUera
ção, composta. do 21 E::;tnrlus autonomos. 

Vemos o mesmo systcma · profccçii.o ceg-a 
àquellas antigas provincias, Íwje Estados, que, 
cm proveito proprio depanj)errtrarn ns suns 
coirmãs. Es:;a predilecção qnA lhes dispensou 
a monarchia uuit:u·ia pt'ocnra-se ainda im
pór à Hcpnblicn. F<)lierativa. 

O lmlJito tle viverem c se engrandecerem 
b. cust•~ dos recursos amontml.1los por to. los, 
constituo lwje um vicio, qnc convem dehelL r. 
porque jã vimos, qu13 e8ll'\, desig-uald 1Je foi 
Uma das camm~ que mo !i t'rtNm a quéda da 
monarchia, comn propagnnd::t feder._tlista, e 
si ella continuar hoje pou~~ra produzir ama
nhã o clo;;membramento Joste granUe collo~o. 
("ipoiadus.) 

Para salientar bem a injustiça com que 
proce•iev a Gamara dos Srs. Uepntadns, onde 
o pre lominio das grandes :!'epr('sentações e 
eollig:1ções tanto ~e fali sentir, injustíç:J. sane ... 
L:ionatla ou, nwlho[·, H.perftciÇO<-Hlit pela com~ 
mis-,ão de or{,nmcnto, mostrarei ao Senado a 
llbtt·iiJuição dos dinheiros da. União polos 
diiTerentes EstcLU.os. 

NessC~. distribuição não computo o rlispendiO 
com garantias de iur·os a engenhos centraes, 
favor de qua não ~gozam os Estudos do Pará. 
e Amazonas, nem as subvenç9os a contractos 
+rali1los, que figuen.m no orçamento com a 
verbit Ue 800.00()$, sem declarução, nas re
spectivas tHhelb1s e relatados de quaes ~ejam 
esses con tr,lctos. 

No qnndro que pnRf;.O a ler só levei em 
conta a5 verb 1S expressamente Ueclaradas 
na. propo~ição dct Gamara e emendas da com
missão de orçamonto para serviços federaes 
nos úiverso:3 Estados, sulnrenções e auxilias a 
serviços estruloacs. 

Admire o Senado esta injustiça: 

Goyaz ..••.....•....••.•. 
S·~rgipe .......••.••....•• 
f>iauhy ...... ~·····-······-
l~:-)pirito Santo .••..•...... 
. \'luran hão .........••.•••. 
Santa Catharina ....•..•. -
Paranà ...•.........•..•• 
P!l.rahyl.Ja ..•.•..•.•...•.• 
.\lagóas •......•.......•.. 
Rio Grande do Norte •.•.. 
Ma.lto Grosso ......• : •.. ~. 
t\·Iin:ls ......•....•.••••.. 
Rio de Jun~il'o ..•...•..... 
S. Paulo ......•.... ·- ..••. 
Cear·:'t •••.•.••••••••• -••••• 
Ba.llia ....•.•••••••••••• -· 
Pernambuco ............. . 
R.io Gran,Je •lo Sul ....... . 
.\!UHZOUUS ••• •• •••••••• ••. 
Puró. ..•......•...•.•..•.• 

200:000$000 
341 :000$000 
351:000$000 
39l:OOIT$000 
131.3:000$000 .. 
798:000$000 
844:000$000 
856:000$000 
783:000$000 
824:000$000 
.865:()00$000 
984:000l;OOO 

1.2.:3:000.$000 
.l A55: 000_$llQQ _ 
2.)41/:llOQ$000 
3.~5:000$000 
ü.847.000$000 
0.038:000$000 

Nada 
.Nada 

0 SR. BAENA- Muito ohrigado! 
O Su .• FH.ANCl::>CO ~!ACHADo - Não admira. 

E' costume antigo sempre esquecerem o Ama
zonas. 

o Sn., NrNA H.rBEIRo- ·sr. presidente, nos 
orçamento$ da monarchia fomos tratados 
desta a1aneira. e foi esse abandono que fez le
v:mtar naquetles contins o prmsamento sepa
ratista1 que tanto no::; tem custado fazer 
de ... appnrecer. (Apoiados, muilo bem.) O.; orça
mentos 1ht Republica seguem o mesmo cami
nho Sempre o mesmo proposito, a mesma 
in,justi~a.. 

o Sn.. BAENA - Dizem que é porque somos 
ricos. 

.· .. . , 



-126-

0 SR. NINA RIBEIRO -Si somos ricos1 si 
s.p~r.ar desse abandono, a que nos conrlcmnou 
a monarchiu c a Re[lllhlica quer consagrar, 
temos clH111UiStHdo lagar proeminente entre 
os mais prnsp(wo~ Rstado' d_t\ União, devemos 
uuicamen te <L nós, ao nosso solo e as nossas 
proprias enorgias. 

Mais ricos se dizem os Estu.rlo'5 do Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro. Minas e S. Paulo, 
e no em tanto o Sena.J.o viu quanto despende a 
União com cadf\ um desses Estados. Estradas 
de Ferro, melhoramento 1le portos, engenhos 
centrae::;, navegações, institutos de ensino e 
até sub";:;idio a servicos propri:lmente esta
danes. O Pará, si quer estrada. de ferro, si 
quer um caes, si quer o mclhorament0 do seu 
porto, si qup.r um serviço de naH,gação com
pleto (,l perieito, ral-o á SU:I. custa. S. Paulo é 
muito rico, mas o cne . .;; de Santos estú sendu 
feito a custa da União e caes da ('apibl do 
Para, que importou em m:ds de 2500 contos, 
fOi feitv ú cnsta. dos cofres du E~tuúo. 

O SR. BAEXA - V. Ex. ostà enganado. A 
obra do caes de S<\ntos nilo é estipendiada. 
pela União. 

0 SR. NINA RIBEIRO- Nem tão pouco pelos 
cofres ú.o Esta(lo. O imposto arlrlicion::tl aos 
impostos gernep, arrAcn.dudos nar.tnella. alfan
dega com applicaç:'io à. construccão do caes, 
não afl'ecta, o Tht.lSouro esta.doal. 

As estradas rle ferro, os milhares o mi
lllures de contus deSpt"n~Hrlos com a immi
graçõ:o, só n ttetHlom aos interesses desses Es-
tado:J, cuja riqueza foi cim~ntnda com a in~ 
justiça, com o abandono a que s~ atirou 
muitas das <.~ntigas provinci~ls, princip11mente 
as do Norte, para com os seus prtrros recursos 
constituir os poderosos Estatlos dQ Sul. 
(Apoiados.) 

Mas, ó preciso CJ.Ite isto urio I'Ontinuc n:1 Re· 
publica Fetler;:\.tiva.. A receita. da Unirío con
stituidn, por toJos os E~tados ft3derados não 
póde continuar a ser deslmrata.da cm provPito 
do tres ou quatro, pnrque essa desigualdade 
gera a ri vali(lade, a J.,~~<hat'tno!lirt. Ao Senado, 
onde a representi\Qão doti E~t 1Uo,· é igual, jus
tamente para evit.tr a preponder.1ncia de un:::. 
sobre os outros, :w Senado cumpro extirpar 
de uma vez para sempre esses gcrmem ca
pazes de prortnzir a dh:;cordia. e quiçó. o des
membramento da Patria commum. 

Sí um Estado como o meu compulsar o ar
comento que esta.mos discutindo e vir o enor~ 
me dispendio, com estradas de ft.H'J'O, rrue fctz 
a União, o que rfir;i, saLenú.o qun ueuhun: real 
sa llte de:::;tinu, e que a sm\ t>strn1la de Belém 
e Bragança está sendo constz·uida e custeada 
pelo.; seus cofres~ 

Si vir os gasto~ com garantias de juros a 
engenlws ceotraes e souber que nenhum en
genho central possue, permanecendo 13m 

abandono as ricas terras dos niumctptos de· 
Igapó-miry, Abaeté e Muanà.? 

Si vir as verbas consagrad[\s a melhora
mentos dos porto)S e souber que o melhora
mento do Beu ó custcndo p()Io sou co[t•c? 

Si vir que a unica verba consagrada nos 
orçnmentos d<t monarchia pam a navegação 
Uo enorme estuarlo do Amazonas ésupprimida, 
mandando-se dar novas su!JvenÇões para a 
nav0gação de outros Estados, o que dirã. ~ 
que procedimento terá~ 

0 SR. RAl\IIRO BARCELLOS- Supprimin
se a verba, porque o contracto termma este 
anuo. 

0 SR. NINA RIBEIRO - Não é ra.ifio. 
Si o servic·~• precisa ser feito, si e11e não 
dispensa suLvencão, devemos consignai-a. 
Concordo que se diminua a subvenção, porque 
as duas linhas, do Pal'il u. Baião e do Para 
a 1\Iunàus, não precisão mais serem subveu
ciona.das. Mas si, pa.ra esses lugares não pre
cisamos subvencionar a na.ve~ação, por serem 
elles frequ<Jntado::; jó. por muitos V<lpOrf!S sem 
suLvenção, precisamos paro outros pontos 
do vasto estual'io que constitue os dou::;;&
lados do Pará e Amazonas. 

Diz a illustre commissão que ha muitos 
vapores a navegar o Amazono.s e quo a 
subvenção a esta companhia. é um obstacnlo 
ao d?senvolvimento das elnprezas não sub
vencwnadas. . 

Preciso dizer ao Senado que o Pará e o 
Amazonas dispendem para mais de 800 contos 
com sulwenção a n:we::ação o não o furião 
si ella pudesse viver sem esse auxilio. E• 
certo que os vapores não subvencionados con~ 
correm com os sullvencionwlos na navegação 
de muito~ rio;;, mas sómcnte na época da 
snfrn d;t bot·raclm. Fót'a dessa época, não en
contram eUes carga, la não vão, e seria uma 
iniquidade ab.llldonar a população que os ha
bita ao segrêgamento dos grandes centros. 

Além dis.,oa vant.1gem rla navegação con
sistu o'~ r..:lgul.lridt\Jo, tor dia cel'to Ua. che
gada e s:dür.la Jo vapor•, o que ::;ó se consf'g1lirá 
rr)r meio de con tmcto:::; 8ubvencionados para 
ngnelles pontus, cujo desenvolvimento não 
pode ainda m;~ntet·, sem outro auxilio, uma 
navegação re:ular. (Apoiados.) 

A linha. d.e Manà.os a Iquitos não pó·ie 
deixar de ser subvencionada attendendo-se 
a esta circamstancia. Sem subveucão, vapor 
algum se sujeitará a fazer uma viagem de 
mais de 40 dias, viagem redonda, sujeita ás 
eventualirlnJles Llo frete. 

AtteoJenrlo á necessidade tles~e sel'viço, é 
fJue offeroço um;-t emenda mantendo a verba 
do orçamento actual e autorizando o governo 
a cont!'actar, mede<tnte concurrenci::t, a nfl.ve~ 
gacão daquelbs linlms que julgar mais 
necessarias. 

1; 



A permanencta dOS"j<l vorb:.tno orç..1.mcnto, 
quando a illustre commissão nos queira 
contestar a sua necessidade, servira ao monos, 
para mostrar a quem lor o OJ'çamento da 
agricultut'a, que o Amazonas e o Pa1·U. fazem 
parto Ua Federacão Bro.zJleira. 

Recommenàa-nos o illustre relator tla 
commissão, com muito ompeuho e louva veis 
intuitos, inspirados no seu p:ttriotismo, a mais 
escrupulosa economia, e nos p_flde q{J.c não 
creemos maiores dospozas, conservando o pro
jecto tal qual nos R presenta.. 

Mas Q s0u Estado, o Rio Grande do Sul, 
rico e prospero, e quo f]e quu.ndo cm vez nos 
ameaç·t com a sepa.ração, mostru.tHlo as~im 
podPr viver püt' si indepen(lentemente, estú 
aquinhoado sú neste orçamento com a somam 
de Q.G30:000$000! 

Não é justo que por nos&t vez recommen
demos .n. S. Ex. economia e que lhe lemla•e
mos que o Brazil nii.o 6 só o Rio Grande do 
Sul, que não temos obrigação dl3 trabalhar 
para enrical-o. 

O SR. RAMIRo B:~.ll.CELLOS- O Rio Grande 
não tem culpa. Je ser frontE.ira, e a União 
precisar deftmder os seus limites. 

O SR. NINA Rrmmw- 0 Parà c o Ama
zonas tamUem sã.o fronteiras, e os seus inte
resses como taes são completamente esque
cidos. 

Eu não pretendo, Sr. presidente, quo se 
reduzam as verba~ . consignadas para o Rio 
Grande do Sul, façojustiç·L ao honrado rela
tor da commissão, reconhecendo que elle 
dotou o seu &!tudo com o que parece inllis
pcmsrtvel para. os serviços que a União ahi 
mantem. l\1as o seu rigor nã.o deve ir ao 
ponto de, pnr,l acudir tt essas necessidade~. 
do seu EstrLdo, negar jnstica aos E::.tudos do 
Parà e Amazonas, supprimindo-os rla constel
lação da noSi<\ !Jan!leira, e só cogitando da 
sua existeuch na confecção do orçamento Ja 
receita, para o qual conMrr~~m com verbas 
duas vezes maior do que o Rio Grande. 
(Apoiados.) 

S. Ex. não póde conte::tur, e o Senado in
teil'o reconhece, a neces::;idu.de de uma estraLla 
de ferro que vá de CuíaLã ao Para. 

o governo do3 dous E'6tados, Matto·Grosso 
e Pal"à. estão 0mpenhadi.ssimos na realização 
deste emprelwmlimcnto, que virà. resolvei' a 
questão Ja alimentação publi~a dos EstaJos 
do Parã e Amazonas e uLrir aos productos drt 
pnorte cenh'ftl do Rmzil, novos merca,!os, que 
muito concorrerão pam o ::)CU dc3en volvi
menta. Além ctisso 0 uma estrada estrategica, 
que cortari as grand~s úistunclas entru o 
Norte e o Sul. (Apoiados.) 

Pois bem, eu peço 200:000$ para estudos 
desta importantíssima estrada tle ferro. 

Outr..t. emenda, que tenllo a Iwnra de 
niferecer â consideração rlo Senado, pedindo 
ju-;tiçJ. a illu:::;tre corumissão de orçamento, 
ttatu. de um auxilio para a. construcçiio de 
um ramal da E::>trada de Ei'ct'ro de Bragança, 
que vai por em communic:-lção a cidade rle 
Relem com Salinas, no Para. Ess·1 estl·uUa já 
foi estutlad;t e or\'ada a expemas dos cofres 
do Parú, que vai principiar a sua con.struc
ção. Eu peço o auxilio de 500:000$, pnra 
njn~htr essa construcção, orçada em dous mil e 
tau tos contos. 

Não creio que o Senado recusara ao Para 
essa insignificante quantia, tanto mais quando 
todos veem os seus Estados aquinhoados e só 
elle e o Am;1zonns, os grandes contribuidores 
da receita, completamente esquecidos. 

Sr. presidente, volto ao as:sumpto da immi
gração n faço estw.lar o syslerna proposto 
pr~ln. commissão pnra suU~tituir o aCtual, 
pedi~do desculpa pelo desnlinho que terão 
as minhas p:lla vras, -despidas da pretenciosi
dade de constituirom um discurso ..• 

0 Sn.. QUINTINO BOOAYUVA- Vai muito 
bem. 

R.escinditlos os contractos pn.m a immi
gração, como propõe a commissão, passarão 
serviço immigratoi'io a ser feito directamente 
pelos E:;tado:s. auxiliando-os a União com a 
qua.ntia de 200:000$ a C;.l.da um, pagos a vista 
1los tlocumcntus compro!Jatorios da entrada 
Jos irnmigrantes. 

os inconvenientes do systema actualmente 
seguido, e flUO eu reconheço, são sem compa
ração menore.s do que os que se darão com o 
proposto pela commissão. 

O seu pfmsamento foi collocar em pé de 
igualdade totlus os Estados. Era incontesta
velmente iniquu que tutln. n União concorresse 
com somma enorme para o povoamento de 
S. Paulo e mais r:tuatro outros EstaUos, menos 
iniquidn.de, poréltl, ê hoje, (lepois de povoados 
S. Paulo e o Rio Grande do Sul e esta Uele
cida umn corrente espontanen para esses e 
outros Estados onde se riespen,leram sommas 
enormes, dizer-se aos demais, com os quaes 
nada se despenrteu ate hoj1~: to:inem 200:000$, 
cada urn se arrange como poder. (Apoiados. 
Jluito b;m~.) 

Ma.s i~ to é uma zomLu.ria atroz, sob o manto 
de justiça equitativa. 

Gastou-se milhares de contos com agencias 
e propaganda p:1r<~ o povon.mento do Sul, esta
IJe!eceu-l:ie uma corrente e::;pontanea para 
S. Paulo o qner-t:~o hoje collocnr em pé de 
ig-uald:ule esses Estndos com aquelles com 
qnem nada se despf;'ndeu e f]Ue atê ::ão Jesco
nlwcidcs ou mal raputado.:; nos centros onde 
:;e tem ido buscar immigrante::;! NM salta 
aos olhos esta injustiça "1 (Apoiados.) 
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Que immigraç[o poderão ter os Esfadns, que nambuco, poderão abrir ver ln em seus orça
nunca souberam o qno isso é, com 200:000$000? mentos pat·a acudir a de_.;;pC'zas tfio avultad<lS 1 

o Su.. RAMmo ilA[lCELLos - lsto é um 
auxilio aos ~o>taJo:,;, flUe s~"i..o os que de\·~m 
cuidar du. intl'oducção do seus tr<tb::tllla
dores._ 

o SR. Lurz DELFINa - E' melhor não dar 
cousa nenhuma. 

0 SR. NINA RIBEIRO -Pois Estado::1, que 
mal po.-J:em supprir ::ts dcspezas com o qmr de 
mais necessario te ~m para o gyro do seu moca
nismo constitucional, podom l;í. curar do sel'
viço immt,:;ratorio, que d1~manrl.a como nreli

'minnr grandes desp~z,ts com hosperhria:~, 
esta!Jelecimr.~nto de collonias, dHmarcações <le 
lote::\, instrumcnt'ls dl3 tt•ahalho o tantos 
outros, qne os E-;tados hojtl povoados nunca 
souberam qu.lllto eu~tn? 

O SR. RA.umo BARlmLLo:;;- Por que? 

0 SR. NINA RIBEIRO - Porque seus re
cursos estão applimtdo:; a serviços de caracter 
indispcnsrr.vel, e a introdnccão de immi
grantes clemanrlrt dcspeza~ enormeB, flUO ~ó 
depois de alguns <tnno~ podem ser compen
sa.d<ts, e a verba coo::;ignadit pela União, du
zentos contos, e insignitlcante. 

0 SR. !\IA!';OEL VICTORINO --Dft pm;a 
5.000 immigra,ntes por atino, não e pouco. 

O Sn. NINA RmEmo- Par~t accommodar 
5.000 immigrantes precisa-se de uma verba 
seis vezes mais do que aqueila que destina o 
orçamento. 

O SR. RAMIRO BAIWBLLos - Precisa-se, 
Concordo com o honra,_lo senador, fJUC esto si. como no sy~tenm actunl, tiverem um exer

serviço na sun. parte meramente a~lministrn,- cito Ue empt'ega.dos e comedores. 
tiva, isto ó, no rf.3stinv a.. Uar ao immigr.mte, . 
na escolha .. do local para as colonias, na O SR. NINA Rrs~n:_o-Sr. pres1d11nte, nem 
ndministt•ação de::; ta::;, deve ficar n. cargo a~ m~nos u. comm1ssao manda entregar ~sse 
exclusivo dos Esla•los. Ma~ a introJ.ucção ao 1 dmhmro p~rR. os~ Esta,Jos cus!enrem o serviço, 
immigran te no paiz, o seu nlliciu.roento no porque a;:;srm cnr_w, urn t1atar1.a ~e1Io com.~ pu
estrangeiro, ó serviço qu~ deve ficar a ca-go desse. Pela ~m.enJ.<t da ?OIIlmlsi:iao, a Umao se 
da União, mesmo porrtue é ()n0stff.() que ric~ rese~va? d1retto ?e so P~gooar as. l?'lssa~·ef,ls 
pendo do trr<ttado~ e convcnçocs ia terna- dos Imtmgrantes mtr~duz1 os, atJ a q~11nha 
cionaes... Ue 200 contos. Ora, nao quel'endo o na.o po-

. dendo muitos Est:ulos se oecup:tr cnrn esse q_ SR .. Qu_r~TINO BocA.YU\'A- Que só a. seryiço, essa yerba, avol•1ma.nao a despez:1. 
Unmo POLle f<~Zér. sera uma verdadeira. cngazopadclli.l, sl n<lo 

O SR. NINA Rmmn.o - Que só a t"niã.o um epigTamma pungente. 
pôde fu.zor. como llem diz o meu lwni'ado 
mestre. 

Quem ira contrat,_Jr com os E"'tarlos, qne 
iniciam os tu serviço, a. introducção de immi
.grantes? 

Domais, quererão toJos os Est;Jdos se oe
cu par desse serviço, tenrlo outros que r>ôl
puta.m m::tis urgentes e necessarios ~ 

O Cear.1, por exemplo, a braços com as Uif
ficuldado3 para. conter <t sn;L popnlnção, que 
emi:;ra p~T'rt o Amnz::mas acossaria pela secca, 
cuida em abast0cor--;e d'agna. 

Os seus recursos são insulficiente:; p~1.n at
teod0rem a essv. necossLindo, quanto mn.is 
para. introtlnzir im:nigrante:;. Deem·lhe os_ 
duzentos contns parn. emprPgar em meios que 
contenham a sua p11pnla(;ão e não para au
gmentar~m-lhe as diffi~ulJ.aJ.es. 

0 SR. JOÃO CORDEIRO- Apoiado. 
O Mumnhão, cujos recursos financeiros mn.l 

pod[}m acuUil· its necessida.des da justiça, Ua 
TIOlicii.L o dn. aJ.ministJ·açfio, e d'onde a popn
lação emigra, por f<tlta de trabalho, porler•á 
entregar-se já ao serviço do povoamento do 
seu solo ? 

O Piu.uhy, Rio Grande elo Norte, Parahyba, 
Sergipe, Goyazt 1\fatto Grosso, e mesmo Per-

O Su .• MANOEL VrcT·)RINO - M1\S, si alguns 
E~tadn::l. nfLo quiz-~rem so aproveitar desse 
favor, de quem a culp;L? 

O SR. Nr:NA Rmmno- A culpa é d::t si
tuação em que n monarchia deixou esses Es
t::ulos, ricos uns, dPpaupArnck.s outro;;, si
tuação que a RcpuLI!ca. uão t~m procuraria 
melhorar. 

O Stt, RAMIRO BAlWEI.Los- E quando se 
qucntreger ar o ser-viço 6.. iniciatrva dos Es
tallos, V. Ex:. vem se oppM. 

O Srt. NINA RmEmo- Não mo opponho; 
o serviço deve ficar a cargo dos E::;tados, mas 
de modo exequivel, e não como quer a com
missão. 

Si os Estu.dos que não se acham prepa
rados para este ser\-·iço quizerem inicial-o, 
c~zendo os sacrificios com as dospezas dos pre .. 
liminares, hospedagem, divisão J.e terra~, 
etc., como contratarfio n. introducçã11 dos 
immigro.nt05 1 Que numero estipula:rã11 ~ Que 
prazo rlarfio ? O orçamento vol<.L esto armo 
Bsta verba, quem nos garante que votarã 
igual para o :\uno, ou por qnantos anuos po
derão os Estados gozar do~ to Í<l vor ? 
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0 SR. IlAMIRO BAUCCLLOS- V. Ex. cst:'t 
arG'umentando IJOr allStmlo, UU. ao nongresso 
as td·..ias de incongruencia, po1lonolo fcwilment13 
destruir amanhã o que faz hoje. 

Entü.u po-lia tnrrtb•_'m em um be.llo dia não 
dar vcrlJa pnm o exercito e pura a. marinha, 
e estava. tudo acabado. 

0 SR. NINA Rll3EIRO - Não ó O. mesma 
cousa. Nós vemos que ainda o anuo pnssado 
o Congresso votou verba p:wa o sP.rviço de 
immigraçãr~, de conformiúarle com os con
tractos celelJrarlos, c V. Ex. pt•opõ:1 n rc
scisã.odcsses contractos e condemua o systcma 
em a,Usoluto, mandando adopt:1r outro, com
pletamente di tr~Jreutu. 

Quem nos dirá que amanhã. este mesmo 
Congresso, conhecendo a improtlcuida·le do 
systema apro;;cnt:ldo por V. Ex:., supprimirá 
a verba que hoje dà aos E::;l<tJos ? 

0 Su. ARISTIDES LODO- Eu desejavn. que 
V. Ex. me di::lsesse qual o modo pnr que de
vemos votar essa vcrb::t e o meio de l1 
go,rantir. 

0 SR. NINA RIBEillD- Não ouvi: garantir 
o quo 1 

0 SR. ARISTI!:!ES LoBO- V, Ex. diz, que 
essn. vCJrba 6 incerta, pórle ser revogadn, qual 
o meio pelo qual o Congresso deYe votal-a 1 

0 SR. MANOEL VICTORINO- De modo que 
não sojn. revogada. 

O Sa. NL""l'A RIBEIRO- De modo que não 
seja revogada, não ha lr,i nenhuma que possa 
ser votada. 

Mns, podi:l essn. verli::t ser vobula. de modo 
a constituir a União em obrigaç.:1:o pnm com 
os Esta1Jos, ::;i numa lei especial, que não a 
lei do orçamento, que ó annun., se determinasse 
que, dmante o prazo de tanto~ annos, a União 
seria obrigada a auxiliar o Sl3i'Viço immigra
torio lle cad:.~. Esta.do com a quantia de 
200:000$000. 

Essa lei po1lin. ser revo;..:-ada, e o Congresso 
podia deixar de consignar a verU::t no orça
monto; mal-1 ~ obrigação esb vn. contra h ida, e a 
veri1u. exigivel por viajuU.icíarirt. Assim como 
esta, nã.o. o Congresso põrle para. o n.nno 
supprimir n. Terb::l, como póde reUuzil-n ou 
;~.ugmental-a. (Apoiados.) 

Em ta e::; COD1lições, qu~m contractav::t. com 
os Estados n. inteoUucção de immigr:wtes 1 
Fia~_lo unicamente _no auxilio dos cofres da. 
União ~ 

Sr. presidente, attendcnJo a essas razCíes é 
que eu proporia fJ_lll) o SP.rviço Ja introJ.ucçfío 
dos immigrantes fo::;::;e feito e cu~teado pela 
União, c distl'iUui.Jo igualmcnto pelos Esta
dos que se mostrarem preparn1Tos pflra 
receber immi~rn~ão, só assim respeitarianíos 
a autonomia uos Estados, na direcção deste ser-

l'õz~.\Do A. i7 

viço, attendendo áquelles que qutzessem en 
frentnl-o, e observRriamos a justiça eq.uita
tiva com n. distriLuição, por igual, de 1mmi
grant<2s por estes Esttul.o::;, unicos campo
tentes parn, julgar do povoamrmto de seu 
territorio e do modo por que deve elle ser 
feito. 

O SR. QUINTINO BocAYUVA- Mesmo por
q_nG a Unitio não tom tl3rras para colonisar·. 

o Sn,. NINA RwmRo- Por feitamente._ .As 
terrus devoluta~:~ pertencem aos E~:~tados, só 
olles silo juizes na escolha do logar em que 
devem est:.tUelecer as suas colonias, admi
nbtral-as como melhor entond.erem, emfim. 
trat:mJm do seu povoamento, segundo as 
exigencias das SU3.S necessidades, que podem 
ser umas no Rio Grande do Sul, e outras no 
Para. 

O St~. MANOEL VICTORINO- Esse systema 
ó que 0. inexiquivel. 

O SR. NIKA. RIBEIRO- 0 que é ine:xequivel 
é mandar-se que cada Estado por si con .. 
tracte a introducção de immigrantes, obriM 
gundo-se a União. a auxiliar o pagamento 
das p~ssngens com a quem tia de 200:000$000. 

O Sll.. :MANOEL VwroRINo dá um aparte. 
0 SR. NrNA RIBEIRO- MllS essa igualdade 

eu a f::tço respeitctr, com a distribUição, por 
igual, de immigrantes pelos E::>taUos que se 
mostrarem prepar<\dos p:1-ra os receber. Des
igualdade haveria si suLmettessemos todos 
os E"dtatlos a obrigação de receberem immi
grantes, por serem desiguaes as condições em 
quo uns ~:;e aclmm em relação a outro::;, como 
mostr\3i. -

O SR. MANOEL VrcroniNO dü. um aparte. 
0 Sa. NINA RIBEIRO- V.- Ex. verà para o 

anno que muito poucos Bstados se terão 
utilisfldo dessa verba. Tal vez que sóntente 
S. Paulo, que, tendo feito já contracto para 
a introrlucção de immlgrantes, faça pagar 
peln União aqttillo porque jâ. se havia abri~ 
gado. o isto J21Uito legitimn,mente, porque os 
200:000$, sw dados como auxilio. Ou 
entilo será rdgnm particular que, prtra seu 
serviço, tenlm intt·oLluzido algumas cente
nas, cujas passagens serão pagas por essa 
verba. 

0 SR. UBALDl~O DO AMARAL - Apoiado. 
0 Sr~. MANOEL VICTORINO- Tanto peior 

parn. os outros Estndos. A culp<l não serà 
nossa, fomos inspirndos por um principio de 
equidade distribumdo a verba igualmente por 
todos. 

O SR.. NINA RIBEIRO.- Comprehendo que 
o pr.nsamcnto du, commlssão foi o da mais 
rigoroso. equidade. Mas o que é necessario 
na actll[llidado para um pOde não ser par'il 

---~~ 



-130-

outro e a equid::ule se convcl'te'rú. cm injnsti~n. 
si submettermos tudo:; ao mesmo regimen. 

A equidnde consiste em attenUer a. todos 
conforme as suas necessidn..!les. 

A necessidade do Ccari é a•pua, dê-se-lho 
agua; a necessidade do Pu.rá 6'immigrantc:::;, 
dê-se-lhe lmmigrante:::. 

O Ceará não quer immigrantes, não lhe 
demos; o Pará. não precisa de poços nem do 
açudes, não os façamos. 

( Mui to be~n. ) 
Sr. presidente, passo a outro assumpto. 
DispM-se neste Projecto que o governo 

mande vender um pi-oprio nacional, uma cha.; 
cara situada em S. Paulo, Me parece que, a 
vista da disposição terminante tia. Consti
tuição, que mandou rassar para. os Estados 
os proprio-3 nacionaes, ao Congresso f<tlta 
absolutamente competencia para deh~rminar 
a venda desses. 

Ou elles são necessn.rios paro. o serviço da 
Upião ou não são ncce8sarios e devem pas~ar 
immediatamente ao Uom~nio dos Estados; 
mas não se pórle considerar como serviço da 
UnHto a necessidade, que porventura. t~nhll.. a 
União, do producto da venda ?os proprms n:;t
cionaes. Se a União não prcCisn, desse propr10 
para nelle estabelecer qualqtwr servlço fe
deral, deve entrngal-o ao Est<tdo de S. Paulo. 
A este é que compete ven1ler e nsar do pro
dueto da venda, mas a. União não tem o di
reito de fazer receita cnm o que não lhe per
tence. S. Pauio dev€l oprôr-se a essa alio
nacão e encontr:trá no poder judiciaria a 
mais plena. garantia di) seu dtreito, como 
guarda que é da Constituiçff.o, ( Apoiados. ) 

Era o que eu tioht1 a di7;er i terminan~l?, 
pedirei novamente ao Sena•:lo quo nos auxilie 
a nós, os representa.ntes Uo Parà e do Ama
zonas, nos esforÇos q11e empregamos para con~ 
vencer aos nossos Estados que ell2s :fhzem 
parte'da. União Bruz~lcira; porque,. senhores, 
si pOl' força do halnto elles contiUuarem a 
ser esquecidos, como até entü.o, nos Ol'ça
mentos, el~es por sua v~z acostumatlos . n. 

· viver por SI, p::tssarão a v1ver pnrt"L sl. (~Vuao 
bem.) 

SESSÃO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1892 

{Vide png. 223 do Go vol.) 

O Sr. Christ.ianoOttóni -Este 
projecto, assim c~mo alguns outros que este 
anno nos teem vmdo da Camara dol't Depu
tados é apresentado ao Senado desacompa
nhadb de toda e qualquer informação, de 
todo ~qualquer melo de cs.tudo. 

Quando uma medida llcsta naturez::t ó ori
ginmla do uma potiçãn, de orllinario o peti
cionario ajunt<t documentos, cuja prococlo.ucir~ 
ou improc~~lm1cía pOrlR ser DflrPciada. 

Esta ue:ste caso o 2" dos pro,j.:cto~ seguintes. 
sol1t·e o quctl, por esse motivo, 0U porlGrci e 
prct•:n{lo oc •npar a attew,;üu Jo Senado um 
p0\wn mais demoradarnento do que a. respeito 
de-, te. 

Quando a origem do projecto ó uma necessi~ 
dade publk:~, reconhecida peb arlministrnção, 
igualmente o negoeiu vem instruido Ua a.lgu~ 
mas infor·m;:~.ções; mns, r:ru~ndo se trata de 
um artigo additlvo ao orçamento, escripto 
sobre a porn~1, mandado ú mesa e ndoptarlo 
às vezes (tolerem-me a franqneza) por votos 
pedirlos de Uanco em banco, acontec•-', como 
agora: vem ao Senado, sem que se saiba o 
por que.• 

Qual é a IWC8Ssida•le pnlJlica., ha de ser diffi.
cil dizel-o. que este projecto tenUe a sa.ti::.
fazel' 1 

O relatorio do ministerio respectivo, cor
respondente ao a uno de 18<Jl, não contem 
uma só pnhtvra que tenha referencia com 
esb materia ; de maneira. que pnr:t dar al~ 
gumn. opinião estamns reduzidos a olhar para 
:1 carta do te1•reno e ouvir lwmen5 praticas 
das localidades. 

O JWnco que purle colhel', chegou a conven· 
cer-me de que o projcctn não deve pa~sar; 
mas, como se trata de melhorar o serviço da 
Estrada de Ferro Central, eu m·l.lltlaeei à mesa. 
um requer!mento p·~clindo que seja ouvido o 
governo. 

Não se deixe de ouvir a palavra dos imme
diatamente responsaveis por esse serviço. 

Tres são os pensamentos que envolvem o 
prqjecto: 

o I o esta rerligirlo assim:- seja sepnrrtdo 
da. administração d1\ Estrada de Ftllro Central 
o serviço dos sulmrl.Jios. 

Notc~se; manda~se separar a administração, 
não se manda ti1•ar o serviço donde e::;til. o 
collocar em outra parte, flOT'(llle nesse caso 
lmvºria construcçõcs a fazer e se perliria 
credito. 

,Q Su .. SOUZA COELHO- 0 art. 1 <l não diz 
isso. diz que fica o Podee Execntivo antoriR 
z~do a separar o serviço dos sul.Jurbios da 
administraçã.o dn. Estrat.l.rt Central, mas não 
do Governo. 

0 SR. CHRISTIANO ÜTTONI - Eu n5.o diSSe 
do governo, o sim da administração. O pro
jecto Ji:r. - separar o serviço dos suburbios Jo 
d0 transporte de passageiros e mercadorias 
da E::~trada. de Forro Central, etc. 

Mas í'i isto ::.igniti.ca sujeitar o serviço do~ 
suLurLios a admínistraçfio, n"esse caso n pro
posição é um não senso ; porque, sepn.rndos 
estão completamente os trens que fu.zeru o 
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serviço dos suburbios dos da circulaçlio geral ; 
nenhum dos primeiros vai ao interior; ne
nhum do3 do interior fu.z o serviço dos subur
bios. 

Só se pódr'l entt'!nder a proposkão-separacão 
da administração- por uma aU.min1stração 
gérindo o serviço dos sulJmUios. outra ge
rindo o serviço tios lr<ulspor•tes parv.. o 
interior. 

Assimentcmlo: si não entendo bem. procede 
isto do facto, que jV. assig-oalei, de se mandar 
projoctos parn.. ::Lqui sem mform.Jção nenhuma._ 
Póde ser que na. discussão do. Cu,mara esti
vesse este negocio l.Jem explicado ; mas aos 
membros do Senado, occupados com seus tra
balhos, não sobru, tempo para. acompanlJar• as 
discussOes du. Gamara: seria preciso receber 
informações aqui. -

Separar o serviço sem construir para elle 
nova linha, é separar :1 direcção desse serviço. 
Eis o que não comprehenl!o. O serviço dos 
suburbios o o serviço geral dos transportes 
fazem-se nos mesmos trtlho.s; o materíal ro
dante ó o mesmo e delle vão de um:1 secção 
para outra os carros nccessarios ; as officinas 
de roparaç,G:o são ns mesmas: como colloc_ar 
duas_ admini_strações, uma regendo um ser
viço, e outra regendo outro :5m'viço ~ 

Seria crear todos os dias conülcto.:;_ de 
ordens de um c outro chefe mandando nas 
oillcinas, de ordens relativas á requisição de 
mat~rial rodi.lnto e, o que é peior, entre os 
proprios machinistus. Seria umo.. an::trcbia 
complet<t. 

Si entendo mal, :5i não é a separação ela 
direcção, então a::; palrt.vrFIS não teem senso, 
visto que não se proiJOe construir nova linhb. 
pn,ra os trens aos sulmrbios. 

Não ou::;o asseverar em n,bsoluto que o ser
viço dos subul'IJiOS não cause alguma pertur
bação à circnlu~ão geral da estrada ;_ mas 
parece que, havendo Z1~lo no posso:tl, tuJ.o se 
concilia, porque, sendo a linha dupla, não ha 
tr0ns em movimento cm sentido5 oppnstns na 
mesma via, e os que circuhl.m na, mesma, di
recção, guardada a Jistaucíu regulamentar, 
n[o correm perigo, sal v o unicamente o caso 
de desastre pordemor[l.. de ~lgum trem, etc., 
e ainda nesse caso, si são cumpridos os regu
la.mentus, tudo se reduz a algum tempo 
perdido. 

Mas, SJ o serviço dos subnrhios caus_a algQm 
emba1•aço à circulação geral, si preten(le se .. 
parar o serviço, sepa.rn.ndo o,; trilhos~ esta 
mudança e::rige uma segunda linha, que custa 
algum dinlwiro ; e não se pede credito. 

Já se vê que tuLlo são dudU.as. Deixe-se, 
portanto, que os responsav0is immediatos por 
esse serviço deem sua opinião. 

A estrada foi coustruidtt em. via singela ; 
mas a companhia que iniciou a construcção, e 
que eu tive a. honra. de presidir nos Uez annos 

de sua duração, prevenindo necesSidades fu~ 
turns regulou as tlesappropriações de modo a 
occupar até a serm a largura unirorme de 
22 metros. Nestes 22 metros cabe vja-jupla 
para o serviço geral, e ·via.-dupln. para. os 
sulJurbios, que ficam E.epararlos, e ainda sobra 
espaço. Si é necessario separar os trilhos, 
separem-se, mas de modo nenhum a adminis
tr~Lção, como me parece ser a, intenção _do 
p-rojecto. 

Não é a administração dos trens Uos subur~ 
bios que pótle causar grande embaraço no 
directo1' da estrada. E' uma linha em que o 
transporte de carga não n,vulb., mesmo as 
ktgagens, sendo poucns, porfJ.ue o ma-ior nu
mero do passngeiros vem e vão nu mesmo 
dia; isto em nmn, circumscripç-ão limitada, de 
modo que a inspecção de todo o serviço se faz 
em horas; o que não acontece com as secco-as 
do centro, que exigem dias. 

Portanto não comprehcndo que possa haver 
duas administrações, sendo uma para os :!u ... 
burbios ; salvo si querem entregar o serviço 
U.e::.tes a uma. em preza particular. Mas nesse 
caso ha falta de franqueza; o pon&'tmento esta 
disfarçado .•. 

Umrt segunde idéia do. projecto é a do ra~ 
mal de Sapopemb<t;\ ilha do Governador; uma 
construcção nova, um rnmal que se propõo 
construir e diz~se que tirar-se~ha. o dinheiro 
das sobra.-; de outras verbas do orçamento. 
Não sei si esta asseveração é exacta, mas 
tambem não sei qual a necessidade publica, 
que oLriga a o'uerar o orçamento com a con
strucção deste ramal, que parece-me absurdo. 

S1..popemba ora, um Jogar ermo, onde só 
existia um velho cngenl1o de canna: collocou~ 
se uma. estação porque alli vinha ter uma, 
estraUa do lado Ue Campo Grande ; ainda 
hoje vê-se ali i a estação e duas ou tres casas ; 
qual a necessidaU\3 Je um romalligando esta 
localidutlo ã ilha do Governador 1 

Esta ilha tem n,lguma :(lOpnlação, mas dista 
da capital meia hora Je vmgem a vapor; uma 
hora ou pouco mais em bote ou em canôa em 
uma Lahin, abrigada como a nossa, qual a 
conveniencia de ligai--a a Sapopemba ~ Por 
acaso o habitante da ilha do Governador irá 
a Sapopembrt. tomar um c.1rro d:t E:;tr~da dl3 
Ferro Central para vir a esta cidade, gastando 
o triplo do tempo, porque o percurso de Sapo~ 
pemba á e~taçào Central, fuz-se em l,IOm ou 
l,I5m, e o do ramal seria outra hora 1 

U:rt~ SR. SENADOn.-E• mais. 

Ü SR. CHRISTIA.NO ÚTTONI-Faço O calcu!o 
pelo ho..tario. 

O que quero demonstrar é que quando um 
mor.ador da ilha do Governador póde vir á 
Capital Federal em meia hora, não se póde 
esperar que ellc vá tomar o trem de subur .. 
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bios da Estrada. de Ferro Central, gastando 
mais de du;.tS horas. 

E~te ramal, pnrtan t0, não tom razão do ser. 
Si o fizerem, não lm d0 tlur nem pam a qa::trt<t, 
parte das dospezas. E' uma idéa. que Lem 
potl!a ser jà re,jeita.tla. 

Outl'a é a tlo prolongnmen to do rcmw.l de 
Santa Crm; ntó Itacurussit. 

Ouvi, que selem por fim fazor Jesemlmr
car alli os immigrante::;, e internal-os sem 
que venham it capital. 

Convirit. construir esse' ramal. sómento p:-na 
os: immlgrantcs irem dalli para o int(.!rior? 

O Senado dccklirU.. 
Dado que a razão seja :::ufilcíente, convem 

ainda estudar a melhor direcção do ramal, si 
devo vir a Sapopemba, ou D. Queimados, ou u 
Belem; orçai-o c {lt'.dir creriito. 

Sejam, pois, onvxdo-5 os immediatos re~pon
savels; para isso mandarei a mesa o meu re
querimento. 

0 SR. ANTONIO BAEN!.- Mas que venham 
os planos jà estudado::;. 

0 Sn. CHRISTIAN O ÜTTONI - Eil-o (lê.) 

SESSÃO DE 3 DE NOVEMBRO DÉ 1892 

(Viilc pag. 223 •1•> l}o vul.) 

O Sr. Ohristiano OLtoni
Sr. pre~irlente, pnrRCA-me que t!Hlo que o 
Senado tem ouvlflo prova a necessidaile de 
ser tamLcm ouvido o governo, immediatu
mente responsavel pelo seryiço d.:1 Estt•ada 
de Ft~l't'O Central. 

A hora está a soar, e eu, prejndicado pcht 
minha mà amliçi.ín de vellw, não pn~.le tom:1r 
nota de tuUo o qu0 allegou o noLre senador 
pelo Rio tle Janeiro, com rel:Jção :w meu re
querimento, mns, despjo salientar üs pontt•~. 
ptimeirament·~ a necessidade Je ~ep:tl'lll' o 
serviço dos suburbios, e em segundo log<::~r a 
relação que achou o noUre senuúor entre 
esse servico e a crise dos trnnsportes, relação 
que, a meu ver, não e:xüte alJsulutamcnte. 

Não me parece urgente a ~epamção dos 
s8rviços. Percorrem a linha dos suburUiús, 
suppon hum os, .1Q trens em •umn. direcção e 
40 em outra.; mas estes 40 treus ~m uma 
direcção podem ser segu1dos por outros 40 
vindos da serra. ; 

Não ostU de motlo algum verifiCBlla. a in
capacidade tla. linha, uper.~r de ser singela rle 
certo ponto em Ueantc, par<l. o trafego que 
tem de ::~ervir. os trens de suburUios não 
embaraçum_de fór.um alguma o movimento 

dos trens (.h't serra, Je modo que com boa 
administração c com a policia do telegrapho, 
os trens de suburbios, que estão se recolllondo 
a cada momonto as e_jtações, que são muito 
proxinws urnas Jus outras, não ombaraca
ru.o em cousa alguma os tren::; da. serra; si 
\'em um trem di sert'::t, o telegrapho annun~ 
cia, o trem d0 subut'Lio demora um pouco e 
o trem da serra passa. 

O.:i trens que pnrtem rlzts estnções do inte
rior podem partil' srwcessivament~. com
tanto qu~ SH dé nm c~p:1ço do meia hora 
e!ltre um e ontro trem. N:t Europa mo p;'l
rece rJne o intervallo exigido é de quarto em 
l']_uarto rle hora, mas supponha-se meia. llora. 

O Rrc SouzA CoEUI0-~1 horas divididas 
em meias homs dão 48, portanto 48 tren~ ; 
ora, nó::: j;i temos 40 nd.o se pOJe augmentur. 

Ú SI~. CIIRISTIANO ÚTTOiXI-ÚS 40 tr~JnS são 
dos snburLios e eu faltava de trens Utt serra, 
que não são 40. 

Agorn. a relação entra estes trens e a 
crise dos transporte-; : e~ta proci::;n. ser estu
d::ula. A situação é muito seria, os prejuizos 
cau::;arlos a algumas classes da sociedade são 
enormes; a lavoura não pOrte erpedir seus 
product<Js, o commercio não póde rcmett01· 
generos de importa~ão. O sal em alguns 
pontos h•m subido a preços nunca vistos; 
11:1 togares onde estão ameaçados de fome, 
porque não lm moio do chegar um::t La.rr10a 
de f<Lrinha de trigo. " 

Mas não C nos suburLios que resiúe a causa 
da deSO!'Llem. 

Estou convencido Uo que n, frtita Ue carros 
não C a. unica nem a principal causa da 
cl'ise. 

E' ce1·to qnc o relaforio Ua agricultUI'i\. des
toJ aunojà. dizia qnea rcndcd'oi Je lü.GOO:OOO$, 
e seria muito roedor, si não' ftJ~sem recusados 
transportei por fa! 1::1 de carros. 

E:5te relatorio, escrirto om obril refere-~e 
rt informaç-ões anteriores do director da cs
tmlla, portanto do princiHio do anuo. &tu
mos em novembro, e ultimamente o director 
d<.t estra•la em otlicio que puhlicou, refere-se 
ao modo por que tem distrilmido algumas 
concc:ssões de transpor·tes, ~~diz : 

« Fuz-ac o m:Jior :servi\.'O possivel com a 
falta de carros. » 

De modo que em toao o auuo de 189~ estit 
sendo allegutla - f,dta do rnateriu,l rodante; 
entr·etuuto nenhuma providencia se towou. 

Esta falta, si existe, podia ser remediada 
em tros mezes. 

Si a indu;;; tl'ia nacional póde .GJrnecer em 
tempo rapirlo o material nccessario, deve ser 
preferitla. 1 mas si não pó1le, façft-se a encom
menda para a Europa pelo tclegrapho a fa
Lricantes que jú couhocem as condições tech-

-~ 
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nicas da. estrada, o typo Uqs vagões, aqui em 
uso, o em trcs mezes estarão aqui os carros. 

Despezas desta$ não se devem regatear, 
porque são proJuctivas. 

Mas, si estJ. causa da. crise existe, uü.o ó a 
unica. 

Estou com a pahwra sol.Jre o outro proje
cto, e então cstuUarel as causas ela desordem 
que a meu ver são m<iis admlnistrativas do 
que materln.es ou tcchmcas . 

Mas repito : não sã.o os suburLios os em
baraços. 

Si os responsaveis pelo ser,·iço disserem, 
porqno ainda não o disseram, q1u~ é necessa
rio uma segundn. linha parn, os suburbios, vo
tarei, mas hão de pedir credUus ptm 03 tri~ 
lhos e Uoz:mcntus, despeza que avulta. 

O qne não nclw mzo<lvel é autorizarwse 
uma despezn. sem orçamento, e de5pet.a que 
não é urgente. 

O nobra senador conto~lou que o l9ito r.la 
linha, possa comportar uma outra via. 

ASSignei as escripturas de Llesaproprin.ç-ão, 
que devem estar archivaú.as na Estr;1l.la de 
Ferro Central. li garanto que daqui até a 
serrn não ha. Ulll só logu.r cm que o leito não 
occupasse 22 mett'os rle largura. 

Em S. Christovão, ao atra.vessar a chacara 
do rico banqueiro Souto, que n.lià.s cedia o ter
reno gratis, veiu elle pe,Jir-nos que tomasse
mos sómente a largura necessarm para via 
singela, deixando-lhe o gozo de seu jardim, 
emquanto delle não precisassemos. 

Consenti nisto ; mas decl:.trei na escriptnra 
que ficava o proprietn.rio obrig,ttlo,sem indem
nisação de 1Jemf0itorias, a entrog.tr os 22 me
tros, no ilia em que a directoria da ostradu 
exigisse. 

Cfreio que hoje eslão lã os 22 metros. Cito o 
facto para mostrar como est..'i no nosso espi
rita. 

Si em alguns logares vizinhos apropriaram
se de parte Jes::;es torrenos, o governo, mu
nido das e;:;criptum~, p61e rehavel~os. 

Não tluvido que tt invasi!o se tenha daUo e 
ninguem reclam~lSSC : além da serra, soLre 
outro ,Ql.Jjecto, rleu-Be (lescU!do svmelhuote, de
pois que a cstr.tda passou pa.rn. o governo. 

A lei que dccrelou essa via-f~rrea (26 de 
jQ.nho tle 1854) disse quG a companhia seriam 
concedidos gratuitanwute toU.os os. terreno.:> 
comprehendtdos e sesm:trias e posse!-;, salvo a 
indemnisaçã.o pela.s Lemfeitot'ias· porventum 
destruidus. 

As sesmaria.s eram concessões u titulo gra
tuito, com a conJü.;ão, porém, de se pre!)t<trem 
á senhlão publica. 

E como da serra em de ante todos us ter~ 
ronos eram occupados por titulos ~e sesmarias 
e companhias que eu presidi, nii.o ll1gou um só 
palmo de terra ; e em llonra aos fazendeiros, 

devo dizer que toUos se sujeitar<.lm á lei, sem 
reluctancia.. 

Deu-se a este respeito um facto curioso, ao 
chegar em E:ntt•e Rios. O finado Ferreira 
Lag-e, tlit•ector J.a Estmda União e Indush•ia, 
tinha. comprado todas as ter·ras que vertem 
para n estação, e, ten(lo nós de atrav~ssal-as. 
veio ter com migo e disse-me que cedia o ter
reno de g-rac~ com a condição de que a com
panhia havia de lhe dirigir um olUcio de 
agradecimento. Respondi que não podi<t acw 
ceitar esb condição, porque agradecer a 
doaç-ão importava reconhecer o direito de 
recusa, o que a!Jriria m:'w precellente. 

Discutiamos a qnestrío como bons amigos 
e afinal lt3mLrou-se elle que tinha bemfeito
rias eram duas- um granJa capinzu.l para. 
as Lesb.s da companhia, e uma agu<.lfla. que 
e.-;ta tinha. aproveitado, e não em sufficiente 
para rep:wtir-se pelas duas emprezfls. Cedeu 
a agun.da, contentando-se com o remanes
cente e o capim:~!, e então nã.o tive duvida 
em deitar livraria ab.tixo pa.ra rendilh~tr um 
ofdcio d~ auradecimeoto, cujo pnhlica'(ãO de~ 
via lisongear-lhe a vaidcule, Assim mantive . 
o principio-Dccupar gratis os terrenos de ses
ma ria. 

Entt•etanto, depois que se encampou n. es
tr::ula, ouvi que se estava pagando ter
m( s de serma.rias. Voltando aos subur
bios, insisto que com certeza a estmda tem di
reito a. uma raia de terreno de 22 metros de 
largnr<1 ; e nesta cabem via dupla par{!, um 
serviço, via dupla para outro, e ha de sobrar 
espaço; podendo mesmo, si este esca.ssear, 
construir-se a via dos sulmrbiosem bitola es
treita, o que não me pu.rece necessario. 

Entretanto, se quer entregar os suburbios à 
industria particular, o negocio é _mais s§rio: 
dopende 1le muito estudo. 

Si q,terem collocat• a linh<.~. dos suburbios 
fôr<~ rio leito da Estrarla. de Ferro CentrJ..l, 
hão de trazel-rt pelas ruas pu!Jlicns, o que 
parece inadmissivel, ou pelo meio de_cha
caras e jardins, incommod,mJo a uma in· 
finidade de proprietarios, o rtue não deve 
fazer-se sem nma necessidade publica bem 
a verigu::ula. 

E depois, esta linha é muito rendosa, por 
ella. h'J..nsitam, segundo disse o nobre sena
dor. 25.000 passa?eiros diariamente. 

E' negocio muito gordo, que nreb se deve 
dar clamlestinn.mente a um amigo ou cama
rada ; é preciso que abram concurso publi12o 
pfl.ra ver quem offerece mais vantag'3ns. 

Jã disse e repito, os tr~Jas do; suLurbios nã:o 
embaraçam, nem teem p;1rte alguma na crise 
do=' tl':.tlh-IP('rtes. 

Si forem nec:e::;s:trios tt•ilhos separados para 
os suburbios, cabem no mesmo leito, ao laU.o 
dos da llnha geral. 
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Mas, ai- n ídén. é construir ·nova lin~a, 
alheia a Central, é preciso estudar tal pt'OJ0-
cto, e pedir autorização expressa parn. ella. 

Não póde it• ta.l autorizacão ~volvida na 
phrase vaga-separar o serviço dos sulmrbios. 

Eutre tanta::; duvidas, pt~.re~e demonstrada. 
a nccessidarle de que faltem os responsaveis 
por este servi_çoi vâ, pois, o negocio ao gover
no, para que mrorme. 

SESSÃO DE 9 DE NOVE~IDRO DE 1892 

{Vide pag 2~ do eo vol.) 

O S1·. Ohristiano Ottoni ( at
tençao ) - Achando-me na obrigação moral 
de responder ao nobre senador que sustentou 
o projecto, não poderia hoje, como dn outro. 
vez que fallei, entrar em materL"t sem pre
ambulos. 

Sinto .necessidade de ma.nifestar certa coac
ção moral, em quo mo acho e da qual talvez 
me nasçam escrupulos. 

O nobre senador, a quem me refiro, no seu 
primeiro discurso e aindn. um roueo no 
segundo, apreciou O' mau pequeno as udo deste 
projecto, assim como as minhas fracas habi
litações, com tão grande bonovolencia ... 

O SR. QuiNTINo BocA.YUVA - Não, Se
nhor; 'com ajustiça e o rêspeito devidos a 
v. Ex. 

O SR. CHaiSTIANó O'ITONI - ... honranl-me 
tanto, erguem-me tão alto, que eu sentir-me
hla. exposto a alguma vertigem das alturas 
si nã:o fosse contido em nível inferior pela 
conscíencia., que relizmento tenho, da. limitação 
de minhas faculdades. 

Demais, o nobre senador exprime-se com 
tanta nncção, com tanta delicalleza, que 
íne sinto incapaz de imitai-o. 

Receio, tendo de responder-lhe, que me 
escape palavra, gesto, carregar tle sobr'nlhos, 
qualquer cousa que parecer faltn. de consülo
ração a quem me ouve e especialmente ao no
bre senador. 

Amigos meus teem me avisado e prevenido 
de que o habito de ensinar, contrahido em 20 
a.nnos Je ma~isterio, deixou~me o Caracter de 
fallar em certo tom autoritario- em tom de 
mestre. 

E eu, mettendo a mão na consciencia, reco
nheço fuudatla a critica : tenho o ca.coete. 

Demais, o meu temperamento leva-me mui
tas vezes a fallar com certa aspereza. ; sou 
mesmo secco por naturezll, sou um tanto 
urso. 

Estas circnmstuncias podem algumas ve ... 
zes simular até falta Ue respeito ao auditoria, 
entretanto que são meras exteriorklados que 
não impedem a. perfeita. calma Uo meu espi
rita e o mais completo rleseJo dP- cumprir o 
meu dever em relação a toLlos e à Casa. 

Assim pois, o nobre senador tenha a bon
dade de crer que qualquer modo meu mais 
aspcro de faJlar, não significa de maneira 
alguma desconhecimento da sua superiorí
dado, da sua delicaUez11, llos dous oratorios 
que o ornam, e do respeito Uevido a sua 
pest:~oa. 

No começo de um dos seus discursos, pa
receu que o nobre senador me attríbtiia o 
ter faltado do emprezario, o Sr. Dronker, 
com tlesconsideração, como desc•mhecendo 
suas llaLilitações. 

Assim niio ó. Só mo referi ao Sr. Dronker 
no começo do meu discurso, quando notei a 
fa..ttrL Ua clausula- ou com quem meJ.hores 
vantagens o1ferecer. Não me parecia de
ver-se autorisar o governo a tratar ·só com 
o Sr. Dronker. 

Isto em nado. o exautora.. 
Mas o nobru senador accrescentou ainda 

uma dccluraçü.o que era in util para mim e 
para o Senado, isto e, quo não tem interesse 
n::t concessão, que se interessa na passagem 
do projeeto, e de nenhum_ modo pelo peticio
naria ; declaração inutil, mas que torna ue
cessaria outra da minha parte em sentido 
diverso, isto é, que não tenho o menor mo
tivo pam de&eja.r ser desagradava! ao Sr. 
Dronk0r, ou a qualquer daquelles que sus
tentam o projecto, na Camara ou no Sena.do. 

Não conhecia este cavalheiro, não tinha 
delle a mais pequena noticia.,, quando veiu o 
projecto para esta cnsa. 

Entretanto, pessoa quo me é conjuncta, e 
a quem me é dilllcil dizer- não- pare
cendo-lho improcedentes algumas das minha. 
duvidas, aconselhou-me que ouvisse o Sr. 
Dronlter. 

De facto tivemos uma confBrencia aqui na 
ante-Bala do Senado ; ex:puz-lhe n.a minhas 
duvidas, que as respostas Uo Sr. Dronk_er não 
dissiparam ; mas não fiz no meu discmrso a 
menor allusão a essas respostas, considerando 
a. conversa como confidencial. Expu~~:-lhe 
tamLem o modo como eu entendo dever se 
dotar a Estrada. Centr.J.l com uma segunda 
via no tronco principal ate o Parahyba. 

Ouviu-me silencioso ; naturalmente por 
falta de conhecimento da topogrnphia ; e re
tirou-se, dcspe1lindo-nos em termos da mais 
perfeita corLezia r-eciproca. Não tenho, pois, 
motivo algum para dusejar ser-lhe desagra .. 
davel: discuto o projecto e mais nada. 

O nobre senador infOrmou ao SeDAdo que se 
tratava não só de um engenheiro civil Illus ... 
trado e protlciento, como do representante 
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de um grande syndicato, influencia 'impor
tante em praças europé<ts, porlendo levantar 
centenas de milhões de frãncus, parte dos 
qunes pórlo vir auxiliar o progresso da noss:\ 
Patl'ia. Estas informações) que eu não tiaha, 
t~uho-as 110r correctissimas, porque o 'noLre 
senador não as traria ao Senado, si não as 
tivesse de boa: fonte. E:::;tuu, portauto, muito 
longe do conte;:,tul-u.s ; mas peço licença ao 
nobre senador prtrn. com mlação a. enge
nheiros, e tratctndo só dos peritos e ha.beis, 
dizer que ha engenheh·o e engenheiros a 
saber : quando o protissional se dedica só
mente â smt profissão, é homem de sciencia, 
estuda e nas lto1•us Ue acção parte para o 
campo com seus instrumento~ e ojuduntes, 
devassa montes e valles, charnecas e mattas 
virgens, nivela, mede, orça., escolhe direc
ções, calcula, projecta., desenha planos ; 
quando se tratur de um profissional deste 
typo, e estu afirmar em minhn, presença qual
quer propnsição, em rnateria teclmica, não 
terei a coragem de contestoJ.a, até porqne o 
meu unico tit·ocinio na profissão foi Só o dos 
10 annos que servi na Estrada d~ Ferro 
Central, onde minhas attrilmil}õeS eram mais 
de administração o direcção do que technicms. 
Mns, qmtndo o engenheiro ó tambem argen
tario, qun.ndo pó1lo 11ispór de milhões de 
francos e pret·~nde oUter concessões, orga
nizar companhias, um homem destes, que 
póde tt•azer util!dade ao nosso p~iz, deve ser, 
de certo, receUido com o maior respeito, com 
muita cot•tezia1 com mil amores, mas; quando 
se trab de outorgar-lhe coucessoes de obras 
nublicas, é nccessario estudal.a:s ~m tutlas as 
Suas clausulas, com cuidado meticuloso, p:l
lavra por palavra, virgula por virgula, por
que, não nos illudnmos, quando um empre
zario nesta posição pretende oLte1· concessões, 
organizai' companhias, emprehemlor obras 
publicas no Brazil, o seu princilrll intuito não 
é o bem desta terra ; é, permi tam-me fallar 
com franqueza, a corr.~tugem da organiza
ção tla companhia, os milhões pelos quaes se 
lhe vende a concc:5são, a c0taçii.o u. que po
derão fazer su!Jir os titulas, as fortuna~ que 
a emprAm ha 1le e1•guer ou arredondar; 
depois dif:to vem em segundo lo"'ar o inter
esse dos accionista~. e só no fim d'e tudo o do 
paiz. 

Qun.ndo e'1te exame é pretet'ido, e nós le
vamos }?·~la conüança no proponente,_ a ex
periancw. o provn, todos _os dias vão surgindo 
reclamacaes : om o governo estudou mal tal 
ou tal clausula; ora exige mais do que 
o contracto lhe dá direito ; ou surgirão 
difficuldades imprevistas, causas de força 
maior, etc. vãu tornando-se as conce;,sOcs suc
eessivamente mais e,mais onerosas. 

Assim pensando, acautelo-me, 13 com isto 
não falto á eonsideração e respeito devido ao 

cavalleiro, qUe tambent julgo muito distincto 
que oirereceu ao governo est::t proposta. 

Os dons discursos do nobre senador seguiram 
orientações completamente Uistinctas e eu 
applandi a. modificação. 

No primeiro, o nobre senador, faZendo 
grande honra ao meu pequeno estudo, não 
tentou refutai-o; declarou que considerava 
o projecto morto, que o Senado sem duvida, o 
rojeitaria; e o nobre senador não julgava 
illogica esta deliberação do Senado, visto a 
honra que faz ao meu estado, não tentando 
refutar--me. 

Declarou entretanto que votaria. a favor : 
por que~ Porque as desordens da Estrada de 
Ferro Central são tão sérin.s, que podem 
chegar ao ponto de se converterem em um 
verdadeiro cataclysma, t!"azeodo a ihter
rupçã.o dP- todo o tmfego e neste caso S. Ex. 
queria scllvar a sua responsabilidaUe. . 

Ora, postr~. a questão neste terreno, a con
sequencia seria, perdóe-me S. Ex., que à re
sponsabilidade do Senado não ficaria s~lva.. 

Dir-se-hia qua só houve no Senadõ lifil 
homem que soubo prever. 

No segundo discurso, o hobre senador mo
dificou sua orientação e entrando na apre
ciação das minhas razoes e na sustentação do 
projecto, ccllocou a questão nos seus termos 
normaes. Por isto, applaudi a differenca. 

Collocad;t assim a questão motivando cada. 
um o seu voto, fica salva a responsabilidade 
não só do S0nado, mas de cada um de seus 
membros; voto pró ou voto contra, cada um 
obedece à consciencia. 

Meus argumentos estão em p8 : cohtra 
alguns nem houve tentativa de refutação. __ O 
meu discurso estit. impresso na folha official 
de hontem, quem tiver a paciencia de lel-o ha 
Ue reconhecer a verdade do que affirmo. 

Continuando com muita verdade a descre
ver os tcrriv0is e.ffeitus das desorde:ó.S ilã Es .. 
tf'ada de Ferro Central ; insistind_o, õ que 
nunca será de mais, sobre os males que nos 
acarreta essa crise ; pintando o quadrO 
dessas desordens com córes carregada~, mas 
verdndeiras, o nobre senador alludiu ao 
extremo a que ellas poderão chegar, á 
completa do trafego, disse que interrupção 
um tal clataclisma teria consequencias eco
nornicas e tarríbem politicas, prejudiciaes à 
fOrma de governo. 

lia muita verdade em tudo o que disse o no
Lt·e senador a este respeito, mas as relações que 
pmlem ter estas desordens com fórma de go
verno, formrLm um assumpto especial, que,me
rece atteução. Julgo, porém, que autes de 
entrar nesta ruuteria, convem accupar-me da
quelles pontos das minhas objecções que soffre
ram contestação. Depois de nos libertarmos 
destes pormenores, iremos à gravissima ques
tão que o no~re senador levantou. 

-=----; 
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A primeira das objecções do noLre senador 
se referia ao que eu dh:;se da imposihilídade, 
na minha opinião, de collocur a estação da 
estrada de ferl'o no logar cscollütlo pelo 
Sr. Drancker. 

Pa1•n aprücia.P a contestação, ó indispcnsu
vel, por muito que eu des8je não me repeti!•, 
dizel' em que consistiu a impossibilidade dt.' 
que fallei. 

Quo são dous hectares a ãrea qne se TJóde 
obter, disse-o duas vezes o Sr. Drancl;:er ; 
e eu accrcscentei, qtte é mais necassarin. uma 
grando àrea para nlargnmento da rna. Notei 
que a este alargamento, que dove custar 
grande somma, o projecto não obriga o con-
cessionaria. ' 

Quanto aos dous hectares obtidos pelo 
arrasamento daquell t montanha granitica, 
orcei a cuba.,;:ão em 300 mH metros cublcos e 
mais cem mil pnra alargamento da rua. 
Perguntem disse eu c repito a qualqnor d0no 
de pedreh'a, om quantos annos se olJrigarà a 
fornecer esta quantidade de :pedrn. tirada Je 
uma só pedreira no centro da cida·ie : quem 
descobrir fornecedor pfl.r::t tat encommcntla 
em menos de seis a oito annos, e1·it milti 
magnus Apollo. 

Além desta questão de tempo, mostrei tam~ 
bem que é impos-:ivel collocat' nos dous hecta
res a estação de uma grande estrv..úa de. f(;lrro : 
a comparação com a da Central não Ueixa. 
duvido. 

A isto o que responden o nollre senador ? 
Disse: 
-Não me preoccupa a impossibilidade; te

nho fé nos milagres que pórle fazer a en ge
nbaria brazileira4 

Mas, esta resposta não pass<' de um movi
mento oratorio; a max.ima qno diz:- no tlic
cionario da engenharil\ moderna não existe 
a palavra impossível, é simplesmente uma 
byperbole. 

Ha impossibilid.uJes entre as quaes o:; en
genheiros hão tle .curvar-se, como toda a hu
manidade. Exem\)JiftcJ.ndo-se com o mesmo 
morro da Prain ta: si aquelle espigão de 
morro, arr..:~.sado complct<tmente, pro•luzir 
dons ou tres hectares de scperr!cie, não ha 
milagre de ong~_mhar[a que os converta em 
oito ou dez hectares. · 

Disse tambem o nobre senador : 
- Ouvi fullar em um quarteirão a tlomo

Jir. 
Esta palavra- qtulrteirão -, da idêa de 

um quadrilatero do cnsas, entre quatro ruas, 
que, completamente arrusadas, convertum o 
quarteirão em uma grande praça.. 

Mas o quarteirão de que se trata. cousiste 
nas casas de numero t)nr, th rua da Prainha, 
encostadas ao morro, com _muito pequeno 

fundo, e cnja demolição completa não darã 
nem o espnço nece_ssario ao alarg'lmento tt<:t 
rua, quanta mais pilra a estaçio. 

Assim, a impossibilidade de que fallavu. 
est:J. l1em averiguada. 

O seguudo ponto tt._~ que ocupou-se o nobre 
senador foi relativo a ascensão rla Serra. 

A este respeito devo advertir que teem rei
nado entre nU:; dous p8rplenos equivocas, que, 
e.xptic~Jrlos, dão a origem de oJgum8s defini
ções de algarismos reciproco.mento citados. 

o primeiro retere-se a di!l'eronça. de nivel 
a vencer, quer na. centrai, quer na nova 
linha. 

Na. Centr.::tl, a cota de nivel da sallida do 
tunnel grande, que é o ponto culminante da 
Serra, e de 445 metro:\ E oUre o mar. A dos 
altos, ou gargantas da Serr·a, proximas <1 do 
PetrorJoiis, e de cerca do 850 metros, tamJJem 
sobre o mar. 
~bs o no!Jre 8enador, em vez de 850, fallou 

em 800, e em vez de 4.15, em 400, porque 
referin-se, não ao mar, mas &. rrtiz d:1 Serra. 

Dahi vcem pequenas diil'erenças que, aliils, 
nada influem nos resultatlos. 

Parece-me que o meu modo d.~ compn.rar os 
níveis é mals correcto, porque as cotas qnan~ 
do não são referidas a uma origem commum 
não são compara veis. 

!\Ias ponho tudo isto de parte, 1l desde jâ 
r!eclaro que nas referencias fjne tlzer a estes 
algarismos, aceitarei os do nobre senador. 

O ouh·o equivoco é mais sér-io. Tudo quanto 
se Jiz nas palestras, tuUo quanto está escripto 
quer no requerimento em que se faz a pro
posta para a obrr~, quer em uma demonstração 
annexa. pelo mesmo p~ticionn,rio, tudo nos in
r:lica esta linha cem destinada á ser um 
!lia annexada á Centml, ou por desapropria
ção antes do prazo, ou pela I'•OJversão no fim 
delle, pam com ti tu ir uma só rêde de es
traUa, servirla pelo mesmo matAria! Jo trac
ção. Sendo nssim, não é possiyel deixar de 
ter a nova estrada as mesmas condições tech
nicas da Central. .. 

O Sa. QL"INTI!\-o BoC-AYUVA- Apoiado. 
O Sa. CHJHSTIANO OTTONI-... isto ê, o mes~ 

mo limite de raios de curvas o a mesma taxa 
dos declives. TuJo o diz, e o nobre senador 
me faz a, hom·a de o conrirmar. 

Ora, a taxa de declive da Central é tle 
1,8°/0 • Calcu.lando com estt' tieclive a subida 
(los 800 metros, exigem no mini mo 44 kilo
metro.s. 

O Sa. QuiXTINO BocAYUVA- Apoiado. 
o SR. CliRISTIANo OTTOi'\I -Eu dizia 47, 

porque cuntu.va os 85 metr·os. Entretanto o 
nobre sennUor, tr 1zendo ao s~nado infol'ma
ções, que (lisse olJtidas tle varios deputados que 
sustentaram .o projecto, entre os quaes dous -· 
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engenheiros, fallando a este respeito, t.lissa: 
«Affirmam-me que l1ão de subir a Serra com 
20 kilometros de desenvolvimento.» Ora, 20 
kiloml':!tros para subir 800 metros Jo ::tl
tura, são oxuctumeute ·1 °/fJ; c neste sentido 
tunlJ.o tamLcm infurnmçê'ies da pessoas rtno co
nhecem o projecto do Sr. Drnncker. 

Basta icito - project:u·-se -1 "/o na Serra -
para. matar a iJéa Ue que esta e::.h·ada possa 
um dia s~·l' anoexai.la com vantagem it Central 
e serem ambas servidas pelo mesmo material 
de tracção. 

Está explicada uma pnrte, não toda, da. 
di.!fercnca Uas disb.tncias, que o nobre senador 
contou com 20 kilomdros ua Serra e eu 
com74. 

Outro p{}nto que soiTreu objecções é a nvo.
lia.ção da Ui!:>bucia total ; e não posso aban
donai-o, porq110 tomei fl. responsn!Jilitlado Je 
aillrmar ao Sen:1do que a roU.ucção na. Uis
tancia. de 50 kilometms, promPttiU.o pelo 
proponente, não é exacta., nem possivol 

Aqui está com pequenas correcçocs, devidas 
à explicaçi'fo dos equivocas, quo refiro, o cal~ 
culo que eu tinha apresentado ao Scnn.do. 

Prainha ú Raiz da. Serra, 53 kilomctrus ; 
são 53 os kilometros da linha úo Rio d'Ouro 
ate á Serra, linha que começ::t na. Ponta do 
CajU; sfio 40 1/2 os kilometros da linha do 
Norte, Je S. Francisco Xavier tainbem à Ra.iz 
da Serra, linlm.. que comeca longe daqui. 
A linhtt nova tonUo Ue it· à Serra ent1•e o.:stes 
dois pontos, dc.;tHn'olvendo-se pórle ser muito 
mais curta'! 

A subida da Serra, estamos de accordo, que 
seré., no minimo, de 44 kilo:netros. 

Do alto da Serra a. Petropolis 6 ki!ometro:::. 
E' uma avaliação a olho, feita por mim! rrias 
quo qun.Jquer pórJe ver•ificar percorrendo a. 
distancia a cuvallo 011 Uo carro: ha uma. Lo:.t 
estrJ.da de Pctror~olis a Entre-Ri()S. 

Eu tinha Uito, confianrlo na minha memo
ria, 72 kilomctros, mas a contestação Uo 
nobre sen[l.tlur obrigou-me a ir indagar. 

A estrada União c InJustria estit me• lida, 
tem marcos fincado.:; Ue kilometr·o cw kilo~ 
metro, cada um com o ::mmero respectivo. 
Não pnde ir a Bnlre ftios, mas pP.rgunt<>i a 
um funccionario iucumllido da conservação 
da. estt'adn. de frji'ro, o qual disse-me, referiu~ 
do~se a esses marcos milhr rios, que úe Potro ... 
'POlis á EnLJ'<~ Rios ha 77 Itilometros~ Somm::t 
180 ltilometl·os. 

Como se contt!SL.1 isto? «Ouvi ilizer que ~e 
pórle reduzir n. 122. kilometros :v, o Senado 
decida se isto ó supposto. 

O Sa. QurNrrNo BoCA\'UVAtliL um aparte. 
0 SR. CUH.ISTIANO OTTONI-0 no!Jre BenaLlor 

não affirmou por si, lwm Sr:li, referiu-se ao 
que ouvin, m~s ou ret!ro~me a pessoa. que lhe 
deu a informação. Em que se fuud<~ a contes-

!!t:NAoo A. 18 

t~ção 1 Em falta de toda e qualquer razão. 
Passo adeante. 

O honrado senador disse mais: «Como quer 
o senhoa qne não s~rt muitomenor a distancia, 
~ü a re(lucção estã vcrifica1ht na estrada Je 
fflrro, (]!hl passn p()r Petropolis '? 

Isto !:>e pa.:;sava no sabado, e eu ainda do
cilmontB me dirigi domingo a. Estrada dt~ 
t<'erro de Petro[Joli::; ~1 i11úagar da realidade, e 
eis alti o resultrulo d:t:i minhas indagações. 

D<J S. Francisco Xavier 3. RlliZ d;t Serra 
49 1/!. kilometros, são trilhos rtssentallos e 
medidos. 

Cremalheira da suLiJa 6 1/2 kilometros, 
mas com declivo de 15 °/0 , e como a uoss<t 
t;tXa ó do 1,8 °/u, aquolb. distaul'i:1 de ô 1.'2 
kilomdt•os h<~ ~_te erescer nn. razão de 1,8:15; 
:serão 54 kilomett·os úe subi· la. 

Do Alto Areial, 4-1 kilometros, medidos 
e marcatlo:s coul<1. um com seu posto e numero. 

Do Areial a EntJ·e [tios, segundo os po:>tes 
il;:r. União e Indtlstrin, 26 kilomelros; _somma, 
173 1/2 kilometros. 

Ajuntando a distancia de S. Ft'ancisco 
Xavier a Capital, temos 180, mais kUomo
tro. menos kilomeh·o. 

Sendo assim, não sei anile o empreznrio 
fui aclwr uma flifferença de 50 kilometros. 

« Bstaçü.o Central, Dbtancias e Tempo»; 
foram os tres pontus em que o nobre senador 
me conte::;tou. 

Já tratei os dous primeir~s: 
Quanto ao tempo, os 22 k1lometros rle ram

pa na Centrn.l se construir<lo em cinco annos._ 
Os 44 kilometr·o.:; de ol.lt'as, fJUe são analogas, 
porque tcem rle subir a mesma cordilheira, 
com as mnsmas condições technica.~ fnr-se-hão 
em dons annos? 

A Estrada Centr:tl ate entre Rios gastou 
12 a 13 annos de tra!Ja.lhos nunca interrom
pidos, porqn~ a compa.nhia qne os iniciou 
nunca teve falta ~le dinheiro; antes d~ esgoM 
tar~se a prim~ira emissão ele 12 mil contos 
Hm acções, por propost:t e eslot•ços meus, foi 
levanh1da em Londt··~S por emprcstimo a 3a 
parto tlo cr1pital decretado l2.t)G0:000.'$, em
prestimo quo silvou a E~tmda de Ferro, e 
qno fui o maior d0s serviços que pn'le prc
star-llle. 

O Srt. Qm:xrTINO BocAYUVA- Apoiado; 
gloria pn.rn. V. Ex.. e vantagem pam o p<liz. 

O Sa. CIIRISTIANO OTTOXI -12 a 13_ unnos 
de tl'áb:tlhos nunca inturrompidos cnstura.m os 
19R kilometros. Admittiudo que se façam em 
seis annos os 180 dt"L nova. liuha. concedo 
muito â. cirt~umst~lncht Ue haver hoje me
lhor..;s recursr's, maiores facilirlaclBs tle pcs:;oal 
de material e de pericia. 

O noL!'e sen;1J.or disse-nos tamLem que ha 
u:t commis:;ão da Cam:tr<t dons cng·:-nheiros e 
que esses e um outro alllldo ã Camrtra affir-

. 
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roam ser '[loSsivel a obra em dous annos. Em 
dous annos ! Respeito muito cs::~es senhores 
profissionacs ; mas quizora quo alguns delles 
-dissessum quantos tu~meis terá a nova linha. na 
terra ; que comrtl'imentu tet•ú o maior delle::~, 
que serfl. ::t chnve Lh oLra ; quanto~ cõt'tea t::o 
tm•ã.o de abrir, o cubaçã•) Jelles: lm córtos 
que portem exigir quabJ ou cinco annos. 

Nenhum Jolles po·lerú responder. porque 
não ha os estudo::; defini ti ~·os, unicos que podem 
fornecer aquelles dados. 

Si nenhum dt!lles os possue, em que se 
fundam p::tcfl. aillt'm:tr a conclusão em dous 
.annos ~ 

btu e quo é dogmatico; eu não o son, 
porqn0 procerlo pdo nnico meio de avaliação 
actualmente possivel, comparaçiio com obras 
feitruJ. Portanto, toudo todo o re.;peito ós 
autoridades citn.1hJS, digo: Amicus Plato, sed 
magis amica veritas. 

No segundo discurso o nobre deputa. lo ~x
vóz no Sennrlo grnndo numero d~ dados esta
tisticos temleutes a proyar que esta E:üJ'ada 
de ferro te1•á. grande pro::.;periclade, pnd.endo 
por isto dar 30°/o da. remb bruL~ ao E~tt~Jo, 
sem que isto se pnsf:ia considerar a. osmol:1, do 
que fallei, de que o pobre deve desconfiar, pnr 
ser grnnJe. Neste u~~senvolvimeutu nüo acom
panltat'.~i o nohre sena.dor, nem tomei noltts, 
até porque não duvido que a eompanhia seja 
prospr1I'<1 e ri('.a, rorque o rico proprio nacional 
cha.lwJ.do Estrada. de Fei'J'O Contml quct·cm 
dividi l-o ao meio e fazer Ja mebJe presente 
i nov::t. em preza. Portanto deve ser rico i mas, 
quanto no:-; 30°/0 , di:-:se aindi o noLI'e senaJor; 
estou inlormado que poderá. red.uzlr-se a dcs
poz't de custeio a 50 "[o da. renda bruta. 

Seja, porém, para argnmcntLr ad.mittirla. a 
possibiliUaUe d~su. rcdncç._"ío, que no. rcalida•le 
não me parece possivol. 

50 °/o para costelo1 30 ()/o para. o Thcsouro, 
deixam 20 °/o pam os accionistus, 20 °/o ou a 
5" p:n•te do ren1ln. hrnta. 

Mas aos accionistas natlf1 importa a relação 
entro a rendtt liquid'" e 11 bruta. ; do que que
raro salJer ó Ua relucão com o capítal, istv é, 
t:J.xa Uo di ~·idend.o. 

Não esta doterminarlo o capital, mas parle
mos obter, por meio d~J comj1araçilo unm ap
proximação, fraca, sem duv da, mas a unica 
possível. 

A Central, no exercicio de 1891, sen,Jo o 
custo I2tí.OOO:OOO$, tevo Ue renda brnhl 
lüa 100:000$, cerca de 13 °/o 

Tera a nova liulw. p:1m reaJa Lruta mais 
de 13 ")u, terã 15 °/o ? terã 20 u/u? Como a 
remhL liquida é a 5a parte, o dividendo serã 
do3ou4(!/ 0 • 

'r-Ia sem duvida cstraU.as UJJ ferro que só dão 
aos accionistas 3 ou 4 °/o o vivem ; mas o 
que nunca se viu é emprezario ctn seus pro-

spectos offerecer só essa taxa, porqne nin
guem assignaria. accões. 

o resultado a que me con(luziram as infor
maçõoa do nobre deputado é para mim um 
mystJJI'io que não s0: explicar. E em todo este 
projecto vejo tantt'a wyderio~, que ca.da vez 
me reforço Hlais na convicção de que não devo 
considcral-o viavel. 

'i/oito a criS(I d'c Ü'mSfiUl'tes da Central. 
pata a qual se dir. que'~ remedia, que é salva.
tcrio, ultla. empre;m que não se ha de realizar 
em menos do seis a.nnos,como si o paiz pude'3-
S'::l esperar seis annos. 

~era impossivel d;-~r reme1lio âs desordens 
di)S Lr<tnsporl•.·::l da Central 1 

ResponLle a isto o nobre senarlor a quem 
estou replicrtndo. 

Dc~culp.mdo coto alle,..,.ações muito_ plausí
veis o nctual director, âisse o nobre sena
dor, são palavras textuaes ; escrevi-as 
qn~ndo as ouvi e hão de constar das notas ta-
cll,vgraphicas : _ · 

«Eu pt'oprio, qne não ttmilo tirocinio algum 
de a•lministrações semPlhantes, u.r-eitaria o 
cargo, si me dessem liberdade para. escolher 
os meus auxii:1re~1>, ao qne respondi em apar
te : « i~Sl<L liLe1•da~le deve ser dada ao di
t'dctor. » 

Ahi estã. coof8s:;ada a possibilidade de ro
mod i ar o tn<d o indicado o meio. 

EstuúGi as c·\Usas do descalabro da Cen
tl·a.l, lRinlwei as merlillas que me occorreram; 
e nã.o ó inntil resumil-fls. 

A primeira necr.ssii!.adeé um director com 
conhecimento pt·ati~o daquella administra.
çã:-J, com muita energia 1 e cercado de 
tollO o prestigio e de todn. a força, de to
rio~ os meios necessarios, e um delles é o que 
dis;:;e o nobre senador, a livre escolha do pês
soal. 

Em segundo Jogar, l·~ indispenRavel a re
visão do:5 regul:~mentos, pam tres tlns prtnci
paes ; 1°, para tirar aos empregados da es
tr::ula de ft~rro o direito Ue promooção por 
antignidad.·~. e sómente lJOr merecimento ; 
acabar com ~~sta idéa de nenhum emprogado 
~er demittitlo, sinão po!' um processo : em 
taes condições, aquelle ::-;erviço é impossivel. 

Demais, cumpre impôr penas severas o não 
só demi:::;são no:::; ca::;os de Ue~astres por dos
cuido.:; ; em 3° lagar, regular esta impor
tau L~ nw.ttjria tln. inUemnisnção pelos extra
vios. 

~· um clamor geral que se levanta contra. 
taos porUas, mas ji nem se reclama, porque 
Sfi!Je~be que n. prot.ellaçiío dos processos a!l~ 
ministra ti vos mal<.~ a, esperança de satis
façiio. 

Bom sei que esta difficuldade, quasi impos
sibilidade de inU.omnis:w os extrrL vios 1 é de
feito commum das administrações do go
verno. Ma'3, jà. quo o estado tem estrada de 

; 
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ferro, e a custeia, prectsa prOvidenciar a este 
respeit.o. 

Lembrei o que me ouviram, em demons
tração da bo:t vontade ; mais ouh•as pro.:. 
videncias parecem mclhcm~s, o que não pO•le 
continnar é a. inercia do governo em pre
sença de tão grande sull'rimento rublico. 

Como derivação para auxiliar os transpor
tos, lembrarei que o prolongnmento d<t E~
tradu de FolTo Ue Pett·opulis a Entro Rios 
p0•1e ser obtido t.alvez em mezes e com uma 
despeza relativamente pequena, porrple do 
Areia!, que B o tm·mo actual ria. estrada, em 
deaute, jit não lm ca.choeira do rio Piabanha; 
é paiz plano, e neste paiz plano o bello em~ 
pedrado da estrada União lnllustria pôde re-:
celJer trilhos, siuão cm toUu sua extens-:to, 
com certeza em quasi toda: tudo se reduzirá 
a comprar trilhos o dormentes, e assental~os~ 

Mu.ndarci bmbem uma, emenda, neste 
sentido. . , 

Sei que o prolongamento não 6 fa.cil obter
se da respectiva companhht; foi-lhe conce
dido ha muito, o ella não executou, pela. razão 
simples de que não tem dinheiro, esta em 
circurnstancias apertadas. 

Mas, pn.rn. o fim que é, pareda~me justifi
.c::tdo o emprestimo pelo Estado a companhia, 
tunw .. dns as chwidas cautelu.s -para que seja 
empregado ex~lu::iivamcnte no prolonga-:
mentu, o podendo o governo, se convier, 
maneJar orçar pelos seus engenheiros. 

Ou então onfras medidas: o que é necessa
rio é qw~ o governo do E::;tu.Jo estude a ques
tão seriamente ... 

O Sn... QUINTINO BocAYUVA.-Apoiado. 
O SR. CliRISTIA.No ÜTTONI- ••• e que o 

Senado não se disperse sem chamar a a.tten
ção do governo para esta rzllestão. 

O SR.. QurNTlNO BocAYFVA-Apoiad.o. 
São medida~ pn.rn. o presente, prtra o futuro 

creio que a segunda ntl que propuz satisfu.z a 
todas as exigencias. 

Agora sinto necl2!SSidade de '1-·ol tu r ainda ao 
quadro carregado, m:ts verdaUeire, que fe:.~ o 
nobro senador, das J.esordens da FJStt'oLda .de 
Ferro Centr·rd e do cxt<.JD:)o sol!rimento que 
essas desordeus, si não rorem cohibidas, po
dem inilingir ao pniz. 

O nobre senador tlis!ie: Além das canso.,. 
quencias., economicas, que estão pntontes, 
teremos tamLom consequencias politicas 
prejudiciaes ás instituiçCos. 

Estou neste ponto du p0rfeito ~LCcordo com 
o nobre seo::tdor. Si o governo da Republicu. 
Fe~e~al do Brazil se mostrar impott•nte para 
co!!lb!r ns desordens e fazer organizar o ser
·viço m~ E~trad.a de Ferl'o Central, esta impo
tenciu. não prejudicara só n Sr. Ministro .d.D. 
Agricultura, nem só ao Sr. general Floriano 
Peixoto, projurJicarâ. a fórma de governo. 

o SR. QurNTINO BocA.YuvA -Apoiado. 
o SR. C~ISTIANo 0TTON1 - Estou de 

perft-!ito accordo. 
Eotrei, Sr. presidente, prtr~t o Senado re

~olvido a não abrir a bocu. :::;obre questões 
poiiticas; julguei po,Jer sentar-me nesta casa. 
na posição em que se collocotl um estadista 
do imperio ao apresentar um novo ministerio 
dizendo: O meu progrumma é o meu passado; 
mas esta referencia do noUre senador e a sua 
gravidade, augmentada. por vir de voz tão 
antorizadn, estas círcumstuncias me compel
lem a declarar as minhas impressOes sobra 
as nossas cousas politictt::>. · 

Não tive enthu::.msmo pelo movimento de 
15 de novembro, não lhe dei palmas nem 
bru.vos ; outro era o modo, outra. era a acção 
pAla qual eu desejava. ver, ou que meus filhos 
vissem abolida a rnonarchia, embora espe
ras::;e o -paiz mais alguns annos o advento da 
Repul1lica. 

Sondo esta a disposição do meu espirita~ fuí 
um dos Senadores do Imperio, que se apre
sentaram nesta ('aSn, no dia 16 d~ novembro, 
e, si aqui não penetrei no dia 17, foi só por
que achei a porta occupa(la militarruente. 

Em consequenciu. desta disposição, talvez 
sentindo o peso dos janeiros, e t.amLem não 
desejando crear embaracos á nova ordem da 
cou::;as, rocollti-me completamente á vida 
privada, da qual não mais pretenrlia sahir. 

Entretanto, não podendo deixar de acom
panhar os acontecimentos Uo meu paiz~ seria. 
preciso ser cego, para não ver que a Nação 
aceitou a mudança. 

Demais, a Constituição promu1gada, não me 
desagradando nos seus traços geraes, em um 
po11tu me pareceu satisfu.zer plenaml3nte à 
minha. princip·1! aspiração de alguns anno~ 
em materia politica. 

O Sa. Ar-JERico LoBo- Apoiado. 
O SR. CHRI::iTIANO OTTONI- Ha muito eu 

tinha descri1lo do parla.menta.rismo; sabem 
os meus collegas do Senado do Imperio. 

O SR. AIIlEruco Lono -E a Feder.o.ção. 
O SR. Crm.IST1ANO OTTONI - Ha muito eu 

desejava para o meu paiz um governo forte 
para o bem, cercado dos correctivos necessa
rios, para, quanto pnssivel, impedir o mal. 

Nem a monarchia, nem o parlamentarismo 
nos deram um governo deste typo. 

Tivemos ministel'ios mais ou menos tmcos, 
mais ou menos illustrados, patriotas alguns, 
e ás vezes mais ou menos violentos. Um go
verno Ll.o typo a. que me referi não o tivemos. 

Pareceu-me vel-o na Constituição : concen
tradas as attriLuições do Poder Executivo em 
mãos do presitiente Jn. R.epub!ie;_t, com facul
dade u.m~la. de e~lh8r seus auxiliares, que a 

·~- _ _J 



- 140-

Camara. n_ão tem tlireito do expellir, pareceu~ 
me orgn.mzado. 

Governo furt~, que eu desejrtva o, quanto 
aos correctivos, além da responsaLiliJ.ude 
pessoal, a. presença do Corpo Lt>gislativo a 
votação dos fundos, a limitação do veto, e a 
proposiç§o da reeleição para o periodo immc
amto, rmrcce[·am~me su/Dcien tel:> com c-tutelas. 

Estava por isso animado; e quando age:.. 
nerosa benevolcncüt do eleitorado mineiro me 
outorgou espontan~n mente este m<tuJato, eu 
me dirigi ao Senado clleio de esperanças. 

Meu proposito em e B contri1uir, quanto 
poder, parn. C'onsolidar a fàrma de governo. 
Penso ainda que a primeira necessidade do 
pa.iz, nos ta momento, é tlar força ao governo, 
manteiHlo a paz, consolidando as instítuições, 
pacificando os cspiritos. 

Mas, senhores, si o Governo, não póde 
ch:tmar â ordem alguns cento:; de empr8gatlo~ 
da Estrada de F01'ro Central, e fazer or6a
nizar o serviço Uc transporte, esta impoteucia 
me desanima completamente. 

Que ! Nos E.stados Unidos do Norte, ha 
alguns annos, 10 ou 20.0JO .emrt'egatlos de 
uma grande sé le de caminhO de ferro levan
turam-se comUiuadamente no mesmo dia, 
fizeram pare,le e interrdmperam o serviço. 

Houve tran::;toruo em algumas linhas, in
terrompeu-se o tmusito por algum tempo, o 
paiz soffreu, clwgarum-se a moY~r alguns, Ua
talhOes mas o governo ergueu-se com tirmeza 
e energia: em poncos mezes a circulDção es
tava restal.JeleciJa. Isto fez o governo dos 
Estados Unidos do Norte, e o Uos Estur..los 
Unidos do Sul não póde chamar á Ol'dem 
algum: centos Ll~ empregados e organizar o 
serviço da E~truda, do Ferro Central ? e pre
cisamos que uma companhia esl!'angeira 
venha aqui salvara nossJ.. Patl'in. 1 

Não posso crel-o ; si o pudesse, descrh 
completamente do sy:stema, de governo o, 
permittam-me dizei-o, ou me retrahiria em 
triste silencio ou iria fl.listar-me no p·wln.~ 
roenta.rismo d.o patriota Siln'lirn. 1\hrtius. 

Desculpo o Sena1lo este episo~lio politico a 
que fui levado pelns reclamações do notJre 
senador e pelo~ corolla-rios um t<:tnto des_tni~ 
madores que liellas derivei. Volto à minha 
conclusão quanto i.t cstradrt de f0rro. 

E' manif~sto que este projecto não pórle ser 
lei, no· corrente anuo, ainda que o Senado' o 
approve em 2a discussi.to o porque é impos
sivel que passe sem emendas. Ha uma que 
manda accrescentar: c ou com quem mais 
vantagem o!l'erecer », o o Senado não pórie 
recusai-a. 

O alargamento da. rua. da Prainha, cf"'mo 
obrigação imposta ao empreznrio, é indis
pensavel. Sobru u iguahlade tle condiçOes te
chnicas entre a. Estrada. Central c.a da em
preza, que os proprios defensores desta 

preconisam e não está no projecto é outra 
emenda a que não se póde fazer· oUjecção. 
Votada qmlquer de::.tas emsudas, é claro que 
o pl'Ojtlcto não póde paBsar B;;,te ao no; mas 
tamLum o paiz não pótle esperar ; os males 
que, como se diz, querem c:trreLlar, exig-em 
rcmetlio prompto, ~. si o Cdrpo Legislativo 
toma a iniciativa U.as meditla~ e não Jecide. 
o governo póJejulgar pcrempta ~ sua juris
Liicção, descansar em uma e5perança engan::v
tlora e nntla fazer. E' preciso, pois, evitar 
este perigo. O nobre senador parece ter tido 
e:-,t<t intuh;ão, quando ha dias mandou i mesrt. 
um rel)nerirnento para. que este p-rojecto, 
as'::iim como outro, fjne tamhem tem rercren
eia ú Estrada. Central, fossem remettiLtos ao 
governo pam ser ouvido o seu parecer. Por 
moti\·Os que ignroo, o nobre senador o re
tirou ; mas, no estado em que hojo est<L po~t<L 
a questão. creio nilo terà. duvida em voltur a 
s1m irlóa. A romessa._rlestes projectos ao go
verno sem n.pproval-os o Senado nem rejei
tai-os, tem um:1 grande vantgaem: suggere 
idéas, desperta attenção, e~timnb .. <tctividades 
e dU no paiz algnma esperança rle melhora
mento.:; ; o governo pOU.e muita cousa. <~ntes 
de mais e nesse Lempo Ülrá e:studo~. escolhe rã 
entr0 a::i medirias lembradas; sirBjeitar to1bs, 
preparara outras, e si fa.llc.trem medidas lo
gislativu:-3, virá pedil-ns : lw. portanto, assim, 
grmbo de tempo. Para estes fins ma.ndarei b. 
mesct um requerimento. 

SESSÃO DE II DE AGOSTO DE 1892 

(Vide pag. 170 do 3CI vol.) 

O Sr. ]).lont.eiro de Barros
Sr. prPsiclent.e, devüt desistir da palavra de· 
poi'l do~ argumentos tfi:o poúeroso3 Lias nob1•es 
senadores por S. Paulo e pelo Rio de Janeiro, 
reconhecl'ndo que não devia mais: occupar a 
a cvt~w,-ão do Senado depoi::; de ser ::tpresen· 
tu,da Lã.o brilhante argumentação em favor do 
projecto. 

Entretanto, lembrando-me de que hontem 
dei um :tprtrf.e, quando orava o noOre senador 
pela. Crtpital Feclr•ral, dizendo que C~'l injustn 
S. Ex., chamando o chim de cobardé,_julgo do 
meu dever fazer algumas considerações, em
bora ra.pidas, a este respeito e tambcm em 
relação ás ob:servn,ções dos nóLre.s senadores 
pelo Paraná e por S. Pi1Ulo. 

Sr. presidente, o cllin não e tão fraco como 
se diz, c o honrado senador peb. Capital Fe
dCral procu-rou confirma-r. 

O Senado a'~abou de ou ~'ir a prova lumino
sa, as conclusões scientlficas1 que com toda a 
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auctoridnde profissional o nobre senador «Dada a orUem de assalto, diz o Conde do 
prlo Estado do Rio de Jaueiro, muito mais IMrisson, avança a columna por entre os 
competente do que cu, acabou de dar, J.o .. canlJUe~. os quaos cessam o fogo. Ahi vão 
monstr:mtlo que não tinha procPriencia. a ::tr- 200 marinheiros de dc~emLarque,os snpadore::;, 
gumcnkv,;:io tirada. do organismo c dn. ali- uma companhia de infu,nta1•i::t de marinha, 
mentação Llo c!Jim, c, port<.wto,quo elle niio e duas do 2" Uatalhilo de CilÇ'adores e atraz os 
fraco nem cobarde. coolccs, carrcg:.uul.o esca.da:..; p::tra o assalto.» 

Por outro lntlo o nobre senador por S. Pau- Note-se que aqui fa.Uu-se em coolee.~. que 
lo, Sr. Rang·el Pestana, provou exlwUeran- não são exactamente us trabulhadores mais 
temente que um povo. que cxbte ha. ta,nhs lmbeis, os melltores oprrarios, que não são 
seculos, Uli.Wtenào-;-;e sempre do }:iÓ, que tem propriamentP. cldus dl} raça pura, mas que. 
quasi 5 mil annos de cxisteucia iwlt'pPndcnte como .iú foi ob::;ervaJ.o, silo mestiços Uo::; chins 
de tod5s os outros, e resistiu as inYasUes dos cum outras raças. Sã.o de certo inflexl veis, 
}Jarbaros, ao p:ts:;o que na Europa o grande inf<.ttiga.-cis, mas não tão forte~ como o chim 
imporia romano, do povo guerreiro por ex-o puro. (Co;-ltinita a narrrtção:) 
cellencia, que mante,·c c adquiriu grandes «Pelo seu contracto devem no moment.o de 
tvrriturí~s pe~a fur2a c coragem. era venciªO as~<~ltar, pa.-:sar as escadas aos soldados e reti
po~ es&l.mvasuo, n~o olJstante ::;ua CIVJ!r~açao rar-se ft'Jra tlo alcance dn íbgo. <-<Tomem as 
ad~a.ntu.J.a, que term tle.s:.t}Xtrectdo, s~m .Pro- escadas» ot'dena o general Colincn.u, mas, os 
v~1to pn.ra a humamdade, se o clrr1~tmmsmo coolccs defendem aos socco3 as suas e~cadas · 
nao a salvas-ao c?nYcrte~:Hl? o~ Larl.lu.ros_. ~~ J querem plantnl-as elles proprios contm aS 
qu~es o l'ovo cluncz .res1shu, por sua ctYih- ·muralhas e niio nos querem deixar morrer 
s~çao venceu e Uommou, e que, port.<w~o, só~. E são, entt-etanto simples homens. de tra
nao pode ::;er t~xado de Irara o n_cm q uah.fi~ baHro. agricultores e cidaúãos pacificas. Que 
ca.do como soc1cdade de ar.anha::;, .como o se diga depoisdisLu que os chins não pUdem 
bonrado senador por esta c<:tpttal q~al!ficou os ser bom; soldado~.» 
chlns, os qnac.-:::, cntreLant.o, se sao aranL.W), 
tcom saLido constituir tão fortemente suas «Si o ataque foi Yigoroso, a deft'za não foi 
teias, que ellas não ~Cl'Ill potliUo se.r tlesfeita~ menos valente. Depois de gastarem os ultimas 
e nem memw,daquí por tleante, tah·cz possam ('artuxo.;, os chins começaram a a L irar pedras 
ser cortadas pela p_spada Uu europeu, orgulho~ soU.re as eabeças dos nos::-Jos soldados. Foram 
so do seu exercito, porque a Cllinu cstit re- admiravei~! » 
cOnstituindo sua marinha e melhorando seu «O:-; cirurgiões installaram-se em uma casa 
exercito debaixo do poutu de vlliiu moderno c f1\ra das muralha e ~llti começaram a cortar 
scienti!ico, de modo que, mais pela :-;ua tona- braços e pernas aos feridos chinczes. Em 
cidaUc c ::;cu pntrioCisuw. de que por ser nu- Pwnoll de uma hum jú se tinha formaJ.o nm 
meroso, e~epovo, nwralisado cserio, que nüo montüo desses membros cm frente i1 JlOt'ta, à 
quer recC1J('r ma.is lições úc ontl'os, potlerú. vista dm: ll<-'sgraçados que ainda esperavam a 
mostrar qne tamLcm tem força, ao pn~'30 que sua vez. EJucarlos como espartanu~.parcciam 
jã pndc dar liçiies Ue moralitl<1de a.o proprio m feridos msensiveis á. dúr. Posso aili.rma.r 
orgulhoso europeu, que le\'OU-llle a guerra, que, duraute ·~o minuLo8. que assi~t1 a esse 
como toJos sal.lcm, por uma queskl:o de amlJí- esped~<-·u]o, em que os operadore ... talhavam 
ção, por causa. do upiu, pot• um inLurC\;;Se pe- ;_tquellas maclrinas llumo,nas, não ouvi uma 
cuniario ! só queixa dos p<~cicntl's. » 

O dlim não ê cobarde e a proY:.t temos nos «Os poucos chins que escapnram agglo-
factos occorridos na propria guerra J.c merar11m-se immoveis em um canto, atirantlo 
qne fali e i, e na qual se diz que deu-se o inci- ~\0 chão as .suas armas. E que armas. meu 
dente. i.L que aUutliu o illustre senatlor pela Deus! Espin!.\·nrdas de mócha, Ue fOrmas 
Copita.l Fl'dcral, úe apresentarem os cldnezes anti;.!,:a.s, incri';"ei::, dlillccis de manejar o 
parn. intimidar, ou enganar, :pc~as e dragUes inoiTeusivas, arcos e flex. s, algumas lanças 
do papolüo, noticia esta dada por seus inimi- o mil~ esp:-tdas. Extra.nbUvamos que com 
go'3,' e qur- talvez não seja verdadeira. tctes instrumentos ti l'essem poUit!o cansar-nos 

D.:t Lravura dos chlu::~ ha exemplos muito tantu (lamno. MtLs nã.o eram as suas armas 
claros e lerei um tredw J.o que escreveu sinüo a sua desespnorda cu;·agcm que tinha 
uma Lestemunlw .. presPnC'ial do~ combate." sitlo morLifel'a. Repeli iam á mão. como nas 
travados naquella. campanha,qoc acompanha- antigas guerrM, as nossas escadas carrcrradas 
va, creio que como addido milHa.r, o e:x:er- de niurinlmiros; u.tiravam aos nossos ho'illens 
cito francrz. suas armas, as nossa:;; propt•ias Ualas ou os 

Eis como cllu reflwe a tomada dos fort~s ~eus fragmentos u p1'dra~. morrentlo cMnjosa
da entrada. do Pei-lw,~r. presidente, na guerra ii1C1de no seu posto aquelles que tinham sido 
de I8ü0 ~ designados p::tru. a defeza das forti.fi.ca~ões.< _ 

.. ~ 
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Ora, o testemunho dado pelo europeu, in
suspeito, que fazia partu 1los exercitos inva
sores da China, não podia Rcr encommendado, 
por tanto: prova que o cllim não é cobo..rde. 

Admira, entretanto, que S. Ex. , o illustre 
senador pcht Capital FeU.era.l, sendo tão illus
trado, um escriptor tiio 1listindM, um orador 
dos que mais attenção merecem no parla
mento, admira que S. Ex.. fuJ.le desse povo 
com tantu desprezo, tmtando de uma que~tão 
tão séria como esta, do fornecimento de bra
ços â lavoura, e que, como bem disse o no
bre senador por~. Paulo, não ó uma qucst:.U.o 
de interessa privado ou pe:'lsoal, mas Je or
dem pnl1lica, elevada e importante, porque a 
verdade é est::1: por emquanto não temos in
dustria, e as que temos nã.o chegam pam o 
consumo do paiz, e pro-ç-ém ellas ou estão de 
pendentes do tt•aba.lho agrtcolu, ao ffiQnos 
para obtPr O alimento dOS Operarias, e a ina
teria prim<1 da mais impod,au l(~, que ó a de 
tecidos, admira. pois que S. Ex. dicesse que 
nós não devemos ter prP~sa, que devemos 
continuar a esforçar-nos e csp0mr que o eu
ropco nos venha sa.lva.r e que o nacional tra
balhe, reconhccQndo, entretanto, que o la
vr ado r csti realmente em circumsbncias cri
ticas e que a orga.nisação do trabalho e dlf· 
ficil. 

Entretanto, o remctlio que nos dá para esse 
mal é dizer-nos que tenhamQ._, pacíencia e 
procuremo:-: obter a immigrn..ção curopé>rr, 
quando a verdade é, Sr. presidente, como es
tà. bem demonstrado por escriptores nota veis 
e eu mesmo julgo te1· provado, que não se 
pode esperar mais remedia prompto fb immi
gração europóa, para. a angustia da lavoura e 
impedir a J.iminuição da nossa maior produc
ção, a que alimenta o nosso commcrcio que 
é a do cafe e assucar. _ 

S. Ex. accusou o chim de fraco e de co
barde. 

Para responder, quanto á fr<'tqueza da or
ganisa.ção physíca e tlos musculo:;::, já recordei 
a argumentação scientifica. de um :proft:;;;~io· 
nal distincto, como 6 o nobre senador prlo Es
tado do Rio de Janeiro, e quanto á coLardia, 
além do testemunho, ocular c insuspeito, que 
já apre~rntci, para. negai-a vou o.pr~sentar 
mais um outt•o, muif.o competente e que foi 
citado pelo Jor·nnl rlo Go;nme;-cio como muito 
valioso, por :"er de um inglez distincto o co
nhecido geneml Lord Wolselcy, que residiu 
na China muito Ll.'mpo. 

Eis como se exprime o Jorn(Ll transcrevendo 
esta opinião (lc): 

« O nol)re lord considera os chinezes como &. 

primf'ira raça rlo mundo, e essa opinião ha 
mais de 30 annos que eliP. a partilha dep~is 
que estudou na propriaChina o grande- povo 
amarello. 

« A nação chinez.."t, declarou elle, po.~sue 
todos os elementos de uma grande nação. Tem 
a cnra.')Cin, a fm·çaphysicae·wn dcspre::;o aóso-
7Hto da mm·tc. Hoje o soldado não gosa de 
nenhuma eonsideraçilo na China e só os gO· 
rados da Yida é que entram para o exercito. 
Que appareça entre elles um Bismar'ck ou um 
Napoleão, e em duas geraçlies o~ clünezcs se
l'ão o maior povo do mundo, e um povo con
quistador (mas nós estamos muito longe delle 
para tem el-o.) 

« SU lhes falta. uma chave. Dai· lhes o pro· 
g1·esso e elles farão conquiStas. Ha trescntos 
annos elles estavam no. vo.nguarda. do pro
gresso, mas o seu crescimento ficou tolhido. A 
China prC'cis:n. Lle um homem moderno, que 
tenha ambições modernas. 

Dai-lhes um clwft..• e elles se levanhu~d.o. 
A facilidade dellcs para a prendeP é tão :pro
digiosa que, si cu tivesse aqui soldados chi
nezes. aos quacs des~em instrucção militar 
oillciaes de infantaria inglczes, eu faria delles 
em um anno os melhores soldados do mundo.» 

Elle reconhecu que o chim tem coragem e 
energia ba~ta.nte, mas que sente verdadeiro 
de:>prew p0la vida militar. 

Parece-me, Sr. presiJ.ente. que é isto Jevido 
a ter o chim a mrlhot' comprehensü.o do des
tino humano nesta viela, elle Uespreza a pro
fissão militar, o u.pcrfeiÇ'oamcnto das armas e 
maehinns de guerro., por entender, com seus 
philo:'-iophos c morali:-;tas, que os homens nã.o 
vieram a este mundo J11.l'r:t degladiarem-sc ; o 
chim considera o seu destino mais alto c 
elevado. 

Todo<> os seus bons philosophos e o:'! homens 
scientificos, que em remotas eras já. teve a 
China, tiveram o cuidado de formar o coração 
daquellc pnvo de modo ú. attingir um nivct 
moral supPrior, mu,s, não trakl.ram de prepa
rai-o p<1ra as armas, para o morticinio,- por
que o seu fim moral era o mais alto c llulllv.· 
nitario. 

Na China todos são bem educados. E' raro 
o habitante que não robe ler. Todos são eJu~ 
ea.do:< no amor da familia e do paiz, no ('Uffi· 
primento dos deveres morae:'!, no re::::pcito u.o 
direito de tuLlos. 

E e justamente por este aperfeiçoamento da 
erlucação que aquelle ;poyo é prt<'i fico, nilo ó 
affeit.o á guerra, não e conquistador, nii.o é 
invasor, nem aggressor de outro;;; povos. «Um homem de grande competencia e ptto

eminencia social, o general Iord WiJlseley, 
:fez recentemente ua Inglat!oil'ra uma conferen
cia cm favor dos cllinezes, e deixa-se, tãlvez, 
ir longe de_ mais em admiração. 

Si esse povo é concentrado e fugitivo das 
outras nações, si se conserva blindado, como 
disse o colleg<L senador pela Capital Federal, é 
porque o procedimento Ucllus para com elle 
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tem sido b::n•baro, injust-o e víolentu, c por 
isso~ elh~ a.s considera inferiores à si em suas 
qualidades moraes. 

O povo da Chin '• Sr. Dre~ident·~. esteve ~11~ 
jeito á invasão dos lmr1mros, como tambem 
aconteceu ao impcrio dos romanos, ·e, como 
eu dis~e ha pouco, mais feliz do que c~se im
perio guerreiro, elle pt1de resistir ;t esses bar
"ba.ru::: e,o que e mais admiravcl,com mais per
feição talvez Jo que os romanos, do que os 
latinos, elle ptJtl.~ :ula.pbt.l' (~sse::-; lmrbo,rus á sna 
proprii\ civilisação, de modo que. uquelle~ 
.mongóes e mundchus Ua raça barl.m.ra, que 
p::trcce terem adquirido o pretlominio na Chi
na, porque apo~sarnm-sedO seu governo, não 
são nenhum povo ele 'dominadores, de escravi
sadorcs Ja China., porque n.dmittiram todos os 
costumes dos chinezes e compartilham ~..:om 
elles o governo, :'Uhmt'Lt(;r'am-sc ti civilisação 
chineza .. 

Ellcs é que deixaram de ser barbaras para 
se tornarem adapta veis à civilisação da China; 
data desses tempos da invrLi'<ão a grande mura
lha, que os imperadores cliinczes mandarum 
fazer pam impP.Uir a continuação della. 

Ora, o poyo que resiste aos barbara~ e que 
perdura, quando o outro tão afamado guer
reiro, como o romano, succumbc, não pócl.e 
ser taxado de povo fraco e covarde. 

Elle pt1de, mellwi· do que os romn.no.s, do
minar esses Larbaros. assimilai-o::; a sua civi
lisação o não se deixou anniquilar por cllcs. 

Mas, pnr isso mesmo que clle é um pl)yo 
educado, em quo predomina ha seculos o sen· 
timento da humaniduLle, Ja equidade c d<L 
justü;a, cu não Vejo o perigo que haja da su:1 
vinda para :tqui. 

Neste ponto eu, que estou acostumado a re
speitar os asscrtos do nosso tlhtincto collegu. 
pelo Paraná,em quem vejo sempre um espirita 
de moderação, umn.IuciJ.e~ cornplcttL IHL apre
ciação das questões, entretanto divil'jO de 
S. Ex.. que mostrouMse, prla primeira. ~cz aos 
meus olhos, um pouco contru.üicturio. 

S. Ex. começou fa,zenUouma vcrdadciraapo· 
lo~ia da China, de tal sorte que o noLro sena
dor pela, c~tpital Fcderal.~entindo">5C dominado 
pelo seu preconceit.o, não IH1de conter-s~ e 
deu-11.J.c apu.l'tes como si da parte de S. Ex. 
não viessem grandes argumentos em fu.vor 
desse mesmo preconceito. 

Eu, porém, que não compartilho esse pre
conceito, embora respeite muito a opinião 
auctorisadissimado meu illustro collegi, peço 
licença a S. Ex. para contestu.r o receio, que 
tem, de que a vinda do chim suscite entre 
nós o conflic:to de raças, a questão social que 
jà se deu na Amcrica do Norte. 

Sr. presidente, p:tro.. não divagar muíto, -o 
que é mfelizmente um dos meus defeito::.~, YOU 
resumir a qneBtão a termos muito preciso~. 

Que e que se receia ~ Que sejamos um 
po-vo fraco, porque estu.mos em formação. 
nã.o constit:.uimo..,; ainda um nucleo forte e poM 
d~rm;o dP popnla~:iio; {ormandn~no~ com uma 
mistura de raças inferiores como se repula.m 
a indigcna e a preta (pouca europea. temos 
na ma.::sa da nossa população), receia-se que, 
sendo nós fracos, venha o elemento chinez, 
infiltrando-se na nossa sociedade, tra,zer-nos 
o dcfinlmmento, porque se reputa o povq 
chinez fraco, atrazado, retrogrado; e como 
se pl'n&'t que este elemento ropello o eu
ropeu, que, sendo o mo.is forte, aquelle 
que ,j<'t nos principiou a melhorar, nós, 
por a. finidade mesmo de raça, porque a ellc e~
tamos ligados (ao menos acontece isso com a_ 
classe dirigente Uo paiz, C),He está, filiada a üSte 
elemento) nós, digo, deSeJamos que antC'S ello 
influa mais na nossa formação do que o 
cbinez. 

Compa.rf.ilho o mesmo bom desejo, tambern 
me pr<'zo de deBcender de europPns, não me 
jnlgo mestiço, ao menos não tenho na minlu.1 
famili~L tr:.tdições disto ; ma::; nem pnr isso 
deixo de reconhecer que nós, embora cm for
mação,jã temo~, entretanto, um certo nuc:lco 
de popul<Lção, já temos uma mistura -de 
raça~. jã somos bra.zileiros, já possuímos o 
no~so paiz, já nos achamos nelle e que seri 
semprP. duro sermos JeSc.'\lojados, sermos 
eliplinado.s, quer pelo chim, quer pelo euro
peu. E' como colloco a questão. 

O SR. URALDINO DO AM.illAL -Nesse ponto 
estou tle accordo. 

Ü Sn.. MONTEIRO DE BARH.OS- Acccito pül' 
argumento, que sejamos, fraco~. que tenlL~·· 
mos de ser eliminados m<~s, então, o que nos 
cumpre é evitar isso, é demorar essa elimi
t;t:.tção, para n<;~s mantermos na posse do que 
e nosso por mms algum tempo c, para isso 
nilo vejo outro meio sinão a concurroncia d~ 
clLim com o europeu, afim de que este ·nn:o 
nos elimine tão dcpt'ossa como fari, si a po
pulação nacional nãe> for cduc<Lda e o chim 
não vier a,uxiliar-nos com sua concurrencia. 

Mas, estou cef'to de que não será tamanho 
es:::;e perigo de eliminação, por qualquer ele
mento estrangeiro, e principalmente pelo 
chinez ; espero rne~mo que não obstante as 
cuntin~encias da po1itica, não obs~ante os JeS
cn~LLI_lO~, que o nos::? po.ssallo monarclüco e o 
prmciplO da Rcpubhca nos devem ter infun
tlido, com a idérL de que ainda por muito tempQ 
seremos victimas tla m<'torientação dos nossos 
goYernos, dos Uescuirl.os mesmo da nossa ad
ministração, dos erros daquelles qur> forem 
cnc..'"trregados Jo gerir os nossos negocias : não 
obstante tudo bto, :.tintla tenlLu c:;;perança de 
que quem nos gon~rnar no futuro não ha de 
ttJr tal falta de pa.triotismo, que, vcntlo çorrl:!r 
o p::tiz o r~o de u.q1a guerra civil Ol.\ socíal, 
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devida a qualq;1er olement:o estrangeiro qut~ 
pr.la immigra.çao nos venha, não tome. pro~·i-
dencb::; pam evitai-a. _ _ 

E e por ir:so que cll\•irjo um prmco dos nobres 
senadores pelos estados do P<.Lranà c de s. 
Paulo no modo de com:ídcrar a questão da 
immigração. 

Entendo. Sr. prr,:üdente, que nã9 ó permit
tida a levas de extrangciros a entraU11 livre 
no paiz, e qne, si pC':lo art. 7Z da Constituição. 
como cu já di~se aqui, é direito individual Uo 
extrange>iro, já aqui resídcntc, entrar e sahir 
livremente, cntrct<tnto, c::;te direito IHidc ser 
nectodo aos extrangriros não residenfes, e que 
ellC não é nem prirle ser reformador do :Prin
cipio do direito natural das gentes 

0 Sn.. TIIOM...iZ DELFJI\o-Não se ref~re á im
migração em massa. 

0 SR. MONTEIRO DE: BARROS ••• llÜO _p/1de 
restringir a soberania nacional noseU plf'ÚO 
direito Ue rcpcllir do territorio nacional o 
extran~ciro quando o considerar nocivo aos 
seus interesse~. pPrigoso 3. sua cstabelidade e 
bem estar, á sua indcpendencio. 

Eo;te prino:>ipio do direito -publico, da sobe· 
rrt.nirt. nacional, de que totla::'l as nações teem o 
direito de rcpPilir o ('Xtrangeiro, quando o 
con3idcram prejmlicia.l,não sr) á sua segurn.nça 
interna, como aos seus interesses, é justa.· 
mente como eu disse aqui outro dia, que me 
fu.z não censur:;tr os E~tados Unidos JlOr tE: rem 
repellido a immigrnção chincza. 

Censuro aos EstaJ.os Unidos sõ prlo abuso 
que commcttcm, de querer rcpcllir, de (lUerer 
tocar pnra, fora os que já cc:;tfio Iit denü·o, 
porque, este Llh•cito e flUe elles não tl'Ctll, 
salvo pam com os criminosos, e de facto, como 
disse o nobre senador prlo Paraná, C uma 
contratlicção aos prindptos fnnllamentu~ da 
organisaç[o politic:t rlaquella Rl'JlUlllic:t. 

1-!<lS, o principio tln, >JolJcrania do nullificar 
um tratwlo, Lle r1uercr revogai-o, não a.,dmit· 
tindo q1w vcnlw.m mai~ t'Xtrangciros ainda 
não r.e~·ldcnies nos E:;tado:>. Unidos. como silo 
os chinf'z.es que ymr<t lá ainda não iuram, este 
prinripio 6 nm direito e neste ponto não re
provo o rpw n.lli se tem p::l:"!Satlo. 

De fado, fiado nisto, espero que, quando o 
immigrantc chinez, ou Olltro qual.9uC'r, se 
tornar nocivo ao nosso pafz, o que nao acon
tecerá tão cedo, seja r<'p!'Ilido; e que o tzo
verno impeça. a entrada dos que ainda não 
estiverem identitic:ulos comnosco, e nem te
nham residido ainda no pai::. 

Mas não se trata agora disto, e sim de 
obtel' os trabalhadores de que a lavoura pre
cisn. immcdiatementc, soU pr~na. de grave 
damno das fortunas e proprif'rln.rlf'S -pnrtieu
larcs, que são a base da fortmia puLlíro, e 
que a ConstiLuiç·[ofnanda garantir. 

Está provarln, o por rmtoriJ.ades ma1s com
peteutPs do que cu, a sem r·azão dos que 
tlizem que os chinn não tecm cap<1cida.rlc, não 
tcem furça, e até nU:u Lcelll. musculos! 

Tambem não temos que rcceiar que elies 
venham pra.ticar crimes, quando, como aca
lJa de dizer o hourado senador pol' S. Paulo, 
tii:o grande numero de immigrantes europeu::~ 
recebemos, que se tornam criminosos. 

Mas, o immigrantc europeu conhece a nossa 
ne ... :essiJ.aJ.c, vem parn. aqui para voltar rico 
ú sua pa.tria dentro ele pouco tempo. nüo se 
Hujeita, não tem !mUitos de subordinaÇ'lo, não 
e. cmtim, o traballmdor de que a 1a.voura 
precisa imprescindivelmcnte e quanto antes. 

Ora, como se pmk receiar que o immigran
te cb iuez venha por-se logo em conflicto com 
outros traballmdorcs, que cm prYgwno nume
ro ::tqni oxistl'm? 

E:o;sa occurr0ncia não póde tlar se si não 
daqui :i muitos auuos, ao menos quando for ii. 
ponto Ue tornar-se um pr.rigo para o ordem 
social, e por ora a concurrencia é até neces
saria. 

Neste ponto rJivirjo do noUre sena.dor pelo 
Pa.ranit. Não ha razão parn. o podf'r publico 
tomar jr'L providPncias para e"Vitar tal perigo. 
O elemento nacional, na sua parte dirigente. 
ficar~ de lado, ou int·-res:mLlo em aproveitar o 
rbi':fl. c na outra continuará. ocioso; o europeu, 
eg01sta, desejando trah<.tlh~r· ~0 para si, u5.o 
supportantlo os rigores do clima e nem da ln.· 
voura exLeusi va se dedicara it. outras indus
trias. não lcvantar<L confiicto~. mcSlllO porque 
não vem pn.ra aqui em grandes massas, e irá 
tornar-se proprietario ngricola, adquirindo 
p::1ra si, quusi de graça ou á longo prazo. 
enorme quantidade J.e te1•ras devolutas, que 
chegariam para o dobro da actual popul::tr;-ão 
de Loda a, Europ<t. 

Além disso a immigração chinoza il'<i 
c naturalmente serU. levada para. outt'os 
pontos, ou E:" Lados, onde não estt'.j<t ainrJct 
encaminhada a immigração européa. por~ 
que, é de esperar do patriotismo dos go
vernos e.~tadoaPs, que sejam collocado.s os 
chins, sómente como elemento de tra,balho, 
em todos os estados onde os em·opúo~ não se 
prestam a ser bons trabulhaJ.ores, mas podem 
ser povoadores, como nos do norte, oude o 
governo estú. empregando esforços para colo
nisar com elles, e faz Lem, porquf'O cltim alli 
traUallmrà p<:Lm os europi\us como o preto e o 
caUoclo teum feito até agora, e só assim é que 
a raça branca poderi povoar 110.~sas zonas 
quentes. _ 

Não vejo, pois, que da vinda do cbim 
resulte o pel'igo de uma guerra de raças ; 
quanto ao do socia!i::;mo, e:lle existe, mas nã.o 
nos vi~:1 da China e sim tl.a prorria EUil'opa ; 
na Chma nunca houve escravidão, nemsocia~ 
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lismo, este provóm da Europf.l,, anUe quer 
reformar tudo, c 1àz guerra ao crlpital e 1í. 
propriedade .~xigindo melhor dhisãO ou par
tilha da riqueza. 

Mas, ainda que haja C'Ste risoo, não devemos 
deixar morrer o que jú. estit criado, e as 
industrias neste paiz, espC'.r>i<~TtnC'nú· :1. Uti. 
lavoura, acham-se ameaçada:'\ lle morte. 

O nobre senador pelo Rio Ue Jauelro aqui 
provou que metade do cn.pital emprC'gado em 
terras, em bemfeitorias de raiz, etc., no -;cu 
estado. j(l. se acha Uepreciado ou perdi!lO ; e 
eu c-reio que, só tratando~~e elo emprngrulo 
nos cafezaes e nos canaviaes, o capital n.gri
cola, no estado do Rio de Janeiro, já está 
reduzido a uma tCrça ou quarta partP, pdo 
menos. 

E' esta uma consideração prãtica e que, 
deante de um pr.rigo remeto, quf' não pód~ 
ser removido por providencias Uos governos, 
omquanto estiyermos a pagar a colonisação 
europeíl, que não se sabt! quando será expon
tanea, Ueve prevalecer~ para se satisfazer o 
mais depressa possivcl a necessidade imme
Uiata de braços uteis, que salyem as riquezas 
e producçãojáexistente::;, e assim nos prepa
rem e garantam um bom e melhor futuro 
do qual o europE!u virá gozar e ser collabo
rador ou director, talvez sem nos espoliar. 

Sr. presidente, nã.odesejo tomar mais tempo 
ao Senado, que deve estar cançado de aturar
me, principn.lmentc Uepois de Ler ouvido com 
a merecida attençfl:o oradores mais compc
tente8 do que eu. (Nao apoiados.) 

Vou, pois, encerrar minhas observações, 
.fazendo -ver que este projecto, sem a sullven
ção, dificilmente prnduzirá os h.mefico~ resul-
tados a que foi destinado. __ _ 

A China acha-se no antipodas, e os clüns 
são justamente os trabalhatlores maiR diffireis 
de serem importlvlos no Brazil. 

Sem o auxilio Uoe::.<taJ.o ás emprer.a.s que se 
encarregarem de transportai-os, elles não 
-..irão facilmente e nem cm granoes massas. 

Ora, tem-se auxiliado a immigração eu· 
ropra ; tem-se auxiliado com certos favores 

oni..eas industrias, e, entretamo, nega-se 
su Lvenç-J:o á classe ou industriil mais pro
dnctora! 

E a la-rom·a não e só a industria mais pro· 
rluctura,, e Utmlmm a. que mais contribue :para 
as rendas pnblicn.~ e o commercio deste paíz; 
todo;:; sabem que directa ou indirectamente ê 
Plla quem paga tudu, ou quasi tudo quanto se 
coLra. de impostos, mesmo dos negociantes das 
outras industrias e profissõC's, e até dos que 
bum vestidos n.ndam aqui passeiando, felizes e 
soceg-J.dos, nas ruas do Rio de ,Janeiro, de cha.
rutinho na Luca; por isso. póde bem ser com
pararia a, uma vacC:jl. leiteira, de que todos 
querem sugar o leite sem tür o trabalho de 
nlimental·a. 

Nega-se um auxili<rindirecto para a vinUa 
de braços, que venham augmentar, ou ao 
menos manter essa fonte da. produrção nacio· 
nal, essa carregadeira U.e todos os onus deste 
paiz, que concorre prtra o Thesouro puhlico 
com a quota mais larga ! 

Nega-se esse miseravel obulo it cla~se que 
mais direitos tem á consideração do Estado. 

E ainda vem dizer o nobre senador pela 
Capita.! Federal que será uma fatal:dade e 
uma desgraça para o paiz a -vinda dos cllins! 
Ora isto e tríste. 

Sr. presidente, confesso que p:tra mim mes
mo este projecto, sem a subvenr;ão, parece 
mais uma embaçadela feita aos lavradores, jú. 
tantas vezes ludibriados: deixem, pois, ao 
menos passar essa vã esperança, para que 
elles nã.o fiquem desesperados ! E' isto o que 
pPç-.o ao Senado, 

O projooto é talvez uma vã. esperança, uma 
taboinlut de s..'l.J.vação pora os que vivem no 
interior, supportandn privações, e correndo 
até riscos de vexames e aggre'ssões pessoaes, 
nessas ondas envoltas da crise agricola, dei
xem, yortanto, fluctuar esta taUoinha de 
sa,lvaçao, esta. embaçadella, porque, a lavoura 
Uo Brazil lla muito vi-ve enganada ! 

Com estas considerações é que por minha 
parte encerro o debate. (MHito bem, muito 
bam.) 
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SESSÃO EXTRAORDJNARIA 

Dlscu:rso pron.u:nclado na ~ess!o da 18 de janslro ds 1892. 

(Vide p:tg. iOü do 2o "\"Ol.} 

O Sr. Pinheiro Gqedee,- Sr. 
prestdente, tudo me é desf~voran~l : a horà 
adiantada em que me ó concedida n. po..lavra., 
quando meu~ honrados collegas estão f<~tiga· 
dos e sob a vre.,o::.'tn rlesta temperatura insup
portaYel; a circumstancia de não ser conhe.
cidp no mundo financeiro, a extronhezrt que 
causou o aparte que dei ao Ulustre repre,oo::en
tante da Bahia, quando procurava justificar 
os seus actos como mimstro da fazenda do 
governo provisorio, citando as opinH'íes dos 
mestres da vell~a Europa, aparte em que ob
servei a S. Ex. que ao magis~er dixít eu pre-
feria [!. liçi'i.o da na tU! <'ta. · 

Por isso rogo aos me,ls llonrados collcgas 
que se dtgnem dispenflar-me toda a. sua bene
volcncia, até mesmo porque, não tendo in.
tenção de discutir financas, occupo a. tribuna 
sómente para mostrar áquclles a quem e meu 
apa.rte causou cxtranlteza., bem como aos cri
ticas portadores das insignias com que Avono 
brindOu o rei Midas,que estudando fl, natureza 
é que o homem crêa. o. sciencia. 

Sr. presidente, V. Ex., como todos os meus 
honrados collcgas. sabe que a palavra natu
reza é dessas cuja accepÇ:â"o varia, e se em
pregam ora em um, ora em outro sentido. 
Por este vocalmlo exprimimos ora a con
stituição organica de um individuo, e se diz 
que tal individuo é de natu_reza forte ro
busta ou fraca, etc., ora designamos a$ dispo
nições ou tendencias do esptrito, ." a.ssim se 
diz : é uma natureza. rebelde é uma natu
reza diabolica. 

Outras vezes a na.tureza e a. terra. com seu 
manto de verdura ; e o espaç.o infinito com os 
astros q1.1e o pov'Oam; é o Universo. 

Assim, pois, Sr. presidente, não sei como 
possa haver alguem que, no ul\!mo quartel do 
seculo das luzes, estranhe e pretrnda.lançar o 
ridiculo sobre quem diz que prefere as lições 
destas paginas clle:ias de vida ás dos alt'arrabios. 

Ditas estas palavras, que são como um ex· 
ordio, e detxando de parte minha obscura 
individualidade, entro no assumpto, Sr. pre· 
sidente, e pr_.ço permissão aos meus illustra
dM collegas para descer a. minudencias sobre 
a organisaçãO do corpo humano, afim de to r~ 
nar bem visível o simile entre o homem e o 
Estado, e para mostrar a -significação do meu 
aparte ao illustre representante da Babia ou 
demonstrar esta proposição, que lhe é equiva· 
lente.- E' do estudo da natureza que ha
vemos de dedusir os verdadeiros princípios 
e as leis da sciencía economica. 

Começarei, Sr. prrsideate, por comparar a 
formação e o nascimento do homem com a 
formação 'e (permitam a expressão) o nasci
mento e organisação do Estado. 

O homem é o producto de uma cellula, tal é 
o ovulo, que fecundado e animado evolue, isto 
é, desenvolve-se, organisa-se durante um cer
to lapso de tempo, sempre o mesmo para cada 
ser, e diverso (maior ou menor) conforme as 
necessidades do organismo de cada especie. E o 
ovulo não germina, n§.o evolue no orgã.o onde 
se fórma ; gera-se no avario, desenvolve-se 
no utero e completa sua evolução fóra delle. 
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VeJamos n.gora, Srs., si a formação 1le UJll Pa.rece um parrvloxo, entretanto é uma ver-
povo não se opPm do mesmo modo. Uade, que a observaç-ão revela c o raciocinio 

Temos para repres-entar o ovulo (cellula torna evidente. O Estutlo cresce, augmenta 
germinal huma,na)a. fu.milia, (.::eUulagcrminnl cm poputa,5io, cJ.escnvolvf' as mais variadas 
social,) reprP.scntailit pr.las (luas metades que, industrias, crea villas e cidades, funda colo
reunidas, oonstitUt:rn o individuo social. E nias. E' visivel o crescimento, eesLe se opera 
tão complntu é o similc que, assim como a cel- por expansão ou intuscepç>ão, qne ó o progres
lula animal, 9- cellnla sociat aparta-se do orgão so de crescimento dos seres organicos. A po
quc a gerou e vai evoluir cm outra .P:trte. pulação augmenta de J.ou.s modos: pelos nas
E, assim como aquella, durante o perwdo de cimentos e pela immigra<:â.o. As industrias se 
gestação, recebe do seio materuo influxo vital multiplicam e desenvolvem pela. permuta de 
e elementos nutri ti vos, tambem esta. recebe-os ma teria prima c n,rtefuctos. &tas op~ra, ões 
do organismo gerador-a mãe·pa.kia. têm por instrumentos ou agentes de sua rea· 

Como v~des, senhores, a semelhança entre a liza('ão, o commercio, comprehcndidas todas 
formação e o nascimento de uma creatura e o as industrias, jnnd.a,mente ~om as repartições 
de um povo ó n. mais complrt<J.. Os processos de fa.zcnda do Estado. 
evoluthros são os mesmos; tudo e idcnLico. Ora, eis àhi, senhores, o apparelho diicsti-

Pois bem, senhores, essa ano,logia nfio pára vo do organismo social; um appa.rclho digesti
a.hi, ella, continUa c vae mais longe do que vo capaz de receber essa cópia enorme dos 
p:trece ft primeira vista, áquelles mesmos que mais variados e dispamtadus alimentos; ali
conhecem a ma teria, mas não se demm ao mentos sim, porque alimento ~ tudo aquillo 
tralmJlw de f<;~.zer o confronto. quE> e capar. de mu,ntcr a. vida., conservando o., 

Senhores, como a crcatura, o Estado nasce, saude pel;:t reparação das forças; c 6 isso o que 
cresce, vive, re1,1rnr'luz-sc e morre! faz tuUo qmmto importamos e entra par::t o. 

Que nasce, J<Í o demonstrei; que cresee e corpo social pela SU;:t bocca, qu.c se chama 
vive, ó fUra de duvida; a observação do que alfu.ndega. 
se passa aos nossos olhos basta para evidcn- Demais, comparando-se o que succede ú. tn
cial-o; que reprodu7,-Se, a historia da coloni- do quanto entru, para o Estado, como elemen· 
sação nos fornece numerosas provas; que to ele vida, com o que se pa,sa no nosso orga-

, tambem morre, toJos vUs tend.Js disso conhe- nismo com os alimentos, vê~se que os destl· 
cimento exo,cto pelo e~ tudo rlJ. Historia Uni- nos silo os mesmos; ambos têm por fim mau-
versai, que regi::;tra os nomes de Esku.los que ter a vida.. O alimento uma vez ingerido, ' 
floresceram em outras eras, e dos quaes,hoje, pa.ss:a por diversa-:: transformações ate conver- '~ 
nem vcstigios re::;tu.m. ter-::le no liquido chamatlo chila, que se presta. 

Este parrt.lcllo jit. YOs causa certa admiração; a fornecer aos orgãos os elementos nccesgarios 
pois bem, Srs., eu 1os digo: o similc não se á sua nutrição c ao prcpa.ro de: productos (1ue 
reduz a esses traços largos, não fica ahi, elle são indispensa veis á vida do todo. 
é completo e pP.rft'ito ! Ora, é ex<tcta.mente isso mesmo que se ope~ 

O E::1taelo nao icm só funccões sociaes, func~ ra no eeio do orhranismo social, os homens, 
ções de relação, clle Lem mats funcçõcs or- entregando-.sc ao::; diversos modos de vida, 
ganicas, funcções de nutrição. gastam suas forças e actividade, solfrem trans-

E, como no corpo humano, no corpo social, formaç-ão, mudança de habitos, moles tias, 
cada funeção é preenchida por orgãos ou ap- até que ~fio eliminados peiH, morte. 
parelho:-; organicos mais ou menos simplices, As m<tchinas empregadac; nas artes e na 
mais ou menos complicado.~. segundo à func· inrl ustria, facilitando e aperJfü<:,'mtndo o tra· 
ção é simples ou complexa. balho, tambem se gastam, ::;e arruinam e são 

Para as funcçües Ll.e r·elação no homem te· ~ubstltuhhts por outra,~ em geral mais perfei~ 
mos o apparelho de inncrva.ção, que serve a tas. 03 diversos artefactos dão con:mmirlo~. 
sensibilidade, a intelligcncia c o. vontade em tcudo sido ante.'! modificado.') pam se a.r.laptn.
todaS as suas multiplas e variadas manifes- rem ao:::. nossos usos. As ma terias prima~. 
tações.. levadas ás diver13as officinas, soifrem ahi pro-

No Estado e;:Jsas funcçõc:j ::;ão exercidas por cessas o.:; mai~ compJexo:>-t que as alteram, mo
diversos agent•2s e rle di.U't.!reutes modos: Os dificam c metarmophu1'leamate tran.;;formal-as 
Poderes Legislativo, Jwlidario e Executivo, nos inumera..-eis producto-' da. indudria. p{,. ~~ 
por f:i rlir('ctamentP.. e por meio de delegad1,1:) Ue-~e dizer que cada uma officina e uma 
seus ; são os_ orgãos íncumbidos de realiza.r glandJiht, cuja funcção é a formação de um 
taes funcçõcs. ou màis prodnctos nec.:e~~ariosá vida Hocial. 

Do mesll.lo ruoJo as funcçúes da vjda orga- Até agura tenho patenteado aos vossos olho~. 
nica ou vegetati~'a elo lwmern tem anatoga~ senhure$, a analogia sob o ponto de vista da 
na. vida econom1ca do Estado. Pót!e-se dizer, constituição e das funcções organicas, entre 
sem mctaphoras, Srs. : o estado assimila, I o estado c o homem, d~pertando vossa curio
nutre-se, digere e come. sidade e causando· vos não pequena a.clmira-

i 
~l 



-1' 

,"' i 

- 14!) 

ção. Pois bem, senl10res, vou fazer-vos vêf 
outras analogias, não menos interessantes, 
pm~to f}Ue menos impnrtn.nte:::. · 

Senhores, os proprio::: prP.paro.~ culinarios á 
que são suLmrttiJ.ososalimcntos p<lmse pres
tarP.m a seus fins, assim, como ate a fragmen
tação que soiTrem na Uocca, p~ra serem de
glutidos, tut.lu isso se observa no Estado. Os 
exportadores são os cozinheiros no Estado, e:1. 
alfbnde;..ra fragmenta as co,rgas que recebe, 
J!ttrfL distribuil-as pouco a pouco pelo" destina
tarios. Ainda mais, o Estado ass1milla ; outra 
coma não e o procesSo da acrlimação e da ada
ptação MS costumes do povo, porque passam 
os immigran tcs. 

Portanto, meus iliustrcs collegas, como vé
J.es, ó mais ycrreita do que ã primeira vista 
parece, a similhan(,.>a entre a vida cconomica 
de um EstaU.o e o.. de um animal. 

Mas,-senlJOres, não era a. esta pequena se
melhança que pretrndia rr•ferir-mP- ; as ana
logias, poróm, são numerosas, ellas se vão 
apresentando ao meu espirito à medida que 
fallo, e cu vou expondo-n.s, porque não estou 
recitando um discurso estudado. 

Ia occupar-me das 1\1rm'as que os Esta
dos devem ter, compn,rando-as com as quere
vestem os seres organisados, 

Deste estwlo se vê que a fôrma não é a ques
tão de somenos importa.ncia. A fôrma que 
um organismo toma não é indiiferentemcnte 
uma qualquer ; mo.s uma. fOrma adequada ao 
seu gencro de viUa, n.da.ptada a condições do 
meio em que clle tem de evoluir. 

Nada C arbittario na natureza ; tudo esta 
sujeito ;1 leis e principios E:>krnos de ordem. 

Tomando pam objecto desse estudo a classe 
dos rn._1.miferos, aquella. em que está incluido 
o homem. nós vemos que é grande a diifc
rença de formn, entre os que 'li vem no ar. na 
~fTtla ou sobre a terra, em cada qual e !la é 
subordinada. as condições do meio em que o 
indivíduo habita., c ainda lw. outras circum
stuncias, como sejrtm a maior ou merior faci
lidade de prover â sua subsisteucia e de evi
tar ou fugir aos perigai:: de aniq11ilamento. 

Que diiTerença entre os cheiropteros, os ce
taceos e os pachyJ.ermes! Nã.o obsLu.nte, suas 
funcções vitaes, sun.. economia é a mesma. 

Portanto, Srs., ainrla. aqui a natureza deve 
servir-nos de mestre; cada especie,cada ordem, 
cada grupo, e, até se pódc dizer, etul.a indivi
duo tu ma a fúrma mais apropriada â sua. con
servação. De ondn do,·emos concluir que rndrt 
Estado dera ::;cr organis::tdo, tcndu-se em vista 
as circunstancias prrnliares iL r0gião; a vasti
dão ou pequenez do territorio, condições geo
graphictlS. e muitas outras que influem todas 
na economia intima do uma nação. 

Assim pois, a orgn.nisação do um Estado não 
deve ser arbitraria., 

o SR. 'AMARO C.AYALCANTI-Entilo ·é· tUdo 
fatalismo~ A intelligencia. do homem ri.ão en
tra nisto para corrigir ou desviar 1 

0 SR. PINHEIRO GTJF.DE~-Mas, perdoe-me 
v. Ex .. do que tenho expendido, res~IW: que 
a considero como um dos factores, o prmc1pal; 
por isso mesmo quero. a intelligencia esclar_e
cida. pelo c~tudo da nawresa, para. que se nao 
proceda á organisa.<;ão por s~mples cópia, por 
imitação servil do que tem feito outros povos. 

O simile entre o organismo do Estarlo e o 
de um animal é, senhores, como jã o disse e 
tenho procurado demonstrar, muito maior do 
que â primeira vista parece. 

Ha um ponto de confronto que, proposital~ 
mente, reservei, pa.r[l. o ultimo no estudo pa
ralello que venho fazendo: é o da funcção 
circulatoria, e o do papel do sangue no corpo 
animal. 

Sr. presidente, é do estudo da _acção o_u in
fluencia do sangue c da sua c1rculaçao no 
organismo animal que_, eu pretendo, s~ d~v~m 
deduzir as noções mats exactas, os prm01p10S 
mais solidas e fecundos para a sciencia finan-
ceira. · 

Senhol'eS, o sangue no organismo _animal, 
corno a seiva no vegetal e a agua. no seio da 
terra, que, na opinião mais adiantada, taro~ 
l.Jem vive, tambem é um corpo animado, sobre 
o qual vivemos como parasitas, ~egundo p~n-
sam meskes; o sangue é o vel11culo da Y1da. 
organica, todos vós o- sabeis; o que, porem, 
muitos ignoram, ao menos os que não são 
medicas ou naturalistas, é como se opera. esse 
phenomeno; por i.:;so, vou, embgra abusan
do de vossa benevola attencção, (nao apoiados) 
tentar expol-o o mais summariamente que me 
fol' possivel. 

o S1ilgue é. senhores, um producto com
plexo, de natureza identica, isto é cuja com
posição chimica e contexturu. ó a mesma.na __ 
quasi totalidade do~ animaes, elle é o resul
tado do trabalho dos diversos orgãos do appa
relho digestivo e do respiratorio; sua funcção, 
umca nil economia, é occorrer á despeza or

ganica, fornecendo os elementos necessarios a 
actividade funccional do~ orgãos e a repara- . 
ção das proprias pPrdas. 

E para n, producção desse 11Wio interno na 
phrase de CluuU.o Bernard ou desse instru
mento indispensavel ávida, trabalham todos 
os apparf\lhos organico-s desde o da diges~ão 
até o da inerva.Q.ão; tal é sua importartCia, 
tal o seu v<tlor, 

Os alimentos, (j_ue são como a importação 
da economia <tnimal, soffrendo a acção dos 
procPS.'IOS da insalivação, chymificação e chy
lificação, por f'fft•ito dos suecos salivar, gas
trico, biliar, pancrea.t.ico e. inte;;tinal, são 
alJsorvldos pelos vasog chamados ellyhferos, 
que os levam sob a fürm<t de um liquido lac~ 
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tescente, parte ao figado e parte a um reser-
. vatorio chamado canal thoraxieo. de onde 
entra~? p01,ra a composição do sangue v~enoso, 
que e lançado nas cavidades direitas do co
ração e dalü aos pulmões, onde recebem a 
a~ção do oxigen~ (chamado pelos antigos ar 
v1tal) ficando assim completa a sua Composi· 
cão; é então levado ás cavidades esquerdas 
do coração, com o que se completa a chamadet 
pequena circula~ão. A estas cavidades, deno
minadas o coração esquerdo, primeiro ao 
auriculo e depois ao ventriculo, cliega e ó 
dahi la.n<:a(fo ao desempenho de sua impor
tau tissima funcção ; transportado pelas arte
rias, depois de atravessar a celebre aorta. 
cujas lesões tanto pungem e aterrão, vae elle 
levar animação e vida a todas as p:trtes do 
corpo, desde os cabellos da cabeca até as 
unhas dos pés~ 

VoZES-Sim, senhor; muito bem. 
O SR. PlliuEIRo GuEDES-Eis, Sr. pre.>i· 

dente, indicada á traços rapidos a composi
ção e a funcçã.o do sangue no corpo animal. 

Vejamos agora, si no organiSmo do Estado 
haverâ. alguma cousa de semelhante; si ha 
necessidade de tal funcção e qual serâ ella · 
porque meios se e.ITectua e o que é que pódà 
ser chamado-o sangue do Estado. 

Pelas noções que tenho adquirido, guiado 
pelas luzes dos que estudando não guardam 
egoistica.mente sua experiencia, antes procu
ram transmitti-Ia, affirmo que ha no corpo 
social n~essldades da. ordem daquellas que 
no orpnismo animal reclamam o sangue e a 
fu~~o ciruulatoria ou sua distribuição; e 
acredito que os meus honrados collegas pen
sarão commigo depois de me ouvirem e de 
analysar as fuuccõcs do corpo social. 

Senhores, no estudo paralello que fiz dos 
phenomenos de formacão, nascimento, cresci
m~to, reprodu(X'lo e morte do animal e do 
Estado, tor•nei p::üento a analogia sinão iden· 
tidade dos dous seres; demonstrei mais. 
comparando em analyse minuciosa as func
ções do apparelho digesti ~·o do animal com 
os :e.henomenos que se operam nos diversos 
orgaos e ap:p::trelhos que concorrem para a 
vida econom1ca do Estado, a exactidão da 
semelhança quer quanto aos fins ou resulta
dos? quer quanto aos processos. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI-NO ponto de 
vista cconomico~ V. Ex. devia tratar dos 
elementos parasitas. 

O SR. PINIIE!RO GUEDES- Neste particular, 
digo que, ass1m como no cor:po humano ha 
entozoa.rlos e cpizoarios, parasitas que vivem 
no int_erior e os que se alqjam na superficie 
do a.t_nmal, taro bem os ha no organismo social. 
infell.Zlll,en~e, e est~s são tão perniciosos como 
aquelles, smão mru.s; perturbam as funcções 

sociaes, arruínam as finanças e até podem 
desorganisar o Estado, destruindo-lhe o cre
dito. Desgraçadamente as especie~ sã.o tão nu
merosas aqui como alli; e não ha. parece, 
meio de cxtinguil-as. (Ila wu apaYte.) 

Sr. presidente. depois de apontar a seme
lhanç-a entre os orgãos nos dous corpos e as 
rcspecti vas funcções, mostrei que o fim do 
trabalho da digestão era crear um producto 
capaz de fornecer a todos os orgãos os ele· 
mentos nccessarios á vida commum e â de 
cada qual , e fiz ver que esse producto ê o 
sangue. 

No E'tado, o resultado das operações que 
se effcctuam nos diversos orgãos e apparelhos 
que se lhes assemelham. é a producção de ar
tefactos diversos, machinismos, meios de trans
porte e ,proteco;;ão. tecidos. roupas, generos 
elimenticws e toda a sorte de oUjectos de uso. 
Mas. como o Estado não é um organi~mo, cujos 
elementos, cujos orgãos estejam ligados entre 
si tão intimamente como os do corpo animal, 
suecede que os supprimentos não podiam ren· 
lisar-se do mesmo modo ; e dalli surgiu a ne
cessidade da descoberta de um meio para su
perar as difficuldades. 

Nas sociedad~ inçiJ?le_ntes, entre os povos 
prirnitivo3, esse meio foi a simples permul1. 
de serviços e objectos; mas, com o crescimento 
da população. appart>cendo novas necessidadt>s, 
tornando-se as relações mais difficeis peJa.s 
distandas ; crescendo o consumo dos objectos 
e com elle o augmento da producção, toi'nou-sc 
necessario que, cada individuo, cada grupo de 
individuas se occupasse com a prodncção de 
uma só esp0ciede objectos ou quando muito os 
seus congeneres; nroces'3o natural da divisão do 
trabalho, Ue ondê re.mlta pela. especialisação o 
aperfeiçoamento dos productos. E, assim, o 
modo primitivo de supprimento tornou-se de
ficiente. Surgiu então a necessidade de esti
pular um valor a cada objecto, e dahi uma 
outra necessidade. a de achar um meiO de re· 
prefl,enta.r esse valor. A determinação do valor 
só póde ser feita de duas maneiras; ora, atten· 
dendo a difficuldade da producção, tempo e 
esforço empregados, á raridade da materia 
-prima e á. somma de utilidade do.~ objectos; 
ora, considerando s6menta a estimativa devi
da á procura e á falta de objectos. Dahi pro
vém que um só objecto tem um valor real e 
outro de estimativa, o que augmenta a uun
culdade da representação desses valores ; por 
isso o meio de representar o valor devia ser 
não só uma equivalencia, mãs tambem uma 
medida. Como equivalencia deve prest<l.r-se á 
acquisição ; mas, como medida não póde, não 
deve ter valor proprio. 

Eis abi, Sr. presidente, penso eu, os cara
cteres do que chamamos dinheiro ; e uma 
medida de valor com :poder acquisitivo. 

r 
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Assim, pois, Senhores, Yós vC>des que o di
nheiro é para o organismo sociãl o que o 
sangue é para o co:ryo animal. 

E com toda a ra.zao se diz vulgarmerite que 
o dinheiro ó sangue ; porque, de facW, o di
nheiro ê o sangue do Et~taUo. 

Deste confronto entre as funcções, os or
gãos e appnrelbos do organismo social e as 
funcções, orgãos e appa.rçlhós dB um corpo 
animal qualquer de ordem superior, se deve 
concluir que o Estado é realmente um ser 
·vivo, embora de ordem diversa e :por isso 
mesmo de organisação mais complexa ; cuja 
eomposiçilo, contextura e fúrma obedecem a 
leis naturaes, tão positivas como as que pre
sidem à formação e evolução do homem. 

Portanto, nada pód8 ser arbitraria na or
ganisaçã.o de um E~t.u.do ; nem tão pouco póde 
esta ser a. copia servil da de um outro, por 
mais pE'rfeita que ella seja. 

Senhores, os porieres publicas. o gm.-erno. 
toUas as instituições existt:nle5. no seio de um 
povo, do uma sociedade culta, sio orgãos e 
appar,..,Jhos organiros destinados à. servir ás 
diversas funcções, repre.~entando necessidades 
sociacs, reacs ou mesmo ficticias i por isso 
são todos serv~ntuarios, cumprn lhes obede
cer c não mandar. 

Nas organisações democraticas não ha, não 
deve haver um chefe da nação. A nação é 
soberana não pórlc ter cheJC. O magistrado 
supremo não passa de chefe do gov .:'ruo ; 
como tal incumbe-lha velar pnla ordem, pela. 
paz e pela obcdiencia i lei funtlamental, tle
'Vendo ser o primeiro a dar o exemplo. 

0 SR. AMARo CA YALCANTI. - Já que V. 
Ex. toca. nesta questão, desejaria saber 
que orgã.o enten1le V. Ex. que ó u governo, 
na socíedade, comparativamente com o orga
nismo humano : é destruidor, consumiUor, 
productor ou parnsita coino hojo cruina-se 
que é 1 

SR. PINIIEIRO GUEDES. - Procurarei satis
fazer a V. Ex., segundo oiil meus acanhados 
conhecimento::;. 

o sn.. À.M.A.RO CAv .A.LCA.NTI. --:- Sabe porque 
o chamo paro este terreno~ aproveitemos 
o ensejo para discutir uma tltede muito im
portante. 

0 SR. PlNUEill.O GUEDES. - 0 governo que, 
no meu entender, não é sómentc o poder exe
cutivo, mas tambem ojudic1ario c o legisla
tivo, em absoluto e constituitlo pnr todu.s as 
delegações tla soberania nacional, cllc ê o 
representante e o executor da vontatle tlo 
povo. 

O SR. AltiARo CAVALCA.KTI- Oh! Não é mais 
physiologia; se vai tratar da vontade, é então 
psychologia. 

o SR. T:H:EonoRETO SoUTo dá um aparte. 
0 SR. PINHEIRO GUECES --0 governo é de 

fa.cto o regulador da~ funcçôe~ do Estado. 
senhores:, no homem, como em qualqu~r 

organismo animal. toU.as as funcções se O,Fc
ram sob a acç:i.o do apparelho de mncrva.ç;::.o. 
E' o systhema nerToso que regub e. dir1ge 
toda a actividade animal, quer na v~da ex;
terna quer na interna. Os _a.etos da ';"l~a am
mal, assim como as funcçoes or~1cas, são 
provocados pnr imprAR."'fie::~ sensltPras qu~, 
transmittiUas aos centros pelos nervos ccntri
petos, ahi se convertem em determinações, 
que são levadas aos orgãos c apparelhos pclog 
ncrYos centrifugas ou motores. 

A mesma cousa exactamente dá-se no __ Es:
ta.Uo, são as solicitações diversas, ~rovenient.es 
de diver83.8 origens, de ordens drfferent~
actos da vida individual, phenomenos somaes~ 
necessidaU.es, exigencias que surgem, que le
vadas ao conhecimento dos poderes publicas, 
dispertmn :ma actividade; que se resolve em 
leis, decreto~. ordem~. processos, etc., de~e~~ 
minações em summa, que sondo transmütt
das aos respectivos orgãos e apparelhus func
cionaes do organismo social, traduzem-se em 
actos. . 

Como vêdes, senhores, o governo e o sys
tema ner,·oso do estado. 

Como tal elle e produdot' e çomsumidor? 
circulador e tambem destruidor, mas nunca 
parasita. Eu reputo erro cra~so de econpmia 
politica, que ~ev~l<;t a m.ais . complet~ .Igno
rancia <los prmclJUOS scwntltico~. a 1dea de 
considerar o governo como -paraf:.lta. 

Dada a explicac;ão ao meu illustre collega, 
senaUot• pelo Rio Grande do Norte, volto ao 
a~sumpt11 que mo trouxe á tribun.a,' _ 

t:;r. presidente, JHtvüt chegado a conclusao 
que o J.inheiro é o sangue do E . .;tado. . 

E;:; ta propn..:ição e. a expressão de u~ prm
cipio que, si não e a base !la t.heor~a das 
finanças, devia merecer maiS attençao aos 
economistas. 

Assun como o sangue esti sempre em gyro, 
circula pnr to1lu o corpo. levando os elemen
to..: de nutrição, e não póde parar se!!l de~r
minar perturbações fuul!cionaes. e ate lesoes 
organicas, sua. composição chym1~a, su_a c9nM 
textura, emfim seu valor cconom1cO nao pode 
ser alterado; sua quantidade não póde ser 
augmcntada ou diminuüla sem acarretar gr~M 
ves inconvenientes i saude; tamLem o di
nheiro não póde ser alt"'rado de iürma alguma 
sem causar graves pertuLaçiles ao organismo 
social. 

Ora, Senhores, por estas considerações 
torna-se bem patente a funcção do Jinhe1ro 
no E;;tado. A sua serventia unica (na lingua
ITClll vulgar) é fazer com que aos individuas, 
~s associações, ás instituições não faltem os 
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elementos indispensaYeis á sua existencia e 
ás suas funcções. Portanto, o dinheiro C um 
meio acquisitivo. A sua outra qualidade que 
ficou demonstro..dll. anteriormente, é a funcç-J.o 
de e.stalão ; é servir de medida de valol' . 

Que outra qualidade devu. ter o dinheiro 
não sei, não a conheço. Deverá elle ter um 
Yalor intrenseco, proprio, seu 1 Me parece que 
não. 

O SR. AMARO CA.1'AWANTI dá um n,parte. 
O Sn.. PL.~IIEIRO GUEDEs-Desde que a moeda 

tenha unl valor proprio, poderá ter outra 
serventia, jà não será simples medida de 
valor ... 

O SR. Ai.\IARO CATA.LCANTr-Já será o mesmo 
valor. 

0 SR. PINIIEIRO GUEDES:-Mas passará a s~r 
mercadoria, terá mudado de natureza.. 

O S.a. AMAitO CA YALCANTr-Apoiado, mas na 
pratica não é assim. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES-Na pratica deve ser 
assim. Si a theuria e deduzida da exacta oUscr
vação dos factus, ella deve ser verdadeira c, 
portanto, a.pplic~'ld<t convenientemente, ha de 
produzir os resultados previstos. Sempre que 
seguirmos a lição da ob~ervação c da experi
mentação, iremos com a verdade, nunca nos 
perderemos; desde que, porém, quizermos 
caminhar, pondo de pa:r e a sciencia, cahire
mos do empirismo, havemos~de errar muitas 
vezes. 

Parece-me, senhores, que é o que succede 
em economia politica ; as suas ba,ses não teem 
seu fundamento na observação scientifica; 
ella 6 filha do empirismo. 

0 SR. RANGEL PESTANA-E por isso muita. 
gente contesta que seja uma sciencia. 

0 SR. PINHEIRO GUEDEs-Senhores, demon
strei por analogia que o dinheiro tem por 
funcção, como o sangue, manter a activhlnlle 
do organismo social, para o que deve eHe 
gyrar sempre por tüdo o corpo Rocütl ; que, 
alêm disso, elle serve de medida de valor e o 
representa, e por isso gosa do poder de acqui. 
sição, com o que se facilit(L a o'ótenr;ão de tuUo 
aquillo que é inUispensa.vcl, não só h. Tida 
social, mas tambem á individual. 

0 SR. Ail-IARJ CAYALC .. lliTr-Acho que não é 
o dinheiro; é o capital, é a riquezi1. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES- Não confunda V. 
Ex. uma cousa com outra. O dinheiro não é 
capital, e menos ainda. riqueza; só tem o 
valor do serviço q uc nos preRta de poder se 
adquirir com clle aquillo de que lW('Cisamos. 

O SR. TnEODORETO Souro - Neste ponto, 
apoiado. 

0 Sa• PINHEIRO GUEDES- 0 dinheirO, como 
representação de valor, tem o poder acquisi
Livo, é· esta a sua qualidade essencial; repre
senta por isso. no organismo social, o mesmo 
papel que o sangue no corpo humano; e, 
portanto, o sangue do Estado. 

O Sr. THEODURETO Souro- O capital é que 
é, o dmlwiro ptJde ser a iJ.rteria. 

0 SR. PINUEilW GUEDES- 0 dinheiro por 
conseguinte •.• 

0 SR. A:\fARO CAVALCANTI-0 dinheiro traz 
o oUjecto necessitado, assim como o vagou traz 
a mercadoria. 

0 SR. P.ú'illEIRO GUEDE~ ••• não Ó capital 
nem 6 riqueza, mas é o instrumento por mi.:! i o 
do qusl se adquire capitaes para se chegar a 
posse da riqueza. 

Senhores, o capital é o prodncto do tm.ball.J.o 
e da pouprm<;a, com outros factores intelli
gente-mente applicados. A idéa que em geral 
se tem !Joje do dinheiro fez desvirtuar a noção 
do capitn,l, {'onrundindo-o, ora com a riqueza. 
ora com a moeda. 

Entretant.o, si attendermos para a maneira 
por que se fUrma o capital, veremos que na 
esse!lcia clle não passa de um meio de pro
r.lucção mais abundante. Estudemol-o na 
origem. 

A principio ninguom na tl'i"bu possue qua.l
quer cousa-cada qual a.podera-se do que en
contra. fructos, caça, pesca, etc. 

Alguem da tribu, cujrt intelligencia é mais 
lucida, cujo caracter é mais pertinaz. urgido 
pela necessidade de sustentar a prole, que au
gmenta, poupa as suas provisões, afasta-se 
mais, estende suas excursões, reserva dentre 
os animaes que a_p..<tnha aquctles que podem 
ser conservados, Iembra·se de que alguma 
vez encontrou prcFOS em fossos naturaes al
guns animaes, prrpftra fo.~sos, e assim con
segue apanhai-os $ãus, de modo que podem 
ser conservados indefinidamente; oS animaes 
domesticam-se, eil-o criador da vida. pastoril, 
dono de um reba,nbo, que não só lhe supre do 
neccssario para o seu gasto, como ainda de 
produ eLo::) que póde ceder aos que não pcx-:suem, 
medeante pt~r'mttta por outra~ cou~as que lhe 
sã.o necessnrias, ou por serviços, ou ainda. e 
mais tarde por venda, isto é recebendo em 
troca, não objectos, não serviço, mas notas ou 
declaração do valor em que é estimada a cousa. 
declaração com a qual poderit, em q"':lalquer 
tempo, ir buscar objecto~ ou serviços de que 
careça. 

Eis alli, senhores, como, sem moeda, se crea 
c:.tpitol, p:.tra depois adquirir dinltciro e ri
queza. 

Desta exposiç-ão, que é a expressão do que 
nos ensin<t lJ. historia da formação dos povos, 
admittidas as variante~ dependentes do ge--. 
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nero de vida, se d.eUuz que o capital C de 
duas especies : primeiro elle é constiLuiJo pelo 
esforço intellectual, poupn..nça. de recursos, 
emprego de esfopços, consumo de h:mpo pa,ra 
prepara.r11m instrumento de maior acquisição, 
-no caso citado o fosso primeiro, depois o rc~ 
banho ; podia ser a canôa e a rede de pesca, 
etc., ot.c,-fosso, canôa, rede são instrumentos 
que facilitam e augmcntam a acqnisição,
rebanho, tt!rras, e quaesqueroutros Lens-são 
tambem capitaes, uw.s differentes dos pre
cedentes ; os primeiros são apparelhos de 
acquisiç;ã.o ; estes são instrumentos de renda e 
constituem a riqueza. 

E' assim que as cousas se pn..ssam na natu
reza; infelizmente os·estaUistãs-os governos 
não estudam na. natureza ; e por isso os phc
nomenos sociaes se ope-ram desnaturada
monte. 

Dal.J.i as lutas. as difficuldades - o nosso 
atrazo. 

Respondidos os apartes com que me honram 
os illustrados collegas, :passo a tirar as conclu
sões das premissas que estabeleci. 

Sr. presidente, sendo o dinheiro o sangu'1 
do Esl:.atlo, como o demonstrei, a suo, funcção 
é a circulação. 

Nestas condições fazcl·o estagnar n11s arcas 
do Thesouro ó um grave erro dos finan
ceiros. 

li] tal erro foi commettido por quem fundou 
bancos de emissão, garantindo-a com depositas 
de dinheiros em ouro cqui valente a um terço 
apenas da emi,:;são, sendo lançada na corrente 
circulatoria do Estado os do us terços sem a 
minima garantia, o que equivale a dizer-se 
que nas arLerias do Estado foram injectadas 
duas terças partes de sangue sem valor ! 

Erro imperdoavel, operação funesta, capaz 
de aniquilar a vida, e, quando menos, terri
velmente perturbadora da economia, obri
gando os orgãos a uma. actividade febril soUre 
um producto imperfeito, incapaz de lhes re
parar as perdas e mesmo de lhes lorneccr ma
teriaes para o seu consumo. 

Esse erro é di vida à. que a moeda mctallica, 
tendo valor intrinseco é considerada capital; 
e rico, tod.o aquelle que possue grande somma 
de moeda. 

. Ora, por sua naturezn., para o desempenho 
de suas funcçües, o dinheiro, como demonstrei, 
não deve ter valor pruprio, deve limitar-se a 
representar valores, sendo igualmente uma 
medida de valor ; pelo que nunca os metaes 
precif'sos deveriam ser a materia prima do 
dinheiro i e não só p-or isso, mais ainda por 
que o valor proprio dos metaes preciosos não 
é fixo, yaría conforme sua producção; é maior 
ou menor e el!J abunda ou escasseia na praça. 

Outro erro Sr. presidente, tamhem gravis
simo, foi commettü.lo pelo governo provisorio, 

S.ENAUO A. !O 

refiro-me it. concessão de bater moeda, ·reita. 
aos bancos de emis~ão. 

,Si, como ficou provaUo, todos os orgãos da 
vida vigetati\'a concorrem p:1ra a formação 
do sangue e o regul1tl.or de sua distribuir;ão é
o systema nervoso, incontestavelmente o di
rei tu de bater moeda não póde ser alienado,_ 
não póde ser conferido a quem quer que seja; 
não cabe nas attríbuiçõss tl.e poder algum esse 
alvitre. 

No corpo humano a formação do sangue ê 
funcção complexa em que toma parte tndo o 
organismo, portanto, a funcção pccunia.ria do 
Estado não póde ser exercida por um orgão 
especial. . 

Infelizmente, porem, senhores, as cousas 
não se passam no organismo soc:aJ do mesmo 
modo que no animal ; aqui impera a lei, ali 
o arbítrio. 

Si os nossos estadistas, em lagar de serem 
copiRta.<t subservientes do que ensinam os 
mestre::;, prchurassem estuJ.ar no grande livro, 
sempre aberto aos no~:-.os olhos-o universo-; 
teriam encontrado em uma de suas pa.ginas 
a da organisação animal1 essas lições sà.bias 
e incomparaveis que nunca levam ao erro, 
desde que se satba lel~ e entendei-o. 

O got•erno provi:-.orio, na pessOa do ministro 
da fazemla, saberia que absolutamente não 
tinha competencia pn,ra alienar da soberania 
nacional o direito de fazer dinheiro, pois que 
essa attribuição é exercida solidaria e simul· 
taneamente por tudos os orgãos da vida 
economica. 

0 SR. A:rt:IA.RO CAVALCANTI - Quem come
ÇOU a exercer esse dír_eito foi a monarchia. 

O SR. PINimmo GuEDES - Não trato já da 
monarchia, que tantos males nos causou. 

O Sa. AMERICO LoBo- Apoirtdo. E os ban
cos_ de emissão vieram da monarchia. 

0 SR. TIIEODORETO SOUTO- Bello legado! 
0 SR. PINIIEIRO GUEDES - São erros do 

passado que infelizmente continuamoS a ver 
postos em pratica. 

Sr. presidente! Uma outra idea ou pre· 
tcnç~o J.os financeir'os da escola. J.o maqister 
di.-cit é a da conservação do meio circulante 
fiduciario em moeda metallica, ·que, apezar 
de muito acatada e :;empre recornmendada a 
apregoada como a suprema aspiração do 
mundo financeiro, eu consitlero um erro e uma 
prPoccupa(;'ão de espirito, uma- Verdadeira 
utopia.; poiR que até hoje 1 que eu saiba, não 
te\'e reali.:;açã.o em parte alguma. 

E' visivel, e palmar o erro, deante dos prin
cipias que estalJeleci, deduzidos do estudo pa
ralello entr1! os organismos social e animal. 

Estudando o dinheiro e seus fins, eu disse_ e _ 
provei que, medida e represent<Lr;iio do valor, 
instrumento creado para facilitar a permuta 
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ou acquisição daS cousas neccssarias á vida, 
elle deve ser invariavel e inaltt!l'avel, afim de 
poder :prccur:llCr os usos para que foi inven
tado; ora, os met.<tes pret·iosos, tendo \·a!or 

• jntrinsceu, só su.ti~Iitzelll <.1 segunda condição, 
que cntr'ctu.uLo niiu C tão importante como a 
primeiro,, que C cs.sendal; portanto, vê V.Ex., 
Sr. prc.-;idente que a iJún. de circulação me
tallica C um cyro em finanças; c conseguinte
mente a cunYersã.o e resg;ate do !J<lpr+moeda 
do Estado não passa de uma preoccupa~ão, 
:uma utopia, um duende crea.do pelos esta
distas pouco csclarcchl.os da origem úa sciencia 
cconomica, renovado, pelos financeiros copistas 
ou servis repetidores de tO!.los os tempos. 

Mas, si os mctaes prcdososnãoservempara. 
moeda, pondorar-rnc-hiio, clles que a qualida
de da inalterabilidade quasí aLsuiuLa juntam 
a de não necessitar de garantia, porque a tem 
no seu pi'Oprin valor; ainda que se encontre 
uma substancia que possua a inaltem1ilidade, 
qualquer que seja, dificultará a circulação, 
porque ~ua emissão devera. ser garantida na 
totalidade, o que é quasi impossivcl. 

Eu res}JOndo-Isto q uc pn,rcce uma vanta
gem, o valor propr!o da moeda mcta.J.ica que 
dispensa a gÇt.rantia de cmi.~são, pP.Jo que ron· 
stituc a suprema aspiração fl.nanceíra. é cxa.
ctamente o contrario, essa vantagem não 
paRsa de uma fult.<J. tlc apreciação; poi~ que 
pnr ser a mocdu. mctallca, um valor clla mes
ma, rcclam.:t m<Liures cuidados nas transaçõcs, 
porque constituindo riqueza, ü capital, e ca
pital muvel que p(llle ser fa.cilmente ti·ans
portado pam 1<\ra do pair. ; e uestas circums
tancias a garantiu. que oiT~l·cci:l desalll1:trccc, 
e assim não Jw.vcrit tra.nsa.cção alguma. e.~ta
'Vel, nem verdadeira riqueza; tuU.o p1.JJ.eri 
aniquilar~se Ue umfl hOra. para outra. A uni
ca garantia real U.e credito, c portanto d.a 
moeda fuluciarin., é o capital llxo; porque 
este U o unico que, não podendo ser transpor
tado, constitue a vertlaJciru riqueza. do E;;
tado. 

Assim pois, senhores, cm ultima anaiyse, o 
Uin!leiro é uma succursal do credito; só tem 
credito q uern ê capn úc saLi:sfuzer :sempre os 
seus compPomissos; c esse ta.J é aquclle que é 
ríco de bens immuveis, que uão são facilmen
te atienM'els. 

Quanto h matcria prima Uo dinheiro, lw. 
uma substancia que por sua. incombu.:;tibill~ 
dade dt'vcra. ser applicnda. a esse .fim, é um 
proJuLu mineral, antigamente raro, hoje 
abunUu.ntc, encontradu em divcrcla.S rC6iCies, 
que se presta. p ·rfi_lik'tmrnte a servir de. ma
teria prima., iL moeda fiduciarla. 

Creio. Sr. presithlnl.e, ter justificu.Uo o meu 
ap.'trte ao illu:sLre ~·~presentantc Uu. Balüa. 

VoZES-Completamente, perfeitamente. 

0 Sn. PINHEIP.O GUEDES-Mas, parece-rue 
que, indicando qual o orgão tio corpo animal 
n que rorrcspunJ:cm os Uhrcrsos e similares 
do or~ani:mw social, niúJ o ilz em rclaçUo 
aos bancus ; posto que jú. o dm'eis ter encon
trado, consenti que o declare desta. tribuna, 
Senhores, o Lanco C o ~oração do E:::tado. 
Pam mim, portn.nto. a sua. funcção é dar imw 
pulso it circulação rio dinheiro; pelo que en
tendo que em cada centro populoso deve exis
tir um Lanco para, fomentando as industrias, 
impulsionar e animar a vida local. 

Sr. presidente, quizera ver na nossa patria 
inspirarem-se os estadistas no estu<.Io da na
tureza, e não na rhetorica mais ou menos 
bella, mais ou menos casuística do ,-eiho c do 
novo mundo. ~enllores. a rhetorica. já o disse 
e repito, 6 o guarda4 roup::t da mentira ; com 
ella se atavia, com tal arte uma.. idCa falsa, 
um princi11io errom~o. que, mesmo os caUtos e 
avisados são enganados. E' com as .figuras de 
rhetorica., com as comparaçiles, nem sempre 
justa-S, trazidas pn.ra f'St.e recinto e com em
phase lançadas da tribuna,que se frustram os 
mais Eãos princlpio,~ e se fascina áquelles que 
se deixam influenciar pelas bellezas de uma 
oratoria, cujo merito consiste em reproduzir, 
vestindo-os diversamente e adornando-os, 
~heios pcnsamcn tos. 

O Sn.. TIIEODlJRETo SoUTo-E o discurso de 
V. Ex. C um complexo de estudos e compa
rações pl1ysiologicas. 

0 SR. PINHEIRO GuEDES- Physiologicas, 
sim ; mas não rhetoricas. 

:-lenlwres, entendo que a oratoria e optima. 
tem o seu logar nos comicios popuiarc:-:, nas 
sessões liH~r·a.rias, no pulpito, om toda.s as re
uniiles oncle se bu~ despertar o sentimento, 
fallur ás paixõ::>s ; mas nas a::;scmLieas dclJ be
rantes, onde se deve lJroruraresclarcccr,fallar 
á razão, cllo. não deve ter· entrada ; qnizera 
que. P.lht fosse Lanida deste recinto, onde nos 
reunimos para trata!' tios mais altos, dos mais 
graves interesses da communhão nacional. 

Quizem, Sr. presidente, que oo meus bon
rados collcgas aiJ(lndonassem o velho habito, 
que trouxeram Uo 1Jar1arncntarismo, de fazer 
discursos enormes de lwras e dias ; discursos 
que tinh<tm razão de ser naquelles tempos om 
que nm OJ'w.lor de recursos derruLava um mi· 
nister·io. 

T<tl'S d.iscursos não teem mais razão de ser? 
hoje que os minisü'os são meros secretarias do 
chefe do Estado, 

Quizora mais, Sr. presidente, ver o go
verno da Rcpnhlica enveredar por caminho 
diverso do que foi trilhado pela monarcllia ; 
que procurasse com interofi.:::Je, sinceramente, 
realmente conhecer as ncce....<;:Sidades do povo, 
para. satisfazê-las, pois que é. este o seu de
ver, e para isso sómeute foi instituido ; que 

' 



155 

procu:rMse rccluzir as despr:1.a~, snpprimindo 
muitas que são de mero luxo e ostentação, 
sem raz.i,o de ser na RepuMica ; e buscasse 
com emp~nbo diminuir os encargos do Es
tado, afini de pofler alliviar o povo r1<?S _prsa
diss~mos impostosqtic actualmente pago. 

Além disto, Sr. pr<!lidente, faço votu' 
para que o goYerno, reconhecendo que ó sim
ples mandataria e executor das leis, seja o 
primeiro a dar o exemplo de respeito, que 
todos devem principn.lmente á lei fuwlamen
tai, e assim não intervenlw .. na politica. dos 
Estados, t~o maclüavelicamcnte : cm uns, 
enviando ornissarios militares parn. rlepi"rr ns 
governadores ; e cm outros, como cm Matto
Grosso, deixando hypücritamente um gover
nador, que ó creatura do JlreRirlentcque are
volução do Congresso Nacional depoz_, na,ra 
restabelecer a legalidade. 

E, para C'OnC'luir, senhores, faço votos para 
que o governo, isto- é, as altas delegações da 
soberania naciol)al-os poderesLcgilativo, Ju~ 
Uicio..r'fo~ e ExeC-utivo-, inspirando~se nos eter~ 
nos principio~ de justiça, que são ::t base do 
direito, encaminhe pa.ra. o apogêo do desenvol~ 
vimento o ;:;ystema de governo que proclamá- -
mos e instituitnos em nossa. querida patria. 

Julgo, Sr. presidente, haver demonstrado a 
minha these ; é do estudo da natureza que 
havemos de deduzir os verdadeiros principios 
e as leis da sciencia economica. · 

A physiologia é pu;ra o corpo humano o que 
a economia. politica deve ser para o estado. 

Tenho concluido. 
VozEs-Muito bem, Muito bem. 
(O omdot 6 comprimentado tJor alguns Srs. 

Senadon3s.) 
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