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Carta do Editor

Em tais condições, Sr. Conselheiro, ser-me-ia impossível
continuar a dirigir a obra que me foi confiada, é grande
minha fadiga, tive que abandonar trabalhos de pesquisas
aos quais retornaria com grande prazer se não me fosse
permitido levar a bom fim a organização de que fui
encarregado.

Henri Gorceix

Há 127 anos a Escola de Minas era fundada e seu criador
lamentava (leia acima) contra os maus serviços prestados por um
servidor indicado, bacharel e com assento na Assembléia Legislativa,
para ocupar o cargo de secretário da Escola.

Gorceix também lutou pela participação em concursos públicos
dos alunos aqui formados e criticando os critérios: “Títulos de Doutores
in absintia dados por faculdades estrangeiras bastam para nomeações
de professores de ciências aplicadas e nossos alunos seriam repelidos
dos concursos!”.

As instituições técnicos-científicas brasileiras voltam a sofrer
ingerências de pessoas estranhas ao ninho, quer seja pela abertura
indiscriminadas de escolas sem as mínimas condições de funcionamento,
verdadeiras arapucas, quer com a entrada de universidades estrangeiras
sem nenhuma reputação, quer por “indicações políticas” sob alegação
de serem capacitados para o cargo.

Gorceix venceu sua batalha e, mesmo causando grande barulho
na Assembléia Legislativa Provincial de 13 de setembro de 1877, ele
recebeu a comunicação, um dia após essa sessão, que o “capacitado
secretário” estava dispensado.

Acredito que o momento atual brasileiro está exigindo, baseado
na competência, maiores investimento no ensino e na pesquisa e menos
ingerência política. A saída para o Brasil, conhecida e utilizada por
vários países desenvolvidos, é a EDUCAÇÃO...

E essa foi sempre a tônica e a lição de Henri Gorceix, que
considerou o ensino como a forma mais gratificante da caridade. E,
segundo o abade Vaurillon, a lição que Gorveix nos legou foi: “...nada
de fronteiras entre os homens, nada de ricos, nada de pobres,
nada de privilégios do saber. Todo bem é destinado a ser dividido
entre todos.”

Prof. Jório Coelho

Editor
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