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BOTÂNICA
EXERCÍCIOS botânicos
9* MEMÓRIA,
TERATOLOGIA VEGETAL.
Expoaleào «le duna forma* de monnt mo «idades obmervadus no siosjo anilho eomiiiunt (Zea jflahlz).

Sabe-se que cada pé de milho termina por um pendão
de flores masculinas, c tem cm uma, duas, oumaisaxilIas de suas folhas outras tantas espigas envolvidas em
um certo numero de palhas, e contendo somente flores
femininas.
As flores masculinas são sustentadas por um pedunculo
ramoso, formando uma verdadeira panicula, destituída de
envoltórios; as femininas en contrario estão reunidas sobre
um grosso sabugo, dispostas em numero de doze ou quatorze serres longitudinaes, e só têm fora de suas capas os
cabellos, ou stigmas.
Esta ordem natural, e admirável, por que ficam assim
as sementes, cujos togumentos-.próprios são curtos, protegidas contra os ataques dos animaes granivoros, e algumas
vezes perturbada, e por diversos modos.
Dous casos desta natureza, assáz differentc um do outro,
chegaram ao meu conhecimento; e entendi que elles me^
rociam ser-vos apresentados.
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a oecasião de
Um eslá bosquejado na Figura 1*; e devo
Paulo
o ter observado á bondade do Ex- Sr. conselheiro
digno de
Barbosa da Silva, que considerando-o objecto
estudo, me fez delle presente.
alem delle,
É um ramo axillar de um pô de milho, que,
inflorescenc.a
linha seu pendão, e espiga naturaes. Aqui a
raascuse compunha de uma pequena panicula de flores
linas, e de uma sorte de espiga onde se acham promiscuafruclos
mente flores masculinas, c femininas, ou antes ja
sabia de uma bráctea ou esperfeitos. Esta inflorescencia
bainha de uma folha de
patha, que é constituída só pela
com
limbo abortado, abaixo da qual se vê outra folha,
mais
bainha larga, e limbo quasi em rudimento; emfim,
abaixo, outra folha se mostra completamente desenvolvida.
é
O estado destas tres folhas manifesta bem (o que aliás já
são
sabido) que as palhas, que cobrem a espiga de milho,
as bainhas de um certo numero de folhas, accumuladas, pelo
esencürtamento de seus merithallos, na base, e em roda da
bem a abraçarem.
piga, ou massaroca, fazendo-se largas para
O outro caso è representado na Figura 2.a
É também um ramo lateral, tirado de um pé de milho,
masculinas, Este me
que possuia a sua bandeira de flores
foi mandado por meu. mano Manoel Freire, que o colheu
em seu sitio do Guandu, em 18H.
Temos agora uma espiga de flores femininas, cuja evolução foi perturbada c desviíida do seu estado normal. O
sabugo ou eixo da espiga foi substituído por um pedunculo
ramoso, bem análogo ao da panicula masculina; com 20
ramos, nos quaes as flores, ou já os fruetos, estão cm sua
ordem natural; mas sempre do lado externo de cada um
dos ramos. As folhas, cujas bainhas deviam formar o envolucro da espiga, ahi estão, conservando os seus limbos,
com as bainhas ampliadas, e afastadas umas das outras pelo
alongamento de seus merithallos.
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Dcslc facto sc concluo claramente que a chamada espiga
dc milho é em sua origem o resultado da reunião ecoalescencia dos ramos dc uma panicula de flores femininas. É
provável que da panicula originaria nem todos os ramos
vinguem; e que segundo a maior, ou menor força da vegctação, maior, ou menor numero delies concorram na formação da espiga. Com effeito, nesta panicula anormal de
ílores femininas, contei 20 ramos , cada qual com duas fileiras de grãos, o que daria em uma espiga 40 series; mas
em muitas que observei, achei sempre 12 e 14.
Nestes dous casos, que acabo resumidamente de expor,
as anomalias sc dão sò quanto á inflorescencia, no mais as
flores uni-sexuacs sc achavam regularmente constituídas;e as
femininas eram todas fecundas, como mostram os dous esboços, que acompanham este pequeno trabalho.
Ha já muito tempo quo estes factos foram por mim observados, c mui superficialmente estudados. Nessa oceasião
alarguei-me em considerações, suggeridas por essas aberracães, a respeito da fixidado, ou mntabilidade do typo vegetal •,
da influenciada cultura, etc, etc; mas não me animo a
apresental-as hoje: se tiver ainda oceasião dc rever com
mais cuidado este assumpto, talvez que então mo resolva
a fazèl-o.
Maio de 1837.
FiíAxcisco Fueire Allemão.
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Anomalias na liiflorescencia do milho Zea llahiz.
( Additamenlo â memória lida na Socü-dade Vollosiana ua scssiin de 4 de Junlio de 1847)

Depois que tive a honra de fazer-vos a exposição de
dous casos de tcratoiogia vegetal, observados nas flores do
milho, oulro mais sc me offorcceu, talvez ainda mais curioso
que aquelles, e se acha representado no desenho junto.
Aqui se vê, no centro, uma verdadeira espiga, tal qual
se observa na planta bom conformada: tem esta espiga dez
series de grãos, isto c, cinco ramos da panicula, que entram na sua formação ; pois que em cada ramo são as flores
dispostas duas a duas collatcralmente: um desses ramos
excedeu os outros obra de 3 a 4 pollegadas, e nessa parle
excedente as flores estão separadas, e misturadas masculinas, e femininas, como nos outros ramos inferiores desta
anômala inflorescencia. os quaes, em numero de seis, têm
as flores masculinas mais numerosas, e desacompanhadas
de femininas para a extremidade, e para a base é maior
o numero das femininas, as quaes estão sempre acompanhadas de uma cspicula masculina.
Os ramos da panicula masculina, no estado natural, têm
as flores dispostas, em cada dente , em duas espiculas collateraes, ambasbifloras, uma dellas rente, e a outra pedunculada: são também, nas espigas femininas, bem conformadas, dispostas as flores em cada ramo, dos que
reunidos constituem a espiga, em espiculas bifloras, collateraes, ambas rentes, e sempre unifloras.
No caso da anomalia, que ora apresento, as flores femininas, que se acham interpostas nos ramos da panicula
masculina, occupam sempre o lugar da espicula masculina
rente, e formam espiculas unifloras.
No caso presente, a anomalia consiste na promiscuidade
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das duas paniculas, masculina e feminina, que no estado
natural são separadas; ou o que vem a ser o mesmo, em
estarem misturadas flores dos dous sexos na mesma panicula:
e mais em ser a espiga feminina superior á panicula masculina: e emíim, em ser toda a inflorescencia descoberta, e
sem as largas brácteas, que, no estado natural, envolvem
a espiga seminifera.
O ramo que faz o objecto deste estudo me foi mandado
estando as flores masculinas já sem estames, e as femininas
sem stigmas, que provavelmente aqui não seriam tão compridos, como quando as flores estão cobertas: todas as sementes estavam destruídas, por- lhes faltarem as palhas
protectoras.
Tendo agora dado mais attenção a este objecto, vejo que
estas irregularidades, ou perturbações de inflorescencia são
mui communs, e mui variadas no milho. Quererá isto dizer
que os caracteres específicos neste vegetal não têm ainda
tomado bastante estabilidade ? Não sei.
Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 1859.
Francisco Freire Allemão.
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5* MEMÓRIA.
Algninns considerações», e alguns fartr»» novos, coneementes & estruetura da flor, e frueto dn Estsbaília
— Ceeropia peltata (*).

Entre ps diversos erfsaios de anatomia microscópica, com
que me entretive neste íinnq do 1852, se acha o em que
descobri o phenomeno singular, que se passa nas flores mascolinas da embaiba. Nesta planta se observa que, na época
de fecundação , os amentilhos masculinos estão cobertos de
antheras, suspensas por delicadíssimos fios, que se tomam
logo por verdadeiros íiletes. Examinados porém com attenção,
é desde antes que as flores se abram, se reconhece o engano.
Com effeito, as antheras são aqui rigorosamente inclusas ;
mas, na occasião em que ellas têm de servir para a fecundação, se despegam dos filamentos, ficando todavia presas
a elles, pelos fios de suas traeheas, que se desenrolam ,
sem se quebrarem, e as retêm suspensas fora do perigonio.
que as expelle.
Este fado assaz curioso me parece inteiramente novo ,
e desconhecido na sciencia. O mecanismo pelo qual o pcrigonio lança fora, e como que cospe as antheras, seria de
interessante estudo. Ainda alguma cousa digna de notar-se
nos offerecem as antheras: têm ellas nas extremidades inferiores de cada uma de suas ccllulas uma bolinha de certa
substancia grumosa, e pegajosa, semelhante a uma glândula,
as quaes parecem destinadas a grudar, c reter a anthcra no
cume do perigonio, apenas ella sahe fora, para que se não
rompam os fios tracheaes antes da emissão do pollen ; depois
disso seccam, e as antheras se despegam e,ficam penduradas,
e vacillantes.
(*) Cecropia adenopus, Mart.
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Como julgo ser isto. maioria digna de ser levada ao conhecimento dos sábios, porei aqui em latim uma resumida
descripção das flores da nossa embaibeira commum, ceeropia
peltata de Vell.
Caracteres, phamomenaqne singularia florum ceeropia?
peitai®, succintè exponH.
t Flores divici cirea amenla cylindrica sessiles densissime
« et perpendieulariter inserti. Masculorum pertgonium car« nosum, ob conicum, obtusurn, ore tumido transverso flsso,
« extus, exceptis ápice et basi, lanugine densa alba> ves« titum, per quam alia cum aliis arete cobserent: fllamenta
« labiis perigonii opposita, brevia, complanata; fundo ca« vitatis infixa: antherai, ope connectivi dorsalis evanidi,
« medifixíe, introrseo, inclusa), sub anttiesi a filamenlis
« sejunetíe, et foras ejectoe; primum vero, per corpuscula
« glanduleformia, glutinosa, adbasinsingulíe earum cellulíc
« sita, parte calva perigonii adhajrent usqne ad emmis« sionem pollinis; id fado, siceatis Mis, filis trachearam
t resolutis suspensa), et vacillantes restant. Perigonium
« fceminarum id ac masculorum, ore tantnm brevíssima
c fissura, more pori, aperto: stamina stcrilia nulla: ovarium
« ovatum, seu abovatum, médio saepo parce contractum:
* sligma peltatum, pilis collectoribus radiatim circumdatum,
»
t a brevi incluso que stilo sustentum, et foris expansum.
Mais outro facto, que nâo é para desprezar-se, apresenta
a inflorescenciadesta planta, e que pôde escapar ao observador não prevenido.
Na espécie, de que me oecupo, são os ramos floraes comde algumas pollcgadas de
postos de um peduneulo commum
amentilhos
comprimento, c de cujo topo procedem quatro
um dedo, e com quatro a cinco
quasi rentes, grossos como
Entre elles, assentadas também
policiadas de comprido.
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sobre o topo do pcdunculo, se acham dispostas em serie
tres florinhas, rentes, com apparencia de glândulas masculinas., no ramo masculino, e femininas no do mesmo
sexo: destas, algumas chegam a fecundar-se, e dão um
frueto mal medrado.
Na base do peciolo das folhas desta cecropia se acham
pellos accumulados pela parte inferior >, e tão densamente
unidos entre si, que formam uma sorte de escova, ou callosidade avelludada, e de uma linda côr roxa: esses pellos
são articulados, e quasi diaphanos, vistos separadamente
ao microscópio.
Esta memória, que foi feita, e lida aqui em Agosto de
1852, era então mais longa, e continha detalhes, que a publicação doFasciculo 12 da Flora Brasiliensis de Martius
tornou inúteis, e por isso as supprimi. A minha lenção era
refazer toda a memória, á vista daquella obra; mas não
tenho agora tempo para isso.
Ilio de Janeiro, 19 de Janeiro de 1859.
Francisco Freire AllemÂo.
Explicação das Figuraa.

¦Fig.
»
»
»

>
»

1.—Flor masculina tio tamanho natural, fechada.
2.— A mesma, muito augmentada.
3.—A precedente, partida longitudinalmente.
4. — Estame, visto de lado.
5.—O mesmo, visto dc frente, c com a aulhera separada do filete, c presa pelas trachêas (a)
antlicra — (b) íiletc — (d) trachêas — [d] corpusculos glanduliformes, glutinosos.
fi.— A mesma tlôr com antheras,
já de fora, e depois
da emissão do pollen.
".—
A mesma, partida.
8.— Filete , visto ao microscópio.

ESTMJCTURA Í)A FLOR E FRUCTO DA EMBAIRA.

Fig.

»
»
»
»
»

»
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9.— Pedunculo floral feminino , visto com as proporções naturaes ,{aaaa) base dos amentilhos,
què foram cortados, [b] tres flores femininas.
10.— Uma das flores precedentes, augmentada.
1 1.— A mesma, partida.
Í2.— Uma flor masculina, de um ramo floral masculino, augmentada.
\ 3.— A mesma , partida.
14.— Porção inferior do peciolo de uma folha, com a
sua escova de pellos articulados, unidos densamente, e tomando uma côr roxa.
45.—Um desses pellos, visto ao microscópio.

SOCIEDADE YELLOSIANA
Relatório sobre unia memória enviada do Pará pelo
seu autor o Dr. Francisco da Silva Castro, por Manoel Freire Allemão.

A memória, que á Sociedade Vcllosiana otTercce o Sr.
Francisco da Silva Castro , bem conhecido medico paraense,
versa sobre a analyso phytographica c demonstração das
propriedades alexiterias de uma herva , communissima na
província do Amazonas; pois cresce de natió pelas estradas
da capital, por totlo o terreno lavradio cio arredor, nasroçadas, campinas, nos ribetes dos terreiros, etc; c é mui
conhecida noAcará, Guamá, Barcarena, Gamctá, etc. Chamam-na boiacai, nome tupi, que devera conservar o Dr.
Castro, c por elle posposto ao de herva do Paracary , pela
razão de haver abundância delia nas terras ribeiras do lago
de tal nome : é conhecida também pelos de S. Pedro caá,
horletãa do campo ou do mato. Boiacaá, herva da cobra,
significa o seu único uso mencionado pelo A. da memória,
de alcxipharmaco preslimoso. Resulta da descripção botânica
feita no trabalho, que analyso, como acertadamen te julga
o próprio autor, que a boiacaá pertence a uma espécie das
labiadas, a qual não poderíamos determinar somente pelos
caracteres tomados (de familia), se não viera acompanhada
a memória do um desenho da planta viva e de amostras
seccas (não nfas confiaram). Basta leve reparo á figura para
sentir a probabil dado de pertencer essa labiada ao grande
gênero hyptis, que entre outros subgeneros, abarca os das
espécies indevidamente constituídas em novos gêneros —
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marsypianthes, pcltodon, eriope — secções do primeiro. Os
caracteres tomados pelo A., e os que tiramos do desenho,
convém á hyptis chamcvdris, Wild. ,~a que o benemérito
Marlius, ao constituir o seu — gen. marsypianthes — deu
primeiro o nome especifico secundiflora (caracter inconstante
na espécie, e que apresenta o desenho da boiacaâ), depois
o de hyptoides. É pois a marsypianthes hyptoides de Martius
ou a hyptis chamwdris de Wildenou , que chamam no Pará
boiacaâ, ou lierva da cobra, e que tanto preconisa na sua
memória o ür. Castro, como tônico alexiterio. Suppõe (duvidando) o A., que seja cila a mesma hortelãa do mato da
nossa província, clinopodium repens de Fr. Velloso, peltodon
(hyptis) radicam. Esta espécie é bem dislincta da labiada
do Pará, que, nem pertence ao subgenero peltodon bem conhecido pelo remate singular de seus dentes calicinos. Suppõe
ainda o A., e ao certo então , que haja sido descripta a boiacaá pelos celebres naturalistas Pisou e Margraw; e aflirma,
que a caatiá ou caacicà delles é a labiada da sua memória.
Ora, mesmo no Rio de Janeiro, tem o nome de caatiá (consultem o texto da Flora Fluminense) a herva de Santa Luzia
—euphorbia brasiliensis, Lamarekeuph. ophtlialmica Persoon.
Pison comparou a sua caatiá ás esulas ou euphorbias; e
Margraw, sempre mais exacto que o seu collaboradòr, mui
decididamente expressou-se sobre o sueco leitoso da caatiá,
semelhante ao das euphorbias. Além disto, a côr carregada "
e triste da caacicà (vejam as descripções dos citados naturalistas), os seus talos avermelhados, as suashasteas rasteiras,
alastradoras e humifusas, as flores umbrelladas e pequeninas
— mostram, que nem ha identidade especifica, nem
generica entre a boiacaâ do Pará (labiada), e a caatiá dos dous
naturalistas (euphorbiacea).
A segunda parte da memória contém a demonstração dos
usos da boiacaâ, limitados, quanto conhece o A., ao emprego de propriedades cordiaes e alexiterias nos casos

r\
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de infecção peçonhenta por mordedura de cascíiveis ou lanA. F. Pereira da
gedores, picadas de caúas, etc. Ao Sr.
Gosta, morador ás nbrs do lago Paracary, deveu o Dr. Castro
a primeira noticia da boiacaá: « Sendo as margens desse
« lago, diz este, c os campos immcdiatos mui ferieis de
« cobras venenosas, particularmente das cascavéis ou tan« gedores, boia-ciningas e de jacruarús (jacaré-arú ?), reptís
« da classe dos saurêus, raro era o dia, em que o Sr. Costa
« não visse combate entre animaes destes dous gêneros.
« Notava constantemente, que depois de algum tempo de
« luta, fugia, ferido, o jacruarú; c levava-o o instineto a
« procurar a herva do Paracary; comia algumas folhas, e
« premunia-se desfarte contra a peçonlia inoculada na ocea« sião da briga. Depois de restaurado, voltava o réptil «ao
« combate ; e se novas feridas recebia, outra vez procurava
« o contraveneno.»
Dahi a inducção da utilidade do novo antídoto em todos
os casos de inoculação peçonhenta. O Sr. Costa vulgarisou
o emprego da boiacaá, -antes esquecida que desconhecida;
pois indica-lhe o nome o mesmo desde ha muito conhecido
uso, que das outras hervas da cobra. .
Quanto á efíicacia deste ora preconizado «antídoto das pcçonhas de animaes malignos, eis o que sei dizer. Os remédios, empregados empiricamento pelos naturaes das terras
serpentiferíis, contra os eíTeitos da inoculação dos virus naturaes ou peçonhas, pertencem a duas classes: ou são válidos
evacuantes, que remoinham to;1os os nossos humores,
affectam simultaneamente todos os nossos órgãos de um
movimento evacuatorio de eliminação, e por crise formidavel expurgam a matéria prima da peçonha inoculada (paradoxo insupportavel na passada éra do solidismo exclusivo,
naturalissimo, ora que renascem vivificados pela cbimica
physiologica os bons princípios da contraria doutrina); a
raiz preta ou caá-inca, a famosa sènega da Virgínia, são
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lypos deste gênero: ou são substancias nevrosthenicas, cordiaes, amargas e aromaticas, subalsamicas, etherolei feras,
que, sem evocar evacuação humoral alguma, firmam a capacidade energética vital, produzem estabilidade de vigor —
capacidade de obrar — no systema animal, e se fazem as
suas forças da maligna impressão da peçonha; as mikanias,
milòmes, caa-pebas, o guaco, a ayapana, as piperaccas
fragrantes, etc, são deste segundo gênero. Se aos alexiterios do primeiro, que seriam os genuínos no rigor do
termo c pelo nosso modo de lhes entender a operação, mor
confiança devêramos prestar, por serem summamente incisivos, de grande alcance, e obrarem profundamente, departindo os humores contaminados e evacuando-os n*um
tumulto admirável de movimentos orgânicos salutares (V. as
observações de Martius sobre a cainca), tamanha contenção
das forças vivas exigem esses actos de verdadeira crise,
que só as robustas constituições (como as dos nossos índios
eram), têm capacidade de aturar tão intenso labor em todo
o organismo, lão anciados e afadigantes vômitos e perdas
alvinas, tão difliceis suores e abundante diurése. Pelo conIrario os alexiterios cordiaes convém a todos: e nas compiei ções fracas e franzinas dos nervosos e nimiamente irritaveis, são estes brandos agentes o único recurso do medico
em caso de infecção peçonhenta, É a este segundo gênero ,
que percence a boiacaá; não por propriedade, que lhe seja
especial — e valha como descoberta importante o seu conhecimento; mas por qualidade commum ás outras plantas da
mesma familia, e a muitas espécies do mesmo gênero hypíis.
Deve ter a boiacaá todas as propriedades, mui bem conhecidas, das labiadas aromaticas; e supprir nos sítios, onde
abunde, muitas plantas medicinaes exóticas da sua ordem.
Termina o autor da memória indicando o modo de administrar a boiacaá nos casos de inoculação peçonhenta: que
è (como sabemos usar-se geralmente no Brazil com todss as
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interno do sueco expresso
berro e raizes anguitugas) o uso
de cataplasmas feitas do
da planta fresca - e applicação
notas de observações
buroso á parte ferida. Apresenta duas
dos dedos da mão; outra
suas- uma de picada de caúa, tf ara
a bom hm por aquelle
de ferrada de arraia, tratadas e levadas
modo. Remata perguntando se, nanevrose graviss.ma.pronão seria proíleiento
cedente da inoculação do virus rabico,
confessada da
a boiacaâ, como antidotal? A incurabilidade
toda a sorte de exhvdrophobia virulenta faculta ao medico
a descoberta do precioso
perimentos, que possam surtir
boiacaa na raiva
remédio de tão grande mal. O emprego da
improficuo.
seria innocente; mas, com toda a probabilidade
achais, vos
Eis meus senhores, um relatório, cm que
muito mais
membros de uma sociedade de historia natural,
mais medicina,
medicina, do que talvez devera ahi estar, e
á memória, qucanalysci, pelo
que outra cousa. Éporque
uma
seu objecto, melhor coubera o ser considerada por
Entretanto
sociedade de medicina, que de historia natural.
fazer
o seu A. hem mereceu da sociedade, esforçando-se por
e por
conhecer uma planta prestimosa da sua provincia,
augmentar os recursos da medicina nesses casos de incerteza
impere desespero, cuja natureza e Índole estão ainda tão
feitamente estudadas. Medico na provincia mais rica de produetos naturaes do nosso Brazil, e dedicado á sciencia, o
Dr. Castro, por seus estudos e pelas remessas de amostras,
sobretudo de plantas medicinaes e industriaes, de que ha %
tantas ainda não conhecidas lá, pôde, como membro da nossa
sociedade, prestar bons serviços a ella c ao seu paiz, e concorrer muito para o adiantamento da nossa historia natural.
Proponho pois que se mande archivar a memória; e que seja
nomeado o autor membro correspondente da Sociedade Vellosiana, na provincia do Pará.
Janeiro de 1859.
Freire Allemão.

INSECTOLOGLL
Investiffftçõe» «obre os habito» das formigos
indiyeiiRs.

I.
Quem não conhecer o interesse que apresenta o estudo dos
animaes, e mormente o dos seus hábitos e meios de exislencia, ficará por certo sorprendido que se pudesse escrever
um volume sobre as formigas.
Neste vasto theatro da natureza somos pela mor parte como
o menino que pela primeira vez fosse conduzido a uma
galeria de quadros: seriam seus olhos impressionados pelo
esplendor e variedade das cores, molduras e ornatos, notando apenas algumas grandes personagens, sem por fôrma
alguma attender ás relações que entre si guardavam as figuras, sua composição e belleza. Assim também nós, oceupados quotidianamente com os nossos interesses individuaes,
e com essa infinita variedade de cuidados a que denominamos
de—negócios—, somos indifferentes a tudo que a isso não se
refere immediatamente.
Se admiramos um bello sitio, um valle florido, uma fértil
campina, procuramos um momentâneo prazer, e a nada mais
aspiramos. Quantas e quão curiosas minúcias nos escapam
com semelhante proceder!
Abaixai os olhos: esse musgo que calcais aos pés é uma
planta vivaz, admiravelmentc organisada, de que se enconrt. b. in.
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e direitas, erguem se como
iram mil espécies: umas, curtas
sua has.ea uma <mna coUoo,d
lueuas colunanas; supporta
de seda. Suo outras com
cm seu ápice e protegida por teclo
extraordinária graça Docom
voltadas
e
rastejantes
uridas,
admirável rcgulandade
bram-se as folhas de algumas com
arredondadas, ou fluetuantos
emquanto formam oulrasmoutas
como pennachos.
o secreto modo poi
A vegetação destas pequenas plantas,
em que se ennue se casam , a elegante estruetura das urnas
variedade de circumcerram as suas sementes, fôrma rnna
Achareis obstancias de excessivo preço para o observador.
attenção ou curiosidade cm toda a
jectos dignos de vossa
os olhos.
parte para onde lançardes
se, remonMuito maior porém será a vossa admiração,
examinardes o orga" tando-vos a seres mais aperfeiçoados,
ou voluntárias, sua
ntsmo dos animaes, suas acções forçadas
tão variada
industria para grangearem a subsistência, quasi
seus flcomo as nossas artes; sua astucia em protegerem
combinações
lhinhos, ou em defenderem-se a si próprios,
da guerra. •
arte
a
outros
como
elles,
a
para
necessárias
tão
marase, digo, entrardesna contemplação de todas essas
do
vilhas°, presenciareis um espeetaculo mil vezes mais bello
viva e animada natureza, na
que o primeiro. Vereis uma
e sentir; e o maduro estudo
qual não sois o único em gozar
dessa múltipla natureza, nas suas mínimase máximas producções, encherá vossa alma de incffavel júbilo.
Não é ainda tudo. Pode lançar muita luz sobre outra organisação muito mais perfeita (a do homem) esse estudo reflectido dos entes dotados de differente c complicada natureza.
Não fatio somente da organisação physica, e sim das faculdades íntelléctuaes; porque'estou persuadido de que essas
observações e experimentos bem dirigidos sobre o instincto
áos aniniáes são o meio mais directo , direi quasi ó único,
de adquirir algumas noções sobre o modo pòr que se des--
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envolve e cresce a nossa intelligencia. E' assim que para
aperfeiçoar a anatomia dos nossos órgãos physicos, e para
adquirir idéas exactas de sua acção reciproca, foi mister
o estudar nos animaes mais imperfeitos, onde se encontram
em seu maior gráo de isolamento e simplicidade.
Temerária poderá, quiçá, parecer a opinião que acabo de
emiltir: creio-a porém verdadeira, e mui susceptível de ser
apoiada em boas razões. Entre os philosophos que procuraram sondar os profundos mysterios da nossa intelligencia,
quizeram uns tudo explicar por dados puramente abstractos,
fornecidos pela sua imaginação, e segundo as idéas que formavam do entendimento humano: era o methodo de alguns
philosophos antigos, e hoje o de quasi todos os metaphysicos
allemães. Nunca produziu esse methodo, procedendo por
creação, uma única verdade na physica, em que fora por
muito tempo empregada; e não parece prometter mais prósperos resultados na metaphysica, onde mais complicados e
menos comprehensiveis são os phenomenos. Quizeram outros,
como Mallebranche e Locke, conduzindo-sc com mais methodo, definir a nossa intelligencia, segundo a própria observaçào dessa faculdade, e procuraram seguir o seu desenvolvimento nos progressos'dos nossos juizos e acções:
chegando desfarte a ligar intim,imente factos que pareciam
isolados. Considerando primeiramente a intelligencia humana, encararam esses profundos pensadores a questão em
toda a sua diíTiculdade, e n'um estado de complicação, que
a torna quasi insoluvel. Conheceram finalmente outros philosophos, que convinha decompor tão difficil questão, reiluzindo-a de alguma sorte ás suas menores proporções; dabi
partiu a idéa da estatua de Condillac, que não possuindo no
começo senão novos sentidos e dotada da faculdade .depensar,
sem que jamais á houvesse exercido, applica-a suecessivamente, c por ordem, ás graduadas impressões quelhé faz
experimentar o philosopho; idéa certamente engenhosa, a
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revelar todos os mystcrios
que sò faltou ser praticarei, para
disposição tivesse sedo rosso entendimento. Quem á sua
fazer, semclhante estatua, grandes descobertas poderia
indicada; mfel.z.r.entc poguindo a marcha por Condillac
Assim
rén , ninguém a possuirá, nem jamais possuil-a-ba.
a fazer-se a si
doutrinando*, cada pbilosopbo é obrigado
respostas; e como cada qual
próprio as perguntas e darás
com as noresponde reciprocamente com as idêas que tem,
e obvi i
cces que adquiriu, c das quaes não se pôde despir,
como lb'os haveria
que não satisfará a todos os quesitos
feito a estatua.
Sendo todos fundados na observação de phenomenos mui
mecomplicados, esses diversos melbodosimaginados pelos
taphysicos não se elevam acima da escala dos nossos juizos,
e podem fazer notar o nexo de alguns phenomenos; faltandolhescomtudo segura norma, e força de penetração assaz poderosa para abalar as fibras do pensamento.
Parece mais directo meio de adquirir a este respeito aiespegumas noções certas o estudo do instinetonos animaes,
cialmente nos insectos, em que mais variada é a sua acçãn.
Esse instineto, que arrasta-os a praticarem mui complexas
e regulares acções sem calculo, ou liberdade de escolha
apparentes, parece já por si mesmo uma modificação dessa
livre intelligencia que faculta-nos a escolha entre diversas
acções: e o que torna ainda mais saliente a analogia c que
o instineto não è talvez tão completa e constantemente cego,
como o pretenderam os que não o tinham bem estudado.
Gommunicou-nos uma pessoa mui esclarecida, digna de
toda a fé, e que grande numero de experimentos fez, que
a extensão da intelligencia dos animaes é uma das cousas
menos apreciadas. Estudando seus hábitos e necessidades,
e suscitando-lhes novos, pode-se fazer nascer nellesidéase
paixões que antes não tinham, e de que menos susceptíveis
pareciam.
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Até que ponto poder-se-hía assim modificar e alterar o
instincto dos animaes, que parecem possuil-o inteiramente
destituído da menor apparencia de determinação voluntária ?
Sirva de exemplo a mosca, que depois de ter sido fecundada
constroe para a sua posteridade um ninho semelhante áquelle
em que nascera, e que não viu construir; depõe ahi seus
ovos, e vai depois procurar muitos indivíduos d'uma mesma
espécie de lagarta, sempre a mesma, sempre de idêntico
peso
que fere com o seu aguilhão, sem fazel-os perecer, que coiloca
ao lado de seus ovos para que sirvam de alimento aos
pequenos vermes que devem vir á luz; circuinstancia de que
ella com outros órgãos não parece dever conservar sentimento, nem lembrança; e que, finalmente, depois de haver
fechado o invariável circulo dessas operações mecânicas, eucerra seu ninho e morre. Se ha nisso mero instincto, o
que de
mais haverá nos animaes que vivem em sociedade organisada,
como as formigas e abelhas, cuja reunião e trabalhos
podem
ser por hypothese attribuidos a um instincto machinal; mas
em que releva reconhecer, em certos casos e eircuinstâncias,
provas de livre vontade, reflectida escolha,e mutua influencia ?
Se provam os fados o que acabo de expor, não devemos
conceder a esses animaes alguma cousa de mais do
que o instineto, alguma centelha desse quid a que denominamos¦—
intelligencia? Não seria antes a palavra instincto uma expressão relativa, introduzida na linguagem vulgar pelaigno
rancia em que nos achamos das verdadeiras fontes dessas
determinações apparentemente irreflectidas: bem como suecede com a palavra acaso a respeito das verdadeiras causas
do3 acontecimentos?
Os mais complexos eventos, aquelles cujas contingências
e exilo parecem mais extravagantes, são
produzidos por leis
invariáveis
como as dos movimentos celestes: mas quando
tão
pela sua variedade, complicação, ou modificações, impaciente
pela duvida, suppõc-lhes o nosso espiriu u na c.usa va*a
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não julgamos sujeito a
eideal, apelidamos acaso o que
instineto o que nao
lei al<mma. Assim também chamamos
mas,
cremos submettido a nenhum desígnio premeditado;
sentido, não nos offerece
tomando as palavras em seu genuíno
esta nenhuma idéa absoluta.
ávidaComeça o instineto humano no reçem-nascido, que
intelligencia nas
mente procura o seio materno; e termina a
e o
tragédias de Racine e nas descobertas de Newton. Qual
a intelligencia ?
e
ponto em que fenece o instineto principia
Se fôra-nos licito o decidirmos essa importantíssima questão,
diriamós que só podêl-o-ha fazer a experiência.
Estudados os animaes, como acabamos de dizer, offerecem
de
na realidade a estatua que Condillac imaginara. Trata-se
animar gradualmente essa estatua, examinando-se os hábitos
das varias classes de animaes, collocando em differentes condições indivíduos semelhantes, e observando cuidadosamente
como se desenvolvem nelles as impressões naturaes. E' principalmente debaixo deste aspecto que offerecemos aos nossos
leitores.as investigações do Sr. Huber sobre as formigas,
investigações de subido interesse, por sua concisão, certeza
e grande numero de novos e imprevistos resultados que nellas
se consignam.
Importa que' apresentemos algumas idèas geraes sobre a
conformação das formigas, antes de fallar de sua industria,
hábitos e meios de subsistência. Seja-nos concedida venia
pelas minuciosidades em que vamos entrar.
Se qualquer viajante vindo de remotos climas nos descrevesse uma nova tribu de selvagens, acharíamos muito natural
que nos faltasse de sua existência physica, antes de narrarnos os seus usos e costumes; com mais forte razão deve ser
licito fazêl-o aqui, tratando-se de innumeras sociedades
industriaes, e diversamente constituídas, posto que sempre
do modo mais convinhavel ao bem-estar publico e particular,
solução que é a pedra philosophal dos bons governos.
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. Se tomarmos uma formiga sem feril-a, e examinarmol-a
eo:n alente, ou microscópio, veremos que compõe-se oseii
corpo dc tres partes principaes, cobertas de escamas e ligadas
por articulações flexíveis extremamente curtas e delicadas.
Essas tres partes são a cabeça, o peito, de que dependem
seis pernas, e a parte posterior, ou abdômen, que em certas
espécies está armada de um aguilhão, e encerra tfoutras um
licor ácido que pôde ser lançado a arbitrio do insecto, servindo-lhe isto de defesa. A cabeça, parte mais importante,
tem a fôrma de um triângulo, onde se distinguem dous
grandes olhos arredondados, e além destes mais tres menores no vértice.
Dão essesolhos ao inseclo a faculdade de ver nas trevas ?
Não poderíamos affirmal-o, ainda que mui provável pareça,
visto que a mor parte dos trabalhos das formigas se executam
nos subterrâneos.
Examinando cuidadosamente a parte anterior da cabeça,
fácil é reconhecer boca e lingua, assim como dous grandes
dentes recurvados, espécie de tromba, que a seu bel prazer
pôde alongar, ou approximar a formiga. São suas armas e
mais necessários utensílios; servem-lhes de dedos para se
apoderarem dos objectos; de braços, para carregarem pesos;
de tenazes, para agarrarem os inimigos. Finalmente, diante
da cabeça estão as antennas, que são dous filetes, compostos
de grande numero de phalanges, ou articulações de grande
sensibilidade eque pJde a formiga fazer mover em todos
os sentidos com a maior agilidade. E' ahi que reside o *seu
sentido do tacto; serve-lhe para apalpar os objectos, sondar
o terreno, reconhecer o caminho, e quasi que diríamos—
para fallar ás suas companheiras.—
Que outro vocábulo pois poderemos empregar senão o de
linguagem para designar o processo pelo qual podem-se communicar impressões amigáveis, ou hostis, determinar acções
ífoutros indivíduos, exprimir mutuamente necessidades e
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desejos, reconhecer n'uma palavra seus compatriotas após
longa ausência, ou distinguil-os dos inimigos n'um conflicto,
ou nos campos da batalha?
Poderá parecer tudo isto fabuloso, quando attribuido a
simples formigas; nada porém assevero que não seja baseado
em factos e nas observações do Sr. Huber.
Não se trata aqui de um romance engenhoso, espiriluosa
ficção, ou capricho de imaginação; mas sim de experiências
mui positivas, feitas por um homem mui fidedigno, e que
em muitas e idênticas observações recommendou-se pelo seu
talento e exaclidão.
Citarei aqui dous exemplos relativos ao emprego que fazem
as formigas das antennas, deixando outros para quando tratar
das suas batalhas.
Refere o Sr. Huber que», divertindo-se em dispersar os
restos de um pequeno formigueiro, seguia-se uma grande
confusão, correndo em direcções oppostas todas as formigas.
Vagavam por muito tempo sem descobrirem um occulto recanto em que pudessem se reunir. Apenas porém notava
alguma deltas uma fenda para introduzir-se debaixo do assoalho, não se contentava depôr-se em segurança; voltava
para o meio de suas companheiras, e por intermédio de
certos gestos, feitos com suas antennas, indicava-lhes o caminho que deveriam trilhar, guiava-as, conduzindo-as até
á entrada do subterrâneo. Estas, uma vez informadas do
asylo, serviam de conductoras a outras, e todas as vezes que
se encontravam paravam, tocavam-se com suas antennas e
pareciam melhor conhecedoras da direcção que deveriam
tomar. E por esta forma encaminhava-se todo o formigueiro
para o escolhido asylo.
O outro facto é o seguinte:
Desejando observar mais minuciosamente as operações das
formigas, alojava-as o Sr. Huber cm redomas de vidro, analogas a essas colmêas vitreas de que nos servimos quando
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queremos espreitar os~trabalhos das abelhas. Trouxera de
um bosque, no mez de Abril, um formigueiro nas suas respectivas redomas; mas como era elle muito numeroso, deixára o resto em plena liberdade no jardim da casa que habitava, e ahi haviam-se estabelecido junto a um castanheiro.
Ao cabo de quatorze mezes de observações sobre as primeiras,
levou o vaso de vidro para o jardim para approximal-as mais
ao seu estado natural, e depòl-o no chão a doze ou quinze
passos de distancia do formigueiro natal. Não tinham tido
estas formigas nenhuma communicação entre si; pois que
as do vaso haviam sido colíocadas sobre uma mesa cujos
pés se assentavam em vasilhas cheias d'agoa, sondo-lhes
portanto impossível o fugirem. Apenas porém se viram vizinhas das suas compatriotas, immediatamente se reconheceram, e era um bello quadro o contemplai as afagando-se
mutuamente com as suas antennas, e após muitas negociações
levarem as do castanheiro as outras para o seu ninho. Voltaram depois em multidão a procurar os habitantes.do formigueiro artificial, onde causaram tão completa deserção,
que em poucos instantes ficou elle totalmente despovoado.
Não necessita este facto de commeutarios, limitando-me a
ponderar que entre formigas de diversas Racionalidades não
se teria passado a visita tão agradavelmentc, nem tão amigaveis seriam os seus resultados.
Pode-se julgar á vista destes exemplos que as antennas
são para as formigas órgãos indispensáveis: e as que soffreni
a sua privação acham-se em idênticas circumstancias que
os surdos-mudos entre nós. Menciona um dos nossos melhores
observadores (o Sr. Latreille), que presenciando muitas formigas o soffrimento de uma de suas companheiras, a que
se haviam cortado as antennas, fizeram sahir de sua boca
um licor transparente, que derramavam sobre a parte offendida.
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un tel rtícit
« Qu'011 m'aillc sontcnir, aprcs
« Oue lcs betes nont point cFcsprit.
La Foktaikk.

aperfeiçoado nas
Se pôde o sentido do tacto extremamente
meios de cornmuantenuas das formigas ministrar-lhes
casos ha cm que
nicaçâo, e de certo modo uma linguagem,
v. g., descobriu ao
são esses meios insufficientes. Quando,
segura, ou
longe uma formiga alguma nova habitação mais
alguma boa
mais commoda para a sua nação, quando achou
immediatamente a ter com as
provisão para saquear, corre
dessa nova
suas companheiras e noticia-lhes o descobrimento
comas
America; dirige-se a cada uma de per si, afaga-a
do
suas antennas, e parece, para servir-me da expressão
Sr. Huber, que convida-as para a viagem. Nao basta porem
o caminho
o haver resolvido alguma, releva que lhe explique
caminhando adiante,
que lhe trace o itinerário. Gnial-as-ha
cnão perdendo-asnunca de vista? É isto impossível,attenmenor
tasas condições topographicas; pois que paraellas o
antes de terem
grão de arôa é uma montanha: perder-se-hão
dado dons passos? Gomo proceder em tal conjunetura?
Carregarem-se reciprocamente ? E' sem duvida este o meio
mais seguro, eoporellasadoptado. Toma a formiga desçobridora outra pelas suas duas mandibulas, pondo-a sobre
as suas costas, e eis em viagem as duas aventureiras.
Chegando ao logar do seu destino, fazem o seu reconhecimento estratégico e partem em busca de novos colonos; e
crescendo o numero dos emigrantes em progressão geométrica
pode-se calcular que antes de vinte viagens deve haver mais
de um milhão de formigas transportadas.
Empregam ellas geralmente este meio de transporte sempre
que querem prestar-se mutuamente algum serviço. Pretendendo o Sr. Huber attrahir durante o inverno algumas de
suas formigas de uma parte da sua redoma onde não lhe era
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lembrou-se de
possivel vêl-as e observal-as commodamente,
aquecer essa parte com a luz de uma vela, porque sabia que
o calor apraz extremamente a estes insectos, augmenlandolhes a activida.de.
« e
Achavam-se já algumas formigas no logar aprazado;
« logo que sentiram o benéfico calor, diz o Sr. Huber, co« meçaram a animar-se; manifestaram a sua satisfação
« esfregando a cabeça e as anlennas com as suas pernas, e
« percorrendo depois com ligeireza o espaço a quocido. Quaut do encontravam outras formigas, approximavam-se dellas
« e eu vi-as brincar com suas antennas com singular volubilidade, pondo-se logo depois em caminho. Pareciam
querer subir a cúpula; porque iam e vinham até á extre« midadedamesa; retidas, porém, pela doce temperatura
€ que experimentavam na parte da redoma onde estava a
« vela, voltavam a ella constantemente. Tomaram por fim o
« alvitrede subirem ao andar superior; e me eram assaz
conhecidos seus hábitos para duvidar que iam advertir ás
« suas companheiras desse calor a que tanta valia davam.
« Vi com effeito descerem duas, trazendo em sua boca duas
c operárias, que largaram no sitio mais quente. Voltaram ao
« alto da colmêa, e as recém-chegadas, depois de se haverem
«. aquecido, subiram lambem á cúpula, 0'onde vi-as poucos
« minutos depois voltarem todas as quatro trazendo cada
c uma dellas uma formiga suspensa. Continuou essa iras« ladação n'uma rápida progressão; chegando centenares de
« recrutadoras com as suas protegidas, não ficou uma só forc miga na parte superior do formigueiro. Quando cessava de
c aquecer o caixilho, subiam as formigas á cúpula, pro« vando em tudo isto a sua grande sociabilidade. »
Descreverei no seguinte capitulo, de àccordo com o Sr.
Huber, a singular industria das formigas para grangearem a
sua subsistência, conservar a sua população, n'uma palavra,
a constituição de sua sociedade. Ver-se-ha que são em gera
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as formigas povos caçadores e pastores; possuindo algumas
nações escravas da sua mesma espécie, que alcançam por
meio de expedições mui semelhantes ás que fazem os tralicantes de negros.
Fallaremos por ultimo das suas guerras, tão encarniçadas
como as das abelhas, e da sua arte militar extremamente
aperfeiçoada.
II.
Descrevi, conforme a opinião do Sr. Huber, a orgánisacão
physica das formigas; referi algumas das observações pelas
quaes reconheceu este naturalista que possuem as formigas
uma linguagem detactoque subministra-lhes o meio de communicarem suas necessidades, desejos c quasi que pensamentos. E' deste modo que, segundo dizem, tratam os corretores judeus e armênios de Smyrna todos os seus negócios
por intermédio de certos signaes que fazem om as mãos
cobertas com um lenço. Tale a linguagem das formigas: e
se delia nos servimos para as transacções mercantis, é claro
que pode ella bastar-lhes para as suas mais importantes negociações.
Passemos á sua architectura, que varia conforme as especies. Algumas tribus esculpem cm madeira e estabelecemse no interior das arvores; são outras pedreiras, e cavam
seus ninhos no chão, abrindo com arte seus subterrâneos.
Contentam-se umas em accumular montões de fragmentos
de toda a espécie, como sejam—palhas, podrinhas,
grãos
de trigo, pedacinhos de páu através dos quaes abrem grandes
estradas para o serviço publico. A entrada desses caminhos,
ou antes aporta, fecha-se todas as noites, com a maior
exactidão possivel. Espécies mais induslriosas, como-ü das
formigas das relvas, edificam os subterrâneos com abobadas1
de barro humido c de grande solidez. Eis o
processo que
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empregam nesse trabalho : cada formiga traz em sua man•
dibula um graozinho de barro que destacou do interior do
subterrâneo; sahe, edepõe-no á porta das galerias. Insensivelmente esses pequenos grãos, accumulados em toda a extensão que os poços occupam sobre a superfície do solo,
formam um verdadeiro sulco, concavo no meio e levantado
nas extremidades: então manifestíi-se um propósito que não
pôde passar desapercebido. São destinadas a converterem-se
cm muralhas essas extremidades, e todas as pequenas parcellas de terra humida que as compõem, argamassadas pelas
nossas pedreiras, se consolidam e tomam consistência. Lançase pelo mesmo processo uma abobada de um a outro panno
da muralha, e assim fica terminado o trabalho. Observou
uma vez o Sr. Huber, que duas porções das paredes exteriores
que haviam sido construídas separadamente por duas diversas formigas, posto que parallelas em sua direcção, não
se** correspondiam, quanto á altura, de modo que o tecto
estabelecido sobre a mais baixa muralha iria encontrar a
outra em metade da sua altura. Occupava-o essa observação
critica exactamente quando outra formiga de novo chegada
ao logar, havendo visitado as obras, pareceu impressionada
pela mesma difficuldade, e começou a destruir a abobada
principiada, ergueu a muralha mais baixa, e fez nova abobada sobre as ruinas da antiga, tudo isto á vista do ente
racional que a observava.
*
Poder-se-ha por ventura explicar esta acção como resultado
de instincto machinal ?
Se foi o instincto que impelliu a ultima formiga a destruir a abobada para depois nivelal-a, como pôde esse mesmo
instincto fazer com que as precedentes lhe dessem direcções
desiguaes ?
Certificou-se o Sr. Huber por uma serie de observações,
que cada formiga procede independentemente de suas companheiras. A primeira que concebe um plano de fácil exe-
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continuando es outras na «u
cueão troca logo um esboço,
depois de .nspcceiotiar
ceíada ob»; o as qno vem por ultimo,
devem emprehonde,-,
os primeiros trabalbos, concebem os que
ou retocar segundo
sabendo Iodas esboçar, continuar , polir,
cbefc, ou director
as cireumstoneias. Não se nota nenhum
obedecem todas a
dos trabalhos, demonstrando assim que
um commum pensamento.
o um
Se chamarmos a isso instineto, releva confessar que
o bem dc
instineto social, que inclina cada indivíduo para
nem assentodos. Não ô para desprezar-se um tal instineto,
taria elle mal em nossa espécie.
tao inLogo que se descobre alguma dessas habitações,
correm
dustriosamente construídas, aterradas as formigas
levam
em direcção opposta; e observando-se algumas que
em sua boca pequenos cylindros brancos, que se apressam
em ir escondei-os nos subterrâneos. São as larvas e asnymdesfarte conduzem c cuja
phas das pequenas formigas, que
apresentar-lhes
guarda lhes é confiada. Podeis perseguil-as ,
obstáculos , atormental-as de todos os modos, não abandonarão ellas jamais essa carga que lhes é tão cara. Viram-se
algumas vezes, diz o Sr. Huber, com a cabeça e o peito
separados do abdômen, correrem ainda c levarem as larvas
para os subterrâneos. .
Não £reio que muita gente possa ser tentada a repetir tão
cruel experiência.
Se desejardes examinar uma dessas nymphas, apressai-vos,
porque em um instante terão ellas dcsapparecido. Conseguistes apanhar uma? Abrindo-a com delicadeza encontrareis
um pequeno verme envolvido em um casulo de seda. Chamase esse verme —larva da formiga—, e brevemente transformar-se-ha na mesma formiga. Abrindo com effeito alguns
casulos mais adiantados, achareis a formiga já formada e
prompta para sahir; não podendo, porém, fazêl-o por si só.
•Convém
que Uva tirem dos seus envoltórios; c em cada for-
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migueiro existe sempre certo numero de indivíduos incumbidos dessa tarefa. Sabem perfeitamente quando devem rasgar
o sudario de seda de'que se envolve a nova formiga; desembaraçam-na de seus óbices, com a maior delicadeza,
dão-lhe logo sustento, esfregam-na, limpam-na, e conduzem-na á commum habitação. Durante esse tempo dão outras
formigas de comer ás tenras larvas, que ainda não fiaram
o seu envolucro; tomam as larvas eas nymphas, e transportam-nas para os logares mais quentes do formigueiro,
ou vão depôl-as por alguns instantes na superfície da habitação. Finalmente, outras, de volta de suas peregrinações,
trazem e distribuem por essas fieis guardas os alimentos de
que necessitam.
Não pertencem á mesma casta todos os indivíduos que
constituem um formigueiro. Existem ahi machos e fêmeas
destinados a propagarem a espécie.
Compõe se o resto da sociedade de operárias estéreis, que
são fêmeas, mas cujos órgãos geradores não se desenvolveram. E' esta divisão em tres castas a mesma da das
abelhas, havendo algumas differençasaccidentaes. Podem por
exemplo viverem muitas formigas fecundas conjLindamente
em, uma mesma habitação; não têm ciúmes umas das outras,
encontram-se sem se fazerem mal algum. Cada qual tem sua
corte, seu cortejo que por toda a parte a segue, sem que
comtudo nenhum poder possuam : parecendo que a autoridade reside unicamente nas operárias. Ao contrario entre as
abelhas a fêmea fecunda é a única poderosa em toda a colmêa.
Não soffre rival; busca incessantemente destruir as larvas
encerradas nas cellulas reaes d'onde sahirão um dia as
abelhas-rainhas que podem arrancar-lhe o império. Neste
ponto experimenta ella tenaz resistência da parte das operarias, a quem está confiada a guarda das cellulas. O despeito que concebe pela existência de suas rivaes motiva os
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a colmêa com
enxames, acabando a velha rainha por deixar
a acompaaquelles de seus subditos que pôde determinar
motinhal-a. Entre as formigas os enxam?§ são igualmente
machos,
vados por excesso de população; porém as fêmeas e os
sós deixarem sua
que unicamente possuem azas, podem
nos ares como as abelhas.
pátria. Voam juntos, e reunem-se
Não entram no formigueiro natal as fêmeas fecundadas; mas
antes regressando á terra, começa cada uma, segundo a
observação do Sr. Hubcr, por despojar-se das suas azas, que
desde então inúteis se lhe tornam. Feito o que, entranha-se
depõe seus ovos ,
pela terra humida, cava ahi um ninho,
fal-os abrir, alimenta suas larvas, cuida das nymphas em que
se transmuiam essas larvas, despoja-as de seus envolucros
na época azada, e crêa assim em torno de si uma família e
um império. Acha-se então desonerada do peso de familia;
não tem mais nenhum cuidado que tomar, nem para o
seu sustento, que lhe é trazido, nem para a criação dos filhos
confiados às operárias, como já vimos precedentemente.
Entretanto, privada a metrópole de seus enxames, e destituida dos meios de sustentar a sua população, devera perecer annualmente, como acontece nas sociedades dos zangões e das vespas, que apenas duram um anno: não suecede
porém o mesmo com as formigas. Ha no formigueiro sempre
algumas fêmeas occasionalmente fecundíidas antes da partida
geral do enxame. Apoderam-se então dellas as operárias,
agarram-se ás suas pernas para impedir-lhes o vôo, e reconduzem-nas á força para os subterrâneos; tiram-lhes as azas,
e guardam-nascomo verdadeiras prisioneiras. Alimentam-nas
no emtanto com desvelo, levam-nas para os sitios cuja temperatura mais parece convir-lhes; sempre, porém, debaixo
de boa escolta, e não perdendo-as nunca de vista; não lhes
sendo restituida a liberdade senão quando dão signaes nada
equívocos de maternidade. Perderam toda a velleidade de
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fugirem, não experimentam nenhum constrangimento; è
comtudo cada qual guardada com uma sentinella á vista,
que acompanha-a por toda a parte prevenindo seus desejos,
mas observando-a exactamente: montada sobre o seu abdomen, e collocadas no chão as suas pernas posteriores, parece,
diz o Sr. Huber, uma sentinella postada para velar sobre as
suas acções. Não ê porém sempre a mesma operaria que se
incumbe dessa tarefa, renovando-se alternadamente. Logo
que deu a fêmea novos subditos ao estado, forma-se-lhe
uma corte de dez a quinze formigas que rodeiam-na, servem-na, carregam-na para os diversos sitios para onde deseja
ir, rendem-lhe n'uma palavra idênticas homenagens ás que
prodigalisam as abelhas ás suas rainhas.
Releva que explique agora os meios que empregam as
formigas para alcançarem a sua subsistência.
Não possuindo, como as abelhas, a arte de construir armazens abastecidos na própria habitação, não podem encontrar sustento.
As que por seus misteres ahi se conservam devem receber
o alimento das que vão á colheita, que com effeito com ellas
repartem-no. Ora são pequenos insectos, ou outros animalculos que podem transportar; despedaçando a victima,
partilham-na entre si. Quando porém acham fructas maduras, ou qualquer outra preza cujo transporte ê impossível,
chupam o sueco que encerram, e regressando ao formigueiro
communicam-no ás que ahi ficaram. Recebendo-o estas
com avidez, não cessam de afagar as suas camaradas por
um vivissimo movimento de suas antennas, que provavelmente exprime o prazer e o reconhecimento que experimentam.
Inútil seria repetir aqui o que já dissemos relativamente
á extrema fidelidade do Sr. Huber; porquanto, os que de
perto observaram a natureza não necessitam de embellezal-a
com ficçôes. Conhecem que é ella muito mais variada e maR. B. III.
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disse que todas as formigas procuram esses
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algumas espécies chegam mesmo a crial-os.
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impulso do machinal instincto, fará bem em explicar igualmente em que esse instincto das formigas em criar lagartas
póde-se distinguir da intelligencia do homem em criar rebanhos.
São de grande recurso para as formigas no tempo de
inverno as lagartas que vivem sobre as raizes das arvores.
Caminham todavia para a sua habitual colheita essas infatigaveis trabalhadoras, quando não é muilo intenso o frio.
Viu-as o Sr. Huber correrem por cima da neve. Enregelam-se com a temperatura de dous gráos de Réaumur,
abaixo do termo da congelação, e por uma singular coincidencia enregelam-se as lagartas que criam com igual
temperatura.
Existe finalmente nas formigas outro gênero de industria
ainda mais extraordinário.
Não trabalham certas espécies, não vão á colheita, desprezam sustentarem-se com os alimentos postos ao seu aicance: sendo tudo isto feito por escravos de espécie differente.
Para adquirirem esses escravos, empenham-se em grandes
expedições aos vizinhos formigueiros. Súbita, e de ordinário
irresistível, é a invasão. Entrando em uma cidade inimiga
apossam-se, não das prisioneiras que se tenham escapado,
mas sim das larvas e nymphas das formigas trabalhadoras,
que levam comsigo, entregando-as às suas escravas, que
criam-nas carinhosamente. Essas jovens formigas, nascidas
no meio dessa nação estranha e inimiga, transmittem-lhe
toda á affeição que à sua verdadeira pátria teriam, e adquirem
sentimentos adequados ao seu novo estado. Entregues á
natureza, teriam defendido as suas compatriotas; criadas na
escravidão, convertem-se em inimigas suas. Sem tomarem
parte nas expedições, excitam-nas, dispoem-nas, e acolhem,
bem ou mal, as formigas guerreiras conforme o resultado de
suas façanhas.
Como puderam ellas saber que não convinhalhcs raptarem
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ainda não adquiriram
formigas adultas, esim larvas, que
.
affcições de família
industria
nessa
Se ainda alguém se obstinar em ver instineto
o instineto dos escravos,
ouerreira, deve ao menos convir quo
suscepUvcl do certas
nuando tomados em sua juventude, è
deixando
modificações determinadas pelas circunstancias:
da palavra.
nois de sêl-o na accepção restricta
dos formigueiros
O Sr Huber, que descobriu a existência
duas classes de escravos
mixtos, observou que haviam nelles
trabalhadores; pertende differentes espécies, mas sempre
fêmeas á casta guercendo unicamente os machos e as
sabiam aiAfim de certificar-se se as formigas bellícosas
fechou-as debaixo de
guma cousa mais do que combaterem,
de alimento, e
redomas de vidro com mel para servir-lhes
nymphas para
terra humida para construírem habitação, e
as guerreiras,
desenvolverem. Nada disso souberam fazer
chegando muitas a morque nem sustentar-se sabiam,
Sr. Huber
rerem á fome; e iam todas perecer, quando o
captiva,
introduziu no meio dellas uma operaria da casta
deu de comer ás que
que só por si restabeleceu a ordem ,
ainda viviam, cavou cellulas, conduziu para ahi as larvas,
desenvolveu-as e repovoou a colônia.
Cumpre notar que essas mesmas formigas guerreiras já
haviam sido capazes de iguaes funeções; porquanto, não
formigas adultas,
podendo exercerem sua autoridade sobre as
tinham sido forçadas, para fundarem a sua colônia, a criarem
as larvas por ellas roubadas.
Idêntica modificação observámos anteriormente no modo
de proceder das formigas fecundadas, na época em que
começam a formar nova familia.
Nem sempre a posse das riquezas e a invasão do território
fornecem ás formigas, bem como aos homens, as únicas
causas para a declaração de guerra. Muitas vezes não ter-
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minam senão pelo aniquilamento, ou emigração de um dos
partidos, as longas e encarniçadas lutas entre espécies semclhantes.
Com a sua costumada perícia e exaclidão, observou-as o
Sr. Huber, que nestes termos descreve-as:
« Offerecem essas guerras alguma cousa de mais sorpren« dedor; é o instincto que faz com
que cada formiga
« reconheça as do seu partido. Como,
por que signal se
« distinguem na peleja, em que milhares de indivíduos de
« igual côr, fôrma, cheiro, da mesma espécie, em uma
« palavra, se encontram, se cruzam, se hostilisam, de« fendem-se, ou fazem-se prisioneiras? Caminham com
« desconfiança, ainda quando se avizinham ás suas cama« radas; apartam suas mandibulas, e se
por acaso acom« mettem-se, retiram-se apenas se reconhecem. As
que são
« objecto desse erro momentâneo afagam suas compatriotas
« com as antennas, e aplacam-lhes subitamente a cólera.
« Que opinião pôde dar tal maneira de proceder da intima
« alliança que entre si mantêm os insectos, e da subtileza dos
« seus sentidos? »
Pondo aqui ter.no ao extracto das interessantes investigações do Sr. Huber, não podemos deixar de fazer uma observação.
Se o estudo de um animalculo como a formiga, que não
occupa quasi logar no mundo, pôde prestar assumpto a tão
curiosos e importantes estudos, quantos objectos desçonhecidos e dignos de graves meditações não encerrará o
universo ? Em que ponto do globo não haverá alguma cousa
para aprender e descobrir? E emquanto a infinda variedade
da natureza abysma a mais fértil imaginação, como è possível
conceber que hajam homens assaz cegos para pretenderem
tirai a inteiramente do seu cérebro, sem observal-a, consultal-a, sem se dignarem de enearal-a e buscar comprehendèl-a? Demos graças aos espíritos elevados, que seguindo,
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a verdade, que outros
outra senda, condmem-nos com certeza
M^í
das mrmigas,
deTS-tratandodoshamtos
a intelligencia humana, nao
por algumas analogias com
como puro inslineto, nao
considero-a
eu
alguém
que
pense
homem e o an.mal. Nao
Lendo nenhuma differença entre o
,
é este o meu intento.
e hoje
castores
dos
Sei que a industria das formigas c
viviam ha deus
absolutamente a mesma, que era a dos que
fez desde essa
mil annos: sua sciencia nenhum progresso
humanos, enépoca, ao passo que o rio dos conhecimentos
todas as idades, não cessou ,
grossado pelas descobertas de
nem cessará de seguir o seu curso:
Labitur, et labetur in omne volubilis aevum.

meios c
No meu entender é essa progressão continua do
a
de conhecimentos o que mais eminentemente distingue
natureza do homem. Só lhe pertence, e só basta-lhe para
assegurar-lhe o império do mundo.
III.
OBSERVAÇÃO SOBRE O INSTINCTO DAS FORMIGAS.

Entre as numerosas observações contidas na obra do Sr.
Huber, èpor certo uma das mais curiosas a do inslineto,
ou intelligencia que instiga ás operárias a reterem obstinadamente as fêmeas occasionalmente fecundadas antes de
terem fugido. Arrancam-lhes as azas, arrastam-nas para os
subterrâneos, e guardam-nas com summa precaução, como
se conhecessem a necessidade de se assegurarem dellas para
manterem a população da republica. Citarei uma experiência
cm abono desta observação.
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Encontrei n'um jardim numeroso formigueiro, e na muitidão das operárias que iam e vinham incessantemente notei
muitos machos e fêmeas revestidos de suas azas, que livremente passeavam, porque sem duvida ainda não tivera logar
a sua união. Tomei delicadamente uma das fêmeas, arranquei-lhe as azas, e colloquei-a entre as suas companheiras.
Não deu dous passos sem que a tomassem por uma formiga
fecundada, que buscava fugir; lançaram-se sobre ella, e
queriam-na por força conduzir para o subterrâneo. Sentindo
porém esta que faltava alguma cousa para realisar taes apparencias, defendeu-se com todas as suas forças, sendo por
ultimo constrangida a ceder ao numero, e perdendo-a eu de
vista na entrada das galerias. Illudidas as companheiras, pela
perda das suas azas, teriam reconhecido o erro em que
haviam cahido, e como têl-o-hão podido fazer? Ignoro-o;
mas repetindo por tres vezes esta experiência, por outras
tantas obtive idêntico resultado.
(Extrahido das Miscellaneas Scientificas e Litterarias de J. B. Biot.)

LITTERATURA
Juizo acerca do poema — A Assumpção
de Fr. Francisco de S. Carlos»

E' tal o desprezo com que tratamos o que nos pertence,
que poucos Brazileiros sabem que a nossa nascente litteratura
possue um poema digno de rivalisar com o Paraizo Perdido
de Milton, e a Messiada de Klopstock.
Se o bardo fluminense não tem a inspiração altiva, e o estylo •
allisonante do cego d'Albion; se lhe falta a mystica melancolia, que unge os carmes do emulo de Goethe e de Schiller;
não é menos casto o seu estro, nem menos bella e graciosa
a sua imaginação. Apontemos com sinceridade as bellezas
e defeitos que julgamos encontrar em tão preciosa producção.
A devoção para com a Virgem Santíssima inspirou a Fr.
Francisco de S. Carlos o assumpto do seu poema, e dentre
as diversas phases de sua gloriosa vida escolheu elle a Assumpção, como a que mais larga margem oíferecia aos vôos
da imaginação.
Serviu-se com talento da pia crença que a faz viver em
Epheso depois da morte de seu filho, indo porém morrer em
Jerusalém, e até a omissão dos Evangelistas lhe foi favorável.
A causa dessa omissão é bellamente explicada pelo abbade
Orsini, nestas eloqüentes palavras:
« Nada nos resta sobre a residência de Maria em Epheso;
« explica-se facilmente esta omissão pelas preoccupações da
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apóstolos,
« época. Depois da resurreição do Salvador, os
fe, consi; unicamente occupados com a propagação da
modo
« deraram como secundário tudo o que não entrava de
de
« directo e saliente nesse vital interesse. Compenetrados
« sua alta missão, entregues á salvação das almas, esque« ceram-se tão profundamente de si próprios, que apenas
« nos deixaram pequeno numero de documentos incompletos
« sobre os trabalhos evangélicos, que mudaram a face do
« globo; de sorte que sua historia assemelha-se a um epi« taphio sublime, porém meio apagado, a que falta o co.neço
« co fim. Concebe-se que a Mãi de Jesus tenha partilhado
t a sorte dos apóstolos; deslisando-se longe de Jerusalém
« os últimos annos de sua vida numa terra estranha, onde
« sua estada não assignalou-se por nenhum facto notável,
« não offerecendo senão uma superfície lisa, que não deixou
-1 vestígio durável na fugaz memória dos homens. Todavia
« o estado florescente da igreja de Epheso, sua terna devoção
t para com Maria, e os elogios, que S. Paulo faz á sua
« piedade, indicam suficientemente os fruetuosos cuidados
« da Virgem, e as divinas bênçãos que por toda a parte
t acompanharam-na. Arosa de Jessé deixou o ar impregnado
« do seu perfume, e esse vestígio, por mais ligeiro que pa«x reça, é preciosa revelação da sua passagem (I). »
Sem vaidade, sem nenhuma pretenção aos foros de poeta
épico, escreveu S. Carlos o seu livro, como elle próprio nos
confessou no seu modesto prólogo, e como mais tarde, á
beira do túmulo, dizia ao seu venerando amigo o padre-mestre
MonfAlverne.
Como explicação da origem desle poema, e sua apreciação
pelo próprio autor, julgamos comprazer aos leitores, transcrevendo aqui o quadro da ultima entrevista dos dous illustres
(1) llistoire de Ia Vierge, chap. VIII.
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Franciscanos, esboçado polo vigoroso pincel do nosso particular amigo, o Sr. Araújo Porto-Alegre:
« Na ultima visita que lhe fez o padre-mestre MonfAlverne,
« quando o poeta encarava a morte com toda a resignação,
«t rolou a conversação sobre o seu poema, sobre as criticas
« que soffreu, e nesta mesma circumstáncia disse o illustre
.« moribundo —que levava o pezar de não ter podido reim« primir a sua obra com todas as alterações que lhe fizera,
« não só no todo, como em muitas partes, pois havia com« posto alguns episódios, e augmentado outros.
« E nisto, tremulo se debruça, cava debaixo do travesseiro,
« tira um volume, e mostra-o ao seu amigo : era o da pri« meira edição, todo riscado, emendado, escripto á margem,
t intercalado com folhas manuscriptas e augmentado com
« caderninhos do mesmo formato; tudo escripto pelo próprio
« punho, e nitidamente feilo e prompto para sahir á luz da
« imprensa.
« Eis aqui o meu poema, diz elle ao meu amigo (o padre« mestre MonfAlverne). Possa esta obra dar algum realce á
« nossa Ordem ho Brasil. Sinto morrer sem mostrar que fui
« dócil á opinião dos amigos e críticos quo me honraram.
• . Eis aqui uma obra, cuja historia é simples, mas curiosa,
« porque nasceu debaixo de inspirações alheias ao appareci« mento destas creações: aqui nada houve de profano, nada
« do que pertence ao século.
•« Na minha primeira guardiania, que pouco ou nada me
« dava que fazer, comecei por devoção e desenfado a compor
«. alguns hymnos a Nossa Senhora: era uma pura devoção.
« Depois de haver borrado algum papel, senti o innocente
« desejo de unir todos aquelles cantos em um todo, e dar.
« lhe uma fôrma mais ampla e mais djgna da minha devoção :
« desfarte empregava o meu tempo nobremente, encurtava-o
t. com o trabalho, e tinha mais um vehiculo por onde fizesse
« sahir as emoções de minha alma, e mesmo o amor da
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« pátria: não havia ainda idéa de poema, e muito menos
« de publicação.
r A obra foi crescendo, e, á proporção que avultava, foi
« também crescendo o desejo de a embellczar com algumas
« descripçõesbrazileiras, com algumas pinturas do nosso
« paiz: mostrei-a, quando regressei a esta casa, a alguns
« dos nossos bons e illustrados companheiros; mostrei-a
« também a alguns distinetos seculares, e todos me animaram
* a progredir e a publicai- a; levei nesta pubUcação mais o
« desejo de testemunhar a minha devoção â Virgem Nossa
« Senhora, do que o amor da gloria mundana; e vós bem
« o sabeis, pois a minha vida foi o fiel retrato da minha
« alma.
« Arrependi-me de a ter publicado, porque fui o primeiro
« a reconhecer suas imperfeições, logo que sahiu á luz: e
« muito mais lamentei a minha precipitação, quando ouvi
« a opinião dos sábios: era já tarde. O que fazer para desfazer
« um erro? Melhoral-a; e fiz quanto pude para isso, como
« se vê ahi. Os Gregos, quando escreviam nas suas obras
« —fazia—, tinham toda a razão; porque as obras cfarte
« nunca se acabam, e o homem morre fazendo as; ha sempre
« que corrigir, ha sempre incertezas e mui fundadas des« confianças da própria capacidade.
« Aqui está um filho que me fez passar dias mui felizes
« e tormentosos durante a sua formação: aqui está a sentença
« terrivel do que fui na terra, e o documento da minha in« capacidade. Não me arrependo inteiramente de o ter es« cripto; porque nelle está o nome da minha Santa Virgem,
« porque nelle ha o meu amor pela minha pátria. Não o
« posso reimprimir; seja feita a vontade de Deos (1). »
(1) Carta do Sr. Porto-Alegre ao Sr. Dr. Lagos, inserta na Revista Trimensal do Instituto Histórico Geographico do Brazil, Tomo lil, n. 12 da 2'
serie, pags. òUb—545.
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Neste testamento litterario, stenographado das intimas
práticas de MonfAlverne, pelo distincto autor íhsBrazilianas,
«assistiram os leitores á formação do poema da Âssumpção,
e penetraram no segredo das dores e «alegrias
que por
sua causa experimentou o padre-meslre Fr. Francisco de
S. Carlos.
Além de uma infinidade de criticas anonymas, consta-nos
que-dous homens notáveis (o conego Januário e Ledo) se cocuparam com a analyse da obra, e a seus conselhos refere-se
certamente o poeta nas palavras acima citadas. Pena é
que
não nos reste o seujuizo, ao qual de bom grado submetteríamos o nosso.
Quaes são, porém, os defeitos que se podem objedar
contra o poema da Âssumpção ? Examinemo-los com imparcialidade.
liesente-se a acção de certa frieza e monotonia: mas a natureza do objecto não permitlia que o poeta procurasse
agradar a todos os palad«ares, variando a cada passo de situações, e imprimindo á marcha do poema uma vivacid«ade
pouco consentanea com o assumpto. Lembremo-nos que S.
Carlos escrevia um poema sacro, e não imitava o Orlando
Furioso de Ludovico Ariosto. Aos que se queixam da monotonia da Âssumpção recommendamos a leitura da Messiada,
tão applaudida na Allemanha, e estimada no mundo litterario.
Peccou contra as unidades de tempo e cie lugar.— Confossamos que, a querer pautar este lindíssimo poema pelos
preceitos estabelecidos na Arte Poética de Aristóteles, impossivel será deixar de censurar-lhe o haver collocado no
espaço a sua acção, não assignando-lhe um período de duração determinado.
Para defesa do poeta, basta porém que attendamos
á sua declaração de não ter querido fazer uma epopéa,
para a qual foram estabelecidas estas regras, que nâo são
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tenham sido eom vantagem
nor tal modo intalliveis, que não
exemplo Dante e
eomo
por
cngcnbos,
violai por grande,
mcZfmde
a mkulo ao,
o mralo com o profano. e recorre
deleito , mas filho da edudeme da fábula.-B? um gravo
se recebia. Travava-se no espiritoentão
qoe
Solitteraria
entre as remimsccuc.as cia
antagonismo
acerbo
dos poetas
Tasso, Milton o CaLascas crenças religiosas:-Dante,
seu tempo, e admittiram
mões pagaram o tributo ás idéas do
do christian.smo com
em seus immortacs poemas o amplexo
de que sem
a mylhologia : partindo todos do falso principio
o cantor dos Lu.
o Glympo não podia haver poesia. Como
das imagens
dadas, conhecia S. Carlos a impropriedade
destes versos, que se encontram no
pagãas; o que se collige
canto III:
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Não direi que no âmago «fannosa
Faia se csccr.de Driada formosa:
saltos
Que os travessos capripedos dão
altos;
Na campina, alternando bailes
Que as Napéas brincando pelos prados ,
Seus risos lhes consagram, seus agrados.
Nem que o velho Silcno, honrando os velhos,
Dieta ao joven Tiiioneo almos conselhos.
Não , só presidem anjos tutelares
Que do logar dissipam os pezares. »

mas empregava-as como ornato poético. « A ninguém é
dado, disse judidosamente Villenain, ir adiante do seu
século. »
Muitas das suas dezeripções, como, v. g., a do inferno,
são visivelmente imitadas.— E' fura de duvida que assim é :
a poucos cabe em partilha a originalidade. Ninguém pretendeu jamais elevar Fr. Francisco de S. Carlos á categoria
de gênio; mas, contentamo-nos com marcar-lhe um distineto
logar entre os fecundos e primorosos engenhos da nossa terra.
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Descobrem-se os signaes de suas muitas e variadas leituras
nas paginas do seu poema. Imita o que acha de bom nos
que lhe precederam, mas não copia servilmente: e se a
imitação fosse um crime, a Eneida merecera ser queimada
pela mão do algoz. Infinidade de poetas têm descripto o
inferno, guiando-se por Homero e Virgílio; só Dante apartouse da vereda, e conseguiu ser inimitável. O que ha em todas
aslitteraturas, que seja comparável ao supplicio de Ugolino?
Mas o Orestes de Florença achava-se em circumstancias excepcionaes: vagava de cidade em cidade, e fustigava com
o azorrague da satyra a geração passada e a geração presente.
São demasiadamente longos os episódios.—No nosso fraco
entender, a maior belleza do poema consiste nesses mesmos
episódios. O assumpto, posto que de summo interesse para
as almas pias, correria perigo de tornar-se enfadonho para
o commum dos leitores, se o poeta não descobrisse nos
episódios maneira de attrahirsua attenção, e recrear a sua
phantasia. Faltando em episódios, não emittiremos como
prova da franqueza com que procedemos a este juizo a má
impressão que causou-nos a pintura do sonho de Demetrio,
na narração da Virgem, pela mal cabida apparição de Diana.
Convinha que a humilde habitadora de Nazareth, criada á
sombra do templo de Jehovah, fosse menos erudita na sciencia
profana, do que parece em todo o seu discurso dirigido a Elias
e a Enoch, e principalmente de seus lábios não partisse a menor
allus~o aos deuses do paganismo, cujo culto seu Divino Filho
viera destruir.
Aqui só pôde desculpar-se o poeta franciscano com o muito
conhecido
Quandoque bônus dormitat Ilomerus.
Horatius.

Monótona e [litigante ê a ma metrificação.—A primeira pa-.
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ao leitor da justiça desta
rina de leitura do poema convencerá
facilidade cm encontrar
usura Levado por uma pasmosa
os melhores poetas
—nes o vendo por outro lado que
rima a melodia que tanto os
o Ezes' haviam buscado na
o abusou da rima.
caracterisa, cahiu S. Carlos no excesso ,
o erro em que
Primeiro que ninguém conheceu o poeta
do seu prólogo:
ahira, como se deprehende destas palavras
rimados,
« Servi-me dos versos endecasyllabos, ou heróicos
Tenho nos
« dous e dous, por mais commodo e facilidade.
« nacionaes alguns exemplos, nos estrangeiros infinitos. Que
« estes sejam os versos próprios para cantar grandes sue—
• cessos, já o disse Horacio, remettendo-se a Homero:
t Res gesta, regumque ducumque, et tristia bella, etc. E'
« verdade que a rima dous e dous, ou o simüiter desmentia
« dos latinos, concorre pouco para a bella euphonia da
« metrifleação em vulgar. Dei tarde por este erro; e ás vezes
« ha males que são immedicaveis. » Se somos bem informado, teria na nova edição desapparecido este inconveniente, se o poeta a tivesse feito em sua vida, ou sc circumstancias, que logo examinaremos, não obstassem o cumprimento do seu voto.
Escaparam-lhe locuções prosaicas e não poucos gallicismos.
— Encadeado ao pesado jugo do metro que adoptára , não
restava ao poeta tempo para pesar o valor de cada palavra e
accepção em que devera tomal-a. Assim, pois, saturam da
sua penna termos impróprios, como sejam os verbos aguar,
avinagrar, dizendo no canto II:
« Conheceram os anjos que a anarchia
« Do inferno vinha aguar sua alegria ;

e no canto V:
« E avinagrando aquelle santo riso,
« Converteu cm inferno o paraíso. »
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e muitos outros. A respeito dos gallicismos, que infelizmente
abundam neste bello livro, podemos dizer que é este um
defeito mui genérico, 'ainda aos nossos melhores escriptores,
originado pela sua grande applicação á litteratura franceza,
com menospreço da nacional.
Tendo assim feito o inventario dos defeitos do poema,
pelo que podemos julgar, indiquemos também algumas das
suas infinitas bellezas, que lhe servem para remissão.
O maior mérito que para nós tem a Âssumpção é o de
ser um poema eminentemente nacional: um desses poucos
monumentos, que nos legou a geração passada para a formação da nossa litteratura. N'uma época em que os bardos
brazileiros volviam as suas vistas para além do Atlântico,
em que só achavam o Tejo, o Douro e o Mondego dignos de
seus cantos, suspirando eternamente pela fabulosa Arcadia;
quando Santa Rita Durão empregava a medo os termos brazilicos; quando Cláudio Manoel da Costa escrevia no prefacio
das suas obras: « A desconsolação de não poder substa« belecer aqui as delicias do Tejo, do Lima e do Mondego,
t me fez entorpecer o engenho dentro do meu berço; mas
« nada bastou para deixar de confessar a seu respeito a maior
« paixão; » Fr. Francisco de S. Carlos deparava com um
oceano de poesia nas comparações pátrias, nas allusões aos
nossos usos e costumes; collocava no paraizo os nossos fructos,
para ter occasião de descievêl-os; e encontrava em um dos
emblemas do canto da Virgem a pintura do Brazil, e especialmente do Rio de Janeiro. Quando outro mérito não tivesse
o poema da Âssumpção, bastaria este para recommendal-o á'
posteridade.
Com que delicadeza não nos descreve elle o Paraizo em que
Elias e Enoch aguardavam ha tantos séculos a vinda do
Messias? Inspirado por dous poderosos sentimentos, que
quaes duas musas equilibravam o seu estro, o amor da religião e o da pátria, o vate fluminense deixou-nos ho seu.
R. B. III.
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abrilhantado pelo
canto 111 um quadro de inestimável valor,
se pudesse
mais fino colorido. E se tfontro tantas bellezas
metamorphoso
especialisar uma, mencionaríamos a graciosa
da grinalda da Virgem cm constellação.
a
No canto V recommenda-se, pela sua originalidade,
o poeta, encarando-a cdmo
pintura da morte, em que
estas palavras á sua heroina :
philosopho christão, empresta
«
«
«
«

Para mim direi sempre que foi bella,
Alto dom do Senhor risonha estrella,
Mensageira do céo, guia segura
»
Que me arrancou das mãos da desventura.

üeos, que se lê
A narrativa dos últimos momentos da Mãi de
e
nesse mesmo canto, exhala agradabilissimo perfume,
foi dictada pela mais pura devoção.
Sempre Brazileiro, não perde oceasião de fallar em seu
constellações do zodíaco,
paiz, e viajando mentalmente pelas
aproveita-se do ensejo para commemorar com admirável
exactidão e em riquíssimos versos a moagem das cannas, que
começam no mez de Junno.
Nesse mesmo VIII e ultimo canto deparará o leitor com
a formosa imagem de Astréa, que, sahindo ao encontro de
Maria, declara que ella nunca fora mais do que uma figura,
e que o verdadeiro symbolo da justiça e da paz era a Uai nha
dos Anjos. A falia de Jesus, que se vê poucas paginas adiante,
produz o melhor effeito, e distingue-se pela perfeita alliança
da dignidade do Deus com a ternura do Filho. Finalmente,
a descripção dos muros da Jerusalém celeste muito abona o
bom gosto, e conhecimentos estheticos do nosso benemérito
patrício. Mas, ao largar a harpa de Sião, em que tão nobre
e santamente cantara, queixa-se, como outr'ora o cantor
do Gama, do pouco caso que delle faziam seus contemporaneos, nestes melancólicos versos:
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Vale-me agora, 6 musa, tu somente,
Que só me tens valido até o presente.
Que aquelles mesmos que nos meus suores
Deveriam ter parte são peiores.
Surdos se têm mostrado e indifferentes
A tao nobres vigílias» Vê qüe gentes,
Que estima pelas musas, que alto brio
Produz do teu Janeiro o illustre Rio. »

5|
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Antes de concluirmos o nosso imperfeito trabalho, digamos
duas palavras sobre esta nova edição.
Como viram os leitores no extracto da carta do nosso douto
amigo o Sr. Porto-Alegre, deixou S. Carlos correcto o seu
poema, que a morte lhe vedava de novamente publicar.
Consta dessa mesma carta que o padre-mestre Mont'Alverne
lhe pedira para ser editor, ao que se recusara o illustre
moribundo, allegando que já deíle fizera doação a uma sua
irmãa. Mais tarde o conego Januário procurou obter dessa
senhora a obra emendada, offerecendo-lhe todos os lucros
da empresa, ao que se recusou ella, pedindo pela cessão
dos manuscriptos a quantia de doze contos. Não foi portanto
avante o projecto do conego, que por experiência sabia quão
ruinosas são para os homens de letras no Brazil as empresas
deste gênero.
Annos se passaram sem que ninguém mais fallasse no
poema da Assumpção,e, quando algum bibliomaniaco o mencionava, não faltava quem levantasse as espadoas exclamando:
É uma obra mystica, horrivelmente massante í
Cumpre não olvidar o generoso esforço do nosso ilíustrado
amigo o Sr. J. Nbrberto de Souza e Silva, a quem tanto devem
as letras pátrias; o qual, desejando quebrar os sellos do
indifferentismo, trasladou para as columnas do Mosaico
Poético, que redigia, o poema de que nos occupamos.
O maior descuido, a mais gélida apathia continua porém
a perseguir tão estimavel producçâo litteraria; poucos a lêm,
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Até quando
quasi ninguém lhe tributa a devida homenagem.
durará tão cruel marasmo?
Ousamos esperar que a opinião publica se erguerá emfim do
seu lethargo, e que breve soará a hora em que justiça se
faça ao poeta seraphico, que tão bello monumento legou á
posteridade. Sabemos que uma nova edição se lhe prepara,
e que o seu editor dispõe-se a corrigir os innumeros erros de
impressão, queafeiama de 1819, illustrando-acom not«as,
para melhor intelligencia do texto. Oxalá que feliz êxito coroe
tão louvável intento 1
J. C. Fernandes Pinheiro.

HISTORIA

Galileo e a Inquisição.

Passavam por axioma histórico as torturas que contra Galileo
ordenara a Inquisição de Roma, para extorquir-lhe a relractação de seu systema Acerca do movimento da terra, e andava
em todas as bocas o famoso epur si muove. sublime protesto
da consciência contra a oppressão; veio porém a philosophia
da historia demolir o vetusto monumento tradicional, e derramar a luz da critica sobre este importantíssimo ponto dos
fastos do espirito humano.
A publicação das peças do processo de Galileo, incumbida
pelo SS. Padre Pio IX a monsenhor Marino, a das Cartas
dos homens illustres da Toscana, feita por Fabroni e reproduzida com grandes melhoramentos por Venturi nas suas
Memórias sobre Galileo, excelentemente compiladas n'um
bello trabalho do illustre Biot, inserto no 3° volume das suas
Miscellaneas scientificas e litterarias, não deixam a menor
duvida a tal respeito.
Pon lo em contribuição tão luminosos escriptos, ecingindonos principalmente ás deducções do sábio francez, vamos
expor a verdade-no processo de Galileo.
Remontemo-nos á época em que, havendo deixado Padua,
onde se achava sob a poderosa égide do senado de Veneza,
e dirigindo-se á Toscana, seu paiz natal, á solicitações do
grão-duquo Cosmo II, sustentou publicamente a theoria plane-
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argumentos
tariade Copernico, dcbellando com irrespondíveis
o systema astronômico de Ptolomeu.
revoltouComo sóe acontecer na apparição das novas idéas,
adverse o empirismo, dividindo-se em dous campos os seus
sarios.
Accusavam-no uns de visionário, e averbavam-no outros
deherege, por atacar as verdades da Escritura. Dcbalde ,
endereçou elle em
para d3fender-se desta ultima arguição,
1616 uma carta á grãa-duqueza de Toscaria, Chrisiina de
Lorena, na qual pretendia provar theologicamente que as recentes descobertas relativas á constituição do universo podiam-se maravilhosamente conciliar com os lermos da Escriptura.
Exacerbou cada vez mais o ódio dos seus contrários, as
transacções que com elles queria fazer o distineto astrônomo ,
que viu-se constrangido a comparecer perante o Santo OITieio
de Roma.
Não valeram a Galileo seus protestos, nem as suas supplicas; e a congregação dos cardeaes, nomeada pelo Papa,
emittiu o seguinte juizo : « Sustentar que o sol está collocado
« immovel no centro do universo, é uma opinião absurda,
« falsa em philosophia e formalmente herética, por ser ex« pressamente coulraria ás Escripturas; e sustentar que a
<i terra não se acha situada no centro do universo, que não é
« immovel, e sim sujeita a um movimento diário de rotação,
« é igualmente uma proposição absurda, falsa em philo« sophia, e errônea na fé. »
Tal foi o resultado da residência do sábio florenlino na
capital do mundo christão, durante os seis primeiros mezes
do anno de 1616; em cujo lapso de tempo escreveu uma
serie de cartas ao secretario do grão-duque Gurzio Picchena,
excellente homem e intimo amigo seu, em que narra suas
attribulações de espirito e desanimo; sem comtudo confiar-lhe
porescripto a serie de intrigas e meneios do mie era victima.
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De volta á Florença, proseguiu em seus trabalhos com
maior cautela, exposto constantemente ás suspeitas da Inquisição Romana: e assim decorreram os annos, que mediaram de 1616 a 1623, abrangendo os pontificados de
Paulo V e Gregorio XV. Sabendo porém que a 6 de Agosto
de 1623 subira á cadeira de S. Pedro o cardeal Maffeu Barberino, debaixo do nome de Urbano VIII, e recordando-se
da affeiçio que outr'ora lhe testemunhara, adinittindo-o em
sua familiaridade, edirigindo-lhe até uma mui lisongeira carta
acompanhada de versos latinos em seu louvor, pensou haver
raiado para elle o sol da esperança. Nem infundada era essa
conjectura, pois que endereçando o Papa a 8 de Julho de
1624 uma carta de saudação ao grão-duque, e nella enumerando as glorias da Etruria, não omiltiu as descobertas astronomicas de Galileo.
Encaminhou-se portanto á Roma na doce espectativa de
obter a revogação da sentença que condemnava a doutrina de
Copernico; bem depressa, porém, convenceu-se de que não
gosta de desdizer-se essa corte.
Como particular, pendia Urbano VIII para o systema peripatético; e conservava como pontífice uma decisão que entendia dictada pela prudência ecclesiastica: recebendo por
conseqüência o seu antigo amigo com a maior affabilidade,
fazendo-lhe presente de quadros, medalhas, agnus Dei, etc.f
comi o próprio Galileo confessa en uma das suas cartas,'
não aquiesceu aos seus desejos scientificos.
Profunda porém era a convicção de Galileo, não lhe consentindo seu espirito inquieto o abandonar a arena. Pensando
poder abrigar-se assaz com o mystico véo de um religioso
zelo, compoz os seus famosos Diálogos, em que comparativamente discutia os systemas de Ptolomeu e de Copernico, na
intenção, dizia elle, de mostrar aos estrangeiros que o salutar
edicto, que prohibiao ultimo, fora promulgado em Roma
com perfeito conhecimento de causa.
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são esses Diálogos uma
Sem nenhum apparato scientifico,
do Florcnça c de Veneza,
conversa entre duas personagens
com o nome de Simplicio
c um terceiro interlocutor, que
argumentos dos
encarre-a-se de reproduzir os invencíveis
cada qual o seu papel com
perinateticos, desempenhando
actores
summa habilidade. Representa-nos os dous primeiros
discudotados de grande instrucção, e sem preconceitos;
e so se rentindo, examinando, propondo suas duvidas,
o bom Simplicio
dendo á evidentes razões. F; pelo contrario
seu Aristóteles,
inteiramente escolastico, só admitlindo o
conforme as
e julgando da verdade e do erro das matérias
asserções do seu infalliveí mestre.
De extrema argúcia necessitava Galileo para fazer imprimir
e correr a sua obra: não sabendo se deveremos admirar mais
a concepção engenhosa dos seus Diálogos, ou se o modo fino
e delicado com que illudiu a censura.
Emprehendendo uma viagem áRoma em 1630, procurou
o mestre do sacro palácio e apresentou-lhe o seu livro como
uma innocente collecção de phantasias scientificas, rogandolhe que examinasse-as escrupulosamente, supprimindo tudo
o que lhe parecesse suspeito, censurando-o ífuma palavra
com a maior severidade. De nada desconfiando, leu o prelado a obra, e deu-a para examinar a um collega seu, que,
também não descobrindo cousa que parecesse suspeita, concordou que fosse outorgada a licença para a sua impressão.
Não estava porém superada toda a diííiculdade: restando
fazer estampar o livro cm Roma, onde os adversários de
Galileo não deixariam de descobrir a fraude de que lançara
este mão. Para neutralisar seus esforços, lembrou-se o celebre
mathematico de mandar imprimir o seu livro em Florençíi, e
tomando por pretexto uma moléstia contagiosa que então
grassava, e que diííicullava as communicações entre as duas
capitães, escreveu ao mestre do sacro palácio, solicitando a
permissão de imprimir o seu livro na Toscana, lazendo-o ahi
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novamente examinar. Oppôz o prelado algumas objecções,
talvez já suspeitando do artificio, e ao mesmo tempo pediulhe que lhe remettesse a approvação, que anteriormente
concedera, pretextando querer retocal-a. De posse desse
compromettedor documento, obstinou-se em não querer
devolvêl-o a Galileo ; apezar das suas vivas instâncias, já
por si, já por intermédio do embaixador toscano. Perdidas
as derradeiras esperanças, publicou a sua obra em 1632
com o simples beneplácito do censor florentino.
Indizivel foi a indignação que semelhante livro causou nos
theologos de Roma, quasi todos peripatéticos, não obstante
a precaução que tivera o autor de submettêl-o ao juizo da
Santa Sé, e a despeito das suas assevcrações de apenas pretender expor philosophieamenle os dous systemas de Ptolomeu e Copernico, sem fazer preferencia entre elles. A
nada clisto attendiam os antagoni.stas de Galileo, que obsíínavam se em não ver cm seu ultimo escripto senão um triumpho da doutrina do astrônomo polaco, reunido a um irrisorio desprezo da condemnação do Santo Ofiicio.
Ferido este tribunal cm seu amor próprio, ordenou ao
livreiro que suslivesso a distribuição da obra, deixando
entrever a possibilidade de mais severos rigores. Aterrado
Galileo com a nova procella que sobre a sua cabeça se formava, recorreu á protecção do grão-duque, que a 22 de Agosto
de 1632 mandou escrever pelo secretario de estado, Andréa
Cioli, a seu embaixador em Roma, que interviesse em seu
nome afim de fazer cessar a irritação suscitada contra um dos
seus servidores.
Cinco dias depois respondia-lhe Francisco Nicolini, acreditado junto á Santa Sé, e particular amigo de Galileo : « Não
« deixei de dirigir, como me foi ordenado, uma nota mui
« enérgica em favor do Sr. Galileo, pedindo que lhe fosse
« licito publicar o seu livro, já impresso com approvação das
« autoridades ecclesiaslicas, revisto e examina Io, tanto aqui
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limitou-se a
como em Florcnça.... A tudo isto, porém,
responder-me o cardeal Belarmino (um dos principaes
membros do Santo Officio e sobrinho do Papa) que levaria
as minhas representações ao solio pontifício , sem entrar
em mais explicações, por isso que são secretas as operacerlilicar-me das
ções do Santo Officio; terminando por
suas boas disposições para com o Sr. Galileo. »
N'outra missiva, datada de 5 de Setembro, refere Nicolini
uma conferência que tivera com o Papa a tal respeito, e a
S. para com a
profunda indignação que lhe testemunhara S.
condueta de Galileo, que buscara üludir a Santa Si, obtendo
subrepticiamente a approvação de um livro , cujas doutrinas
haviam anteriormente sido condemnadas pela autoridade da
Igreja.
Acham alguns biographos a explicação dessa implacável colera de Urbano VIII contra Galileo na circumstancia de julgarse elle ridicularisado na personagem de Simplicio. O facto é
que nas freqüentes praticas que tivera com o sábio toscano em
1624 expuzera-!he longamente os argumentos que no seu
entender deveram fazer prevalecer o systema de Ptolomeu
sobre o de Copcrnico: e esses argumentos deparava-os elle
reproduzidos, refutados, e achincalhados nos Diálogos, quando
postos na boca de Simplicio.
Poderia ainda achar natural explicação a esse gracejo , se
não tivesse Galileo a malícia de attribuir ao seu burlesco
interlocutor estas palavras de calculado alcance: exte argamento devo eu a uma eminentíssima e doutíssima personagem.
Ora, essa eminentíssima e doutíssima personagem . a que
Simplicio se referia, não p.idia ser senão o Papa. Inde ira?.
Teve ainda durante o resto desse mesmo mez o embaixador
de Fernando II varias conferências com o Papa e os cardeacs
do Santo Oííicio, de que dá conta ásua corte, sem que por
fôrma alguma pudesse aplacar os irritados ânimos: chegando a ser admoestado que guardasse silencio a tal respeito

«
«
«
«
«
«
«

GALILEO E A INQUISIÇÃO.

59

se não queria pessoalmente iniorrer nas censuras iuquisitoriaes.
Doze dias depois dessa singular admoestação, intimou o
inquisidor de Florença a Galileo a ordem expressa da congregação do Santo Oíildo de Roma para que se dirigisse no
espaço de um mez á esta ultima cidade, afi:n de apresentar-se
ao padre commissario do mesmo tribunal, de quem devera
receber um certificado.
Em vão allego'! Galileo sua velhice a^gravada pelo estado
valetudinario em que se achava, confirmado por um atlestado
do seu medico, endereçando-o ao embaixador Nicolini. Nada
podendo obter pelas vias diplomáticas, recorreu ás reiteradas
supplicas ao Papa e aos mais influentes cardeaes, que alfim
concederam-lhe uma prorogação de alguns dias ao prazo
ulteriormente designado; e ifuma das suas cartas dirigidas
ao grão-duque em data de 13 de Novembro di 1632 narra
miudamente as altas diligencias que teve de empregar para a
obtenção de tão exíguo resultado.
Demorando-se porém a partida em razão do máu estado
de sua saúde, escreveu-lhe Nicoüni em data de 15 de Janeiro
de 1633, instando com elle para que se decidisse a emprehender a viagem do melhor modo que pudesse « porque aiiás,
dizia elle, temo que não vos façam alguma violência. » Cedendo a tão imperativas razões, deixou Galileo a sua pacifica
residência d'Arcelri para dirigir-se á Ro na, apeando-se na
embaixadatoscana a 43 de Fevereiro desse mesmo anno,
onde, por insinuações do cardeal Barberino, conservou-se
occulto sem receber pessoa alguma, esperando que fosse
favorável á sua causa tal proceder.
A 27 desse mes no mez e anuo annunciava oífieialmenle
Nicolini a Urbano VIII a chegada de Gaüleo, fazendo valer
seus sentimentos de submissão ás ordens da autoridade ec-.
clesiastica: ao que respondia-lhe o Papa « que estava resolvido a tratal-ocom insólita clc.ncncia, permitindo-lhe que
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residisse em casa do embaixador, cm vez dc ser transferido
para o Santo Ofíicio, do que os próprios príncipes não eram
isentos, sendo conduzido um da casa dos Gonzagas á Roma
por um familiar do dito Santo Officio, e recolhido á prisão
durante todo o tempo do seu processo; e que, sc dc tal sorte
favorecia a Galileo, era unicamente em consideração para
com Sua Alteza o grão-duque, a cujo serviço tinha a honra
de pertencer. »
Emquanto se preparava o processo não perdia tempo o
diligente embaixador florenlino, que tendo podido saber o
nome dos cardeacs nomeados para a congregação, a que por
ordem superior devera ser aííeclo esse negocio , obteve quo
o seu soberano escrevesse-lhos cartas especiaes de recommendação em prol ds Galileo.
Em uma longa carta datada de 9 de Abril, instruo Nicolini
ao grão-duque da deliberação do Papa, de mandar recolher
ás prisões do Santo Officio o aceusado (embora
por limitadissimo tempo), a despeito das instantese humildes representações qus contra tal alvitre apresentara.
Julgamos interessante para o leitor o conhecimento integral
do officio que por essa oceasião fez o embaixador chegar ás
mãos do secretario de estado Cioli. «Conforme a communica« ção que me transmitlira o cardeal Barberino, apresentou-se
« esta manhãa o Sr. Galilo
perante o commissario do Santo
« Officio, que recebeu-o com as mais benevolas
demonstra« ções de apreço. Mandou-lhe designar
para seu aposento,
« nao as câmaras, ou gabinetes secretos destinados
aos in« diciados, mas a própria residência do fiscal
do tribunal,
« dc modo que não sò habita entre os
officiaes do Santo
« Officio, mas conservam-so-Hie abertas
as portas e ampla a
« faculdade de passear
pelo interior do palácio. Julgava o
venerando
ancião poder regressar na mesma noite á esta
.«
« casa, porque fura immediatamente interrogado;
fez porém
« vor o commissario ao meu secretario,
em cuja companhia
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fora, que não lhe era possível aquiescer a esse
pedido sem
ulteriores instrucções. Póde-se comtudo esperar
que curta
será a demora, porque, como me fizeram veros cardeaes
Barberino e Bentivoglio, e até o próprio Papa,
procede-se
neste negocio por meios inteiramente desusados, em aítenção ao zelo de Sua Alleza pelos interesses da Inquisição,
Não ha exemplo de processos feitos,perante esse tribunal'
sem que os accusados sejam levados ás
prisões, e ainda'
mesmo ao cárcere; sendo-lhe de summa utilidade a circumstanciade pertencer ácasa de S. AUeza, e haver-se hospedado na residência de seu embaixador; sendo publico
que os bispos, prelados e pessoas qualificadas, apenas
chegam á Roma, são immediatamente recolhidos ao castello, ou ao palácio da Inquisição, e ahi
guardados com
extremo rigor. Permitte-se além disto que o seu criado
sirva-o e durma junto delle, que entre e saia todas as
vezes que Iheapraz; e, o que é ainda maior favor,
que
seja em minha casa preparado o seu alimento, e levado á
sua câmara pelos meus próprios criados. Como todos esses
obséquios são feitos em consideração á S. Alleza,
pretendo
dirigir os meus particulares agradecimentos á S. Santidade,
logo que o nosso pobre Galileo se veja livre desse incommodo. Emquanto não cumpro tão grato dever
para
com o Papa, fal-o-hei para com o cardeal Barberino,
que
diz-me o comm issario, grande interesse ha testemunhado
ao nosso com patriota, contribuindo poderosamente
para
adoçar o animo de seu beatíssimo tio. Afílige-se todavia
Galileo com as delongas, e exaspera-se por estar encerrado
no Santo Officio. Não deixarei de insistir, como tenho
feito até aqui, para a prompta conclusão deste
processo,
conforme os meus* desejos e intenções do nosso amável
soberano. Pa rece que lhe prohibiram, sob
pena de excommunhão, o revelar cousa alguma acerca das
perguntas
que se lhe tem feito; porque ao meu mordomo Tolomeu
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« não quiz nem ao menos deixar fallar a semelhante res« peito. »
A este precioso documento comprobatorio da maneira por
que foi tratado Galileo pela Inquisição Romana podemos
addicionar outro dc não menos valor. E' uma carta escripla
pelo eximio sahio a seu amigo Boccherini em data de 16 dc
Abril de 16:J3, na qual assim se expressa : « Em virtude da
« petição que dirigi a S. Em. o cardeal Barberino, creio que
« vai ter andamento o meu negocio, com a restricta obri« gação do mais absoluto sigillo, o que exige que viva eu
«isolado; gozando* porém de inteira liberdade de acção e
« de extraordinários commodos, tendo á minha disposição
« tres câmaras que fazem parte do aposento do fiscal do
« Santo Oííicio, com franca e ampla faculdade de passear
« por toda a extensão deste palácio*. Quanto á saúde, passo
« excellenlemente, graças á Deus, e ás preciosas iguarias
« com que não cessa de obsequiar-me o Sr. embaixador e sua
« virtuosa consorte , que summamente cuidadosa se tem
« mostrado em satisfazer com profusão á todas as minhas
« necessidades.»
Outra prova da indulgência com que foi Galileo tratado
temos na concessão que lhe fez o Santo Oflicio de regressar á
casado embaixador, quando ainda instruía-se o seu processo, para melhor medicar-se de um ataque de rheumatismo
que o acommetlêra. Em seu despacho do Io de Maio assim
communica Nicolini ao grão-duque mais esta graça, que ao
seu protegido se outorgara: « Hontem, quando menos o es« perava, entrou o Sr. Galileo nesta residência, posto que não
«esteja ainda findo o seu processo. Cumpre attribuir este
« insigne favor ao cardeal Barberino, que a requerimento
« do padre commissario resolveu. por si mesmo e sem con.
« sultar a congregação, restituir-lhe a liberdade, afim de
« que possa restabelecer-se dos seus habituaes incommodos,
« que ultimamente mais se hão aggravado. »
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Neste período intermédio da celebre causa de Galileo
deuse uma oceurrencia, que essencialmente caracierisa
a Índole
de dous homens, cujos nomes tantas vezes vemos
citados de
envolta com o do grande astrônomo. Referimo-nos
ao embaixador Nicolini, e ao secretario de estado
da Toscana
Andréa Cioli. Sabe-se que este ultimo, cujo animo
grosseiro
e avarento estigmatisa a historia, administrava a fazenda
do
grao-duque, e julgando que Galileo já estava muito caro a seu
soberano, enviou ao diplomata florentino um despacho
em
que se lê o seguinte paragrapho: «Julgo dever recordar a
« V. Ex., que escrevendo-lhe para
que recebesse na em« baixada ao Sr. Galileo, assignei a este favor o
de
« um mez, além do qual cumpre que as despezas prazo
corram
« por sua conta. »
A tão sórdido c«aIeuío respondeu Nicolini
por estas nobres
e cavalheirosas palavras:
« Roma, 15 de Maio de 1633.—O Sr Galileo
passa admira« velmente; seu processo porém ainda não chegou á conclusão,
« ficando no emtanto isolado nesta residência, com o
grande*
« desgosto de não poder fazer algum exercido.
Quanto ao
« que me communica V. S., que entende S. Alleza não dever
« fazer face ás suas despezas além do primeiro mez, devo
« significar-lhe que não me convém entrar em explicações
« com elle a tal respeito, emquanto for meu hospede, to« mando sobre mim toda a responsabilidade, por isso'
que
« não excederá todn a despezade 1 i a 15 escudos
por mez •
« e quando mesmo residisse aqui meio anno elle, e o seu
« criado, não subiriam os gastos á somma de 90 a 100
« escudos.»
Rodeado de attenções e carinhos pela familia Nicolini, via
Galileo approximar-se o desfecho do drama com crescente
anciedade. Novas concessões, novos favores faziam-lhe
prever
que a cólera pontifícia se ia mitigando, e que pouco teria de
receiar dos rigores inquisitoriacs: assim, por exemplo, ai-
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cançára o seu solicito e desvelado amigo que fosse conduzido
em carruagem fechada aos jardins da villa Mcdicís para fazer
hygienico exercício.
Três dias antes da conclusão do processo dava Nicolini
minuciosa conta da entrevista que tivera com o Santo Padre,
e tranquillisava nestes termos ao grão-duque: « Solicitei
« novamente a terminação da causa do Sr. Galileo, c asse« gurou-me S. Santidade que eslava ella finda, c que no
« decurso da próxima semana será elle chamado uma manhãa
< ao Santo Officio para ouvir ler a sua sentença. Suppliquei
« então ao Summo Pontifico que, cm consideração para com
« S. Alleza Sereníssima o nosso soberano, mitigasse os ri« gores que a sagrada congregação julgasse dever usar neste
« caso, acerescentando mais esta graça ás muitas outras de
« que S. Alteza tão grato se mostrava. Respondeu-me o Papa
« que nenhuma necessidade tinha S. Alteza de incommodar» se, havendo já concedido por sua causa tantas facilidades
ao Sr. Galileo. Quanto, porém, á causa, ajuntòu elle,
não é possível deixar de prohibir tal opinião como errônea
e contraria ás Sagradas Escripturas, que ex oro Dei foram
dictadas. Pelo que diz respeito á sua pessoa, conforme o
uso ordinário, deverá ficar na prisão por algum tempo,
por haver desobedecido «ás ordens que lhe foram intimadas
em 1616; mas que, apenas proferida a sentença, cuidaria
nos meios de tomal-a o menos aflíicliva possível, convindo
todavia que alguma demonstração penal existisse. Repliquei-lhe muito humildemente que se dignasse de attender
á avançada idade de setenta annos que
já contava esse
bom velho, e á sua perfeita sinceridade
(posto que não
fosse esta razão das melhores). Respondeu-me
que o
menor castigo que lhe poderia infligir seria o de encerral-o
por algum tempo em algum convento, não havendo ainda
determinado de que ordem seria elle. Para evitar
precedentes, quer S. Santidade que se torne bem
publico que
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mitigou os seus rigores unicamente em attenção
á S. Alteza
Sereníssima; e que só por essa razão continuarão
a ser
facultadas ao seu protegido todas as
graças possíveis. Até
hoje não annunciei ao Sr. Galileo senão a
próxima conclusão do seu processo e a prohibição do seu
livro, abstendo-me de fallar-lhe na punição
que terá de soffrer, não
só para não affligil-o , como para obedecer á recommendação do Santo Padre, que não
quer que o atormentem,
deixando por ultimo entrever a esperança de ainda
maior
clemência. »
Chegou finalmente o dia da leitura da sentença,
que teve
logar na igreja da Minerva e com a maior publicidade no
dia 22 de Junho de 1633.
Se Galileo tivesse sido submettido á tortura, como
pretenderam alguns historiadores, devera ser em época anterior;
e cremos ter amplamente demonstrado que durante a sua
primeira reclusão, isto é, de 12 a 30 de Abril, não recebera
Galileo nenhum tratamento afflictivo; resta-nos dar conta do
que se passou nos dous últimos dias em que aguardou no
Santo Oíficio a publicação da referida sentença, o que faremos citando o oíficio com que Nicolini communica ao seu
governo este acontecimento:
« Roma, domingo 26 de Junho de 1633.—Segunda-feira
« de noite (20 de Junho) foi o Sr. Galileo chamado ao Santo
« Oíficio, para onde encaminhou-se terça-feira (21), e ahi
« ficou. Quarta-feira (22) levaram-no á igreja da Minerva,
« perante os cardeaes e prelados da congregação, onde não
« somente leram-lhe a sentença, como fizeram-lhe abjurar
« a sua opinião. »
Tratando da promulgação da sentença, e dosfactos á ella
posteriores, prosegue nestes termos: « Determina a sentença
«. a prohibição do seu livro, e a sua própria condemnação
« nas prisões do Santo Oíficio, durante o tempo que aprouver
« ao Santo Padre, por haver desobedecido á intimação que
K.
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se lhe fizera a dezeseis annos. Immediatamente (jmbito)
commutou S. Santidade esta pena em uma detenção no
jardim de Trinità dei Monte (Villa Mcdicis), para onde
conduzi-o eu sexta-feira (24 de Junho), c onde actualmente
se acha', aguardando os effcitos da clemência dc S. San lidade Parece-me mui afflicto da punição pessoal que
lhe fora imposta, c que grandemente sorprendeu-o; quanto,
porém, ao seu livro, esperava que fosse esse mesmo o seu
destino. »
Se soffresse Galileo a tortura na sessão dc 21 de Junho,
para que conceder-lhe-hia o Papa a graça de ser transferido
immediatamente para os deliciosos jardins da Villa Meâicis ?
E como teria podido escapar este cruel tratamento á perspicacia de Nicolini, que tantas e tão reiteradas provas lhe dera
de sua solicitude ?
Obteve ainda a prestante amizade dc Nicolini que fosse
abreviada a temporária detenção de Galileo na Villa Mcdicis,
sendo-lhe em poucos dias concedida a licença dc ir residir
em Sienne, no palácio do arcebispo Ascanio Piccolomini,
seu velho amigo. Julgar-se-ha do apreço que fazia o prelado do sábio pisano pelo seguinte bilhete, que endereçoulhe em data de 12 de Junho, convidando-o para a sua
companhia:
« A experiência que tenho do habitual vagar dessa corte
« consola-me do sentimento que experimento cm ver re« tardar-se o instante em que será a minha casa honrada
(« com a vossa presença. Como porém as ultimas intenções
« manifestadas por S. Santidade promettem-vos prompta c
« favorável solução, podereis lançar mão de uma liteira, ou
de qualquer outro meio de conducção, certo das minhas
« boas disposições em servir-vos: não ambicionando eu outro
« titulo senão de vosso verdadeiro e sincero amigo. »
Pôde alfim Galileo deixar Roma quarta-feira ü de Julho de
1633, e á 10 escrevia Nicolini á sua côrlc • « O Sr, Galileo
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« partiu quarta-feira passada cm muito boa saude
para Sienne
« e manda-me dizer de Viterbo
que andou quatro milhas
* a pé com um tempo fresquissimo. »
E' indubitavel que um velho, que
por prazer dá tão grande
caminhada a pé, não pôde ser o mesmo
que quinze dias antes
tivesse experimentado os horrores da tortura.
Para terminar a odysséa de Galileo, diremos
que após
cinco mezes de residência em casa do seu respeitável amigo
o arcebispo Piccolomini, tornou em principios de Dezembro
de 1633 á sua predilecta habitação d'Arcetri, na vizinhança
de Florença, com a expressa condição de receber a
pouca
gente e de não reunir assembléas acadêmicas.
Confrontemos agora as peças do processo de Galileo; vejamos o que se passou nos quatro interrogatórios a que teve
de responder.
Teve logar o primeiro a 12 de Abril com as formalidades
usuaes; e perguntando-lhe o commissario se sabia
por que
razão fôra chamado á Roma, respondeu: « Julgo que é
para
« dar conta do livro que ultimamente
publiquei. Assim o
« julgo, porque, poucos dias antes de ser intimado a com« parecer em Roma, foi recommendado, tanto ao livreiro,
« como a mim, de não expormos esse livro á disposição do
« publico; recebendo além disto o livreiro ordem de remetter
« o original ao Santo Officio de Roma. » Sendo instado
para
dizer qual era o livro que suspeitava haver-lhe causado tão
grande incommodo, disse : « E' um livro escripto em dia« logos, versando sobre a constituição do mundo, dos dous
« grandes systemas (astronômicos), e da organisação do céo
« e dos elementos. » E sendo-Ihe mostrado um livro intitulado — Dialogo di Galileo Galilei, Linceo, etc—, impresso
em Florença em 1632, reconheceu-o como seu, composto ha
dez ou doze annos, e em cuja composição empregara sete
ou oito.
*
Interrogando-se-lhc por que motivo não declarara ao mestre
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do sacro palácio a intimação que lhe fizera cm 1G16 o cardeal
Belarmino, replicou « que não linha no referido livro sus« tentado, nem defendido a opinião da mobilidade da terra
« e da estabilidade do sol, demonstrando antes a opinião
« contraria, e quão débeis e inconcludcnles (sono invalidi
« e non concladenti) eram os raciocínios de Copernico. »
Reuniram-se novamente os juizes delegados no dia 30 de
Abril, e, segundo o testemunho de monsenhor Marino, foi
. essa sessão em grande parte oecupada por um discurso de
Galileo, em que confessava humildemente não se haver eslrictamente conformado com a prohibição que outr'ora lhe fizera
o Santo Officio de sustentar e ensinar quovis modo a já condemnada opinião da mobilidade da terra, desculpando-se
dessa falta pelo natural pendor que têm os autores de diálogos,
de fazerem fallará cada personagem com toda a força e subtileza imagináveis, em prol da opinião que se lhes atlribuc.
Pensando escapar á acção judiciaria por uma nova subtileza, offereceu-se para acerescentar duas novas conferências
aos seus Diálogos, em que refutaria de modo incontestável
a opinião censurada pela Igreja. Baldado foi mais esse csforço do seu agudo engenho; pois que não quizeram os juizes
aceitar o pacto que lhes propunha em troca da suspirada
liberdade.
A 10 de Maio recebeu outra intimação para comparecer
perante os juizes processantes, significando-sc-lhe que apresentasse dentro de oito dias suas razões de defesa si
quas
facere v\ãt, aut intendit. Á semelhante intimação respondeu
o aceusado: - Ouvi o que me acaba de dizer V. Reverencia: e
t por única defesa, e afim de mostrar a sinceridade e
« das minhas intenções, sem pretender completamentepureza
des« culpar-me de haver cabido em algum erro,
entrego-lhe
« este escriplo, acompanhado de um atteslado
firmado pelo
« cardeal Belarmino; confiando absolutamente na
bondade e
« clemência do tribunal. »
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O ultimo interrogatório fez-se a 21 de Junho. Comparecendo nesse dia Galileo ante os officiaes da Inquisição, foi-lhe
perguntado desde que tempo tinha elle por verdadeira a opinião de Copernico? Disse: « Antigamente/isto é, antes da
« decisão tomada pela sagrada congregação do índice,
era
« eu indifferente ás duas opiniões de Ptolomeu c de
Coper« nico, porque ambas
podiam ser verdadeiras de fado (in
« natura); mas, desde que foi determinado este
ponto pela
« prudência das autoridades ecclesiasticas, cessou em meu
« espirito toda a ambigüidade, e eu tive e lenho
por ver« dadeira a opinião de Ptolomeu; isto é, a immobilidade da
« teria e a mobilidade do sol. »
Havendo-sc-lhe objedado que depois da citada época seguia elle a doutrina reprovada, havendo impresso o livro dos
diálogos, retorquiu:«Quanto ao livro dos diálogos, comecei-o,
« não porque tivesse por verídica a opinião de Copernico,
« mas tão somente na persuasão de ser útil ao publico, ex« pondo-lhe «as razões naturaese astronômicas, que podem
« ser produzidas, t«anto por esta, como pela de Ptolomeu:
« procurando provar que nenhuma deltas tem a força de
« argumentos demonstrativos; convindo, para proceder-se
« com segurança, recorrerá determinação tirada de mais
« sublimes doutrinas, como manifestamente se vê em muitos
« logaresdos ditos Diálogos. D'onde concluo que, depois da
« referida decisão emanada das autoridades superiores, não
« segui, nem sigo a opinião anathematisada. »
Terminados os interrogatórios, baixou a sentença, de que
já demos noticia, e cuja integra, assim como da a abjuração
de Galileo, damos cm addilamento.
Por esta singela exposição do que realmente passou-se no
famoso processo do Galileo, verão os leitores que nenhuma
outra tortura soffreu o exímio astrônomo senão a que devera
resultar ao seu espirito, essencialmente livre, da abjuração
das suas mais intimas e profundas convicções, sendo con-
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demnado a subscrever ao erro, tendo em suas mãos a tocha
da verdade.
Vê-se ainda que o celebre e pur si muove é uma dessas
phrases felizes e de circumstaiicia, (jue jamais foram pronunciadas. Nenhuma testemunha ocular, nenhum contemporaneo fazem delia menção , demonstrando a humilde attitude de Galileo, seus protestos c retractações, que linha
bastante pressa de respirar ares livres, não podendo passarlhe pela mente o provocar de novo as iras de um tribunal,
de cujas garras tão felizmente escapava.
J. C. Fernandes Pinheiro.

SENTENÇA

DOS CARDEAES

CONTRA

DO MESMO , EXTRAHIDAS

GALILEO , SEGUIDA DA AIUUIIACÀO
—NOVO-ALMAtiESTO—
DO
DE J. U. RIO-

CIOLI.

Nós Gaspar Borgia, do titulo de Santa Cruz de Jerusalém.
Fr. FelixCentino de Asculo, idem de Santo Anastácio.
Guido Benlivoglio, idem de Santa Maria do Povo.
Fr. Desiderio Scaglia, idem de S. Carlos, chamado de Cremona.
Fr. Antônio Barberino, idem de Santo Onofre.
Laudivio Zacchia, idem de S. Pedro in Vinculis, chamado
de S. Sixto.
Berlingerio Gypsio, idem de Santo Agostinho.
Fabricio Verospio, idem de S. Lourcnço w
et perna.
Francisco Barberino , idem de S. Lourenço pane
in Damaso.
Martinho Ginetli, idem de Santa Maria-Nova.
Por misericórdia de Deus, cardeaes da Santa Igreja Romana
e inquisidores especialmente nomeados
pela Santa Sé Apóstolica contra a heresia.
Tendo sido tu, Galileo, filho de Vicente Galileo,
florentino,
de idade setenta annos, aceusado no anuo
de 1615 a este
Santo Officio, de teres por verdadeira a falsa
doutrina de que
o sol esta immovel no ccnlro do universo,
líyrando a terra

¦!*,'.< -\i^ iíWLÍU&i^IM^SllaSB^

GALILEO E A INQUISIÇÃO.

71

em urn movimento diurno, ensinando semelhante doutrina a
teus discípulos; mantendo correspondência com alguns mathematicos allemães; publicando algumas cartas acerca das
manchas solares, nas quaes explicavas a mesma doutrina como
verdadeira, e respondias ás objecções tiradas das Escripturas,
que contra ti se faziam, interpretando as referidas Escripturas segundo o teu entendimento ; e contendo uma de tuas
cartas dirigidas a um teu antigo discípulo proposições contrarias ao verdadeiro sentido e autoridade das Sagradas Escripturas:
Querendo este S. Tribunal prevenir os inconvenientes e
damnos, que dahi provinham, e cresciam em prejuízo da
santa fé, por ordem dos Em. Srs. cardeaes desta Suprema e
Universal Inquisição foram qualificadas pelos Theologos Qualificadores as duas proposições relativas á estabilidade do
sol e o movimento da terra, abaixo mencionadas:
W uma proposição absurda e falsa em philosophia a de
estar o sol collocàdo no centro do universo, e sem movimento algum; além de ser expressamente contraria á Sagrada Escriptura.
FJ igualmente absurda e falsa em philosophia, e theologicamente considerada como contraria á Fé,. a proposição
que sustenta não ser a terra o centro do universo, nem immovei; sendo antes sujeita a um movimento diurno.
Desejam!) porém proceder para comtigo com toda a benignidade, determinou a Sagrada Congregação, reunida em
presença do Santo Padre no dia 25 de Fevereiro do anno do
Í6ÍG, que o Em. Sr. cardeal Bclarmino te intimasse que
abjurasses inteiramente a supracitada doutrina, não podendo
jamais ensinal-a, nem defendêl-a, nem tão pouco tratar
delia: e se não aquiescesses ao referido preceito fosses encarcerado.
Em cumprimento ao dito decreto, foste admoestado no
dia seguinte em presença do Em. Sr. cardeal Belarmino pelo
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commissario então em exercício, perante um notario e testemunhas, ehavendo promettido que nunca mais deferiderias
semelhante doutrina, nem por palavras, nem por escripto,
foste despedido.
E para que totalmente se abolisse tão perniciosa doutrina,
nem jamais causasse grave deirimento á verdade catholica,
emanou o decreto da Sagrada Congregação do índice, pelo
qual foram prohibidos os livros que tratam da mencionada
doutrina, que foi declarada falsa, e inteiramente contraria
à Sagrada e Divina Escriptura.
Apparecendo porém ultimamente um livro, publicado em
Florença, no annopróximo passado, em cujo frontispicio
via-se que eras tu o seu autor, tendo por titulo: Dialogo di
Galileo Galilei, delle due massimi sistemi dei Mondo Tolomaico e Copernicano, c conhecendo a Sagrada Congregação
que da impressão causada por esse livro crescia cada vez mais
a falsa opinião do movimento da terra e da estabilidade do
sol, foi o dito livro cuidadosamente examinado; e desçobrindo-se nelle a transgressão do preceito que te fora intimado, e que tu no supramencionado livro defendias a opinião quejáfóracondcmnada, e como tal em tua presença
declarada; assim como que nesse mesmo livro, por meio de
subterfúgios, deixaste indecisa e expressamente provável o
que por fôrma alguma pôde ser provável, depois de haver
sido considerada como contraria ás Sagradas Escripturas;
Por cuja razão foste por ordem nossa intimado á comparecer perante este Santo Oíficio, onde, depois de havêl-o
examinado, confossaste debaixo de juramento que fora o dito
livro por ti escripto, e mandada imprimir; c confessaste
também que dez, ou doze annos depois de receberes a intimação supra, começaste a cs::rever esse livro, e que para a
sua publicação pediste licença, oceultando aos censores a
circumstancia de ser-te defeso o professares, defenderes, o
ensinares por qualquer fôrma semelhante doutrina;
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Confessaste igualmente que escrevêras o referido livro,
para que o leitor pudesse julgar os argumentos falsos de que
se serviam os adversários, e confrontasse-os com os da verdadeira doutrina, desculpando do erro em que cahiste com
a allegação de que nos diálogos convinha deixar aos contrarios suas próprias subtilezas, procurando sobrepujal-as;
E como, sendo assignado o conveniente tempo para exhibires a tua defesa, apresentaste o certificado autographo
do Em. Sr. cardeal Belarmino, passado para que te defendesses das calumniasdos teus inimigos, que propalavam que
tu abjuráras e foras punido pelo Santo Officio; em cujo certificado lê-se que tu não abjuráras, nem foras punido, porém
somente intimada a declaração feita pelo Santo Padre, e promulgada pela Sagrada Congregação do índice, na qual declara-se que a doutrina do movimento da terra e da estabilidade do sol é contraria á Sagrada Escriptura, não podendo
por isso ser defendida nem professada. E como não se faça
ahi menção da cláusula de ensinar por qualquer fôrma, naturalmente te olvidaste delia depois do longo período de
quatorze a dezeseis annos, sondo essa a razlo de haveres
omittido esse preceito, quando imploraste a faculdade de
imprimir o teu livro; allegaudo esta circumstancia, não para
desculpar o teu erro, mas sim para caracterisal-o antes de
vaidade do que de*malicia. Esse mesmo certificado, porém,,
aggrava mais a lua causa, em vez de attenual-a; por isso que
nelle se faz expressa menção de ser a dita opinião contraria
á Sagrada Escriptura, o que não obstante te atreveste a occupar-te com ella, defendôl-a, o artiüciosamente buscar divulfeita-,
gal-a, calando aprohibição que anteriormente te fôra
Parecendo-nos, pois, não estar bastantevicnte m*inifesta a
tua intenção, indicámos ser necessário qus fosses submettido
a um rigoroso exame, no qual (sem prejuízo das cousas què
confessaste, e que contra li sc dcduzem acerca da tua intenção) respondeste catUoiieaamle. Por cujo motivo, ha-
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vendo maduramente examinado e considerado o merecimento
da tua causa, juntamente com as luas confissões c desculpas,
e tudo o mais que por direito deve ser visto e attendido >
c definitiva sentença:
pronunciamos contra ti a infrascripta
Portanto, invocado o santíssimo nome de N. S. Jesus
Ghristo e da Gloriosíssima sempre Virgem Maria, por esta
nossa definitiva sentença, que proferimos neste tribunal, precedendo o juízo e conselho dos llll. Mestres da Sagrada Theologia, e doutores de um é outro direito acerca da causa perante
nós controvertida, entre o magnífico Carlos Sincero, doutor
em ambos os direitos, e procurador fiscal deste Santo Ofiicio,
de uma parte , e de outra tu, Gaüleo Galilei, réo presente
interrogado e confesso, dizemos, julgamos c declaramos que
tu, Galileo, pelas razões que constam dos autos e que livremente confessaste, to lornastc vcriementonicntc suspeito, a
este Santo Ofiicio, de heresia, por creres e professares uma
doutrina opposta ás Sagradas c Divinas Escripturas; isto é,
que o sol está no centro do universo , c que pôde mover-se
do Oriente para o Occidente; que move-se a terra, não sendo
ella o centro do universo ; sustentando mais que semelhante
opinião podia ser considerada pelo menos como provável, c
isto depois do uma forma! declaração, que a tinha por falsa,
e contraria ás Sagradas Escripturas; havendo por consequencia incorrido cm todas as censuras estatuídas c promulgadas pelos Sagrados Cânones e mais constituições geraes eparticulares, ordenadas contra os delinqüentes de tacs delidos:
ordenamos, pois, que para que possas ser absolvido, abjures
com animo sincero e detestes os supracitados erros, c heresias
contra a Igreja Catholica c Apostólica Romana , na conformidade da formula que te será apresentada;
E para que semelhante erro e transgressão não fique absolutamenle impune, para que no futuro sejas mais prudente,
servindo de exemplo a outros, afim de
que se abstenham de
semelhantes delidos. determinamos
que por publico edicto
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seja prohibido o livro dos Diálogos de Galileo Galilei, e te
condemnamos a seres, recolhido a um cárcere deste Santo
Ofíicio pelo tempo que nos parecer necessário, e ordenamos,
a titulo de saudável penitencia, que recites por espaço de três
annos, uma vez eada semana, os sete psalmos penitenciaes,
reservando-nos o direito de moderar, alterar, ouderogar
em todo, ou em parte as mencionadas penas e penitencias:
E assim dissemos, pronunciamos, declaramos, determinamos, condemnamos, e reservamos, deste e do melhor
modo e fôrma que em direito podemos e devemos.
Assim pronunciamos nós infra-inscriptos:
F., cardeal de Asculo.
G., cardeal de Bentivoglio.
¥., cardeal de Cremona.
Fr. Antônio, cardeal de Santo Onofre.
B., cardeal Gypsi.
F., cardeal Verospi.
M., cardeal GinettL

ABJURAÇAO DE GALILEO.

Eu Galileo Galilei, filho do fallecido Vicente Galilei, fiorentino, de idade70 annos, presente a este juizo e ajoelhado
perante vós, EEm. e RR. Srs. Cardeaes, Inquisidores Geraes
de toda a Republica Christãa contra o peccado da heresia,
tendo diante dos meus olhos os Sagrados Evangelhos, que
toco com as minhas próprias mãos, juro ter semprecrido,
actualmente crer, e com o soccorro de Deus sempre crer em
tudo o que crê, prega e ensina a Santa Igreja Catholica e
Apostólica Romana; declaro, sendo-me ordenado pelo Santo
Ofíicio, que renuncio a falsa doutrina, que pretende que
esteja o sol fixo no centro do universo, mo vendo-se únicamente a terra, não podendo jamais professar, defender, e
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ensinar por fôrma alguma a referida doutrina, por ser ella
contraria ás Sagradas Escripturas; escrevi, e mandei imprimir
um livro em que trato desta já condemnada doutrina, e
produzo razões em prol da mesma com grande efficacia e sem
dar nenhuma solução : sendo por essa razão vehementemente
suspeito de heresia. Desejando porém agora afastar dos ânimos
de VV. EEm., e de todos os fieis catholicos esta vehcmente
suspeita contra mim concebida com toda a razão, com sinceridade, e longe de toda a dissimulação, abjuro, amaldiçôo»
e detesto os supraditos erros e heresias em geral e cada um cm
particular, e juro que jamais darei motivos a que se possa
conceber contra mim semelhante suspeita; antes se conhecer
algum herege, ou suspeito de heresia, denuncial-o-hoi a este
Santo Oflicio, ao Inquisidor, ou ao Ordinário do logar onde
me achar. Juro igualmente eprometto, de cumprir e observar
as penitencias, que me são, ou puderem ser impostas por
este Santo Officio. Se acontecer, porém (o que Deus não parmitta), que deixe eu de cumprir alguma das referidas promessas, protestos e juramentos, submetto-me á todas as penas
esupplicios que pelos Sagrados Cânones e outras Constituições
geraes, ou particulares foram determinadas e promulgadas:
assim Deus me ajude e os Santos Evangelhos, que com as
minhas próprias mãos toco. Eu, supramencionado Galileo
Galilei, jurei, prometti e obriguei-me, na fôrma acima referida,
e em fé do que subscrevi com a. minha mesma mão o presente
termo da minha abjuração, e recitei-o de verbo ad verbum.
Roma, no Convento de Minerva, hoje, 22 dc Junho de 1633.
Eu, Galileo Galilei.

CANTOS ÉPICOS
A CABEÇA DO MARTYR
E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça
o. levada a Villa-Kica, aonde em logar mais
publico
delia será pregada cm um poste alto até
o tempo
que
a consuma.
(Sektinça da ai cada.)

E' dia! — 0 sol já doura o alto cume
Do Itacolumi, gentil mancebo
Que o índio converter-se em pedra (1) vira;
Cantando, a turba dos mineiros folga,
Distinguindo no fundo da batéa
O áureo metal, ou nos cercados leitos
Dos turvos ribeirões, que além se escapam,
Os diamantinos grãos, rivaes do prisma.
E' dia! — Já lá segue a caravana
Dos reaes quintos — o suor dos povos —
Pelos íngremes trilhos tortuosos
Da serra altiva, que os cabeços ergue
Calvos, arrepiados—ou cingidos
De donosas palmeiras, como outr'ora
O selvagem buçal — senhor das selvas —
— Rei sem sabêl-o, de um famoso império,
A fronte ornava de vistosas plumas!
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E' dia! — De um azul bello e sem nódoa
Se ostenta o céo ; a natureza ri-se
Na pompa e gala das mimosas flores,
Que efíluvios perfumaes (2) aos ares mandam;
Murmura a briza; o rio se cspreguiça;
E as aves trinam cânticos de amores;
Tudo é alegre, mas turbada e lugubrc
Desperta a nobre filha das montanhas ,
Villa-Rica— o empório das riquezas,
Aonde de João, quinto no nome ,
Tem a faustosa corte o sou celleiro
De diamantinos grãos, de grãos de ouro,
Cópia não vista de thesouro immenso,
Que as frotas annuaes ao reino levam,
Acendendo a cubiça em lusos peitos;
Arcadia do Brazil, que afoita soube
Cantar de um povo escravo a liberdade,
Mãi de heróes (3), que desterro estão soffrendo!
E' dia! — Sobre a praça vê-se um posto,
E sobre elle hasteada uma cabeça;
Mirradas faces, moribundos olhos (4)
Ainda vertem lagrimas de sangue; •
Longos cabellos, mal encanecidos (5),
Fluctuam ao passar da triste briza,
Que geme, como um peito angustiado.
O povo é triste; a mãi ao seio estreita
A innocente filha, que não ouse,
Pelas desertas ruas percorrendo ,
Ir no poste fitar innoxias vistas;
Passando o viandante a fronte curva;
Leva na mente a prece, a dòr no peito,

A CABEÇA DO NARTVB.

As lagrimas nos olhos, n'alma a crença,
E a expressão, que expira á flor dos lábios:
« — Martyr da liberdade, eu te saúdol.... »
E o filho de Erin (6), que em duros ferros
Pagou seu pasmo por um novo império,
Brada em seu coração : — « Baldado exemplo!
Improficua lição da tyrannia !
Resurge da oppressão a liberdade
Dos martyres o sangue não se extingue;
— Germen fecundo —phenix da vingança,
Sobre a terra produz e heróes pullulam!...
Remido o povo , adora o cadafalso,
Qual symbolo de fé, que ao céo se eleva! .
De quem era a cabeça? Se o selvagem,
Bárbaro filho dessas brenhas rudes,
Aqui viesse, e suspendesse o passo,
Diria que arrancado havia sido
Ás cahiçaras, que as tabás contornam (7)
Onde em hasteas erguidas também tinha
Os craneos dos valentes inimigos,
Que devorara nos festins da morte!
Negreiros, Camarões, Henriques Dias
Jurariam ver nella a fronte exangue
Do traidor (8), que vendêra-se aos contrários,
E aos estranhos abriu da pátria as portas!
O sol, que a vira, resurgindo bello ,
Pela primeira vez sobre esse poste,
Torvo entre as sombras se sumiu do oceaso
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E sobre elle entornou a escura noite
O luto envolto nas sombriastrcvas;
Apenas sob a abobada celeste
Brilham da cruz as fúlgidas estrcllas;
E' mudo tudo; as ruas são desertas,
Eavilla, prostrada ante os altares,
Vota em silencio a Deus ardentes preces.
Do poste erguido um vulto se approxima;
Mysterioso envolve-o negro manto ;
Desabado chapéo lhe cobre a fronte:
Pára; estremece; turva-se-lhe a mente,
E ao poste se apoiando, o poste abraça;
Mas a hastea fatal se agita e treme;
Rumoreja a cabeça; ave de agouro
Solta, voando, desusado grito.
Breve a vertigem foi; o animo voíta;
E o vulto, a larga fronte descobrindo,
Corre a dextra nas trancas, que lhe descem
Pelos occültos, torneados hombros;
Cruza depois os braços; alça os olhos ;
E suspirando n'estas vozes rompe:
« — Eis a infame justiça, a vil vingança!
O opprobrio — a affronta á denodada villa,
Que um momento pensou em liberdade!
Quitação da derrama não cobrada!....
—Blasphemia atroz á obra de Deus vivo
(9),
insulta
um
e
a
humanidade
Que
avilta;
povo
Presente indigno—galardão cobarde —
Do régio tribunal, da atroz alçada!
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Oh! maldição aos vis, que a pátria offendem!
Gloria ao martyr! Benção sobre o seu nome! »

Calou-se. A briza perpassando geme
Nos longos pinheiraes dos ermos valles;
E a ave de agouro esvoaçou de novo,
Soltando tristes, agoureiros pios.
E o vulto proseguiu: « —- Eu sei que um martyr
No patibulo expiou o amor da pátria;
Que outros em vil desterro a morte affrontam
Nos areaes de inhospitos desertos;
Porém não sei ao certo Dá-se acaso ?
Talvez— pôde bem ser de horror me gelo t
Frio tremor me côa pelos ossos....

« Ai! me sinto morrer mas a incerteza....
Oh! a incerteza me envenena a vida....
Como sem elle vivirei no mundo!
Viuvo o coração de amor tão puro
Findar-se-ha nas ancias da saudade,
Na aridez do pezar que me confrange;
Em vão a mente reproduz em sonhos
Quanto fruí sem saciar meu peito,
— Volcão que em chammas abrazou-se outr'ora,
E hoje sem erupção se extingue, acaba!
O que vale a lembrança do passado ?
O que gozei e gozarei ainda
Que pague o que hoje soffro?... Ave mesquinha,
Encontro o caçador e não o amante;
Vejo o ninho boiando sobre as agoas
R. B. III,

6
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Da cheia immensa que inda inunda os campos,
Sinto a fermenta, e não descubro o íris,
Que magestoso liga o céo á terra! »
Calou-se. A briza perpassando geme,
Nos longos pinheiraes dos ermos valles;
E a ave de agouro esvoaçou de novo ,
Soltando tristes, agoureiros pios.
E o vulto proseguiu: « — Quem quer que sejas,
Oh! porque não te animas n'este instante ?
Oh! porque me não vês e não me fallas ?
ÀhlDize se és quem penso — duvidosa —
Animo tenho, escuda-me a coragem;
Inda uma vez um só signal me basta;
Faze tremer a hastea que sustem-te,
Ou rumoreja com o passar das auras
Falia no pio d'ave dos agouros,
Com suas azas roça-me esta fronte
Ou invisível, qual da morte o espectro ,
Toca-me as fibras que estremeça eu toda... .
Animo tenho em paga desse gozo
Nos frios lábios te darei um beijo
Sim, beijarei a fronte onde brilhava
Da pátria independência o pensamento
E onde o estro borbulhando, ardendo
N'esse delírio, que arroubava as almas,
Vertia em cantos amorosos sonhos!
E onde eu vivia qual risonha imagem
De amor, de graça, de belleza e encanto ;
Idéa fixa, a que jamais mesclou-se
Uma outra idéa que não fosse a amante! ».
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Calou-se. A briza perpassando
geme
Nos longos pinheiraes dos ermos valles;
E a ave de agouro esvoaçou de novo,
Soltando tristes, agoureiros
pios.
E o vulto proseguiu: « — Dourado sonho
De meu porvir de amor esvaeceu-se;
Bem te dizia: « Apressa-te! Vem cedo!
« Que esperas? Que te falta? Uma licençaf
« Dous annos (10) já lá vão!...., Ah 1 bem
sabias
Como eram lentas da saudade as horas.
Longo tempo esperei, louca de amores.
Vi depois enlutar-se a minha vida....
O meu véo nupcial ennegrecer-se,
Não servir o vestido
que bordavas (11),
Apagar-se o altar de nossos
votos,
O thalamo de amor cahir
por terra,
E da nossa união fugir o ensejo:
Vi-te perdido na traição envolto
E busquei te salvar.".... Ah! não te lembras
Do vulto (12) que a deshoras te dizia.« — Foge, evita a prisão, os teus avisa! »
E rápido, qual raio, se perdia
Pelas trevas da noite? Nem pensavas
Que abysmo immenso se. cavava e abria
Sob os teus pés!.... Ai! surdo não me ouviste
;
Eu em vão te esperei; — comtigo iria
Para onde? Onde amor nos desse um thalamo,
E o abençoasse Deus. Mentiu a musa
Prazeres pastoris; fruitos campestres
Poéticas flcções, sonhos da vida, (13),
Enganos d'alma, que jamais voltaram!
Désse-me ella hoje a choça amiga
Com seu tecto de colmo e frescas agoas,
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campos ,
Verdes colunas contornando os
saudoso
E o gado errando ao frêmito
Da frauta que o pastor meigo soprasse,
Satisfeito de si, nunca queixoso
»
De mim, ingênua companheira sua!
Calou*se. A briza perpassando geme
Nos longos pinheiraes dos ermos valles ;
E a ave de agouro esvoaçou de novo,
Soltando tristes, agoureiros pios.
E o vulto proseguia.. . mas distante
Cora da noite o vaporoso seio
Incerta luz, que a medo bruxolêa
Já mais distincta a vê.... um vulto a segue!
se occutta,
Quem será que, como elle, assim
Não em manto, que imita a densa treva,
Porém em brancas desusadas roupas ?
Alva mortalha o veste, qual espectro
De um justiçado Alampada funérea,
Que traz a dextra, lugubre derrama,
Clarão sinistro, pallido , qual astro
Que a luz reflecte de cinéreas campas
Quem será? D'ondevem? O que pretende<?
Toma o chapéo, afasta-se, procura
Ver quem é, indagar o que ali busca.
O vulto se approxima. Oh ! é um velho
De venerando aspecto e grave passo!
Longas as cans descendo se confundem
No largo peito com as espessas barbas;
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Acha brilhante de afiado gume
Contém a sestra mão, á cincta um gladio;
Pensativo no gesto, chega ; pára;
Mede com a vista o poste; e suspirando,
Assim exclama merencorio e triste:
— « Cesse a vergonha atroz, a affronta cesse!
Não mais o oppròbrio sobre a pátria pese!
Não mais de insulto esta cabeça sirva
Á nossa dor, aos filhos desta terra!
Sim , ô meu filho, vem dormir tranquillo
No seio de tua mãi, em chão de mortos,
Onde a cruz do Senhor seus braços abre,
Até que um dia a pátria livre seja,
E, novo império de Romanos novos,
Tua grata memória revindique!
Deus te condemnará, justiça humana,
A assemblea dos justos presidindo,
Coroado de gloria! A sua dextra
As obras pesará, não uma idéa,
Não uma causa, que não teve effeito,
Que tentativa nem chamar-se pôde!
Em Deus confio: — a humanidade um dia
Liberta a venda arrancará do erro ,
E sancta lei de amor e de igualdade
O Evangelho será dos povos digna.»
Diz, ergue a acha, e o golpe descarrega;
O poste treme como leve setta,
Que vai cravar-se a um tronco; convulsivo
Gyra o trophéo da morte, que o coroa.
E novo e ousado e mais seguro golpe
Desfecha o velho. O poste estala, tomba,
Palpitando no chão. Salta a cabeça
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E cahe, e rola até o negro vulto,
Que se ajoelha, a apanha, a abraça, a beija.
Suspende o velho a alampada; caminha,
Volteando curvo, tateando incerto
O frio chão, que mal a luz aclara ,
Quando uma voz mysteriosa e doce
Lhe diz:« — O que è que indagas ? O que buscas ?
A cabeça talvez de — »
« Tira-dentes(14),
(Lhe brada o velho com accento austero)
Dá-m'a se a tens; seu pai (15) eu sou, e devo
Cumprir de piedade um acto digno ! »
— « Toma, nobre ancião, e leva e dá-lhe
Logar entre os que jazem , que não seja
Affronta para nós, como esse poste,
Aqui alçado, qual ingente braço ,
Ao céo erguido a alardear um crime;
Até agora pensei — incerta — vaga —
»
Que era d'outrem
« Bem sei (lhe torna o velho,
As vistas lhe cravando com malícia,
Lendo nos olhos seus, talvez, seu nome!)
De algum bardo de amor que eternisasse
N'essas tão bellas e sabidas lyras,
Uma certa belleza e mais ditoso
Fosse.... que ao menos lhe coubesse o exílio,
Em que a esperança sempre alenta a vida,
E com a idéa da pátria nos afagas. »
O vulto respirou; — depois seguiram
Ambos por longos trilhos, caminhando
Silenciosos, como errantes sombras,
Ao pallido clarão da triste lâmpada,
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Té que pararam jundo de uma hermida;
Cedeu do velho a porta ao leve impulso,
Sobre os gonzos rangendo, e entraram ambos.
Ao romper dalva, ao toque dalvorada,
De Villa-Rica as torres resoaram
Aos sons funéreos, tristes e pesados,
Do merencorio toque da agonia,
Desperta a villa de pavor franzida ;
Vê-se por terra o poste — sem cabeça
Um não-sei-que de ledo alegra os peitos....
Um sorriso maligno trahe as faces
Do povo que enche a envilecida praça
Ha quem diga que viu pela alta noite
Um padre negro — um justiçado dalva!
Fazem-se indagações mysterio é tudo!
J. NORBERTO DE S.

S.
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NOTAS,

(1) Itacolumi, corrupção de Ita-conuni, mancebo de pedra,
nome que envolve a historia de uma metamorphose, talvez, da
poesia indiana. É o mais alto cume da serra da Mantiqueira, ramal
da de Ouro-Preto, na província de Minas-Geraes. A sua altura é do
perto de oito mil palmos acima do nivel do mar.
(2) Não é muito que a par de tantos substantivos , como perfume,
perfumaria, perfumeiro, perjumadeiro, perfumista, per fumador,
e perfumadura, tenhamos também os adjectivos perfumai e perfamoso. Venia para ellea ! Dixem-os passar.
(3) Villa-Rica figura aqui como cabeça da capitania de MinasGeraes. Oh conjurados mineiros de 1789, que soffreram o exilio,
nasceram pela maior parte em differentes villas da capitania e ainda
em outros logares do Brazil, como Rio de Janeiro, S. Paulo, etc
(4) Sei que moribundo é o que vai morrendo, e qu« os olhos de
um decapitado não podem ser senão mortos. Não pinto aqui o que
seriam realmente , mas o que pareceriam ser. Assim dizemos de um
morto, ainda não desfeito de todo pela morte : «x — Parece que está
vivo !»
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(5) Tradicional. — Haviam-lhe crescido durante os dous annos,
onze mezes e onze dia.s dc sua prisão.
(6) Nicoláu' Jorge, joven irlaivlez. Residiu no arraial do Tijuco, onde era empregado na junta da real extração. Admirado
da fertilidade, riqueza e vastidão do Brazil, disse que o paiz offerecia todos os recursos para vir a ser um grande império, iudependente e livre como os Estados-Unidos. A idéa tornou-o cotnplice da
conjuração mineira. Denunciado pelo tenente-coronel de auxiliares
Bazilio de Brito Malheiros do Lago em 5 de Abril de 1789, foi preso
e retido ineomm única vel na cadôa publica de Villa-Rica , onde o interrogaram nos dias 22 e 30 de Junho do mesmo anno.
O silencio sobre o seu destino é ínysterioso !... Creio quo o soltaram ; não o sei ao certo; talvez que a historia da diplomacia
ingleza nos explique ainda um dia.
(7) Cahiçaras, trincheiras que defendiam as ,suas taèás ou aidêas.
(8) Calabar.
(9) Considerado o homem em sua generalidade como a obra prima
do Creador.
(10) Histórico.—Disse-o o próprio desembargador Thomaz Antônio
Gouzaga em seu primeiro interrogatório, em 17 de Novembro de
1789, achando-se incommunicavel n'umdos segredos da fortaleza da
Ilha das Cobras; e deprehende-se da attestação do capitão-general
visconde deBarbacena , governador da capitania de Minas-Geraes,
datada da Cachoeira do Campo a 23 de Maio de 1789.
(11) Histórico. — No seu segundo interrogatório , na fortaleza da
Ilha das Cobras , onde se achava incommunicavel, cm 3 de Fevereiro de 1790, o desembargador Thomaz Antônio Gonzaga respondeu
que na sua casa achavam-se hospedados o coronel Ignacio José de
Alvarenga, e o vigário da villa de S. José, Carlos Corrêa de Toledo,
e que nella era freqüente o Dr. Cláudio Manoel da Costa; e
por isso poderiam elles conversar sobre a conjuração sem que elle
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respondente fosse participante , nfto obstante estar na mesma sala ,
por empregar-se em bordar um vestido para o seu casamento , entretenimento de que nunca se levantava senão para a mesa. Entre
os seus bens seqüestrados nota-se um dedal de ouro.
(12) Histórico.—A appariçao de um vulto mjsterioso, que segundo o testemunho de uns era um homem , e segundo o de outros
era uma mulher, embuçada numa capa negra , com um chapèo desabado enterrado até os olhos, que vai pela noite de 17 ou 18 de Maio
de 1789 bater á porta de um ou outro conjurado, communicar-lhe
que está trahido e denunciado, e aconselhar-lhe que fuja; a sua
imprudente divulgação pelo desembargador Thomaz Antônio Gonzaga; as indagações particulares feitas a respeito pelo capitão-general
visconde de Barbacena , as quaes se seguiram á prisão do mesmo
desembargador; o interrogatório- do bacharel Diogo Pereira Ribeiro
de Vasconcellos na cadêa de Villa-Rica, e o comparecimento no
palácio do Dr. Cláudio Manoel da Costa , afim de darem explicações
sobre esta appariçao mysteriosa, e a attestaçâo do ajudante de ordens
A. Xavier de Rezende relativamente a esteobjecto, offerecem aigumas paginas de colorido romântico á historia da conjuração mineira , ás quaes dovo o assumpto d'este poemeto, digressão do pensamento , quando confeccionava a obra — A conjuração mineira em
1789, estudos históricos sobre as primeiras tentativas para a independência nacional, baseados em numerosos documentos origimes
existentes no archivo da secretaria de estado dos negócios do imperto.
—
(13) Sirvo-me desta palavra' como um substantivo do verbo
fruir —, e não como uma corrupção da palavra frueto.
(14) Joaquim José da Silva Xavier, por antonomasia Tira-dentes,
nasceu em Pombal, termo da villa (então) de S. João d'el-Rei, em
1748. Era alferes do regimento de cavallaria paga da capitania
de Minas-Geraes. Denunciado pelo coronel Joaquim Silverio dos
Reis, porlrtGunha Joaquim Salterio , como um dos chefes da conspiração mineira , que projeetava a independência do Rrazil 33 annos
antes de sua proclam ação, foi em 10 de Maio de 1789 encontrado
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em um sotão de uma casa d'esta corte da rua do Latoeiros, onde o
havia occultado Domingos Fernandes da Cruz, contractador da prata,
a pedido de D. Ignacia Gertrudes, senhora viuva que lhe era
agradecida por lhe ter curado a sua filha. Levado para a fortaleza da
Ilha das Cobras, e lançado em um de seus segredos, o interrogaram
nos dias 22, 27 e 30 de Maio. Tira-dentes, tomando toda a responsabilidade sobre si, confessa os seus projectos sem criminar , sem envolver um só de seus complices. Transportado depois para um dos
segredos das prisões da Relação, soffreu ainda oito interrogatórios e
acareações em 18 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 1790 ; 14 de Abril,
20 e 22 de Junho, 4, 7 e 15 de Julho de 1791. Condemnado â
morte com outros muitos Brazileiros, ouviu depois a commutaçao da
da sua; sem
pena de seus co-réos em degredo, e a confirmação
alterar-se, deu os parabéns aos seus companheiros, e padeceu a
morte como martyr da liberdade nacional, subindo heróica e corajosamente opatibulo no dia 21 de Abril de 1792. N'esse mesmo dia,
mas 292 annos antes , encontrava Pedro Alvares Cabral os primeiA sentença dos juizes de
ros signaes da terra de Santa Cruz
Tiradentes revela o mais execrável canibalismo, e perde toda a gravidade, que devia ter um tal instrumento, pelos insultos que atira ás
mãos cheias.
(15) Domingos da Silva dos Santos, casado cji» Antonia da Encarnação Xavier. Tira-dentes morreu com 48 annos,.segundo se
deduz dé suas próprias declarações; seu pai podia existir ainda por
esse tempo; não o sei; mas talvez Deus já o tivesse chamado á sua
gloria, bem como a sua mãi; sendo assim , não passaram por tão
amargas attribulações. Tira-dentes TI eixou uma filha menor, naturãl, por nome Joaquina , que viveu pobremente em Villa-Rica ,
em companhia de sua mãi. Alludem a estas infelizes os versos deste
poemeto:
O povo é triste; a mãi ao seio estreita
A innocente filha , que não ouse,
Pelas desertas ruas percorrendo ,
Ir no poste fitar innoxias vistas.

VIAGENS

Visita de S. M. I. o Senhor D. Pedro II á Cachoeira
de Paulo Alfonso (*).

No dia 16 de Outubro de 1859, ás 6 horas da manhãa,
deixava S. M. a cidade do Penedo, e soberbo sulcava o vapor
Pirajá as agoas do rio de S. Francisco, que até ali nunca
tinham sido devassadas senão por canoas e ajoujos. Completamente embandeirado, e tendo o toldo forrado de bandeiras das nações alliadas, em cujo centro estendia-se a
nacional, caminhava rio acima, orgulhoso da commissiío que
ia cumprir.
Pouco adiante da cidade do Penedo, á direita, está situada
a fazenda Boacica, de que é proprietário o tenente-coronel
Bittencourt, que na visita de S. M. aos diversos pontos da
cidade teve a honra de ser seu batedor. Repicava o sino da
capellinha da referida fazenda, para a qual concorria toda
a população soltando continuados vivas acompanhados de
foguetes do ar. Defronte, eá esquerda (província de Sergipe),
vê-se o povoado d . Carrapicho, com casas dispersas de telha
e de palha, formando uma bella vista e concorrendo para
mais piltoresco tornar o rio nesse logar.
Magnífica era a perspectiva: pela ponta da Boacica appa(*) Extractamos do Jornal da Bahia a narrativa da viagem de S. M. o Imperador á Cachoeira de Paulo Afibnso, escripta pelo seu redactor em chefe o
Sr. Dr. Francisco José da Rocha ; e do relatório do Sr. llalfeld a descripção da
famosa catadupa.
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recia a cidade do Penedo, envolta no manto da manhãa,
como uma mulher zelosa que corresse para espiar a festa
em que é protogonista o bem amado, que se havia desprendido de seus braços para ir admirar em outra parte os bellos
olhos e as fôrmas graciosas das suas semelhantes. O sol, que
então erguia-se, parecia ancioso por testemunhar o facto
novo que inscreveu nas agoas de S. Francisco uma pagina
immorredoura e cheia de resultados — para ir- contal-o á
todas as paragens onde houvesse de chegar a luz dos seus
raios —: e a lua, que ao mesmo tempo escondia se, dir-sehia que se apressava para ir revelal-o aos povos d'outro hemispherio, ou então vergonhosa occultar-se para ir mais
longe, entre a folhagem, admirar a magestade da terra que
ia dencontro á magestade das agoas.
A alguns minutos do povoado do Carrapicho demora o da
Saúde, onde um grande numero de mulheres corria a saudar
o Monarcha, desenhando-se no espelhado do rio.
Defronte do lado do Sul está o logar denominado Sabombira, notável por formar um sacco, onde falta sempre o vento,
por mais que haja no rio: é todo de escarpados, sob o qual
se diz que ha muitas riquezas dos Hollandezes. Até ahi os
terrenos das duas provincias são baixos e cobertos de verde,
mas nessa altura o da de Sergipe começa a ser montanhoso ;
distinguindo-se uma grande coroa, que se estende muito
além.
S. M. estava em pé na caixa da roda entre os presidentes
das duas provincias, para cujas margens olhava , tendo na
mão um grande papel que parecia um mappa.
Viu-se logo a Ponta d'Arêa, na ilha do Coqueiro, onde ha
apenas uma arvore desse nome: ahi estreita o rio, tendo
defronte uma grande montanha verde-negra. Na baixa dessa
montanha (provincia de Sergipe) ha um engenho do major
Leandro, na ponta da Terra-Nova, que é o nome da fazenda.

VISITA IMPERIAL Á CACHOEIRA
DE PAULO AFFONSO.
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Adiante, á direita, divisa-se um morro
coberto de pedra
côr de barro, apenas marchetado de algumas
arvores Bastante elevado, e adiantando-se sobre
o rio, descobria-se a
grande serra da Preaca, que fica á mais de 10 legoas
e
onde se diz que ha muitos metaes
preciosos. Sobre o MoiroVermelho avistava-se uma simples e elegante
ermida
continua«ao a SCTra <** «H». e à esquerda
a
.lVeDem
vúte de Própria, que vaidosa apparecia
e desapparecia por
detrás dos serros calcareos, até
que o Imperial Visitante a
ella chegasse. Encontram-se em diversos logares
do rio antes
dessa villa, camadas de pedras soltas, algumas
de grandes
dimensões, e fôrmas exquisitas,
que parecem ter rolado de
cima dos serros.
S. M. desembarcou em Própria ás 10 horas
da manhãa
A villa estava apinhada de povo,
que acenava com lenços'
e incessantemente ouviam-se foguetes estourando
no ar Tevê
logar o desembarque em uma ponte de madeira
com os cor
nmões forrados de verde e amarello. Recebido
debaixo'do
palho pela câmara municipal cujo presidente apresentoulhe uma chave de prata, passou o Imperador
por duas alas
formadas por um batalhão da guarda nacional,
commandado pelo tenente-coronel Medeiros Chaves.
Esperavam-no na ponte varias irmandades, sacerdotes
e
membros da com missão nomeada para recebei-o. Homens
mulheres, crianças, no geral bem vestidos, agitavam ramos
de café no meio de enthusiasticos vivas.
Dirigiu-se S. M. á matriz, onde assistiu a um Te-Deum,
em que ofliciaram os reverendos vigários Nunes, e Carvalho
sendo composto o coro dos reverendos Fr. Simplicio da San-\
tissima Trindade, Fr. José da Piedade, e Fr. José de
S.
Jeronymo.
Sahindo do Te-Deum visitou S. M. as aulas
primarias de
«ambos os sexos e a de latim; examinando meninos e meninas. Dirigiu-se depois á igreja do Rosário, á casa da
ca-
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mara, e percorreu a pé todas as ruas da villa, recebendo
flores, que lhe atiravam das janellas,
por toda a parte vivas e
a cujas demonstrações correspondia com a sua costumada
affabiiidade.
De volta recolheu-se S. M. a uma casa para isso destinada,
a honra de
onde foi servido um almoço, no qual tiveram
os presidentes das
tomar parte as pessoas da sua comitiva,
os membros da commissão
provincias, que o acompanhavam,
Jequiá, recebendo
de Própria , e os barões da Atalaia e de
depois as pessoas que o procuravam.
á matriz, as meninas da escola
Quando S. M. dirigia-se
encontro, vestidas de branco , e recipublica foram-lhe ao
atirando-lhe
taram-lhe uma simples e tocante allocução,
depois as flores, que em bellas cestinbas traziam pendentes
aos braços.
Mandando entregar ao vigário 40O$O00 para serem distribuidos pelos pobres da villa, e dando 50$000 para a liberdade de uma escrava, embarcou-se o Imperador ás duas
horas da tarde, íicando na villa o presidente e o chefe de policia de Sergipe, com todas as pessoas dessa provincia que
tinham ido recebêl-o.
Chegou ás duas e meia á povoação do Collegio , aldêa de
indios! na provincia das Alagoas, descendo a terra ao
som de repetidos vivas e foguetes, e por entre alas de indios
armados de arcos e flechas.
Encaminhou-se logo á capella, que é pobre e necessita de
reparos; percorreu a aldêa, e dirigindo-se a um dos indios,
que era o chefe, mandou que atirasse sobre um páu plantado
a 50 passos. Disse o indio que estava velho, com o olhar
pouco seguro, e receiava-se do vento forte, que então havia;
mas atirando, perdeu a primeira flecha e acertou a segunda.
Nessa humilde aldêa deixou S. M. 300$000 para os pobres.
Dahi sahindo ás tres horas, tres quartos depois passava pelo
lugarejo de Tibery, e ás quatro e um quarto chegava á po-
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voação de S.Braz, ainda menos importante do
que a do
Collegio, sendo acolhido com as mesmas manifestações
de
júbilo, e doando a pobreza com igual esmola.
Defronte de S. Braz, em Sergipe, existe a fazenda
de Campmas com uma bella casa e dependências, pela qual
S. M. ás cinco horas menos um quarto. Adiante, e do passou
mesmo
lado, vê-se a povoação de Jaguaripe, tendo uma capella
com
a invocação de Santo Amaro. Descobre-se em frente
uma
grande ponta alta, lançada sobre o rio, passada a qual avistase a pittoresca povoação da Lagoa Comprida, com a
capella
de S. Sebastião.
Em diversos logares da margem apresentam os terrenos
montanhosos em cima, ou em baixo, porções de
pedras como
lages soltas de grandes dimensões, fingindo tartarugas, tatus,
homens sentados, pelles estendidas, e vários outros objectos
que prendem a attenção do. viajante, e despertam a sua euriosidade.
Divisam-se pastando nas baixas rebanhos de carneiros, e
aqui e ali rezes grandes e gordas, testemunhando a força
vegetativa dessas ribas.
Defronte da Lagoa Comprida está a serra da Borda da Matta,
com três grandes pincaros cobertos de verdura.
A's 6 horas passou o vapor pelo Muguengue, braço do rio
que divide o termo civil do Penedo do do Traipú.
Do lado de Sergipe, em face ao Muguengue, é também
montanhoso o terreno com a encosta de pedra solta na maior
parte, amontoada em grande altura, e apresentando varias
e maravilhosas figuras. Fôrma essa immensa pedreira uma
curva chamada — Covão.
Em seguida do Muguengue está o insignificante povoado
do Aricury, e logo depois a capella do Amparo, com algumas
casas, formando um pequeno povoado por nome Rebello. Os
morros que ficam em frente, vindo desde a Borda da Matta,
estendem-se em uma espécie de saneia symetrica.
». B. III.
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Vê-se depois, da parte de Sergipe, os serros dos Três Irmãos, notáveis pela sua configuração e igualdade. Nessa
altura, havendo já escurecido, fundeou o Pirajá, c S. M.
passou para a galeota, que foi então rebocada pela canoa;
não querendo o Imperador arriscar durante as trevas o vapor
sobre as coroas.
A's 9 horas desembarcou na povoação de Traipú, onde
soltaram foguetes por mais de meia hora, estando todas as
casas illuminadas. Recolheu-se S. M. com a sua comitiva á
casa da câmara, accommodando-se as demais pessoas nas do
coronel Theotonio Ribeiro da Silva, e do capitão Benedieto
de Freitas Mello, de quem receberam excellcnte agasalho.
No dia seguinte, logo muito cedo . visitou o Imperador a
matriz, que tem a invocação de Nossa Senhora do O'; percorreu as ruas, viu as escolas, achando matriculadas na de
meninas 58, das quaes apenas freqüentaram 20; e 60 na de
meninos. Entregando ao vigário 350$ para os pobres, embarcou-se ás 91/2, sendo acompanhado pelo povo com muitos
vivas, e a que benignamente correspondia.
Nesse ponto estreita-se o rio quasi metade, sendo extreniíidodolado opposto (Sergipe) pela serra da Tahanga.
que
se lança sobre elle com bellissima configuração.
Meia legoa depois, desse mesmo lado, vê-se na serra da
Tabanga uma grande brecha, que prolonga-se
quasi perpendicular até ábase, abrindo a montanha de lado a lado, e
sendo conhecida pela denominação de — Buraco de Maria
Pereira.— Toda coberta de catingas é essa serra e
, por ella
acima ha monticulos de pedras azues, brancas o amarellas,
que tomam differentes fôrmas. Refere a tradição,
que uma
mulher, por nome Maria Pereira, habitara .Vumachoupana
dentro dessa rocha, occultando-se ali dos Hollandezes
S. M. saltou nesse sitio de calça branca,
e
chapéo de palha coberto de panno de linho.paletot preto,
A's 10 1/4 partiu dahi o Pirajá, rompendo
asagoas do
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rio, que vai de novo alargando-seum pouco, e cujas margens
são altas, e pedregosas, cobertas de monticulos, onde crescem
algumas poucas e enfezadas arvores. Descortina-se ao longe
a serra de Panema, e ao Norte o cimo da das Mãos, na
comarca de Traipú, assim appellidada por ter o feitio d'uma
mão fechada, vista pela parte superior.
A's 11 e 20 minutos chegou S. M. á villa do Curral das
Pedras, onde desembarcou, sendo recebido com as formalidades do estylo. Havendo assignalado a sua passagem por
novas provas da sua inesgotável munificencia, retirou-se para
bordo ao meio dia.
Apresentam dahi por diante as ribanceiras do rio cercas
de pedras, banheiros naturaes, pequenas furnas formadas
pelos rochedos. Bandos de patos banhando-se nos remansos,
enxames de pombas fendendo os ares, e sumindo-se além dos
montes ferruginosos, communicam a este sitio o mais aprazivel aspecto.
A' 1 1/2 hora passou o vapor pelo Sacco do Medeiros,
bella enseada do lado das Alagoas, á cuja frente prolonga-se
uma grande coroa. Por dentio do Sacco, e separado do rio
por um grande cordão de (erra, admira-se a grande lagoa
de Jacobina, onde existe vasta plantação de arroz.
Passou ás 2 horas o Pirajá pelo logar das Intans, extenso
e florescente valle, costeado por uma altissima serra, que
desce em fôrma de gomos. E' esse logar de grande fertili
dade, abundantíssimo em fruetas.
A's 3 1/4 avistou-se o Morro dos Prazeres, em cujo cimo
eleva se a pittoresca e risonha capella dessa invocação. E'
este monte pedregoso com catingas formadas por facheiros e
mandacarus, esgalhados como serpentinas, e por um capim
lanças.
grande, que dá hastes com a configuração de
Indo á terra, visitou S. M. a ermida que possue uma imae da parte
gem de tamanho natural. Defronte dessa capella,
das Alagoas, ha o povoado de Panema, e outro do lado di
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e tfonde corriam
Sergipe, ambos cobertos de vegetação,
ondas de povo para saudar o Imperante.
Lagoa Funda,
Passou às 5 horas o vapor pelo povoado da
Nossa Senhora do Roonde existe uma pequena ermida de
25 meninos. Via-se na
sario e uma eseola freqüentada por
decentemente vestida,
praiao capellão com toda a população
brancas, circue formavam os meninos filas com bandeiras
: - Vioa D.
ladas de fitas douradas, em cujo centro lia-se
Pedro II.
apenas noA's 5 3/4 apparecia a povoação do Limoeiro,
«ao mortavel pela possessão d'uma bella fazenda pertencente
gado da Torre na Rahia.
uma
Pouco adiante, e sempre do mesmo lado, descobre-se
inteiralinda perspectiva proveniente de dous morros, que
onde
mente iguaes em seus ângulos deixam uma aberta por
e
se avistam vários serros, sahindo uns detrás dos outros,
alguns em direcções paralleias. Denomina-se o mais notável
de —Morro do Faria.
Deslisava-se o vapor ás 6 1/4 por diante do povoado de
S. Pedro, aldêa de índios, situada na ilha do mesmo nome
um convento habitado
(província de Sergipe), e onde existe
conserva ha muitos
por um só frade capuchinho, que ali se
annos. Ahi, bem como n'aldêa do Collegio, occupa-se o povo
no fabrico da louça.
A's 8 horas chegou o Pirajá á villa do Pão d'Assucar, onde
desembarcou S. M. no meio do geral regozijo da população ;
e no momento de pôr o pé n'uma ponte de madeira adrede
letras eram cantadas
preparada, soou o hymno nacional, cujas
á
por um menino. Atravessando o grande areai que precede
villa, recolheu-se á casa de propósito preparada pela municipalidade, que indo receber o Monarcha levou um menino
vestido de anjo. Até muito tarde conservou-se o povo á porta
da casa dando vivas e tocando musica. Percorreu S. M. a
villa no dia 18 de manhãa, embarcando-se ás 7 horas, depois
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de haver deixado 600$ para a pobreza. Grande numero de
pessoas visitaram o vapor, e ouvindo uma mulher dizer que
era elle de força de 40 cavallos, perguntou onde estavam elles,
que não os via.
Ao deixar a villa do Pão dAssucar, passa-se pelo serro
deste nome, que assemelha-se a uma sentinella avançada,
impedindo que a impeluosidade fluvial perturbe a serenidade
das agoas, que em torno da villase espreguiçam. Estendemse em seguida, e de ambos os lados, collinas elevadas, áridas
e escabrosas. semeadas de serros que se separam apenas por
seus declives coberios de crestadas catingas. Do lado das
Alagoas vè-se o Cavallete, o Mampirá, o Páu-Ferro, todos
pedregosos; e da parle de Sergipe distingue-se o Sacco-Grande,
que olha para uma enseada.
Ao do Páu-Ferro succede o morro do Algodão, em que não
ha um só algodoeiro, e a este o das Trahiras, depois do qual
vem o da Serra-Grande, o do Riacho-Grande e o daQuiraba.
Da parte de Sergipe, depois do dos Patos, ha o da Travessada,
o do Riacho-Grande e do Cajueiro. Todos estes^morros são
de rocha, mas não figuram a qualidade de lousa que apresentam em grande parte os anteriores.
A's 9 1/2 passava o vapor pelo Bonito, logar que é considerado como mais perigoso, e onde começa a descobrir-se
pelo meio do rio cabeços de pedras, que ora se apresentam
fora d'agoa, ora se occultam, mostrando apenas um torvelinho
que os indica. Dizem as pessoas da localidade que dahi para
cima o fundo do rio é todo de pedra; reputando-se por isso
impossivel a continuação da viagem no vapor Pirajá, apezar
de somente calar dous e meio palmos d'agoa.
Estreito é o canal, e difficil a navegação pelas freqüentes e
successivas voltas, que cumpre dar, afim de evitar-se oscabeços
das pedras. Que não era porém impossivel provou-o o Pirajá
chegando até Piranhas, ultimo ponto a que aportam as meuores canoas, sem haver tocado nem de leve n'uma pedra.
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Não faltaram comtudo as cautelas, aconselhadas pelas prevenções e receio do perigo. Assim, pois, antes de chegar o
vapor ao Bonito, foram postados na popa dous homens,
armados de machadinhas, um á cada cabo que rebocava a
canoa, para—á primeira voz — cortarem-os, e livrarem o
vapor do reboque que lhe poderia ser nocivo. Era a canoa
bastante longa, e estava separada do vapor por duas, ou tres
braças de cabo: e sendo mui curtas as voltas que os cabeços
obrigavam a dar, seria factível que a extensão formada pela
canoa e pelo reboque impedisse a boa execução das manobras, sendo necessário para salvar o vapor perder a canoa,
que iria indubitavelmente, impellida pela correnteza, fazer-se
em estilhaços de cabeço em cabeço.
A vista dos dous porta-machados de sentinella aos cabos
do reboque era pouco agradável aos passageiros da canoa;
reinava apezar disso a alegria e a confiança entre elles. Felizmente fez a viagem sem que o menor exercicio tivessem os
fataes instrumentos.
Largos, e cobertos de arbustos, eram alguns dos cabeços
que se erguiam no rio; e extraordinária a correnteza formada
pelos offuscantes redomoinhos.
Depois do Bonito, apresenta-se o morro do Sacco, defronte
do qual desagoa o riacho das Arêas, que se entranha pela
provincia de Sergipe, em direcção á conhecida barra das
Cabaças. O viajante, que neste ponto voltar o rosto, e olhar
para o que atrás de si deixou, verá o rio atravessado por um
fio de pedras unidas como as contas de um rosário, sem descobrir entre ellas a mais acanhada passagem.
Ostenta-se pouco adiante o morro do Armazém, onde contempla-se um elegante povoado, outr'ora conhecido por esse
nome, e hoje pelo de Entre-Montes. Defronte do povoado ha
um grande serro de pedras vermelhas e lascadas. Tanto ahi,
como na povoação, manifestou-se o maior enthusiasmo por
occasião da passagem do vapor, correndo todo o povo a
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saudar o Monarclia, com vivas e foguetes, que aturdiam
os ouvidos.
Além do povoado avista-se uma grande collina, que em
seus cumes iguaes em fôrma d'um polygono, e alargando-se
até á base, ameaça rolar e afogar-se no rio. Prolonga-se essa
collina á grande distancia, tendo em frente a serra do Angico.
De Entre-Mon.es- para cima, até mais de uma legoa, estreita-se mais de metade o rio, e alargando-se depois pouco
menos do que no Penedo, Própria e Traipú.
A's 11 1/4 costeava o Pirajá o morro do Collete, em cuja
face eleva-se o de Sinimbú. A máxima largura do rio entre
esses dous montes será de 40 a 50 braças.
Faz parte o morro Sinimbú da serra das Piranhas, que estende-se até o povoado desse nome. Bandos de garças fendem ahi os ares, sustentando-se de peixe, a que declaram
a mesma guerra que as piranhas aos corpos humanos.
A's 11 1/2 passava S. M. pela Pedra do Matheus, enorme
rochedo erguido no meio do rio, terror dos canoeiros e dos
'celebre
viajantes,
pelos naufrágios que tem presenciado, enlregando as victimas á correnteza das agoas e á voracidade
das piranhas. E; nesse logar mais forte o redomoinho do que
em parte alguma do rio, epela posição em que se acha vão
a seu encontro despedaçarem-se as canoas , que não podem
resistir á levada. Franquearam felizmente sem o minimo
perigo o terrível Matheus o vapor e a canoa da esquadrilha
imperial.
Perto do morro do Couto, onde existe uma fazenda de gado,
alarga-se mais o rio, avistando-se dahi a serra da PiranhaPequena.
Nessa serra, e mui vizinhas á povoação, vêm-se duas cavernas no declive d'uma collina, e um grande talhado na
descera ha mais de
pedra aprumo, por onde conta se que
século um caçador com um veado ás costas e calçado de san-
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dalias, em procura de agoa do rio , que lhe saciasse a sede.
Cremos porém tal tradição inteiramente destituída de fundamento.
Reclina-se nessa serra a povoação da Piranha, ultimo ponto
a que se pôde chegar embarcado; e onde, ás 11 3/4, aportava o Pirajá.
Desembarcou S. M. com todas as pessoas que tiveram a
honra de acompanhal-o, sendo recebido por um grande
numero de pessoas, entre as quaes achavam-se as mais notaveis da circumvizinhaça de 20 legoas.
Ha talvez uma distancia de 40 passos do desembarque
á primeira casa, e caminhando-se por entre ardentíssimo
areai.
Divide-se a povoação em Piranha de cima e Piranha de
baixo, tendo cada um desses bairros de 25 a 30 casas; e
nessa occasião açoitava a febre o bairro inferior.
Chegando à Piranhas, havia o Augusto Viajante transposto
39 legoas; restava a jornada por terra.
Haviam anteriormente chegado á derradeira estação fluvial
alguns cavallos para conduzirem S. M., sua comitiva e as
demais pessoas; faltaram porém muitos, em razão de serem
esperados no dia seguinte.
Entre as pessoas que em Piranhas aguardavam o Excelso
Hospede, contava-se o Sr. major Manoel José Gomes Callaça,
a quem coube a satisfação de abrir e preparar grande parte
da estrada que conduz á cachoeira; tendo-se incumbido de
idênticas funcçõesem outros pontos o engenheiro Charambac,
seu ajudante o Sr. João Pedro Xavier, e o prestante cidadão
o Sr. tenente-coronel Pedro Vieira Júnior.
Sahiu S. M. de Piranhas ás 5 1/2 horas da tarde. Trajava
sobrecasaca de panno preto abotoada, calça de ganga, chapéo
de palha coberto de panno de Unho, luvas amarellas e botas
de couro branco.
Luzida era a cavalgada: mais de quarenta cavalleiros acom-
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panhavam o Imperador, que chegou ás 8 horas á fazenda do
Olho d'Agoa, arredada cinco legoas de Piranhas. Apenas
anoiteceu, deu o mais bello colorido á esta singular scena a
luz dos fachos que interrompia a escuridão.
Pernoitou S. M. no Olho d'Agoa, d'onde sahiu ás 41/2
horas da manhãa do dia 19, chegando ás 7 á fazenda do
Talhado, que dista dahi três legoas, em cujo sitio almoçou
e jantou. Do Salgado, onde pernoitou, sahiu ás 3 horas da
manhãa, achando-se na cachoeira antes do nascer do sol,
depois de um trajecto de cinoo legoas.
Sahindo de Piranhas, a estrada toma o alto da serra,
pela qual segue-se sem encontrar outras casas mais do que
cassas dos pousos, que são mesquinhas habitações pertencentes á fazendas de gados. Largo è o caminho, dando foigada passagem a três cavalleiros, e aberto em muitos logares
por cima de rochas, em outros atravessando riachos e lagoas.
Todo o terreno atravessado pela estrada è cheio de maçambiras, baraimas, quipás, chique-chiques, e de outras muitas
pequenas arvores, que com vantagem podem applicar-se
á construcção.
Ologaronde apeam-se os cavalleiros, que vão observar
a cachoeira de Paulo Affonso, é uma planicie pequena de
arêa, onde se levantam algumas pedreiras. Immediatamente
á ella começa a cordilheira de rochas que margina o rio
nessa altura, e estendendo-se pelo leito do mesmo, ergue-se
no meio delle formando essa maravilha, que o nosso illustrado Monarcha não quiz por mais tempo desconhecer.
No centro do areai tinham levantado um grande barracão
coberto de palha e forrado de panno branco, dividido em
três partes, das quaes a primeira tinha o-conimodo destinado
d'espera; e a
para S. M. repousar; a segunda, uma sala
terceira, maior do que ambas, a accommodação para a sua
comitiva.
Havia no aposento imperial uma cama bem preparada,
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doze cadeiras de jacarandá e um sofá'; era o pavimento
coberto por esteiras da terra. Era esse pavilhão circulado de
carahibeiras, tendo na frente a maior de todas coberta de
flores, e em cujo tronco descascado liam-se gravados os
nomes de todas as pessoas que tinham anteriormente visitado
a cachoeira. Nesse mesmo tronco, e em outro logar, foram
inscriptos os nomes de quasi todas as pessoas que acompanhavam o Imperador.
Além deste barracão, notavam-se muitos Outros distribuídos
sem symetria e muito mais singelos, aos quaes se recolheram
as demais pessoas que ali se achavam.
O observador, que de longe lançasse os olhos sobre aquella
planície coberta de barracões, apinhada de gente, que constantemente soltava foguetes, não deixaria de commover-se
com semelhante quadro.
Nem menos bello era o espeetaculo durante a noite, quando
numerosas fogueiras acendiam-se diante das barracas e dos
ranchos.
Descripção da cachoeira de Paula Affonso, extrahida do
Relatório do Sr. H. J. F. Halfeld, sobre o reconhecimento
do Rio S. Fruncisco, feito nos annos de 1852 a 1854.
« No começo da legoa 326a (distancia medida, seguindo
o curso do rio a partir da cachoeira da Pirapora, em legoas
de 20 ao grau) se mostra a grande cachoeira de Paulo Affonso
(assim denominada, provavelmente por ter na vizinhança
um sitio com o nome de — Tapera de Paulo Affonso).
« A sua primeira catadupatem 44 palmos e.6 pollegadas de
altura, e despenha-se em uma bacia guarnecida de rochas
de granito talhadas quasi a prumo, e inclinadas mesmo aigumas dellas para o lado inferior da corrente. Desta bacia
faz o rio uma rápida volta, formando um angulo recto na
margem esquerda; e precipita-se por entre alcantilados
penhascos no fundo de um abysmo, transformando-se em uma
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intumecida massa espumosa, cor de leite na apparencia,
através da qual se elevam a grande altura borbotões d'agoa,
apresentando um aspecto semelhante ao da explosão de uma
mina; dahi resulta a permanente existência de um espesso
nevoeiro, o qual, formado da extrema subdivisão das particuias aquosas arremessadas ao ar, está como pairando, a
uma notável altura, sobre o abysmo, para onde resvalam
estrepitosamente as agoas precipitadas; ora resolvendo-se
em chuva de aljofaradas gotas, em tempo sereno; ora arremessado por forte briza, vai regar longe o terreno adjacente
á margem opposta.
€ É interessante observar esta maravilha pela manhãa,
quando o reflexo dos raios solares produzem um magnifico
arco irisado, penetrando o nevoeiro elevado sobre a cachoeira.
« O ruido causado por esta catadupa è tão forte, quefallando
entre si duas pessoas, que estejam approximadas uma da
outra, vê-se o movimento dos lábios, sem que se ouça a voz
da que falia.
t A margem esquerda, sobre a qual adua perpendicularmente o rio precipitado da catadupa, é formada de rocha
sobre a superfície
granitica, e tem 365 palmos de altura
da agoa, tendo esta a profundidade de 120 palmos. O emmobate das agoas contra essa muralha produz nellas um
vi mento de vai-vem , semelhante ao das ondas nas praias ,
dahi
elevando, e abaixando alternativamente o seu nivel:
contem resultado não só o desmoronamento de uma porção
de
sideravel dessa massa granitica, mas também a formação
caja
uma espaçosa lapa, ou furna no interior da rocha,
entrada tem 40 palmos de largura e 80 de altura, prolonsendo dividida envdous
gando-se para dentro 444 palmos;
se acoutam mynadas
grandes compartimentos, nos quaes
se deu
de morcegos; e é por esta razão que á referida lapa
o nome de furna dos morcegos.
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« No redomoinho formado pela forte correnteza do rio,
tanto na bacia superior da cachoeira, como na inferior (a que
os habitantes do logar chamam—Vai-vem de cima, e Vai-vem
de baixo) encontram-se, chocando-se entre si, tocos de madeira, taboas, remos, etc., levados ahi pela corrente : observando-se, que os choques repetidos desses corpos , além de
dar-lhes, pela continuada fricção , fôrmas arredondadas, e
um certo grau de polimento, produzem na bacia inferior sons
harmônicos, que o vulgo toma, por um phenomeno mysterioso,
attribuindo-os á musica celeste, e algumas vezes os compara
ao toque de caixas de guerra. (Estampa H.) »
Da precedente descripção se infere que o movimento das
agoas, tomadas em massa, na cachoeira de Paulo Affonso,
differe notavelmente daquelle que produz a famosa cataracta
doNiagára,na America do Norte: porquanto, nesta, projecta-se o maior volume da massa liquida, formando urna só
queda sobre o leito inferior do rio, em uma differença de nivel
de 142 pés inglezes (198 palmos); ao passo que na cataracta
de Paulo Affonso, as agoas, precipitando-se na sua primeira
queda, da altura de 45 palmos, vão reunir-se eni uma vasta
bacia, d'onde são novamente arrojadas ein massa, resvalando
em larga rampa, singularmente accidenlada por numerosas e profundas anfractuosidades, até ganharem o leito
inferior do rio, em uma differença total de nivel de 365
palmos.
Para o observador intelligeute a cataracta do Niagára exprimirá melhor talvez as condições do bello artístico ; mas,
na presença do phenomeno de Paulo Affonso, o impressionará
inafc a originalidade do aspecto, o grandioso de uma natureza
selvagem.
A cachoeira de Paulo Affonso dista da foz do rio de S. Francisco 57 legoas; e é para sentir que o Sr. Halfeld, no seu
noticioso, e muito interessante relatório, não lizesse conhecer
a posição geographica de um ponto tão característico do im-
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portanto rio, que hábil, e laboriosamente explorou. (Observaçoes do extractador.)
S. M. percorreu tudo, á excepção da Caldeira do Inferno,
assim chamada a furna onde a agoa da cascata, achando
um vazio, redomoinha e ferve em grandes proporções, como
se estivesse n'uma caldeira de fogo.
Calçado com «assuas botas de montar, dispunha-se o Imperador a descer a uma fama, quando, escorregando, amparou^e com um braço resguardando o rosto, que estava
quasi a tocar na rocha. Apoiado, porém, em um bastão,
chegou ao logar que desejava examinar.
Antes de descer para a furna, S. M. sentado em algumas
pedras mais altas fronteiras ás grandes cascatas, admirou o
espectaculo e desenhou a lápis toda a cachoeira no seu álbum,
com extraordinária rapidez e admirável perícia. Além destas,
desenhou S. M. varias paisagens tomadas de lado do Pirajá.
Querendo S. M. chegar a uma das pedras mais altas, e
d'onde melhor se devassavam as cascatas, tinha necessáriamente de passar por duas poças largas, que enchiam e vasavam rapidamente. Diversas pessoas, tanto da comitiva,
como estranhas a ella, esperando que a poça ficasse vazia,
tinham saltado molhando-se sempre. Vendo isso S. M., não
esperou pela vasante; e mettendo-se por dentro da poça,
atravessou-a e ganhou a pedra alta.
Ahi vendo atacar um foguete do ar, disse: « Atacar um
foguete na cachoeira de Paulo Affonso, é o mesmo que
acender uma lamparina sobre um volcão. »
Tiveram vertigens algumas pessoas que desceram á. cachoeira; e uma senhora cahiu, ficando muito maltratada,
Havendo percorrido tudo, voltou S. M. para o barracão ,
onde chegou ás 10 horas.
A' tarde foi a cavallo apreciar d'uma eminência afastada
a cascata, que havia-o obrigado a fazer tão longa e penosa
viagem.
Das 10 horas da manhãa até ás 5 da tarde, não se pôde
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ir á cachoeira porque as pedras esquentam excessivamente.
Regressando de manhãa, da catadupa, o digno presidente
das Alagoas, teve a idéa de erigir nm monumento para commemorar tão fausto acontecimento. Foi essa idéa geralmente
abraçada, e n'um instante obteve-se uma considerável somma,
havendo assignaluras de 50095*, 4009? e 3009?.
Solicitando-se do Sr. conselheiro Mello o plano do monumento, prestou-se elle de bom grado, desenhando-o logo,
como o concebera. Deve assentar o edifício sobre um terraço
com quatro escadas. Será de coluninas de ordem dorica,
tendo em um friso superior a data da visita imperial; na
frente uma ellipse contendo a efíigie de S. M.; na face opposta
á inscripção do monumento, e nas duas lateraes, ellipses
iguaes, contendo uma o nome do Exmo Sr. ministro do
império, e a outra a do Sr. presidente da província. Serão na
base gravadosos os nomes de todas as pessoas que estiveram
presentes ao grandioso successo. Serão as ellipses de marmore branco, e o monumento formado de alvenaria formada
da pedra do logar com cimento romano. O laclrilho do terraço
será de mármore preto e branco.
Separado S. M. do logar onde isso se combinava, somente
por tapagem de panno, tendo tudo ouvido , apresentou-se
dizendo — que seria mais conveniente applicar essa quantia
para o melhoramento dos logares de descida e subida para a
cachoeira. formando se degráos nas pedras, pois que seria
isto proveitoso ás pessoas que lá fossem para o futuro. Resolveram então os circumstíintes que se fizesse o melhoramento indicado pelo Imperador, e além disso o monumento
anteriormente projectado.
A's 5 horas da madrugada do dia ti deixou S. M. com toda
a sua comitiva aquelles sitios, descansando nos mesmos
pontos em que estivera na ida.
Para os pobres do Salgado., Talhado e Olho d'Agoa, deixou
S. M. 600$, além de varias esmolas que dera aos decrépitos
que se lhe apresentaram.
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A's 8 horas da manhãa
dante á Piranhas, onde,
seguiu viagem rio abaixo
dades, e sendo por toda
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do dia 22 chegou o Augusto Vianembarcando-se no vapor Pirajá,
fazendo escala pelas mesmas localia parte victoriado.

Eis, benevolos leitores, o rápido e singelo esboço dessa
viagem, que tão fecundos resultados prognostica, e
que,
revelando ao sábio Monarcha um dos mais esplendidos
prodigios do seu Império, interessal-o-ha cada vez mais
pela
sua prosperidade e futura grandeza.

METROLOGIA
MEMÓRIA
SOBRE

A ADOPÇÃO

DO SYSTEMA MÉTRICO NO BRAZIL

E DE UMAJ3IRCULAÇÃ0 MONETÁRIA INTERNACIONAL

H*mo e Exmo Sr.-Encarregado por V. Ex. de examinar,
e dar o meu p«arecer sobre vários impressos inglezes,
que
acompanharam o seu officio de 10 do mez de Outubro findo,
passo a expender a minha opinião acerca do assumpto de que
elles tratam.
I.
Constam os mencionados impressos da seguinte, matéria:
1.° Dous relatórios annuaes (de 1858 e 1859) da Secção
Britannica da Associação Internacional, instituída no anno
de 1855, para o fim de promover em todos os paizes civilisados da Europa e da America, a adopção de um systema
uniforme de Pesos e Medidas, fundado sobre a base de uma
unidade linear invariável, tomada como padrão, e subordinada no seu desenvolvimento ao principio decimal, que
caracterisa a lei da numeração geralmente usada naquelles
paizes.
R. B. III.

$
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!• Dous bem elaborados opusculos, publicados pela referida Secção, tendo por objecto a sustentação dessa importante medida, tanto no intuito de facilitar as transacções
que fazem objecto do commercio internacional, como tambem por conveniência própria no interior de cada paiz.
3/ Uma abreviada noticia da origem, c motivos que determinaram a formação da referida Associação Internacional,
donde se tiram as informações que seguem.
Por occasião da Exposição Universal dos productos industriaes, que teve lógar pela primeira vez em Londres no
anno de 1851, e depois em Pariz no de 1855 , reconheceu-se
o grave inconveniente de serem avaliados os productos dos
diversos paizes, que ahi concorreram, em unidades de differente valor, peso c medida: e desde então aventou-se a idéa
da adopção de uma Metrologia uniforme para todos os paizes
ligados por interesses commerciaes.
Este pensamento, que já havia sido favoravelmente acolhido, e devidamente apreciado pelo Congresso Estatístico ,
que se reunira em Bruxellas no anno de 1853, e sustentado
pelo que o seguira em Pariz no anno de 1855, fora definitivãmente abraçado por uma reunião de 150 membros,
pertencentes a este ultimo Congresso, os quaes, sob a
presidencia do Barão J. de Bothschiid, tomaram a deliberação
seguinte:
« Os abaixo assiguados, afim de cooperarem ellicazmente
a bem da realisação da idéa em questão, determinaram
(mediante a approvação dos seus respectivos governos) formar
uma Associação Internacional, composta de membros escoIhidos de todos os paizes civilisados , os
quaes se comprometiam, nos seus respectivos paizes, por meio de commissoes ahi creadas, a promover a adopçío de um systema
uniforme e decimal, de Pesos c Medidas; e, sendo
possivel, também um systema monetário nas mesmas
condi.
ções. »
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II.
A idéa de uma Metrologia uniforme para todos os paizes,
ligados entre si pelas relações de commercio; e demais,
sendo subordinada ao principio decimal., na deducção dos
elementos que a compõem de uma unidade fundamental, de
grandeza invariável, e accessivel á verificação em qualquer
ponto habitado do nosso planeta, deve ser considerada como
um complemento necessário da Arithmetica que transmittiram os Árabes a todos os povos da civilisação moderna;
essa linguagem que hoje faliam geralmente as nações cultas,
nos misteres da vida em que o calculo numérico se faz necessario, mas particularisada em cada paiz, quando é applicada a medir a extensão, o peso e o valor; pelo emprego
de unidades arbitrarias, e diversamente systematisadas.
A conveniência de tão importante melhoramento, apreciado já pelos homens da sciencia de todos os paizes, foi
pela primeira vez reconhecida sole nnemente pela assembléa
constituinte da França no anno de 1790; a qual, em virtude
de uma proposição feita por Mr. de Talleirand (depois Prin cipe de Talleirand), decretou a formação de uma commissão
de sábios, para o fim de organisar um systeina metrologico
nas condições acima indicadas, o qual pudesse adoptar-se ao
uso geral dos povos civilisados.
Para dar execução a esse decreto, foram chamados a compôr a referida commissão os mais notáveis sábios da França ;
a saber:—Borda, Lagrange, Laplace, Monge e Condorcet;
sendo aggregados á essa commissão sábios de diversos paizes
da Europa, em virtude de convite feito pelo governo francez
aos de todos os paizes cultos, afim de collaborarem nessa
obra de interesse universal.
Empregou-se essa commissão sem perda dertempo nostrabalhos conducentes ao desempenho da sua importante incum-
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bencia: e havendo tomado, como ponto de partida, a adopção
do comprimento da quarta parte do meridiano terrestre (de
preferencia ao comprimento do pêndulo simples que bate
segundos, por variar essa grandeza nas diversas latitudes)
para servir de padrão primordial, donde fosse deduzida a
unidade fundamental do systema metrologico projectado;
fixou ella a grandeza dessa unidade em —^ do quarto do
meridiano, e deu-lhe a denominação de metro . palavra grega
que significa — medida.
O comprimento do quarto do meridiano foi determinado
pela medição effectiva do arco de cerca de 12" do meridiano
que,passando por Pariz, termina ao Sul na ilha hespanhola
denominada—Formentera—, no Mediterrâneo; e ao Norte no
parallelo de Greenwich: e achou-se equivalente a 5.130,740
toezas.
Dado esse passo, fixou a commissão a grandeza de cada
uma das unidades principaes de superfície, de capacidade
e de peso, em relações determinadas com a unidade fundamental: ás quaes deu denominações tiradas do grego ; e aos
múltiplos, e submultiplos decimaes das mesmas, denominações compostas, derivadas do grego e do latim, como adiante
se verá.
Pelo que respeita á unidade de valor, considerada como
parte integrante do systema metrologico, tomou a commissão,
para represental-a, um determinado peso (5 grammos) de*
prata.ao titulo de T^ de lino; dando-lhe a denominação de —
Franco —, a qual é fraccionada em 1, 2, 5 e lOcentimos,
representados por moedas de cobre: sendo os múltiplos expressos por 10, e 20 francos, representados por moedas
de ouro.
Os motivos que determinaram a Commissão a nacionalisar
assim a denominação da unidade monetária, afastando-se
do
principio que seguira a tal respeito, relativamente aos ele-
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mentos do systema, na parte concernente á extensão e ao
peso, foram talvez os seguintes:
1.° A escolha da prata, para servir de padrão monetário,
poderia não ser facilmente aceitável em todos os outros
paizes, onde o ouro fizesse aquellas mesmas funcções, em
virtude de hábitos seculares, como acontece em França, a
respeito da prata.
2.° Qualquer que seja a unidade monetária, ouro ou prata,
adoptada em cada um dos outros paizes, como base do systema monetário, submettido no seu desenvolvimento ao principio decimal, é somente essencial,para satisfazer nesta parte
ás condições da metrologia geral, que seja exactamente definida a relação entre aquella u n idade prin ei pai e o Franco;
ficando por outra parte subordinada semelhante determinação (na hypothese de ser*essa unidade monetária representada por ouro) ás variações que possam ter logar no valor
comparativo dos dous metaes no mercado geral.
No fim de 11 annos de aceurados e penosos trabalhos, foi
o systema metrologico, que vimos de descrever, adoptado
definitivamente por lei em França, sob a denominação de—
Systema Métrico.
Laplace, apreciando essa obra de reconhecido interesse
social, exprime-se
para as sciencias, e para os usos do trato
do modo seguinte:
« Não se pode ver o numero prodigioso de medidas, não
somente usadas por differentes povos, mas até por uma
mesma nação; as suas divisões extravagantes e incommodas
conhecer, e comparar;
para o calculo; a difficuldade de as
o
emfim, o embaraç) e as fraudes que dahi resultam para
commercio; sem considerar como um dos maiores serviços,
a adopção de um
que os governos podem fazer á sociedade,
systema de medidas, cujas divisões uniformes se prestam
maneira
facilmente ao calculo, e que sejam derivadas, da

118

REVISTA

BRAZILEIRA.

menos arbitraria, de uma medida fundamental indicada pela
mesma natureza.
« O povo, quecreasse para si um semelhante systema,reuniria, á vantagem de colher os seus primeiros frudos, a satisfação de ver o seu exemplo imitado por outros povos, que
o reconheceriam por seu bemfeitor: porquanto, o império
lento, mas irresistível da razão, subjuga com o andar do
tempo os ciúmes das nações, e vence todos os obstáculos,
que se oppoemá posse do bem geralmente reconhecido.
« Taes foram os motivos que determinaram a assembléa
constituinte a encarregar á Academia das Sciencias tão importante objedo. O novo systema de pesos e medidas é o resultado do trabalho dos seus commissarios, auxiliados
pelo
zelo, e luzes de muitos membros da representação nacional.
Este systema, fundado sobre a medida dos meridianos terrestres, convém igualmente a todos os
povos: não tem elle
relação com a França senão pelo arco do meridiano
que a
atravessa.
« Para multiplicar as vantagens deste systema, e tornal-o
útil ao mundo inteiro, o governo francez convidou as
tencias estrangeiras a tomarem parte em um objedo de potão
geral interesse: muitas enviaram á Pariz sábios distindos,
que, reunidos aos commissarios do Instituto Nacional, determinaram pela discussão das observações e experiências,
as unidades fundamentaes de
peso e de comprimento; de
sorte que a fixação destas unidades deve ser considerada
como
obra commum aos sábios que
isso
concorreram , e ás
para
nações que elles representaram.
« Cumpre portanto esperar que um dia, este svstema,
que
reduz todas as medidas e os seus cálculos, á
escala, e ás
operações mais simples da arithmdica decimal,
será tão
geralmente adoptado, quanto o tem sido o systema de numeração, de que é elle o complemento o
;
qual som duvida
eve que vencer os mesmos obstáculos,
que o poder do habií°
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oppõe actualmente á introducção das novas medidas; mas,
uma vez vulgarisadas, serão essas medidas sustentadas por
esse mesmo poder, que junto ao da razão, assegura ás
instituições humanas uma duração permanente (systema do
mundo). »
As previsões de Laplace sobre este objecto não tardaram a
realisar-se em toda a sua plenitude; porquanto, já em alguns
paizes da Europa se acha adoptado legalmente o Systema.
Métrico, na parte relativa ás medidas de extensão, e de peso;
a saber: na Hespanha, Hollanda, Bélgica , Sardcnha, e recentemente em Portugal. Na America funcciona também legalmente esse systema nas Republicas do Chíli, Nova Granada, e Equador.
III.
Na legislatura de 1830, cabendo-nos a honra de ter assento
na Câmara eleetiva, e havendo reconhecido a imperfeição do
systema de pesos e medidas, que herdamos dos portuguezes,
Métrico,
propuzemos a adopção pura e simples do Systema
em substituição do nosso, que ainda se acha em vigor, na
e de peso: onereparte concernente ás medidas de extensão
cendo para este fim á consideração da Câmara o seguinte
Projecto de lei:
A Assembléa Geral Legislativa Decreta:
será
Art. l.° O actual systema legal de Pesos e Medidas
adopsubstituído em todo o império pelo Systema Métrico,
tado por lei, e actualmente usado em França.
França
Art 2." E' o líoverno autorisado para mandar vir de
todas as
os necessários padrões desse systema; e a tomar
fácil e
medidas que julgar convenientes a bem da prompta,
geral execução do artigo antecedente.
de 1830.Paço da Câmara dos Deputados, 12 de Julho
Cândido BaptiMa de Oliveira.
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A composição, e desenvolvimento do Systema
Métrico a
que se refere o precedente Projeeto de lei, se acham descrintos
na tabeliã (A).
L
Entretanto que pendia este projeeto da resolução
do Corpo
Legislativo, promovemos nós no anno de 1833,
na
de inspector geral do Thesouro Nacional, a formaçãoqualidade
de uma
Commissão incumbida pelo ministério da fazenda
de coordenar os elementos do nosso systema de Pesos e
Medidas • e
de apresentar a organisação de um novo Systema
Monetário
no intuito de obviarão grave inconveniente, iiueresultava
especialmente para a administração fiscal, da notável discrepancia que offereciam as medidas usadas em algumas
nrovincias do império.
F
Em CommissSo de que fizemos
parte, depoisde aecurados
exames, feitos sobre a comparação dos
diversos padrões de
medidas usadas tanto nesta capital, como
nas principaes
prov.nc.as do império .elaborou o systema descripto
na taNeste importante trabalho limitou-se
a Commissão a sysenatisaro complexo das diversas unidades
do peso e de ex""f "eS
<*» «™dam ellas
£Tri eeTnmf
com a vara torMt1aT^
P» unidade fundamental do
Ji
No intuito de ligar este systema á
grandeza invariável da
crcumferencia do meridiano terrestre,
já conScom
exacçao pelos trabalhos
que em França precederam á oZ
msaçao do Systema Métrico determineiiaCommbsão
,
om
virosa precisão a relação entre as
unidades fundamenta s
desses dous systemas, a saber, a vara
e o metro aSo
por «u» Mb casualidade, que estes elementos
slão Ss
peiasegu.nte relação, notável
pela sua simplicidade
1 vara =1,1 nielro.
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Uma vez conhecida esta relação, fácil é deduzir dahi as
relações numéricas que guardam entre si as unidades da
mesma espécie, pertencentes aos dous systemas: e organisar
assim tabellas que sirvam para dar immediatamente as medidas de um systema, expressas nas que lhes correspondem
no outro.
Pelo que diz respeito á organisação do novo Systema Monetario,.formulou a referida Commissão um systema, tomando por base a moeda de ouro de quatro oitavas com o
valor nominal de 10$ (em conformidade com o padrão monetario que então vigorava, lixando em 2$500a oitava de
ouro de 22 quilates), cujos elementos, representados por
ouro e prata, ficaram subordinados ao principio decimal, em
relação á unidade monetária, representada por 1$ f) de ouro;
excepto pelo qii3 respeita ao titulo do ouro, sendo conservado
o de 22 quilates, ou J~ de fino.
Este systema se acha actualmente em execução, com as seguintes alterações substanciaes; a saber:
1.° A oitava de ouro de 2â quilates è computada no valor
nominal de 4$, de conformidade com a lei que alterou em
1846 o anterior padrão monetário;
2.° A moeda de prata tem somente curso legal até o valor
de 20$ em cada pagamento, supportando por isso a senhoriagem de 9%.
IV.
Sobre o modo pratico de levar-se a effeito a idéa de uma
Metrologia uniforme, destinada ao uso internacional e domestiço, nos differentes paizes , debatem-se actualmente pela
imprensa, na Europa e na America, opiniões que discordam
(*) lg = 1000 Réis.
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entre si em pontos essenciaes; das quaes passamos a dar
abreviada informação.
!.• Sustenta-se em alguns escriptos, e com certo grau de
plausibilidade, que a simples decimalisação (expressão inglcza, que exprime sem circumloquio, a deducção dos elementos do systema metrologico, subordinada á lei da numeração ordinária, ou decimal) é por si só sufiiciente para
facilitar a conversão dos pesos, medidas e moedas, entre
'fixação
diversos paizes: ficando ao arbítrio de cada paiz a
da unidade fundamental do systema que lhe é peculiar; uma
vez que as relações desse elemento, para os que lhe correspondemnossystemas dos outros paizes, sejam conhecidas;
assim como a construcção de cada systema, derivada da respectiva unidade fundamental.
Nesta hypothese opinam uns, que a grandeza da unidade
fundamental seja fixada em uma determinada relação com o
comprimento do pêndulo simples, que bate segundos sexagesimaes; desprezando a variação desse comprimento entre
os differentes parallelos, por ser ella praticamente inapreciavel (o comprimento do pêndulo simples augmenta, do
Equador até o Polo, de 4 millimetros somente).
Preferem outros, porém, que essa unidade seja frxada
em relação ao comprimento conhecido do quarto do meridiano terrestre.
Fica subentendido que, segundo esta opinião, deverá conservar-se em cada paiz a nomenclatura usual da sua metrologia, no intuito de não contrariar os hábitos populares sobre
este objecto.
2/ Em outras publicações têm-se pronunciado os seus
autores em favor da completa adopção do Systema Métrico,
na parte concernente ás medidas de extensão e de peso;
ficando porém livre a substituição da sua nomenclatura technica pelas denominações peculiares usadas em cada paiz, em
relação ás unidades da mesma espécie.
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3.» E' finalmente a terceira opinião aquella, que se decide
pela inteira adopção do Systema Métrico, tanto pelo que
respeita á sua composição, como á nomenclatura genérica
que o caracterisa; com limitação, porém, ás medidas de
extensão e de peso.
Esta opinião é hábil, e fervorosamente sustentada nos escriptos publicados pela Secção brilannia da Associação ínternacional, a qual já solicitara do governo britannictónstantemente a prompta realisação desse pensamento em todo o
Reino-Unido da Gran-Bretanha.
Não obstante pronunciarmonos em favor desta ultima opinião, considerada a questão em relação ao fim visado pela
Associação Internacional, pensamos todavia que ella pôde
ser convenientemente modificada na sua execução, de modo
que não será talvez difficil chamar a um perfeito accordo as
outras duas opiniões dissidentes; uma vez que se aceite
como praticavel a maneira de proceder que passamos a indicar.
A relutância manifestada contra a adopção completa do
Systema Métrico, nos paizes que já possuem, como o nosso,
um systema regular de pesos e medidas, provêm, em o
nosso entender, não tanto dos preconceitos, ou susceptibilidades nacionaes, como principalmente da difficuldade
pratica de mudar repentinamente os hábitos populares a tal
respeito.
Reconhecido este serio inconveniente, que em verdade se
faz sentir, posto que em grau diverso , nos differentes paizes
que podem interessar-se na questão de que se trata, julgamos
que, mediante uma conquista lenta, e dirigida com discernimento, se chegará a transformar os hábitos populares, até
o ponto de ver-se plenamente realisado o desideratum da
Associação Internacional, em um futuro mais ou menos remoto, nos paizes civilisados do globo.
O que a este respeito vamos propor para o Brazil, poderá
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ser appiicado a qualquer outro paiz em circumstancias semelhantes.
« 1.° Adoptado que seja o Systema Métrico por aclo legislativo (na parte concernente ás medidas de extensão , e de
peso), deverá elle substituir gradualmente o adual systema
de pesos e medidas, nos diversos ramos do serviço publico,
pela maneira que fôr determinada pelo governo; começando
pelo serviço das —Alfândegas, oflicinas, arsenaes, obras
e escolas publicas; de modo que dentro do prazo de 10 annos
tenha cessado o uso legal do referido systema em todas as
repartições publicas do império, tanto geraes, como provinciaes: sendo to iavia tolerado dahi em diante o emprego
das antigas medidas no uso privado, e nos contractos feitos
entre particulares, salvo o disposto nos dous artigos seguintes:
2.° As escolas particulares de instrucção elementar serão
obrigadas a comprehender no ensino da Arithmetica, a composição do Systema Métrico, a par da explicação do systema
de pesos e medidas, que está actualmente em uso.
3.- Os estabelecimentos pharticulares de pharmacia usarão
exclusivamente do Systema Métrico, logo que essa obrigação
lhes fôr prescripta pelo governo.
4.° O governo fará organisar tabellas comparativas,
que
facilitem a conversão das medidas de cada um dos dous systemas, nas que lhes correspondem no outro; devendo as
relações fraccionaes entre essas medidas exprimir-se sempre
por números decimaesexada, ou approximadainente.
Estas tabellas serão destinadas para servirem nas repartições officiaes, e para uso do publico. »
E' fácil de ver, que procedendo da maneira indicada nos
precedentes artigos, se conseguirá desde logo o resultado
útil do Systema Métrico, nas applicações em
que pude ser elle
mais facilmente praticavel, e que são de mais urgente conveniencia; devendo esperar-se,
que o tempo e a experiência
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acabarão por dar a esse systema, na apreciação popular, o
predominio que lhe asseguram a sua maior perfeição, e reconhecida utilidade.
Pelo que respeita finalmente á adopção de um systema
monetário destinado ao uso commum dos paizes commerciaes, vamos offerecer um arbítrio , que, segundo pensamos,
poderá dar a essa difficil questão u ma solução satisfactoria,
sem affectar neste ponto os hábitos, e susceptibilidades nacionaes.
As operações mercantis entre os Estados-Unidos e a Inglaterra especialmente são reguladas por uma moeda fictícia,
denominada-- Dollar de cambio —, a qual tem um valor
convencional, equivalente a 54 pences de ouro; isto é -da
Libra sterlina; donde se deduz a relação seguinte:
40 Dollars ;= 9 Libras sterl.
. Comparando o valor real do Dollar de cambio com a nossa
unidade monetária, ter-se-ha também
1 Dollar = 2 Mil réis.
O valor real do Dollar de cambio, representado por ouro,
ao titulo de «¦ de fino, poderá, em o nosso entender, ser
aceito como padrão monetário commum entre os três paizes;
a saber: o Brazil, a Inglaterra, e os Estados-Unidos, mediante uma convenção celebrada para esse fim; á qual accederão depois os demais paizes commerciaes, induzidos a isso
por interesse próprio.
Admittido este principio, proporíamos a cunhagem de
duas únicas moedas de ouro, representando uma o valor de
10 Dollars, e a outra de 5 Dollars, destinadas á circulação
internacional; sendo fabricadas em cada um dos paizes ligados pela referida convenção, sob um emblema caracte-
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ristico allusivo ao commercio marítimo, por exemplo, o globo
terrestre; e encerrando a sua inscripção, além da época, da
cunhagem, o valor nominal que representa (5 ,ou 10 Dollars),
com a designação do paiz da sua procedência.
Nesta hypothese seria cousa facil determinar com precisão
a relação de valor entre o Dollar de cambio (ou de convenção)
e a unidade monetária de cada um dos outros paizes, além
dos tres acima contemplados: ficando asshi estabelecida
geralmente a continuidade entre a circulação monetária internacional, e a local; circumstancia indispensável para dar
maior facilidade, e a necessária exaccão ás transacçoes mercantis nos differentes mercados.
Nos cálculos de conversão das moedas de circulação local
em Dollars de cambio, e reciprocamente, convirá computar
as fracções da unidade monetária (o Dollar) por múltiplos
da sua centésima parte, com a denominação de — centimos.
Deus guarde a V. Ex.—Rio de Janeiro, 30 de Novembro
de 1859.— Illmo e Exmo Sr. Ângelo Muniz da Silva Ferraz,
presidente do Conselho, e Ministro da Fazenda.
Cândido Baptista de Oliveira ,

Presidente do Banco do Brazil.
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A.
Synonse da nomenclatura e composição do systema
metrieo.
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Desenvolvimento «Io systema tomo se pratica
em França.
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Hectáro
Aro
[
Centiáro
Decalitro
Litro
}
Decilitro
Kilolitro
)
Hectolitro (
Decalitro (
Litro
.)
Decastereo. |
Stéreo (metro cubo)... >
Decistereo \
Milheiro(1000kilog.p
Quintal (100 kilog.)...
Kilogrammo
Hectogrammo }
Decagrammo
Grammo
Decigrammo
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Medidas agrárias.

Medidas de capacidade para líquidos
Medidas de capacidade
matérias seccas.

para

as

Medidas de solidez.

Medidas de peso.

OBSERVAÇÕES.

1/ Não havemos contemplado no precedente desenvolvimento as medidas de valor, por constituírem estas um systema monetário peculiar á França, como fizemos ver em logar
competente,
2.* Omittimos igualmente as novas medidas angulares, e
as do tempo, por terem sido preferidas na pratica as antigas,
que se subdividem na razão sex«agesimal: todavia, tendo
sido ellas usadas em algumas obras scientificas de subido
merecimento, como seja entre outras a — Mecânica Celeste,
de Laplace, julgamos conveniente reproduzil-as aqui; e são
as seguintes:
O dia astronômico foi divido em 10 horas; a hora em 100
minutos; o minuto em 100 segundos.
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A circumferencia do circulo foi dividida em 400 grados;
o grado em 100 minutos; o minuto em 100 segundos.
3.» O Quintal e o Milheiro foram medidas adoptadas depois da organisação primitiva do Systema Métrico. Nós proporiamos, em logar do termo — Milheiro — a palavra—
Tonelada—, por ser uma expressão já usada em muitos paizes,
4.a Não fizemos menção da legoa equivalente a 4 kilometros, usada em. França, por julgarmos dispensável essa
medida.
B.
Systema de pesos e medidas do Brazil, coordenado
por uma Commissão ereada pelo governo no anno
de 1888.
MEDIDAS DE COMPRIMENTO.

Polegada.. ==.
Palmo —
Vara =

Braça

\ do palmo.
-t da vara.
363^ do comprimento da circumferencia do
Meridiano terrestre = \\ do Metro = 1.109 do
comprimento do Pêndulo simples, batendo
segundos sexagesimaes na latitude de 22° 54'
10" (Rio de Janeiro): è o padrão linear das
medidas de extensão, e a unidade fundamental
de todo o systema.
=2 varas.
MEDIDAS ITINERÁRIAS.

Milha =841J braças = ,*,- do comprimento de um grau
do Meridiano terrestre.
Legoa... .=3 milhas=57 do comprimento de um grau do
Meridiano terrestre,
R. B. III.

9
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MEDIDA AGRARIA.

Geira

= 400 braças quadradas, ou o quadrado formado
sobre 20 braças.
MEDIDAS DE

CAPACIDADE PARA

LÍQUIDOS.

Quartilho..==7 da canada.
Canada.. . = 2 (5.1) *: isto é, o dobro de uni décimo da vara
cubo = 128 polegadas cúbicas.
Almude. .. = 12 canadas.
MEDIDAS DE CAPACIDADE

PARA SECCOS.

Quarta =-f de alqueire.
Alqueire. .=27 x(U)3: isto é, um décimo da vara cubo
multiplicado pelo numero 27 { = 1744 pollegadas cúbicas.
Moio = 60 alqueires.
MEDIDAS DE PESO.

Grão —
Oitava. ..=
Onça =
Marco... . =

£ da oitava,
\ da onça.
~ do marco.
ao peso da agoa da chuva, ou da fonte, sendo
pura (na temperatura de 28°centígrados, e sol»
a pressão barometrica de 31.1 polegadas inglezas, ao nível do mar) contida no volume de
~ (ò.l)3: isto é, ~ de um décimo da vara
cubo = 64 polegadas cúbicas: é o padrão das
medidas de peso.
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Libra = 2 marcos.
Arroba =32 libras.
Quintal... = 4 arrobas.
Tonelada. . = 13\ quintaes: e é equivalente ao peso de
74 ~ palmos cúbicos de agoa do mar.
OBSERVAÇÕES.

As medidas, comprehendidas nesta tabella,"são as mesmas
em grandeza, que têm áctualmente uso legal no Brazil,
havendo apenas as seguintes innovações feitas pela Commissão:
l.a Supprimiram-se a legoa de 3,000 braças; a braça
marinha (8.4 palmos ==6 pés inglezes): o covado (3.08paimos); por serem medidas inconvenientes, e dispensáveis no
systema.
2.a A legoa de 18 ao grau foi substituída pela de 20 ao
grau , por ter esta uma relação definida com a milha,
3.a Restabeleceu-se no Systema a antiga geira portugueza,
por não haver nelle medida alguma agraria; além da braça
quadrada, e a legoa quadrada de 9,000,000 de braças quadradas; servindo esta especialmente nas medições de sesmarias: e assignou-lhe a Çommissão a grandeça, que lhe
pareceu acommodada ao uso a que é ella destinada.

ECONOMIA POLÍTICA
Estudo político, econômico, c financeiro, e «obre
a Republica da Rova-Granada.

I.
Pretendeu-se fazer ao homem um affrontoso epigramma,
dizendo-se, que é elle uma besta de hábitos; houve engano
em tal apreciação. Se o homem se deixa guiar pelo habito, é
porque a natureza assim o quiz, sem que por isso possa ser
qualificado de besta; elle mereceria ao contrario tal qualificação, sendo mesmo considerado uma besta no grau mais
subido, se não fosse susceptível de contrahir hábitos: é é
para elle uma felicidade não poder dispensal-os.
Bastará um momento de reflexão, para convencer-nos da
influencia necessária, essencial, que têm os hábitos em
nossa existência. Não sabemos nós cousa alguma bem, sem
que tenhamos adquirido um certo habito de estudo, ou de
pratica sobre ella: a este respeito nossa imaginação, nossa
razão, e nossa consciência mesmo, não differem dos nossos
órgãos physicos. Só vem a ser bom musico aquelleque tem
acostumado os ouvidos, os olhos, e a intelligencia ao comcomo
passo, aos signaes, e ao sentimento.da musica, assim
os dedos ao uso do instrumento, com cujo auxilio elle a
dos
(:executa: quanto mais fortifica o habito, e o exercício
órgãos, que percebem, sentem, e trárismittém à obra dá sua
arte, tanto mais hábil artista se torna elle. Não se agaste o
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philosopho, dizendo-se que elle também sente a necessidade
de familiarisar, isto é, de habituar o seu pensamento ás
especulações abstractas da intelligencia (*); e que a sua razão
é susceptível de contrahir hábitos viciosos, assim como o seu
corpo.
Aquillo a que se dá o nome de uma boa educação não é
outra cousa mais, que o complexo de bons hábitos adquiridos no trato social: reputa-se honesto aquelle homem que
possue hábitos de moralidade, e velhaco o que tem maus
hábitos de vida; de modo que os conselhos perniciosos desvairam tão diíficilmente o primeiro, como o segundo resiste
á aceitação dos bons conselhos. Se os preceitos ordinários,
com o apoio que lhes dão a esperança, e o medo da religião,
bastassem para formar a moralidade dos homens, Roma seria
povoada somente de modelos de virtudes.
Não negamos todavia, que existe no homem uma autoridade superior ao habito. Diz-se que ê o habito no homem
uma segunda natureza; é, pois, na primeira natureza desse
ser, que nós collocamos a residência da autoridade, que
pensa, que compara, que julga : e como nos veríamos embaraçados, irresolulos, aturdidos, se nos fora necessário
julgar previamente cada um dos ados de que se compõe a
nossa vida em cada dia! Pergunte-se ao homem da sciencia,
ao negociante, ao artista, ao simples operário,
porque hesita
elle muitas vezes em occasiões que exigem da sua
parte
acção, etrabalho ? Tereis em resposta sem duvida,
nesses
que
casos particulares elle opera pela primeira vez, tendo
isso a necessidade de pensar previamente. Julgar todos por
os
nossos ados! A nossa razão não bastaria
para tanto. Deixará
alguém de reconhecer, em presença destas considerações,
?C!encia' massim o habito adquirido
de(LDfaS^
ae
nem raciocinar, como se "ma
pratica especialmente no estudo da geometria.
(NOTA DO TRADÜCT0R.)
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que os nossos hábitos são como que pensamentos capitalisados, riquezas intel'ectuaes accumuladas, de cuja renda
nós vivemos, e que nos deixam livre a disposição de nossas
faculdades mentaes, para se empregarem utilmente sobre os
objectos, qne estão fora do circulo dos nossos hábitos?
Não ha progresso possivel, sem o auxilio de hábitos: c o
homem, que possue maiores riquezas intellectuaes, é incontestavelmonte aquelle, que, nas devidas condições, tem em
seu favor a maior somma de hábitos: porquanlo os juízos
já formados, d'onde derivam os hábitos, estão sempre à nossa
disposição, e nos auxiliam na formação de outros novos.
Mas ha bons, e maus hábitos, juizos sãos, e também
prejuízos: é em fazer a distincçào pratica entre esses dous
modos de obrar, ou de pensar, que a sciencia deve constante,
mente exercitar-se.
As sociedades são tão susceptíveis de coutrahir hábitos,
como os indivíduos; ou, para fallar mais logicamente, os
indivíduos, que compõem as sociedades, têm hábitossociaes.
Estes hábitos são relativos ás fôrmas governamentaes, á liberdade, que dellas depende immediatamente, ás combinações econômicas, etc.: não se segue dahi, porém , que taes
hábitos se achem estabelecidos em toda parte com o mesmo
grau de consistência: todavia, onde quer qne elles exislam,
assumem um império incontestável.
As sociedades que têm o habito do despotismo não sentem
tão vivamente, como outras, a necessidade de serem livres:
e aquellas que têm a felicidade , ao contrario, de possuírem
hábitos de liberdade, experimentam uma enérgica e salutar
aversão para o despotismo. Não se segue entretanto dahi,
.tpie as idéas, ou os preceitos, de que derivam os hábitos,
sejam mais vivamente sentidos pelos homens habituados,
do que pelos outros: é mesmo muito commum achar-se o
um
habito fortemente estabelecido no indivíduo que só tem
elle desconhecimento imperfeito do preceito, ao passo que
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apparece inteiramente naquelles, para quem o preceito é
familiar; dahi vem darem-se numerosas contradicções, que
somente embaraçam os observadores menos «attentos. Se
puzessemos um Inglez e um Napolitano em presença um do
outro, e que os provocássemos a fallar de liberdade, nenhuma certeza haveria que dos dous fosse o Inglez quem
fallasse com mais intelligencia, enthusiasmo , ou generosidade: mas, se os fizéssemos obrar em quaesquer circumstancias, que reclamassem a pratica dos preceitos do liberalismo, ninguém hesitará em dizer que o Napolitano seria o
primeiro a violal-os.
Queremos nós ouvir um discurso profundo, e consciencioso
sobre as vantagens, e necessidade da ordem, e da paz no
seio das sociedades, façamos fallar um Americano , tomado
em qualquer das Republicas, que formaram o antigo dominio dos reis da Hespanha: mas consideremol-o posto ern
acção no seu paiz, e elle vos parecerá outro homem*. O que
faltará pois ao Napolitano, ou ao Americano Hespanhol? O
habito da liberdade, e nada mais que o habito. O AngloSaxonio, tão orgulhoso daquillo que elle chama prerogalivas
da sua raça, não tem, sobre as outras populações da America, senão a superioridade de seus bons hábitos sociaes ;
mas é necessário convir que essa differença é immensa.
A these que havemos enunciado sobre este objecto não é
nova; a philosophia antiga, e a moderna, delia se occuparam,- com mais ou menos felicidade: mas talvez se esteja
ainda bem longe de tirar dessa these todas as conseqüências
moraes que ella comporta: em todo caso vem ella muito a
propósito em uma época que affecta desconhecêl-a, e que
certamente não a conhece bastante. É sobretudo no
ponto.
de vista moral, que conviria desenvolver as suas fecundas
deducções; mas nós não visamos tão alto: por agora só temos
tido em vista fazer bem palpável uma cousa, e é a irresistível
influencia do habito sobre o mundo ern geral, e a necessidade

ECONOMIA POLÍTICA.

187

de attender a esta importante circumstancia, quando se trata
de realisar reformas políticas, ou econômicas. Aquelle que
desconhecer a força dessa lei da natureza humana não
tardará a vêl-a reagindo poderosamente contra os seus esforços.
Entretanto, o que mais nos impressiona no espectaculo das
reformas de que nos vamos occupar, é a pouca resistência
que ellas excitaram; ou talvez as informações que temos sobre
este objecto sejam insufficientes para formar-se esse juizo.
É porém fora de contestação, que essa resistência não foi
grande na Republica da Nova-Granada, pois que de toda a
America Hespanhola, assás conhecida pela turbulência das
suas populações, é esse paiz o que mais se adiantou no
caminho das mudanças políticas, e econômicas. Semelhante
resultado vem sem duvida do estado relativamente primitivo
da sua organisação, cujos fundamentos puderam ser alterados, sem comprometter seriamente a vida das classes operarias.
O maior perigo das reformas repentinas entre nós (na
França) está na suspensão, ou somente na retardação do
movimento da machina social, do qual estão dependentes
milhões de existências.
Nos paizes, cuja economia é menos complicada, não acontece a mesma cousa: necessita-se ahi por certo de muitas
commodidades da vida, mas não ha tão grande, e immediata
dependência do trabalho de cada dia. Accrescentaremos que
as fôrmas governamentaes na America não têm ainda raizes
profundas nos hábitos dos povos; e podem ellas por isso ser
modificadas, sem provocarem, como na Europa, a tempestade
das paixões interessadas. Tudo isto faz que as experiências
reformadoras são ahi menos custosas, e por conseguinte mais
fáceis: pois de outra sorte, como teriam relativamente soffrido tão pouco das suas freqüentes revoluções os povos histanto,
pano-americanos ? EUes não têm com etfeito soffrido
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como geralmente se crê na Europa: iremos ainda mais longe,
dizendo quésoffrem elles menos do que sob o antigo regimen
colonial, cujo caracter reslrictivo e ferrenho era mais fatal
ao seu desenvolvimento , do que a agitação permanente, em
que hoje vivem. Todavia não lhes invejemos essa prodigiosa
facilidade de mudanças: independentemente de que ella
provém de causas, de que nòs não temos motivo algum para
ser ciosos — mudar não é a mesma cousa que fundar.
II.
Temos presente a ultima mensagem dirigida ao Congresso
de Bogotá pelo Sr. Mariano Ospina, presidente da Republica
Granadense: é uma exposição metliodica, e inuito extensa,
de todos os factos de que se occupára o poder executivo , no
exercicio de 1858. Offerece elle este anno um interesse particular, em razão de nos indicar os primeiros passos que fizera
o povo granadense em o novo caminho traçado pela sua ulUma constituição.
Até 1858 era a Nova-Granada um estado puramente militar,
tanto quanto a unidade pôde ser compatível com um territorio extenso, fortemente accidentado, e pouco povoado:
nessa época constituiu-se elle federalmente, sob a denominação de — Confederação Granadense—, Divide-se esta em
8 differentes Estados , tendo cada um sua legislatura , e governo particular: residindo em Bogotá a administração centrai, composta de duas câmaras, e de um presidente auxiliado
por tres secretários somente.
Nenhum homem seria mais capaz de apreciar os primeiros
effeitos da mudança política realisada o anno passado no seu
paiz, do que o actual presidente, o Sr. Mariano Ospina , o
qual professa na cidade de Bogotá o direito constitucional:
usamos do termo professa, no sentido rigoroso da palavra;
porquanto o Sr. Ospina não renunciou o exercicio do magis-
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terio, depois que o süffragio de seus concidadãos o elevara
á primeira magistratura da Republica. Simplicidade rara em
nossos dias! desce elle da sua cadeira presidencial, mais de
uma vez por semana, para ir fazer o seu curso aos estudantes de Bogotá, os quaes ainda por este motivo mais o
estimam.
A experiência da nova constituição granadense parece favoravel. O systema federal, não sendo exagerado o seu principio, é mais apropriado, do que qualquer outra fôrma de
governo, ao caracter dos americanos-hespanhóes; por isso
que satisfaz elle a ambição dos empregos públicos, pelas numerosas magistraturas que crêa; enfraquecendo por outra
parte as attribuições do poder soberano, susceptível nesses
paizes de degenerar facilmente em stratocracia.
Neste sentido é aquelle systema como uma válvula de segurança contra as ambições pessoaes, e contra a tyrannia,
Verdade ó que não pôde elle salvar o México da anarchia, ou
do despotismo militar, que o tem flagellado; mas o México
tem muitos outros elementos de desordem, além da ambição
dos seus próprios cidadãos.
Eis aqui uma outra vantagem desse systema em a NovaGranada, a qual não teria sido prevista pelos nossos leitores:
é o próprio Sr. Mariano Ospina que a vai assignalar; e convir-se-ha , que a sua opinião autorisada caracterisará no
grau mais elevado o espirito reformador dos Granadenses..
« As differentes escolas políticas, que se combatem na imprensa, e na tribuna, diz a mensagem, têm-se esforçado
para traduzir as suas oppostas doutrinas em instituições,
naquelles Estados em que obtiveram maioria de suffragios.
Se, como cumpre desejar, essas theorias ahi se estabelecem
os
pacificamente, e subsistem o tempo necessário para que
seus effeitos possam ser julgados; resultará dahi, não somente
da nossa
para a Nova-Granada, mas para os outros povos
raça na America, uma experiência interessante e fecunda.
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« Quanto mais discordantes forem taes theorias entre si,
tanto melhor se apreciarão as suas conseqüências no movimento moral, intellectual, e material do paiz: porquanto,
se fossem ensaiadas uma depois de outra, em toda a Contederação, todas essas theorias, que os sonhadores ociosos da
Europa lançam no mundo , e que nós acolhemos com ardor,
a nação não chegaria a ver em um século as suas instituições
consolidadas. Submettendo-as, porém, a uma experiência
simultânea em todos os Estados, e observando os contrastes
que offerecem as suas diversas applicações, pouco tempo
bastará para que a verdade triumphe , dando logar a que,
postos de lado systemas desacreditados pelo uso, a actividade
intelligente da nossa mocidade se encaminhe para os objectos
mais úteis á prosperidade geral. Longe de se apaixonarem ,
como elles o fazem, para obter concessões de seus adversaríos. constrangendo-os a não realisarem as suas idéas
senão incompletamente, os partidos deveriam, se tivessem
fé nos seus próprios principios , deixar livres a applicaçaõ,
e o desenvolvimento das novas theorias, em toda a parle
onde a maioria dos eleitores se mostrasse favorável a taes
experiências. »
Segundo pensamos não ha na historia dous exemplos de
um semelhante compromisso, sendo de ordinário o exclusivismo o característico que distingue essencialmente os partidos politicos.
Verdade seja, que as cousas não se passaram sempre
assim na Nova-Granada: começou-se ahi, como em toda a
parte, por se bater; mas aconteceu lá o que geralmente se
não observa n'outros paizes; os partidos ficaram em presença
um do outro, nem vencedores, nem vencidos; e em logar
de continuarem a luta, até á exterminação do mais fraco,
elles transigiram entre si. Nós applaudimos tão louvável moderação : e por este facto somente mereceria a Nova-Granada
a consideração dos homens, que sympathisam com tudo
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aquillo que apresenta no mundo moral um caracter particular de originalidade, se não mesmo de grandeza.
Este compromisso conta uma data ainda muito recente,
para que possamos apreciar os seus resultados: não nos occuparemos, pois, aqui, senão das experiências tentadas ,
sob os auspícios do Sr. Ospina, o qual, por sua parte, limila-se precisamente a este objecto.
Eis aqui uma que interessa particularmente aos economistas:
« O Estado de Santander, diz elle, tem adoptado em finançaso systema, preconisado por alguns, de um imposto
directo, único, e proporcional; abandonando a instrucção
publica, e as vias de communicação aos cuidados daquelles,
a quem possam interessar clirectamente taes objectos ; na
confiança de que o estimulo do interesse particular, e o esefficazmente
pirito de associção satisfariam mais segura e
ás exigências destas duas grandes necessidades moraes, do
incumbida até
que a administração official, que era disso
então. Nada se pude ainda dizer do resultado destes ensaios,
que estão apenas esboçados. »
De todos os Estados de que se compõe actualmente a Confederação Granadense, foi Santander o mais afouto a enttar
no caminho das reformas.
mais
O Estado de Condinamarcaé, ao contrario, talvez o
capital
conservador de toda a Confederação: tem elle por
Todavia,
a cidade de Bogotá, residência do governo central.
nao
em prova de que as palavras conservador e progressista
se lhes da
têm ua Nova-Granada a mesma significação, que
aquelle Estado
em outra parte, citaremos o facto de haver
fundamental,
realisado uma reforma, que é seguramente mais
virão a empredo que muitas daquellas que tentam, ou
Em apoio
hender os Estados, que se dizem mais avançados Osp.na:
do Sr.
desta asserção. citaremos ainda a mensagem
tem realisado
« A assembléa constituinte de Condinamarca
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em quinze mezes uma obra colossal, cuja conveniência fora
reconhecida em todos os tempos, e que, sendo ardentemente
desejada, havia sido muitas vezes proposta em vão por todos
os partidos: é a codificação methodica, e completa da legislação vigente.
« Nunca, em qualquer outro paiz civilisado , foi possivel
emprehender, e levar a effeito em tão curto tempo, ecom
tão pequena despeza, uma obra legislativa de tamanha extensão, e importância. Este único facto bastaria por si só
para fazer a apologia do systema federal estabelecido. Quaesquer que sejam os defeitos que tenham escapado na confecção deste immenso trabalho, as vantagens que elle offerece ao Estado (Condinamarca) são de um valor inestimavel.
« A uma legislação sujeita, dum ite mais de seis séculos,
a toda sorte de addições, supprossões, e modificações, sem
plano nem methodo; escrípta na maior parte ern nma lingoa
(a latina), que deixou de ser intelligivel para o povo ; disseminada em numerosos in-folio, inaccessiveis aos que não
fazem profissão de jurisconsulto; insufficiente nas partes
essenciaes, onde o vazio e o absurdo são substituídos pelas
opiniões contradiclofias dos commentadores,sem philosophia,
nem-critério; cujas disposições derogadas não podem ser
discriminadas daquellas que se acham em vigor, senão por
advogados inlelligenles e experimentados, os quaes não chegam muitas vezes á certeza neste objecto: a uma legislação,
emtim, que era um completo canos de contradicções, e de
obscuridades, substituiu-se outra, escripta na lingoa vulgar,
ordenada com simplicidade, precisão e methodo, ao alcance
do artista e do operário, aos quaes bastará que saibam ler,
para conhecerem as disposições da lei sobre um objecto qualquer, sem o auxilio de ninguém , e sem esbarrarem na invariável difficuldade da duvida, concernente á circumstancia
de se acharem em vigor, ou abrogadas as suas disposições;
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porquanto os novos códigos não encerram uma só lei,que
tivesse sido derogada , ou cahida em desuso; ao passo que
ahi se encontra tudo o que rege em cada matéria. »
Os jurisconsuitos acharão sem duvida, que é algum tanto
aventurosa esta ultima consideração, segundo a qual se admitte a praticabilidade de poder o povo adquirir por si só o
perfeito conhecimento das disposições da lei em todas as suas
applicações: quanto á nossa opinião neste ponto, nós, que
antes de tudo apreciamos a simplificação operada em um
regimen confuso de leis, de ordenanças, e de regulamentos,
que pertenceram a todos os tempos, e a todas as fôrmas de
governo; nós, dizemos, não podemos deixar de applaudir,
sem reserva, a obra e a intenção dos legisladores de Condinamarca, Nósapplaudiremos ainda mais explicitamente os principios geraes do seguinte trecho, que termina a mensagem
do Sr. Mariano Ospina :
« 0 poder executivo não construiu, durante o anno findo,
longas vias férreas, nem grandes estradas macadamisadas;
não fezexcavar portos, ecanaes; não fundou Universidades,
nem collegios, nem simples escolas; nãocreou novos ramos
de industria, nem desenvolveu a prosperidade publica, enriquecendo os particulares: porque nada disto é da sua com petencia. O especial objedo do governo é fazer reinar a
ordem, a paz e a justiça; dar seguridade ás pessoas, e á propriedade; e de aproveitar tudo quanto puder contribuir para
a realisação de todos estes bens.
« A prosperidade publica, ajunia o Sr. Ospina, não é
outra cousa mais, que o bem-estar individual dos membros
da sociedade; é ella devida ao trabalho, eáeconomia dos
particulares; o poder não deve intervir nisso senão para
dar-lhe a devida segurança; e quando tem elle obrado assim,
respeitando os limites legaes das suas faculdades, preencheu
bem a sua missão. »
Depois disso, dirigindo-se ao congresso, o autor da men-
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sagem lembra aos seus membros, que elles não têm, igualmente por sua parte, outra missão a cumprir.
« Vós não estais aqui reunidos, diz elle , para vos occupardes de empresas, que são exclusivamente do dominio da
actividade particular. Do mesmo modo que o poder executivo,
vós não tendes outro dever, que garantir a segurança e a
liberdade, fazendo as leis necessárias para esse fim : tudo
quanto emprehendesseis, além deste limite, seria um ataque
feito aos direitos individuaes consagrados no texto da nossa
constituição. »
III.
¦
•

Nós só extrahimos deste notável documento o que nos
pareceu interessar mais aos nossos leitores: e estes ficarão
tocados, como nós, do liberalismo puro e esclarecido, que
transluz em todas as suas partes.
Este espectaculo cheio de attractivos nos deve regozijar,
tanto mais que elle nos é dado pela America Hespanhola ,
d'onde sahem infelizmente freqüentes exemplos de inconsequencia, e de desordem. A peroração do Sr. Mariano Ospina
merece muito particular attenção: ella exprime o melhor
que se poderia desejar a missão dos governos, tal como a
comprehendem hoje os publicistas, se não os mais acreditados,
ao menos os mais dignos de o serem. Mr. Dunoyer ahi reconhecerá os princípios do seu magnífico tratado sobre a —
liberdade do trabalho —, e convém confessar, que entre nós
ainda se está muito longe de os comprehender da mesma
maneira.
Quem poderá prever hoje o que virá a surgir com o lempo,
da actual ebullição dos espíritos americanos ? Não é já um
feliz presagio, que dahi parta a manifestação de máximas
governamentaes, tão leaes, edesinteressadas; e cujaautoridade é ainda fortificada pela rara simplicidade de costumes
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privados, e públicos do distincto homem de Estado que as
professa?
A anarchia das Republicas hispano-americanas offerece
mais de uma lição útil aos povos que a contemplam. Deixemos que passe para esses paizes o tempo das infelizes imitações políticas, e econômicas: esperemos que elles levem
até ao absurdo a pratica de nossas doutrinas sediças, que não
podem harmonisar-se com as suas condições excepcionaes:
e sobretudo não condemnemos sem exame essa inquietação
febril que os atormenta; pois é ella a conseqüência inevitável
de uma situação, que não repousa mais sobre os hábitos do
passado, e que não tem podido crear ainda outros novos.
Quando os povos do novo mundo entrarem no caminho, que
elles afanosamente procuram, á custa de dolorosos sacrifícios,
e de amargas decepções, talvez não tenhamos então sobejas
expressões de admiração a seu respeito, em logar do desdém
com que hoje os tratamos. No banquete da civilisação são
mais bem servidos os últimos, que nelle se assentam.
Não ousamos prever hoje a fôrma social que adoptarão
os nossos descendentes; parecemos todavia que ella não se
afastará substancialmente daquellas que dominam em nossos
dias, tendo por principio o—selfgovernment, nas condições
da maior simplicidade, que fôr c impativel com a Índole dos
povos.
Entretanto os Granadenses, que professam os princípios do
radicalismo, nos parecem ter avançado demasiadamente na
via da demolição, em que ha dez annos se têm empenhado.
Formam elles uma idéa certamente exagerada do que em
principio se chama — self government: para elles o actual
governo da Confederação Granadense, despojado quasi de
toda a iniciativa, é ainda uma machina demasiadamente
complicada: a centralisação os offusca, ainda mesmo sob
as condições as mais inoffensivas, e fazem-lhe guerra de
morte; não attendendo que a centralisação, bem que exposta
R. B. III.
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nacional, isto é,
a deploráveis abusos, representa a unidade
administrativos, lea uniformidade das leis, e dos serviços
condições políticas,
vadatão longe, quanto o permitiam as
desejam elles reae geographicas da sociedade. Sem duvida
cm fracçõessólisar essa uniformidade, essa unidade, mas
o resultado nemente do território nacional; de modo que
do feudahsmo.
cessario dos seus esforços seria a restauração
E' pois o feudalismo o escolho do federalismo exagerado.
talvez o
A Nova-Granada é de todos os paizes conhecidos
commenos regulamentado: não exceptuando mesmo desta
se sabe, reinam arreiparação os Estados-Unidos, onde, como
os quaes pêarn grandegados prejuízos de côr, e de religião,
Os Granamente o desenvolvimento da liberdade individual.
do Norte, a hberdenses possuem, tanto como os Americanos
reunirem , de
dadedc escrever, de fallar, de ensinar, drse
elles e os seus
se associarem , de trabalhar, de circularem,
pela lei ou
productos, sem formalidade alguma, prescripta a liberdade
lambem
pelo governo. Têm elles por conseguinte
o culto que
de consciência, podendo cada indivíduo abraçar
no seu paiz,
mais lhe convenha. Mas não ha mais escravid-io
a qual ainda existe nos Estados-Unidos.
da
Nossos publicistas europêos distinguem a liberdade
livres sem possuir
igualdade: segundo elles, certos povos são
não são ao
a igualdade; e outros que possuem a igualdade
subtis querem
mesmo tempo livres. Os Granadenses menos
e iguaes.
ser uma e outra cousa de uma vez, isto é, livres,
os priDe accordo com este sentimento, têm elles abolido
e tudo
vilegios pessoaes, que a tradição os fazia respeitar,
Assim,
o mais que se ligava á existência desses privilégios.
de pura
os títulos de nobreza, as formulas reverenciaes,
tão cara aos
cortezia, até mesmo a simples partícula dom ,
seu voHespanhóes de ambos os mundos, foram riscados do
e outros,
cabulario. Os tratamentos de alteza , excellencia,
cidadão, commum a
Joram substituídos pelo epilheto de
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todos os indivíduos que compõem a sociedade, desde o presidente da Confederação até o mais modesto dos seus subordinados.
Com disposições tão pronunciadas para as mudanças, os
reformadores granadenses não deviam conservar as suas antigas medidas: elles as substitui ram pois por outras novas,
preferindo para esse fim as nossas (o systema métrico), inclusivamente o nosso systema monetário.
IV.
O feudalismo em política, e a banca-rota em economia ,
taes seriam os resultados da marcha adoptada pelos reformadores exaltados da Nova-Granada, se uma força qualquer,
a consciência dos erros commettidos, por exemplo, não viesse
detêl-os ainda a tempo no perigoso declive em que se collocaram. Não têm elles por ventura um admirável programma
de liberalismo, tão habilmente traçado na ultima parte da
Mensagem do Sr. Ospina, acima reproduzida? Que mais
bella, e generosa concepção dos direitos, e dos deveres da
autoridade central, poderiam elles invocar ?
Nós não vemos que, apezar das suas boas intenções, e
do seu amor incontestável pela liberdade, os reformadores
granadenses aspirem a realisar este magnífico ideal: nós os
vemos ao contrario muito empenhados a bater em brecha a
autoridade central do seu paiz, a qual seguramente não
offerece motivo algum de receio na sua orgánisacão actual.
Se fora um amor exagerado da autoridade individual, isto é,
da liberdade absoluta, que os impellisse a essa demolição,
elles procederiam do mesmo modo a respeito da autoridade
local: mas ao contrario procuram elles engrandecer esta com
a parte do poder arrancada á autoridade central.
Ainda algumas palavras sobre as reformas, e os reformadores da Nova-Granada, que julgamos necessárias para bem
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a America Hesexplicar o seu caracter aventureiro. Em toda
em a Nova-Granada, a
panhola, e mais particularmente
cedo nos nemocidade se acha interessada demasiadamente
ainda iragocios públicos. Não é raro ver-se, que jovens temerárias
berbes occupem a attenção publica com as suas
ou na
elucubrações, tanto no jornalismo, como no magistério
tribuna.
Como poderão instruir-se seriamente esses beija flores da
sciencia, quando ellesestragam, produzindo prematuramente,
a actividade própria daquella idade, que é entre nós-consa? Mas possuem
grada invariavelmente aos estudos especiaes
elles uma imaginação brilhante, muita memória, e grande
facundia de linguagem, qualidades características dos HisPor outra
pano-Americanos: e nada mais se exige delles.
os
parte não são elles os filhos, os sobrinhos, os primos,
afilhados, os amigos, emfim, daquelles que exercem maior
influencia no Estado ? A sociedade é tão pouco numerosa em
seu paiz! de modo que é impossível deixar de os admirar.
Os governos por seu turno não podem resistir ás solicitações
do patronato, e as portas da administração são franqueadas
desta sorte ao privilegio, e ao favor. Quer-se que manifestemos
todo o nosso pensamento? Na America não ha cousa que mais
se aprecie, do que a mocidade; todo mundo desejaria ahi conservar-se sempre nessa idade feliz. E poderemos nós admirarnos agora que as idéas, só próprias da juventude, sejam ahi
acolhidas até mesmo pelos velhos ?
Todavia os homens sisudos não faltam inteiramente a esses
magníficos paizes; mas são elles vencidos pela multidão apaixonada, e a sua voz é quasi sempre suffocada. Em todo caso,
nós o repetimos, homens de verdadeiro merecimento existem
em o novo mundo: e quando a nova geração se corrigir do
fascinador vicio original da mocidade que o baptismo da experiencia irá desgastando, fará ella predominar o numero
Cesses homens de conselho, e de acção.
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O Sr. Mariano Ospina, tantas vezes citado por nós, pertence á classe desses homens, e é entre todos o mais notável:
profundo pensador, sábio modesto, jurisconsulto eminente,
escriptor brilhante e fecundo; elle exerce sobre o seu paiz,
máu grado á exaltação das idéas que o dominam, uma grande
e salutar influencia.
(Journal des Economistes, de Outubro de 1859.)
JV. B. Extractamos este artigo do excellente trabalho devido
á pena de Mr. Mannequin, omittindo porém alguns trechos
de menor importância, ou que só continham matéria de interesse local.
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ASTRONOMIA
Mota apresentada aa sessão «Ia Academia das Selemelas de Paris, de *4 de Outubro de 184», por Mr.
Faye , sobre o Eellpse total do sol, que deve ter
lugar no dia 18 do Julho de 186t>.

Já em Janeiro do presente anno a Commissão, que havieis
encarregado de dar-vos conta dos resultados da brilhante
expedição brasileira, que observou o Eclipse total de 1858
acerca da impor(7 de Setembro), prevenira a Academia
tancia do Eclipse, que será visivel na Hespanha, e na Algeria,
em Julho próximo.
Na mesma época o sábio director do observatório de
Dorpat (Rússia), Mr. Madler, prevendo que os astrônomos
se encaminhariam de preferencia para a Hespanha, calculava
um
cuidadosamente todas as circumstancias do Eclipse para
Foi elle o primeiro,
grande numero de pontos desse paiz.
de
segundo penso, que fez conhecer a notável circumstáncia
verificar a total obscuridade,
que, no momento em que se
reunidos
Veniis, Mercúrio, Júpiter e Saturno se acharão
esta tão rara, que muitos
perto do Sol eclipsado: combinação
Felizes
séculos se passarão, antes que ella se reproduza.
esse magniaquelles, diz Mr. Madler, que puderem admirar
,
fieo espectaculo.
muitas
sobre
partículaainda
O mesmo astrônomo insiste
importância desse
ridades bem próprias para fazer sentir a
o nosso século não apresentara
phenomeno. Com effeito,
ao de 1860.
algum outro Eclipse, que possa ser comparado
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A maior parte delies não se farão visíveis na Europa, a não
ser ao pôr do sol: e o único que poderá prestar-se a observaçõès toleráveis terá logar em 1887. Todas as circumstancias favorecem pois o Eclipse de 1860: e não duvidarei affirmar, segundo as informações particulares que tenho, e em
presença do que se passara na Suécia, por oceasião do
Eclipse de 1851, que trinta, ou quarenta astrônomos de
todos os paizes se acharão reunidos na Hespanhá, no dia 18
do próximo Julho. E não seria para desejar que entre esses
observadores houvesse um accordo prévio, acerca da escolha
das estações?
Accrescenlarei a isto que para tirar desse magnífico phenomeno todos os resultados, que offerece elle á sçiencia,
não é na Hespanhá somente que deve ser observado. Em
verdade, a facilidade das communicações é uma condição
attendivel para os observadores isolados; mas não acontece
o mesmo pelo que respeita aos estabelecimentos astronomicos. Graças â liberalidade esclarecida dos governos, os
observatórios dispõem de grandes recursos: não será portanto difficil entenderem-se taes estabelecimentos, afim de
fixar-se um certo numero de estações principaes na área de
visibilidade do Eclipse, distribuindo-as do modo que mais
convenha ás facilidades geographicas próprias á cada nação.
Antes de indicar o plano das operações que proponho, eu
passo a formular claramente o seu objecto, afim de julgar-se
até que ponto a sua importância corresponde á efficiencia
dos meios.
« 1.° Submetter as novas taboas da Lua a uma verificação
rigorosa,
« Em tempo algum a exactidão da theoria da Lua,
e das taboas que delia dependem, se tornou mais importante para a navegação, cuja celeridade áctualmente, em
vez de limitar as suas exigências, pelo que respeita á
precisão astronômica, cada vez as torna ainda mais impe-
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riosas. Os progressos consideráveis que a theoria do nosso
Satellile deve á publicação das taboas de Hansen ; os que
ella espera ainda dos trabalhos ulteriores de Airy, Plana,
Pontecoulant, Adams, e sobretudo os de Mr. Delaunay,
provocam a seu turno os progressos'na exacção das observações.
« Ora, é sabido quanto são preferíveis, sob o ponto de vista
da exactidão, as observações das passagens dos planetas
inferiores sobre o disco do Sol, quando comparadas ásobservações meridianas. Acontece o mesmo no presente caso,
visto que os Eclipses do Sol não são outra cousa mais, que as
passagens da Lua sobre o disco daquelle astro: é portanto a
estes phenomenos, susceptíveis de uma precisão absoluta,
que as indagações theoricas deverão satisfazer primeiro que
tudo.
« 2.° Verificar os resultados adquiridos pela geographia
sobre os principaespontos do globo terrestre, e a situação
relativa dos continentes. Emquanto a telegraphia electrica
não se estende effectivamente às distancias enormes que ella
tem tentado vencer nestes últimos tempos, é aos Eclipses
que se deve recorrer, para ligar entre si os pontos separados
pela immensidade dos mares.
« 3.° Sabe-se que muitos elementos fundamentaes da astronomia exercem uma influencia preponderante sobre os
Eclipses: modificando profundamente a sua extensão, e os
limites da área de visibilidade na superfície do globo. Taes
são as parallaxes do Sol e da Lua, e o achatamento do nosso
próprio globo. Reciprocamente os Eclipses (comtanto que
sejam elles convenientemente observados) servirão, quando
sequeira, para determinar áquelles elementos com grande
exactidão; ou ao menos para submetter os resultados conhecidos à uma verificação preciosa.
« Ao achatamento, que resulta das grandes operações geodesicas deste século, executadas na Europa, e na Ásia, não
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seria de subido interesse comparar o achatamento que fizesse
conhecer o próximo Eclipse para os dous outros continentes;
sobretudo depois dos mais recentes trabalhos (Rússia), nos
quaes é o globo terrestre representado como um Ellipsoide de
três eixos desiguaes entre si ?
« 4.°'Os Eclipses totaes nos offerecem emfim o melhor,
e talvez mesmo o único meio de resolver certas questões importanles, concernentes á constituição physica do Sol, e do
espaço que o cerca. Uma communicação recente chamou já
a attenção dos sábios sobre um destes problemas (carta de
Le Verrier a Mr. Faye , sobre a existência provável de um
planeta, ou de um systema de asteroides. gyrando entre o
Sol e Mercúrio).
« Quanto á famosa questão das protuberancias, depois da
bella expedição de Mr. Piazzi Smyth ao Pico de Tcneriffe,
desvaneceu-se toda a esperança de poder estudal-as fora dos
Eclipses totaes. Demais, a ordem inteira das idéas recebidas
sobre este mysterioso objecto foi transtornada, nestes últimos
tempos, pela comparação dos resultados obtidos o anno
passado , no Brazil, e no Peru : e eu ouso dizer, que em
logar de insistir-se, como se tem feito até o presente
(e sempre em vão), em procurar a identificação das apparencias relativas á estações differentes; convirá d'ora em
diante ter somente em vista pôr bem em evidencia as
discordancias, afim de estudar as variações que o phenomeno soffre incontestavelmente de uma estação para
outra. »
O próximo Eclipse presta-se por ventura ao estudo destas
quatro ordens de questões? Julgar-se-ha pelo seguinte quadro
da sua marcha na superficie da Terra.
Começa elle, e acaba na terra firme ; e, cousa notável ,
nos logares para onde a actividade humana parece encaminhar-se cada vez mais. Um desses logares é a Califórnia, e
o outro no litoral do Mar-Vermelho. Pelo que respeita á Cali-
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fornia, ou antes ao território do Oregon, seria permittido
invocar a poderosa iniciativa dos Estados-Unidos.
Na Ethiopia poder-se-hia esperar o concurso do governo
do Egypto, o qual possue actualmente astrônomos ao seu
serviço. Por outra parle o Eclipse acaba precisamente no meio
das estações geodesicas, de que Mr. d'Abbadie publicou já
um quadro, entretanto que se espera pela publicação da sua
grande obra. Entre estes dous pontos extremos, no Pacifico
e no Mar-Vermelho, o Eclipse percorre a America do Norte
na latitude de cerca de 60°: elle a deixa no estreito de Hudson,
onde somente a Inglaterra poderá estabelecer uma estação;
atravessa o Atlântico e a Hespanha , ao longo do Ebro, em
uma extensão de 130 legoas (de 4 kilometros), obscurecendo,
durante alguns minutos, perto de -h do seu território: corta
em íviça a meridiana de França, prolongada por MM. Biot,
e Arago; encontra na Algeria a civilisação, em logar da
barbaria, que outr'ora impòz o seu nec plus ultra ao ardor
daquelles sábios; e depois de haver atravessado o Nilo, ao
Norte de Dongolah, termina na Ethiopia , no meio dos ousados trabalhos geodesicos de Mr. dAbbadie; e nos logares
visitados ha vinte annos por dous dos nossos officiaes do
estado-maior, MM. Galinier, e Féret.
Dahi resulta immediatamente a escolha das seguintes estações principaes:
l.a Oregon — entre o Pacifico e as Montanhas Pedregosas.
2.a Labrador — na latitude de 59°.
3.a Hespanha — no litoral do Atlântico.
__ no litoral do Mediterrâneo.
i)it0
4 a
5.a Ilhas Baleares — em Campvey.
6.a Algeria — no Forte de Napoleão (Kabylia).
7.íl Dongolah — sobre o Nilo.
As estações da Hespanha, das Ilhas B«aleares e Kabylia,
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merecem particular attenção; as da Hespanha, em razão dos
recursos locaes, e da aMuencia dos observadores; a de
Canupvey, por causa da sua altura, e do seu isolamento no
meio do mar - a do Forte Napoleão, emfim, pela pureza do
céo algeriano. E' nessas tres estações que convém estudar
de preferencia a parte physica do phenomeno.
N. B. O resto da Nota, encerrando o plano das operações,
será publicado em o numero seguinte da Revista.

MINEMIMIA

Note sur le « dlmorpl-lame » de Ia « alliee cristal llnée »
par W. le Çonaelller de» mines Dr* Gustave Jeiizseh.

Jusqu'à présunt ou connaissait seulement deux modifications de Ia silice, dont l'une, 1'amorphe, est très-connue du
chimiste, mais pas encore trouvée comme espèce minérale, car
1'opale, mêmefopale hyalite, n'est qu'une silice hydratée,
l'autre au contraire, Ia silice cristalline, était connue comme
Quartz, ce mineral si commun. Comme Quartz Ia silice cristallise dans le système hexagonal. En examinant scrupuleusement les melaphynes de Saxe et de Thuringe je viens
de trouver une nouvelle modification de silice, qui cristallise
dans le système anorthique.
II faut considérer cette seconde modification de Ia silice
cristalline, ce nouveau mineral, auquel je propose le nom de
Vestane, comme faisant partie caractéristique, quoiqueaccessoire aux minéraux de Ia composition des melaphynes.
Je connais Ia Vestane non seulement dans les melaphynes de
Saxe et de Thuringe, mais aussi dans ceux du Harz, de
Darmstadt et de Ia Silésie.
La Vestane est toujours parfaitement inaltérée, quand on
observe sous le microscope que Ia melaphyne est encore
inaltérée, c'est-à-dire si on peut considérer comme inaltéres
tous les différents minéraux qui composent cette roche. Si
est
les melaphynes sont altérées, Ia Vestane de son côté
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presque toujours crevassée et dans ces crevasses desproduils
de Ia décomposition des melaphynes s'y sont alors infiltres.
D'après cette observation on peut considérer pour les melaphynes Ia Vestane connue dWigine primitive. Le Quartz,
ainsi que Ia Chalcédoine, on le sait, s'y trouvent toujours
d'origine secondaire.
En examinant cette curieuse substance, j'ai observe quatre
directions de clivage : Ia plus parfaite correspond à un hémiprisme(e'j; laseconde, encore parfaite, à 1'hémidoine à Ia
petite diagonale (o), on trouve o presque toujours strié d'après
1'árête de combinaison avec Ia troisième direction de clivage,
correspondant à un hémidoine à Ia grande diagonale [p). La
quatrième direction est encore visible et corTespond á 1'autre
hémiprisme (m), formant avec / un angle d*environ 111°.
Comme les cristaux de Vestane sont toujours joints três
étroitement à leur gangue, il y a une difíiculté à dégager des
cristaux libres.
Ou y réussit donc quelques fois , si les melaphynes sont
dêjà plus oú moins altérées.
La forme de ces cristaux correspond parfaitement aux
directions de clivage; sauf ces formes déjà nommées, j'ai
observe encore des faces parailèles aux plans de Ia grande et
de Ia petite diagonale (n) et (r), ainsi qu'un troisième hémiprisme(d), qui émousse 1'arète de combinaison du premier
hémiprisme et de Ia face parallèle au plan de Ia grande
diagonale.
Les angles mesurés sont pour:
t: m à peu près 111° et
91°
o:m
841/2°
»
o: t
133°
o:p
d,: m, mais seulement
r:m

pour m/: t( à peu près 69°
»
m : o,
89°
»
t : o,
951/2°
approximativetnent
126°
132°

MINERALOGIA.
h/"
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La cassure ordinaire est conchoidale. Vif éclat de graisse
qui s'approche presque au brillant diamantique.
La Vestane est d'une transparence parfaite, incolore, quelquefois un peu enfumée; sa poudre est blanche.
La Vestane est plus froide au toucher que le Quartz.
La Vestane raye le Quartz visiblem ent, sa dureté surpasse
donc un peu celle du Quartz.
Cest une chose très-curieuse que Ia pesanteur spécifique de
Ia Vestane se rapproche presque parfaitement de celle des
à une tempéplus purês variétés du.Quartz, je l'ai trouvée
rature
de 28° (-*-*-= 2,659, réduite à Ia plus grande densite
= 2,649.
de l'eau
Infusibleauchalumeau,ne donnant pas á laflamme extérieure une couleur; inattaquable par 1'acide chlorhydrique
ou nitrique; moins atlaquable par 1'acide fluorhydnque que
le Quartz.
le
Le borax Ia dissout et forme un verre incolore. Dans
une grande partie de
phosphated^mmoniaqueetde soudc
Ia poudre employée ne se dissout pas. Sans effervescence
soluble dans Ia soude.
soit peu
La Vestane pulvérisée semble se dissoudre lant
dans une sohition de soude bouillante.
chimique
En employant (1) de soude, (2)de chaux, 1'analyse
a donné :
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(D

(«)

Silice
">46
aucune
Acide titanique
Protoxyde de manganèse
avec de traces doxyde
0,41
0,22
de fer
Chaux
0,50
0,18
Magnésie
0,19 0,18
0,36
Oxyde de. cuivre
Alcali
non reconnaissable
Perte à la calcination... aucune aucune
Même après la plus forte calcination et sans perdre sa
transparence parfaite le poids absolu, ainsi que le poids
spécifique, reste exactement celui de la substance non calcinée, c'est à dire 2,649.
Sans changer de poids, les varietés un peu fumées se décolorent à la température d'une lampe d'álcool. Après avoir
jeté des morceaux de Vestane chauffés à blanc ou plutôt
presqu'à bleu dans l'eau froide, on les peut souvent réduire
entre les doigts en aiguilles très-fines et transparentes.
Maintenant c'est aux géologues lithologisles d'examiner les
roches, dans lesquelles ou prétend que le Quartz fait partie de
leur composition.

FINANÇAS

Falsificação comparativa dai Motas de Banco em
dretilação, e da moeda real de ouro, ou de
prata.

Crê-se commummente que o papel fiduciario circulante é
mais arriscado a ser imitado pela fraude, do
que a moeda
metallica. Suppõe-se geralmente que a falsificação, e emissão
de uma nota de Banco é um crime menos difíicil, e
perigoso de
commetter.se, do que o de falsificar, e emittir a moeda real.
Nesta presumpção se funda um dos mais valiosos argumentos, que de ordinário se produzem contra a circulação
das Notas de uma libra esterlina (') (Londres). Allega-se,
que
o papel circulante de baixo valor, quando mesmo seja im*
perfeitamente i mitado, não deixará de enganar com facilidade
os indivíduos pertencentes á classe menos illustrada da sociedade, em cujas mãos elle gyra quasi exclusivamente.
Nào obstante a apparente plausibilidade desta opinião, um
valioso documento parlamentar, que temos presente,
põe em
duvida
a
sua
veracidade.
grande
Consiste elle na estatística
dos processos criminaes, por falsificação de Notas de Banco,
e de moeda metallica, que tiveram logar na Inglaterra e principado de Wales, desde o anno de 1852 até 1856; e desde
1849 até o anno de 1857 na Escossia: d'onde se deduz, que
a emissão da moeda metallica falsificada é um crime comparativamente mais commum, do que a falsificação effectiva
das Notas de Banco, como se mostra pelas seguintes tabellas:
(*} 1 libra esterlina = 8$888 8/9.
li. fi. IH»
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Processos que tiveram togar na Inglaterra e Wales. pelo
crime de falsificação de Notas de Banco, e moeda metallico, em cada um dos annos da período acima referido.
1'OIS NOTAS DE IUNCO.

1852
1853
1854
1855
1856

II
18
27
37
45

POR

MOEDA METALLICA

713
681
750
674
668

138 3,486
Por esta tabeliã vê-se já quanto é mais freqüente a falsificação da moeda metallica, E se em alguma hypothese devesse
.predominar a falsificação do papel fiduciario, teria isso logar
naEscossia, em cuja circulação bancaria abundam sobre•maneira as Notas de uma Libra Esterlina; e onde a circulação
dOB soberanos é quasi desconhecida. Mas a tabeliã seguinte
apresentará factos em contrario.
Processos que tiveram logar na Escossia , no período
acima mencionado.
POR NOTAS DE BANCO. POR MOEDA METALLICA.

1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857..:

76
69
64
46
34
39
64
46
57
495

FALSIFICAÇÃO COMPARATIVA DAS NOTAS DE BANCO,
ETC.
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Esta tabeliã mostra especialmente quanto é infundada a
opinião daquelles que consideram a circulação das notas de
ama Libra sujeita a uma falsificação infallivel.
O grande contraste que apresentam os resultados da falsificação da moeda metallica, em relação aos da falsificação das
Notas de Banco, é susceptível de ser um pouco attenuado
pela seguinte consideração. Sendo a moeda de prata o agente,
real da influía circulação monetária (Grãa-Bretanha), será ella
por esta razão a mais exposta ás tentativas de fácil imitação!
A classe baixa do povo, que usa quasi exclusivamente dessa
moeda, é de ordinário incapaz de descobrir a fraude; ao
passo que as classes mais elevadas dão men s attenção á
moeda dessa espécie, do que á de ouro, ou ás Notas de
Banco. Conseguintemente a reiteração das tentativas na falsificação da moeda metallica têm togar nessa circulação subordinada, á qual não corresponde valor algum do papel fiduciario, tanto na Inglaterra, como na Escossia.
Dado o devido peso á precedente consideração , mostram
ainda os factos acima consignados, que a falsificação do papel
bancário é uma fraude ¦, ou menos tentadora, ou de mais
difíicil execução, do que a imitação da moeda metallica: e,
segundo pensamos, é isso devido ás causas que passamos a
examinar.
Eu considero como menos tentadora aquella fraude, qüa
offerece maior facilidade á sua descoberta, O papel circulante;
no presente systema das operações bancarias, volta rápidamente ao Banco emissor, no curso regular do negocio. Üma
parte desse papel é levada ao troco, ou dada em pagamentos
ao Banco; mas a maior quantidade ahi vai, representando
os depósitos dos seus freguezes: por um qualquer destes tres
meios voltam as Notas ao Banco emissor em um tempo mais ou
menos breve. Qualquer Nota falsificada terá de fazer essas mesmas evoluções, uma vez posta em circulação; e, apenas enfrar no Banco da sua supposta emissão, será ella infallivel-
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mente reconhecida, e provocará as mais severas pesquizas sobre
a sua origem. Não ha perigo maior para um Banco de circulaçâo; e, ou seja o Banco de Inglaterra, ou quaesquer outros
de menor categoria, não poupam eltes diligencias e despezas,
afim de o remover promptamente.
Um plano systematico para falsificar Notas de Banco não
poderia permanecer longo tempo, sem que fosse descobertb
pelas diligencias do Banco prejudicado; ô esse um crime que
ataca os interesses de uma classe de indivíduos, que dispõem
de grandes meios, e que lèm motivos poderosos para o descobrir, e fazer punir.
Pelo que respeita, porém, á falsificação da moeda metallica,não tem logar a mesma vigilância: todos os banqueiros
recebem freqüentemente a moeda falsificada (especialmente
a de prata), sem que julguem necessário, ou conveniente,
proceder a uma indagação minuciosa sobre a sua origem.
Somos, pois, de opinião, que a respeito das Notas do Banco
de Inglaterra, ao menos, e sem duvida também, pelo que
respeita ás Notas da maior parte dos outros Bancos, a falsificação é incomparavelmente mais difficil, do que a imitação
da moeda metallica: aquella requer o emprego de muito
maior capital. O papel, de que são fabricadas as Notas do
Banco de Inglaterra, é uma mannfactura especial no seu
gênero, a qual não pôde ser actualmente fornecida senão por
um só fabricante: e qualquer tentativa que se fizesse para o
imitar, além de exigir avultados recursos, poderia, dadas
certas circumstancias, tornar-se improductiva por longo
tempo, ficando ella por outra parte sempre sujeita ao risco
da publicidade. Os processos por que tem de passar ainda o
papel, para tomar a fôrma definitiva de uma Nota de Banco,
exigem também o uso de dispendiosos machinismos, e por
conseguinte o emprego de mais dinheiro. Assim a necessidade de avultado capital, para que semelhante fraude possa
levar-se a effeito, é talvez a mais efficaz protecção, que tem
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em seu favor a circulação do papel bancário: porquanto,
nenhum homem, que possa dispor de consideráveis meios,
arriscará a sua fortuna em uma especulação, cujos perigos
são próximos e grandes, e os lucros tardios e mesquinhos.
Pelo contrario a falsificação da moeda metalüca demanda menores despezas, é menos exposta á publicidade , e occupa na
ordem dos negócios um logar secundário.
Dos factos averiguados precedentemente. não é possível
tirar conclusão alguma, em relação á actuat circulação monetariadopaiz: porquanto, a. opinião geral è decididamente
pronunciada contra a circulação das Notas de uma Libra
Esterlina, não havendo por isso utilidade em discutir agora
a conveniência da sua adopção (*). Mas estes factos encerram
preciosa instrucção, a qual muito aproveitará á experiência
que provavelmente cedo será realisada em outra parte. Com
effeito, ninguém porá em duvida, que uma das primeiras
medidas, que convém tomar na reforma das finanças da índia,
ê a substituição da incommoda, e muito dispendiosa circulação das Rupias (moeda de prata equivalente a 1 shelim e 11
dinheiros), por papel promissório. Muitas pessoas se acharão
talvez propensas a receiar que. em um paiz onde a fraude
é em geral cousa muito commum, e habitual, a introducção
dessa nova espécie de moeda animará os falsificadores a
imital-a: mas em presença das considerações acima feitas,
não se pode ter como fundado semelhante receio, ainda
mesmo na índia, cujos capitães apenas chegam para os empregos lícitos, e não serão por isso desviados para as tentativas de uma fraude tão dispendiosa. Demais, sendo a Rupia
uma moeda de prata usada para os grandes, e pequenos
pagamentos, é ella mais exposta , como já se ponderou
acima, ás tentativas da fraude. do que o papel promissório.
é de 5 L. : e só na Es(*) A menor nota circulante do Banco de Inglaterra
cossia circulam as de 1 L.
í Extraindo do Ecosomisi de 29 de Outubro de 1859 )

466

REVISTA BRAZILE1RA.

Movimento do Banco de Inglaterra da «emana
finda.
Quarta-feira, 26 de Outubro de 1859.

SECÇAO DE EMISSÃO.

Notai emittidas

30.781.300

Divida do Governo
Outras cauções . .
Ouro em moeda e
barras
Prata em barras. .

30.781.300

i

l 14.553.000
» 3.123.214

»

5.590.545

11.015.100
3459.900

„

16.306.300
30.781.300

SECÇÃO DAS 01'EItAÇÕES

Capital dóspropriet.
Reserva.
Depósitos públicos/
inclusive bilhetes
dothesouro.caixas
economicas,titulos
da divida nacional!
e contas de dividendos
Outros depósitos .
tetras a sete dias «
outras

t
»

BANCAES.

Cauções do governo,
inclusive annuidades
Outras cauções . .
Notas
Moedas de ouro e de
prata

i 10 .875.157
» 18. 093.163
» 8. 547.830
612.251

» 13.921452
»

940.190
38.128401

Extrahido do Economist de 29 de Outubro de 1859.

38.128401

SEMANA ATE 2« DE OUTUBRO DE 1859.
Mappa semanal do movimento comparativo do Banco de Inglaterra, da taxa dos descontos, do preço
dos fundos consolidados , do preço do trigo e dos câmbios correntes, durante um periodo de quatro
annos até á presente data. correspondendo dez annos atrás, ao de 1840.
DATAS IGUAES COMPARATIVAMENTE

1841»

1»M»

1SS7

tmam

1*59

A Í1A 1'RESESTE SEJIAXA.
£

£
Circulação, inclusive saques á ista
Depósitos públicos
Outros depósitos
Cauções do governo ....
Outras cauções. . . . . . .
Reserva em nutas e moeda. .
Metaes em moeda e barras. .
Taxa dos descontos do banco.
Preço dos fundos consolidados
Termo médio do preço do trigo.
Cambio sobre Pariz (prazo curto)
•
» Amsterdam (idem idem)
»
» Hamburgo (3 mezes). .

'20.031.064
4.858.589
10.738.142
14.228.068
9.826.691
10.308.666
15.259.216

3 7.

92 1/2 7,
41 s. 7 d.
25 fr. 50 c
12 0.1
13 m. 14

Extrabido do Econmnist de 29 de Outubro de 3859.

21.412.304
4-201.284
10.044.763
10.740.845
18.545.315
3.639.741
9.637.596
6 a 7 %
92 1/2 7.
65 s. 9 d.
25 fr. a 25 fr. 30 c.
11 fl. 14 a 15
13 m. 7 1/2

20.585.707
4.861.740
11.263.986
10.254.541
20.404-597
4.078.529
9.369.794
8 7.
89 7u
55 s. 6 d.
25 fr. 30 c.
11 fl. 15 a 16
13 m. 10

23.173.660
22.083.824
5.590.545
6.130.265
13.921.452
13.331.992
10.875.157
10.809.467
18.093.163
14.783.137
9.160.081
12.382.616
16.918.551
19.132.476
2 1/2 7.
3 7„
96 7„
981/2 7„
42 s. 10 d.
42 s. 4 d.
25 fr. 71/2 e a 121/2 c. 25fr.71/2eal21/2c.
11 fl. 14 a 14 1/4
11 fl. 15
13 m. 5 a 5 1/4
13 m. 7

€3»—Balanço do Banco do Brazil, pertencente ao ntez
ACTIVO.
Accionistas, por entradas a realisar
Letras descontadas, a saber:
Com duas assignaturas residentes na corte. . .
22,720:905S043
Com uma só dita, idem
341:2298915

23,062:13^958

Letras caucionadas, a saber:
Por ouro, prata e tilnlos commerciaes
187:300g000
Por outros titulos e mercadorias
955:6608000

1,142:960^000

Diversos valores, importância de varias contas que
formão parte do activo do Banco
Caixas filiaes, a saber:
Saldo de suas contas a debito
11,302:4958047
Idem de nossas comas, idem. 3,217:2148233
Deduz-se: importância de bilhetes da Caixa matriz, recolhidos nas Caixas filiaes de
Ouro-Preto e S. Paulo. . . 1,183:5908000
2,033:6248223
Capital que lhes foi marcado
6,600:0008000
Letras a receber
363:9778658
Substituição e resgate do papel-moeda, quantia entrada na Caixa d'Amortisação
Caixa, pelo que nella existe em dinheiro. . . .
6,95():380g754
Em barras de ouro do toque de 22
220:1088770
quilates.
Ks.

.

7,440:0008000

2,264:885Jí57i

20,300:096g928
7,000:0008000
7,170:4898521
68,380:5668984

S. E. e O. Banco do Brazil, 31 de Dezembro de 1859.

CAPITAL
MARCADO
^——

Caixa filial de S. Paulo. .
»
»
o
»
»
n

i__

do
de
da
de
de
do

Jlio-Crande.
Omo-Preto.
Bahia . . .
Pernambuco
Maranhão. .
Fará. . . .

II I

REAL1SADO

- «¦_—,mmm.—A.

,

A

REALISAR

___ _,_^ ^

2,r,oo (*)80o:00o.sooo 400:ooi»8ooo ioo:ooo;ooo

2,500j
;5<>0:0008000 400:0008000 100:000g000'
. .
I
I00:000g000
...
...
I
10,000, 2,000:0008000 1,600:0008000 400:000£000
10,00oj 2,000:0008000 1,600:0005000 400:0008001)!
4,000;
800:000^000 640:0008000 160:001 «300
400:000g000 320:0008000 8O:OOH8l)00i
2v000j

ai.OOO1

6.600:0008000 4,960:oÕÕflo"Õol l,24"ÕiÕÕÕ8"00

(•) Neste capital comprehende-se Rs. 3CO:CC0íOC0 remellidos pela Caixa mairiz.

de Dezembro «le t§59 (extraliido da e ser ip tu ração)*
#

PASSIVO.
Emissão, valor dos bilhetes em chculação. . . .
Deduz-se: bilhetes recolhidos nas Caixas filiaes
de Ouro-Prelo e S. Paulo

21,889:780g000
I,183:590go00

*
20,706:1908000

Letras a pagar, passadas sobre dinheiro recebido
a prêmio.. . ........
5,825:9158754
Contas correntes, saído a lavor de diversos
3,813:1648062
Caixas filiaes, a saber :
Saldo de nossas contas, a credito ;
4,406:00011010
,
Entradas a realisar
l',240:000i}000
Letras a pagar
6:456M06
5,652:4558416
Ganhos e perdas, a saber:
Lucros líquidos das diversas operações deste semestre
1,269:5208770
Idem, que pertencem ao seguinte semestre. .
288:3998139
1,557:9198909
'/„
dos lucros liquidados. . T~" .... 824:9208843
Fundo de reserva, por 6
Capital, valor de 150,000 acções de Rs.'ioogooo
30,000:0008000

Rs. .

68,380:5668984
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ESTATÍSTICA.— POPULAÇÃO DA TKUliA.

Avaliam as obras geographicas em cerca d'um billião a
população actual do globo ; devemos porém ao Sr. Dieterici,
professor da universidade de Berlim, um curioso calculo sobre
o numero, approxi inativamente exacto, dos povoadores do
nosso planeta. Em uma communicação por elle endereçada,
á Academia das Sciencias de França, eleva o algarismo dessa
população em 1,283 milhões, que, distribuídos pelas cinco
partes do mundo, cabem
A'
A'
A'
A'
A'

Europa
272 milhões.
Asia .*
750
»
África
200
»
America
59
»
Austrália
2
»
Total

1,283

»

A população da Europa, que hoje é, segundo o calculo do
professor de Berlim, de 272 milhões de habitantes, não era
em 1787 senão de 150 milhões , havendo augmentado neste
interyallo 122 milhões.
Pelo que diz respeito á Asia, concede o Sr. Dieterici á
Sibéria, conforme o calculo official fornecido pelo governo
russo, 7 milhões de habitantes. Fixa em 400 milhões a po-
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pulação da China, baseando-se para isso em dados estatisticos, que lhe merecem todo o credito; e em 171 milhões a
da índia, de accordo com as informações ministradas pelas
autoridades inglezas.
Calcula em 14 ou 15 milhões os habitantes da vasta peninsula situada além do Ganges, que comprehende o império
de Birman, o reino de Sião, etc. Para as ilhas da Sonda,
Molucas, Philippinas, de Soulon, etc, constituindo o
archipelago indiano, admitte 80 milhões de habitantes.
Assigna ao Japão 35 milhões, 8 á Tartaria, 13 á Pérsia, 4 ao
Affghanistan , 2 ao Belondchistan, 5 á Arábia, e 15 á Ásia
Menor.
Avaliam os nossos manuaesde geographiaem 156 milhões
a população da África; e segundo as observações e narrativas
das ultimas explorações emprehendidas â essas regiões,
outr'ora inaccessiveis, e principalmente conforme as investigações do Dr. Barth e do Sr. Levingstone, eleva o Sr. Dieterici
o algarismo da população da África a 200 milhões. Não pôde
porém deixar de ser muito inexacto este ultimo calculo, por
não possuirmos o quantum da população indígena do interior d'Africa.
A estatística da população da America, comquanto pareça
mui diminuta, confrontada com uma só região da Ásia, á
qual assigna-se 400 milhões, merece a maior confiança por
basear-se nos documentos officiaes, fornecidos pelos diversos
governos do novo inundo.
Não excede a um milhão o numero dos indígenas da
Austrália, calculando-se no duplo a população colonial.
Resulta definitivamente deste trabalho do geograplio prussiano, que excede a população da terra de 200 a 300 milhões a somma d'um bilhão, em que até aqui fora orçada.
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Aries Industriaes.
CARIUJAGI.NS IIJ.UMINADAS Á GAZ.

Ha tempos que app!icou-se na America do Norte o gaz
portátil á üluminação dos trens dos caminhos de ferro. O
director da companhia do gaz portátil em Pariz. sciente deste
resultado, obteve outro ainda mais pasmoso, applicando o
á üluminação das carruagens que circulam pelas ruas e estradas. No mez de Maio de 1858, uma carreta de tapeceiro
atravessou Pariz por espaço de muitas noites, munida de
dous pharóes ambulantes cujo esplendor era fascinador.
Para o futuro poder-se-hão iIluminar á gaz as carruagens
ordinárias. O maehiiiismo «jue permitte attingir a tão vantajoso resultado compõe-se d'um cylindro metallico contendo
o gaz comprimido á doze atmospheras. Nenhum abalo, ou
solavanco da carruagem , na peior estrada, poderia apagar
esses fanaes, que projectam uma luz prodigiosamente intensa,
tornando impossível todo o accidente nocturno,
porque esclarecém o caminho até cem metros adiante dos animaes. O
machinismo que funccionou nos boulevarch de Pariz era de
pequeno volume, podendo apenas alimentar o gaz de duas lanternas por espaço de52 horas, mediante um centimo
por hora.
Seria para desejar que os trens dos caminhos de ferro e as
carruagens publicas adoptassem este commodo e
poderoso
meio de illuminação. Seriam percebidos em grandes distancias os combois dos caminhos de ferro, providos desses astros
ambulantes. Conviria especialmente esta illuminação briIhante e econômica ás vias férreas, em que os vehiculos
não encontram, como nas estradas communs, desigualdades
de terreno, que originam constantes abalos.
Causa admiração. que não tenham ainda os Americanos
pensado ern utilisarem-se delia para as suas carruagens,
como o fizeram para os caminhos de ferro; sendo de esperar
que a invenção franceza lhes faça adoptar esse expediente.
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CASAS DE ALGODÃO.

Publicou um jornal da Luisiania a seguinte nota sobre o
emprego do algodão para construir paredes sólidas e resistentes. Reproduziremos esse curioso artigo, sem garantir a
sua veracidade:
« Faltemos de uma das mais curiosas invenções da intel« ligente e activa época em que vivemos. Não necessita mais
« o Sul do grantle state para construir os seus edifícios; pois
« que vai a archilectura vegetal substituir a mineral. Trata« se nada menos do que de edificar casas com o algodão. Já
« foi publicada a descoberta, e experimentada com o mais
« favorável êxito. Emprega-se para esse fim o algodão verde
« de inferior qualidade, os resíduos espalhados pelos campos,
« e ainda os restos das fabricas; ifuma palavra, tudo que é
« desprezado como inútil. Faz-se urna massa que adquire a
« solidez da pedra; é para comprehender semelhante trans« formação, bastará observar a dureza e resistência das bolas
« de papel mastigado, logo que seccam; as quaes servem
« para fazer moveis simultaneamente leves e duráveis.
« Cobre- se o algodão-architectural, se assim o podemos
« denominar, duma substancia que torna-o impermeável á
« chuva; sem o queconverter-se-hiam as habitações em ver« dadeiras esponjas. O Courrier de Charleston, e o Enquirer
« de Coluinbus, faliam com enthusiasmo desta invenção.
« Segundo o seu pensar será preciso, para edificar uma casa
« de algodão, metade do tempo que se gasta em construir
« uma de tijolos.; e se reflectirrnos que será á prova de fogo,
« tão solida, e custando tres vezes menos, ninguém deixará
« de querer uma casa de algodão, e terá chegado a verda<i deira realeza deste produdo agrícola. Cessará o Sul de
« ser tributário ás florestas e pedreiras dos outros Estados;
« antes dominará de modo absoluto os mercados da União.»
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Mecânica.
RASTILHO A VAPOI1 SOBRE O GELO.

Aperfeiçoaram na America, em 1858, as espécies de rastilhos usados nesse paiz para a locomoção sobre o gelo. De ha
muito que eram conhecidos no Novo Mundo rastilhos que tinham por propulsor o venlo, e de que se serviam os habitantes
para as suas viagens nos rios e ribeiros. Acaba um morador
de Jamesville, o Sr. Weard, de substituir o emprego das
velas pelo da machina á vapor. Libertando os rastilhos das
difliculdades inherentes ao emprego do vento e das velas,
evidentemente aperfeiçoou da mais vantajosa maneira uma
conducção, que poderá prestar valiosos serviços ao commercio
eá industria.
O Jamesville-Standar , jornal'de Jamesville, descreve
nestes termos o novo vehiculo:
« A machina, diz o supracitado jornal, é construída do mes« mo modo que o tombadilho d'um barco á vapor, com seus
« camarotes, e outros accessorios. Fixada sobre um truque
« corrediço, que é, como os patins do barco, de altura suffi« ciente para que a coberta e a machina possam dominar a
« neve que se possa encontrar sobre o gelo. O truque é feito
« de ferro, c deve ter bastante força para só oppôr pequena
« superfície á resistência, quando atravessar a neve: e o
« todo tem tal fôrma, que, no caso de accidente, ou se o
« gelo se dissolver, ache-se o viajante em um verdadeiro
« barco á vapor. Existe no tombadilho um camarote, onde
« cem viajantes podem achar espaço, além da câmara do
« capitão, ou piloto; ficando na proa logar para a machina
« e a caldeira.
« Como não se necessita sobre o gelo de grande força mo« tora, sendo o nivel sempre o mesmo, não recorre-se
por
« isso a pesadas machinas á vapor, nem aos sólidos* metaes
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para a sua construcção. É movida a machina por uma roda
situada na câmara do piloto, com tanta facilidade, e ainda
mais certeza, do que em#um barco; por isso que sobre o
caminho gelado, que a natureza gratuitamente offerece,
não ha que receiar correntes que mudem a sua direcção.
« É aquecido o camarote pelo vapor da machina , e a
«( coberta que o eircumda serve para depositar as bagagens,
ou para passeio. Cuidou o inventor nos meios de diminuir
o movimento do rastilho, e pôl-o em estado de partir,
sempre que disso houver precisão. »
NAVIO DE COMPARTDIKNTOS.

A Inglaterra é a pátria das innovações náuticas; e a que
tentou em 1858 é digna de ser referida por sua singularidade.
Trata-se de um navio construído por tal fôrma, que pôde
em alguns minutos desembarcar todas as suas mercadorias,
e proseguir em sua viagem tanto em lastro, como com nova
carregação. Um barco á vapor, assim organisado, já fez o
trajecto entre Greenwich e Hartlepool.
Esta embarcação, de 90 pés inglezes, é toda de ferro e
dividida em três compartimentos, que podem separar-se,
ou reunir-se por meio de gonzos , ou chameiras, que
prendem-na com sólidos eixos de ferro. A popa é occupada
pelaequipagem; destina-se o compartimento médio á recepção
das mercadorias, destinando-se a proa para a machina.
De tal fôrma efeito o compartimento médio, que com a
maior facilidade e breve tempo destaca-se como uma gaveta,
e substitue-se por outro de idênticas dimensões, vazio, ou
cheio de mercadorias. Operada esta substituição, continua
o barco a sua viagem sem ser constrangido a parar em
um porto o tempo preciso para a descarga das mercadorias.
Se derem as novas viagens os resultados que da primeira
se tiraram, propõe-se o constructor a fabricar outro de 2,000
toneladas.
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Telef raphla eleetrlea.
MINUTA DAS ACTUAES LINHAS DA TELEGRAPH1A ELECTR1CA AÉREA.
•

Tendem quotidianamente a augmentarem-se as linhas da
telegraphia electrica aérea; e a Europa, segundo o calculo
do Practical Mechanic's Journal, contém hoje (em 1859)
58,054 kílometrosdeflos, transmittindo noticias
por terra.
São essas linhas assim divididas: a França, 12,000 kilom.;
a Grãa Bretanha, 15,000; a Bélgica, 750; a Allemanha',
15,000; aHespanhae Portugal, 900; a Hollanda, 900; a
Suissa, 2,250; altaha, 3,700; e a Rússia, 7,500.
Nos Estados-Unidos ha 49,500 kilom. de linhas
por terra ;
na America do Sul, 2,250; na índia , 7,500; e na Austrália
cerca de 300 kilom. de linhas começadas ha dous annos.
Conta-se portanto uma extensão de 119,344 kilom.,
ou
quasi 30,000 legoas de fios electricos, em que podem-se communicar as diversas partes do globo terrestre.
Hyffleiie.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A SALUBRIDADE

RELATIVA DOS DIFFERENTES
BAIRROS DA CIDADE.

Communicou o Sr. Br. Junod á Academia
das Sciencias
algumas curiosas observações acerca da tendência
que sempre manifestaram as populações das grandes cidades em
dingirem-se a certos pontos, de preferencia a
outros
Observou o Sr. Junod, na mor
parte das cidades que visitou
que a classe abastada manifesta decidida tendência
para encaminhar-se para o Oeste, abandonando o
ladoopposto ás
d.vereasmdustrias, ou a parte dapopalação,
nao goza
de liberdade na escolha de domicilio. Assim, que
por exemplo
em Panz, desde a sua fundação, estabeleceu-se
a classe
opulenta no Occidente; bem como em Londres,
e geralmente
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em todas as cidades da Inglaterra. Em Vienna, em Berlim,
em S. Petersburgo, e em todas as capitães da Europa reproduzem-se os mesmos factos; opera-se o movimento da população na direcçâo do Oeste, em que se grupam os palácios
dos reis, e as casas de saúde, ou de recreio.
Demonstra a inspecção das minas de Pompeia, que a particularidade assignalada pelo Sr. Junod veriflcava-se na antiguidade. Nas cidades de outr'ora, assim como nas modernas,
encontravam se os cemitérios á Leste, e quasi que nenhum á
Oeste.
Se por ventura encontra-se alguma excepção desta regra,
procede ella de que fora tolhido o crescimento das cidades
para Oeste em razão decollinas escarpadas, disposicoes.estrategicas, ou quaesquer outros obstáculos insuperáveis. Al*
gumas cidades da Suissa, v. g., Neufchatel, offerecem exempios deste facto, que igualmente se dá em Edimburgo e em
Roma, que estenderam-se para o Norte, em vez de tomarem
a sua direcçâo occidental.
Como dever-se-ha explicar semelhante tendência? Não
poderia o acaso proceder com tal constância, nem com tão
uniforme methodo. Descobre o Sr. Junod essa causa, eminentemente physica, na pressão atmospherica; por isso que,
quando é considerável a pressão barometrica, o fumo e as
outras emanações prejudiciaes dissipam-se rapidamente no
espaço; retendo-se nos aposentos e á superfície do solo na
hypothese contraria. Ora, de todos os ventos, o que mais
eleva a columna barometrica, é de Leste, e o que mais abate-a
o de Oeste. Quando sopra este ultimo, arrasta comsigo sobre
os bairros situados á Leste das cidades, todos os gazes deleterios que encontra em sua passagem. Daqui resulta, que
as habitações da parte oriental d'uma cidade têm de supportar, não só a sua própria fumaça e mais miasmas, mas
também os da occidental, que lhes acarretam os ventos de
Oeste. Quando pelo contrario sopra o vento de Leste, purifica
R. B. III.
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o ar, fazendo subir as emanações insalubres que não pôde
lançar sobre a parte occidental. Assim, pois, as residências
que nas grandes capitães acham-se situadas à Leste recebem
um ar puro de qualquer parte do horizonte que lhes venha.
Pôde-se accrescentar que os ventos de Oeste, sendo os que
com mais freqüência reinam, são essas habitações as primeiras em receber o ar puro que vem do campo.
Deduz o Sr. Junod destas observações as seguintes regras
para o uso das pessoas que desejarem escolher uma residência
nas condições as mais vantajosas em salubridade: i.° Quem
tiver liberdade na escolha, maxime sendo de saude débil, deve
residir á Oeste das cidades; 2.° Concentrem-se á Leste todos
os estabelecimentos d'onde emanam vapores, ou gazes deleterios; 3.° Construindo uma casa na cidade, ou ainda no
campo, deve-se collocar á Leste todas as cozinhas e seus
annexos, d'onde podem exhalar-se emanações insalubres.
O honrado secretario perpetuo da Academia das Sciencias,
o Sr. Elias de Beaumont, apresentando á dita corporação a
nota do Sr. Junod, assignalou alguns factos que vêm em
abono das precedentes observações, e que parecem provar a
constância e generalidade das relações apontadas pelo autor.
Notou o Sr. Beaumont que nas grandes cidades tem a população rica uma manifesta inclinação em dirigir-se para o
Occidente, salva a influencia contraria de certos obstáculos
locaes. É o que se observa em Turim, em Liege e em Caen ;
notando idêntico phenomeno para Montpellier e Tolosa o Sr.
Moquin Tadon. Pariz e Londres offerecem a este respeito
factos análogos, ainda que os rios que atravessam estas
duas grandes capitães corram em sentido diametralmente
opposlo. Lembrou sobre este ponto |o Sr. Elias de Beaumontosrifões populares, e as peças theatraes, que demonstram
a tendência dos habitantes abastados da city de Londres a encaminharem-se para a extremidade occidental dessa cidade.
Póde-se em verdade objectar, contra estes factos, que Pariz
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crescia na direcção de Nordeste, na época em que foi edificada a Bastilha, o palácio das Torrinhas, o de S. Paulo, etc.
Releva porém não esquecer que estava ainda a cidade sob a
influencia do terror produzido pelas incursões dos Normandos,
cujas frotinhas desciam o Sena até Pariz, e não eram detidas
pela ponte de Change. Nessa época, e emquanto duraram
taes temores, ninguém se resolvia sem grande difficuldade
a ir habitar Anteuil, ou Grenelle; pprém depois da fundação do Louvre, e principalmente desde o reinado de Henrique IV, recuperou a cidade a sua natural direcção.
Pensa o Sr. Elias de Beaumont que ás causas indicadas pelo
Sr. Junod pôde ainda addicionar-se o estado hygrometrico
do ar, que é geralmente mais humido durante os ventos
de Oeste e de Sudoeste, do que os de Leste, e de Nordeste.
A MUeratura nos Eatadoa-Unldo».

Já que desde os primeiros tempos da emigração puritana
nos Estados-Unidos em 1621, differentes gênios privilegiados
procuraram esclarecer com o tributo do seu espirito as trevas
que ainda encobriam este paiz virgem, só desde 50 annos
é que se pôde com acerto fixar a origem de uma litteratura
própria. Desde então coryphêos em todos os ramos da litteratura têm poderosamente contribuído para a illustração
geral. Nomes taes, como Chamming, Webster, Cooper,
Irving, Wbeaton, seguidos de innumeros outros, cuja fama,
sanccionada,
passando para o continente europêo , além de
se tornou ainda mais generalisada; são uma prova irrefraa litgavel do quanto se tem em poucos annos enriquecido
teratura dos Estados-Unidos.
Cumpre-nos dizer que o governo de Washington, solicito
em promover por todos os meios esta benéfica reacção intellectual, não deixou um instante de proporcionar, por numerosas subvenções, facilidades apreciáveis.
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Basta referir que o governo concedeu de alguns annos para
cá a quantia de 200,000 dollars para a publicação de uma
Historia Natural dos Estados-Unidos.
Entre os ramos das sciencias e da arte, que mais aceitação
sempre têm encontrado neste paiz, podemos citar: Obras
clássicas de autores antigos, Theologia, Technologia, Pharmaceutica, Medicina, Homceopathia, etc.; entre as quaes, para
darmos um exemplo da extracção enorme que algumas destas
producções têm havido, citaremos as obras de Washington
eFranklin, 12vols. in-8°, a 28,000 exemplares; America
Central, de Stephens, a 30,000; Historia do México, de
Prescott, a 30,000; Geometria de Day, a 110,000; Geographia para as escolas de Olney, a 360,000; Uncle Tom's
Cabin, a 450,000; emfim, Historia dos Estados-Unidos, de
Bancropts, da qual, em pouco tempo, se extrahirão 10
edições, algumas até de 25,000 exemplares.
Dos periódicos, cujo numero se avalia em 1,800, têm
alguns conseguido uma extracção de 60,000 exemplares, o
que pouco estranhará, quando se souber que M. & S. Beach,
na Nova-York, empregam machinas movidas por vapor da
força de 20 cavallos, que imprimem por hora 12,000 folhas,
gastando assim 50,000 resmas de papel por anno.
E' isso o mais glorioso testemunho de um paiz, que sempre
vai caminhando na senda do progresso.

1
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ESTUDOS DE ANALISE MATHEMATICA

Theorla dos logaritlimo» faliularea, aupllcada ao
calculo numérico.
1.

Seja dada a equação

(l)

y=(\0)±x

¦

na qual ye x representam números variáveis; de modo que,
podendo [x] crescer desde zero até o infinito positivo, ou decrescer até o infinito negativo, tomando todos os valores possivcis dentro desses limites, os valores correspondentes de [y]
terão por limites extremos o infinito positivo e zero.
Ponha-se em logar de (x) na equação (i), suecessivamente
os termos da serie dos números uatuiaes. começando por
zero; os valores que resultarem para (?/) formarão uma progressão geométrica, cuja razão é (10).
Escrevendo, pois, as duas series dos valores de [x] e de
(?/) de modo que estes se correspondão. dentro dos limites
respectivos; ter-se-ha
<*>..
3,
2,
co ..1000, 100,

1,
10,

O,
1,

—1,
0.1,

—2,
0.01,

—3.. —oc
0.001 ....c

Se na equação (1) se puzer 5 em logar de (?/), deverá o
expoente (x) ter um valor fraccionario, que será comprehendido na serie superior efitre os termos (0) e (1): e reR.
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terpresentando por (6) essa fracção sob a fôrma decimal;
se-ha
(m)

= (10)aS

5

O valor numérico de (6), nas equações desta natureza,
que pertencem á classe das que se chamam transcendentes
na analyse algebrica,só pode ser determinado approximadamente pela theoria das series infinitas, como adiante se verá
em logar competente.
Se ambos os membros da equação (wi) forem multiplicados
è
primeiramente por (10) e depois por (IO)2; virá
(w)
'

50=(iO)0>g"hl

2
fp) r)00==s(-|0)0-S +

==(10)'Lê
=r(10)2-'

Se, em logar de multiplicar, se dividirem ambos os membros da equação (m) primeiramente por (10), e depois por
(IO)2; virá
— 1

[n')

0.5-=(10)0ê

fp')

0.05=(10)"c~ó

O.c —2

=(10)*?S
1.^1.0
=(10

Dos resultados precedentes (n, p), e («',. p1), se deduzem
os corollarios seguintes:
1.° « Se na equação (1) se considerar [y] representando
um numero qualquer inteiro, ou decimal, intercalado entre
dous termos da progressão geométrica acima, e fizer-se esse
numero 10, 100, 1,000 vezes maior; ou 10, 100, 1,000*
vezes menor; a parle decimal (c) do expoente (x), que lhe
corresponde, será sempre a mesma: sendo a parte inteira
desse expoente auginentada de ftiais 1, 2, e 3 unidades posi-
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tivas no primeiro caso; e de 1,2, e 3 unidades negativas no
segundo caso.
2.° « A parte inteira do expoente (x), em relação a um
valor qualquer dado a (y), compõe-se de tantas unidades
positivas, ou negativas, quantas casas dista o primeiro aigarismo á esquerda do numero (y) da casa das unidades
principaes; a saber: para a esquerda sendo (?/) numero
inteiro, e para a direita se fôr decimal.
3.° « Dado o valor numérico do expoente (x) correspondente a um numero inteiro qualquer representado por [y],
poder-se-ha sempre determinar o expoente [xJ], que deverá
corresponder a outro numero (y'), submultiplo decimal de [y),
e vice-versa. »
Considerada a equação (1) como a expressão geral das duas
progressões acima combinadas, e dos números intercalaveis
entre os termos correlativos dos mesmos, diz-se que o expoente (± x) é o logarithmo de qualquer numero inteiro, ou
fraccionario representado por (?/): e dá-se á equação (4) a
fôrma seguinte:
(2)

JHIO)10^

Á parte inteira que entra na expressão numérica de (log. y)
dá-se a denominação de característica do logarithmo, a qual
será, como se mostrou acima, positiva ou negativa.
O elemento constante representado pelo numero (10), que
entra na equação (2), constitue a base do systema dos logarithmos denominados tabulares, ou de Briggs; nome do
sábio professor da Universidade de Oxford, que o propuzera
no anno de 1615 , como útil modificação do systema de logarithmos inventado pouco tempo antes por lord Neper, de
que fallaremos adiante em logar próprio.
Da equação (2) deduz-se uma propriedade importante; a
saber —que o expoente qualquer de uma potência de (10),
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equivalente a um numero dado, é o logarithmo tabular desse
numero.
Designando por ($/') um numero qualquer differente de \y),
ter*se-ha pela formula (â)
y' = (íO)

log. y'

Multiplicando esta equação pela equação (2), membro a
membro, virá
«v -h log. y'
(10) b ,7 '
í/y' i = íin\iog.
donde se tira

i»)

\og.yy> <=\og.y~\-log. y'

Dividindo as mesmas equações, urna pela outra, membro
a membro; virá
y asa(io)log,y"log,y'
y
d'onde se tira
(4)

Log. ~= log. y — log. y'

Elevando ambos os membros da equação (2) á potência (»);
virá
y»s==(i0)n-

ios- y

d'onde se tira
• (5)

Log. y n —n,\og.y
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Extrahindo a raiz do grau (w) de ambos os membros dessa
mesma equação; virá

_L i°g- //
yn = [iO)

"

d'onde se tira

(6)

log.?/
Log.y" =
n

As formulas 3, 4, 5 e 6, são adaptadas ao calculo numérico,
na multiplicação, divisão, elevação de potências, e extracção
de raizes de números dados; e enunciam-se por sua ordem
da maneira seguinte :
[a] O logarithmo do produeto de dous, ou mais números,
é igual á somma dos logarithmos parciaes desses números.
(6) O logarithmo do quociente de dous números é igual á
differença dos logarithmos do dividendo e do divisor.
(c) O logarithmo da potência (n) de um numero dado c
igual a (w) vezes o logarithmo desse numero.
(ri) O logarithmo da raiz do gráo (n) é igual ao logarithmo
do numero dado, dividido pelo expoente da raiz.

Composição, c resolução «erol da» eqiioçôe»
iiuitteriea*.

I. Multiplicando suecessivameule os binômios {x—a),
se[x—b), etc, por si mesmos, formar-sc-ha o polynomio
guinte:
»—3
n—2
n
n—i
-t-abe
± abe.. .M
x
—ax
-\~abx
(.1) x
— &
-\- ac
-V bc
—&

-!- &

|86

O
dade
par,
tores
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ultimo termo do polynomio não conterá a quanti(a?); e será affecto do signal +, ou (—), segundo fôr
ou impar o numero (»); o qual designa quantos facbinômios entram na formação do polynomio [A).

Fazendo a + b-fc-f- &^A{ , aft-f ac-f &c + &=;J2 ,
flftc-f &=J3 , abe...ii = N; ter-se-ha

(Bj xtl—Aixn'~l-\A^n'~'2.. .±N=[x-a) [x-b] [x-c]'
... [x—u) '
Esta equação mostra que o polynomio A , sob a fôrma (B) >
será divisivel por qualquer dos fac tores [x—a], [x—b], etc.
Faça-se agora
(C)

/-^1/""1-f42/"~2...±iV1=-o

Ter-se-ha uma equação do grau («), a uma só incógnita
representada por (x).
O valor numérico de [x] que satisfizer a precedente equação,
isto é, que reduzir a zero o seu primeiro membro, chama-se
raiz dessa equação.
Esse mesmo valor de [x] posto na equação (B) deverá
também satisfazêl-a, isto é, reduzir a zero ambos os seus
membros: e será por conseguinte esse valor de #=a, ou
= b, ou=c,etc.; para que se tenham—a=o, oure—&
= o, ou etc.
Deste resultado se conclue, que a equação [€) poderá ser
satisfeita por tantos valores drfferenles de [x], quantas são as
unidades do expoente (n) da maior potência da incógnita :
e que por conseguinte, terá ella, no máximo, (n) raizes
differentes.
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Designando, pois, por (a, b, c, etc.) as differenles raízes da
equação C, será esta divisivcl por [x—n\, [x—b), etc.
Se na formação da equação C entrasse uni, ou mais -factores compostos, da seguinte fôrma
.ir—2 a x -|- a* -J- tf
teria ella por cada um destes factores 2 raizes imaginárias;
a saber
x=a 4 i/—tf

x=a —

(/-

¦62

Estas raizes se descobrem igualando a zero aquelle polynomio, e tratando-o como uma equação do 2o grau.
Tem-se com efieito
,xí-2 a x -f- a'2 -b2=(a; - a - [/- &2) (* - a -f [/ & j
Deste resultado se conhece, que na composição da equação
l\ cujos termos sejam expressos cm quantidades reaes,
poderão entrar raizes imaginárias, mas sempre aos pares:
e que por conseguinte, sendo essa equação do grau impar,
terá necessariamente uma raiz real. Se for, porém, o ultimo
termo da equação negativo, no caso do grau par, haverá,
e outra nepelos menos, duas raizes reaes, uma positiva,
gativa.
Seja dada a equação numérica

(D)

J'+Axn-i + BJ,-i+Cxn-3....±N^o

Chama-se numérica a equação, em que as quantidades
conhecidas são representadas por números; ou aquella em
incógnita, desde
que os coefflciciites de todas as potências da
x°'àlèxn, tem coeíficientes numéricos.

B^W

|gg
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Se a equação D é susceptível de ser satisfeita, dando
á incógnita [x] qualquer valor numérico, torna-se ella como seguinte:
paravel á equação normal C : e se concluirá
l.° Que, se os termos da equação D, desde o primeiro ,
incógnita, e tendo
(representado pela maior potência (x") da
affectos
por coeíficiente a unidade), forem alternativamente
dos signaes -f, e (—), as suas raizes serão todas positivas.
2.° Que, se todos os termos da mesma equação forem
positivos, todas as suas raizes serão negativas.
Daqui se deduz o theorema, que, na lheoria geral das
— Regra
equações algebricas, é conhecido pelo nome de
de Descartes; a saber: « Que dada uma equação, cujos
termos são affectos de signaes positivos, c negativos, ern
raizes posiqualquer ordem de collocação, terá cila tantas
tivas, quantas forem as mudanças de signal, de mais para
menos, ou vice-versa; e tantas negativas, quantas forem
as permanências dos mesmos signaes; isto é, passando de
mais para mais, ou de menos para menos. »
Esta regra, bem como as duas propriedades d'onde ella
resulta, só tem logar quando não entram na composição da
equação D raizes imaginárias.
De resto, a sua demonstração é facillima: porquanto,
multiplicando todos os termos da equação D pelo binômio
x—h, o\\x-\-h; virão duas novas equações: a primeira,
tendo mais uma variação de signal, proveniente do producto
do binômio [x—h] pelo ultimo termo da equação; a segunda, tendo mais uma permanência dc signal, proveniente
do producto do binômio (x-\-h) pelo ultimo termo da equação.
3.° Que devendo ter-se A **= — A. e N — ± N. . resulta
dahi, que o coeíficiente (A) é equivalente á somma de todas
as raizes da equação, tomada com signal contrario; e que
o ultimo termo N representa o producto de todas as raizes
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da equação, affecto do signal + , ou (—), segundo fôr par,
ou impar o numero das raizes reaes (positivas).
2. Na equação dada I), substitua-se em logar de [x]
1, 2, 3, etc, 0.1, 0.2, 0.3, etc.: ou 10, 20, 30, etc., 0.01,
0.02, 0.03, etc., e semelhantemente —1,-2,-3, etc.,
__0.1, —0.2, —0.3, etc.: procedendo asssim por múltiplos,
ou submultiplos de (10), tomados positiva, ou negativamente, chegar-se-lia necessariamente a dous valores do primeiro membro da equação, de signaes contrários;• dos quaes
se poderá deduzir uma raiz approximada, e menor que a
verdadeira [x).
Seja essa raiz approximada representada por (r) de modo
que se tenha
x = r + x'
sendo (x') o que falta a (/) para dar o valor exacto de (a;).
Substituindo o precedente valor de (a) na equação D;
virá
\ «—1/

\n—1(

nrH—i

r"

\«—3

a' + &c

-\-N

+ Ar»-{ +í„-l)irw"2

+ ír*-2 +(a-S)flr*-J
+ C»'"-3 +(a-3)Cr"-*
&(i-

-f &c.

+

atíeetosdos
Desprezando neste desenvolvimento os termos
fracçao
factores *> =, tf', etc., por ser (*') uma pequena
valor nude (r); ter-se-ha um resultado approximado do

190
REVISTA BRAZILEIRA.
merico do polynomio D; e substituindo (x — r) em logar
de (a;'); virá
n—\
nr
w
o;.
*—
f
.«—2
-fj/
+[n-\)Ai
(/*—1) ,irM
n—2
Bt
(n—2) #/w_2 -f(n-2)/?rw~3
-fCr »(n-3) Cr""3 -(n—3) O-""1
<Src.
+ &c.
»¦"

-

+

JV=o

donde se tira

w

'*

X'=

(n_l)r'^(w_2)irM" + (m-3) V'-2
wrn !+(w-1) 4rB~~2+ (n-2)Ifrn"~"3
+(w-4)Crn""3... -AT

-K«-3) Crn"~4+ &c.
Uma vez que sejam dados os valores numéricos de (ra),
e de (A,B, C, .. N), a formula E dará a raiz (x) da equação proposta, approximadamente: praticando-se do modo
seguinte:
Achado por tentativa, como se indicou acima, o primeiro
valor approximado de uma raiz da equação proposta, c
posto elle, na formula E , em logar de ir), virá (eífeduado
o calculo) para (x) um valor mais approximado : substituindo
este valor semelhantemente em logar de (r) virá para (x) um
segundo valor ainda mais approximado : e assim por diante.
O «algarismo, que apparecer em um desses valores approximados de (x), e vier reproduzido na operação seguinte ,
será considerado como exacto.
Achado que seja um primeiro algarismo exacto, istoé,
o que representa a parle mais alta do numero buscado;
onha-se em logar de (/•), na formula E, o valor approxi
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mado de (x),limitado até um, ou dous algarismos, depois
daquelle: procedendo-se da mesma maneira a respeito do
segundo, terceiro, etc. algarismo que fòr verificado; de modo
que em cada nova substituição em logar de (r), além dos
algarismos exactos da raiz, entrem somente um, ou dous,
dos que seguem depois daquelles, afim de serem submettidos
á verificação do novo calculo.
Se chegar-se a um valor de (x), o qual posto em logar
de (r), na formula E, appareça reproduzido, na seguinte
operação, em todos os seus algarismos, representará esse
numero o valor exacto de (x).
Na hypothese contraria, terminará o calculo , quando se
tiver chegado por este processo a determinar o algarismo
exacto da casa decimal do numero, até onde se quer ter a
raiz approximada.
Achada assim uma raiz da equação proposta, seja ella
representada por (+ a): divida-se a equação pelo factor
(x + a); e virá uma nova equação de grau immediatamente inferior, a qual sendo tratada do mesmo modo, fará
conhecer uma nova raiz (± b): procedendo assim até serem
determinadas todas as raizes reaes da equação proposta.
Para mais facilidade do calculo, costuma-se transformar
a equação proposta iVoutra, em que desapparece (a potência
(¦»— 1) da incógnita): o que se conseguirá sempre, substituindo em logar da incógnita (x) uma expressão equivalente, na qual entra uma nova incógnita; a saber
_ A
x= z
n
O signal ('—) é empregado , quando o coefficiente A do
segundo termo da equação é affecto do signal (+): c o
signal (-f) na hypothese contraria.
A formula (E) não é actualmente usada na resolução das
equações numéricas de grau superior ao 2*, por serem co-
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nheeidos outros processos mais directos, e expeditos; todavia
havemos recorrido áquella formula, para explicar com mais
clareza, c menor apparato de combinações analylicas, o
simples processo pratico da resolução geral das equações
numéricas.
3. Seja dada a equação do 3o grau

(m)

,*3_lÍ£_«
4
4

Esta equação encerra a solução do problema da trisecção
do angulo, cujo coseno é representado por (a); sendo (.<;) o
coseno da terça parte do angulo dado, ou do arco que lhe
serve de medida.
i

Supponha-se que é dado a = cos. 00* = -;
•2

a equação precedente tomará a seguinte fôrma:
(m')

x

—T —-=o
8
4

A formula E que resolve esta equação, fazendo nella
I
n ¦-» 3, J = o, # = —- ' A;Y = — --; tomará a expies-

4

J

são seguinte:

Pondo na equação ()«') a unidade em logar de (x). e depois 0.9. virão os dons seguintes resultados de signaes contrarios
1
4- -=¦o , — 0.003.
Deverá portanto fazer-se

r = 0.9
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Pondo o valor de (r) na formula E'; virá
x~

2(0.9)3-|-;

1.583
1.680

2— f

0.94

3 (0.9)
Será por conseguinte (0.9) o mais alto algarismo da raiz;
e substituindo na formula E' (0.94) em logar de ir), e assim
por diante, chegar-se-ha a um valor de (a*) approximado até
á sétima casa decimal: cujo logarithmo dará pelas taboas
o arco de 20°, muito proximamente.
Obtida esta raiz, e abaixando a equação (nf) ao 2o grau,
por meio da divisão pelo factor (x—a); se acharão as outras
duas raizes pelo processo conhecido da resolução das equações do 2o grau.
Fm. (1)
¦4.

pri A

RESOLUÇÃO DA EQUAÇÃO /M
GEOMETRIA ANALVTICA.

Fazendo na equação (wi)

(1)

/

% a_
.r^4y

X'4r

y/

4

»/

tomará ella a fôrma seguinle:

mxii

I

(-:-)

/'

\^/^;

m

Tiradas as rectas (na figura l ) OX. OZ, indefinidas, e
formando o angulo agudo XOZ =29; faça-se
f -!- 6'

.\ t b — atang. e
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Com estes elementos descreva-se o ramo hyperbolico
MAM' ,o qual terá por asymptotas as rectas OX, OZ, sendo
(o) e (b) os dous semi-eixos.
Prolongada ZO até G, de modo que se lenha

oc-ía
tire-se a recta Gl parallela á asymptola OX: e sobre a recla
GZ, considerada com um diâmetro conjugado, descreva-se
o arco parabólico MGm, com o parâmetro (—)
O ponto M da inlersecção das duas curvas será o logar
geométrico das equações (1) e (2): e ter-se-ha por conseguinte x = OP= coseno da terça parte do angulo dado.
Tlteorla da» series elementares , deduzida «Io prliielpto do» coeiflctentes Indeterminados.

I.
BINÔMIO DE NEWTON.

1. Seja dada a expressão algebrica (1 -f #)*» cujo desenvolvimento se pede, em uma serie de termos formados ,
segundo uma lei conhecida; sendo (x) uma quantidade qualquer, e o expoente (m) do binômio (1 -{-#) um numero
inteiro e positivo,
Desenvolvendo, pela multiplicação algebrica, as potências
do binômio (1 +#) designadas pelos expoentes (0,1, 2,3,
etc.); virão os resultados seguintes:
!({ -hr)°=l
\(i~\-x)l = i-\- x
3A{(l-f.T)2=l + 2;r-f.x;2
(1 -h xf = 1 + 3a: -|- 3j;2 -f- xs
[ (1 _|- xf = 1 -f 4.r -f 6.r2 -1- 4x3 -+- x'
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Os precedentes resultados fazem reconhecer: 1°, que qualquer que seja o expoente (inteiro e positivo) do binômio
(\-\-x), o primeiro termo da serie, que representa o seu desenvolvimento, é sempre a unidade; 2o, que a quantidade (a;),
segundo termo do binômio, entra em todos os outros termos
da serie, elevada a potências, que crescem na ordem dos
números naturaes [1,2,3, etc.); 3% que o numero dos lermos que compõem a serie é determinado pelo expoente do
binômio, augmeutado de mais uma unidade; 4o, que os
eoeflicientes numéricos que affectam as diversas potências
de (x), no desenvolvimento da serie, são inteiramente independentes de (x), e variam somente em relação ao expoente
do binômio.
Mediante estes dados, deduzidos dos resultados (M), conhecidos em casos particulares, e applicando o principio da
inducção, poder-se-ha representar o desenvolvimento de
(1 -f- x)m , em toda a sua generalidade, do modo seguinte:
d _{_ #)-«.._ -f Ax-\- 6;r2-f C«r3-|-&e.
As quantidades indeterminadas (at, B, C, etc), que
entram no segundo membro desta equação, representam os
eoeflicientes numéricos que multiplicam as diversas potências
de (x).
Devendo a serie acima satisfazer aos casos particulares
(M), é evidente : que na expressão numérica de cada um
dos eoeflicientes indeterminados (,1, B, C, etc.) entrará em
geral um faclor (m), afim de que, na hypothese de m = o ,
lodosos termos da serie se desvaneçam, excepto o primeiro :
que, semelhantemente, os eoeflicientes indeterminados (B ,
C, etc), deverão em geral ter por factor a quantidade (m—1),
afim de que, na hypothese de m—1, todos os termos da
serie se desvaneçam, excepto os dous primeiros: que, assim
também, os eoeflicientes indeterminados (C, etc) deverão ter
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por factor a quantidade (m—2), afim de que, na hypothese de
íw=2 , todos os termos da serie se desvaneçam , excepto os
tres primeiros: e assim por diante.
Ter-se-ha portanto
A = mA1
B = m(m—i) B'
C = m (m—i) (m—2) C1
&c.
Nas precedentes expressões (A', B', C>, etc), representam
fautores numéricos indeterminados.
Substituindo os valores de (A, B, C, etc.) no desenvolvimento geral de (l+#)ra; virá
-f
(2) (1-\-x)m = 1 mA'x-\-m (m—i) tfa*-\- m (m—i)X
(m—2)C'^â+&c.
Os factores (A', B', C, etc.) determinam-se facilmente,
comparando o desenvolvimento geral (2) da potência (l+.T)m,
com cada um dos resultados (M), adiados para os valores
particulares de (m); a saber
Fazendo m=i, na expressão geral da serie (2); virá
(i+£)W~Hr==l + lJ';K;
d'onde se tira x = A'x; e por conseguinte... i'= 1
Fazendo iw — 2; virá
-[- 2.1.fl'^;
(1 -|-ír)^= 1 + 2a; + a;2— 1 +SW'a
2rc-l-^=A,.2^+2fi,.íc2
Esta equação ficará satisfeita, isto é, o segundo membro
será idêntico ao primeiro, sendo A' = 1, e por conse1
guinte.. .B' = ã
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Fazendo m = 3 ; virá
(1 -fx)3= \+Zx -f-3af2 -f íc3= l+3J'a;-}-3.2.#V
+ 3.2.1. CV
3a; -f 3a;2 -f *3 = i'.3* -f- 2fl',3a? -f 3.2. W

1
Esta equação ficará satisfeita, sendo 4'—1, B' = -—,
O =- —

e por conseguinte.

Fazendo d» s» 4 , achar-se-ha semelhantemente
'
1
1
1
„.
..
.4' = !, B "~2
2.3' ^2..3.4
Destes resultados se pôde concluir rigorosamente, que os
valores achados para os factores indeterminados (Af, B', O ,
etc), são independentes da grandeza do expoente (m) do binomio; ficandopor outra parte manifesta a lei da sua derivação,
a partir do primeiro factor; a saber
ai
A

• l ,

D

«a '

j}<
Q

'

ri

í
%

h,

Substituindo estes valores na expressão geral da serie (2);
ter-sc-ha
(3)

(\Jrx)m = l +mx

+J^^^t=Èx>

+,-

Esta equação encerra portanto a solução completa do
o desproblema proposto; e servira de formula geral para
envolvimento em serie de uma potência qualquer do binômio
e
(1 -far), cujo expoente seja numero inteiro positwo.
R. B. III.

il*
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2. Supponha-se agora, que o expoente (m) é numero inteiro e negativo: a equação geral.(1) tomará a fôrma seguinte:

(4)

w = 4 4a;-f Itá1 Ge" &c.
\—m
+
+
+

(4-fac)

Multiplicando ambos os membros desta equação por (1 -\-x)m;
virá
m
(l-\-X)°= 4 = [\ 4_ Ax + Ba:2 +6V H- &) (1-M
Desenvolvendo em serie (1-f a;)m pela formula (3); executando depois a multiplicação indicada; c ordenando todos
os termos, segundo as diversas potências de (x); virá
o=4 x
-\-m

2
-I- B
a?
+ C X
-f mi4
-f wi 5
-fíW (m—1)
-f «i (w— 1) 4

-f &c.

2

(Mi—1) (Ml—2)
f Ml
3
2

Para que esta equação de condição tenha logar, as quantidades indeterminadas (4, B} C, etc.), deverão satisfazer
as equações seguintes, independentemente do valor de (x):
4 -j- m = o

. . (m—i)
Bn -f, m4 -f mt——7= o
d i O»—4) . . (mi—) (iw—2)
C/^ +i «.mB-ff^—JA
+-mr-y --<j- ="o
Substituindo na terceira equação os valores de 4, e de B,
tirados da primeira, e da segunda; ter-se-ha
_
1) "^
.
(m-f 4) C = —(w-f
4 = — m, B=miv—^—<,
w —j-« (w+2)
' *c-

*
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Substituindo estes valores na equação (4); virá
/r\
(5)

, n— *M — — , -f- (»i+l) 2
/, -\-x)
1
w?\-~-r a?
m#
(1

(m-j-1) (ro-j-2) 3 . . c'
—mK—^
z~x +
Este mesmo resultado se acharia directamente, fazendo
applicação da formula (3) ao presente caso: e procedendo
do seguinte modo:
Pela divisão algebrica tem-se

(l-far)

1 — # 4-a? — a? -4- &c.

Elevando ambos os membros desta equação á potência
(m); ter-se-ha
(1-f.T)

. „ \í»
,. , — m ==(I.
.2 — r 3 -j-&c.J
1— ar-fac
m=(l~Hz)

Desenvolvendo a potência (w) do polynomio pela formula
(3), considerando-o sob a fôrma de um binômio; a saber
3 , a ,)m
S
2
<1 + (— x -\-x —x -f &c.) j ,
virá o segundo membro da equação (5).
Se o expoente (m) é fraccionario da fôrma— , sendo
se mudará
(m) e (p) números inteiros; a equação geral (1)
na seguinte:
3.

(6)

&c.
(1 +x)V = 1 + Ax+ Boí2+ C£3+
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Elevando á potência (p) ambos os membros desta equação;
vira
2 ; ^3
(4+a?)w = (4 +Ax + BxÀ + Cxó+txc.f

Desenvolvendo ambos os membros desta equação pela formula (3): e passando depois todos os termos para um dos
membros, ordenados segundo as diversas potências de (x);
ter-se-ha
2
o — Ap x
+Bp x
— m + P (p-4),2
A
2

+ Cp x3 + &c

+ p(t^)uB

— m (m—i)
— m (m—i) (m—2)
3
Procedendo como se praticou no caso predente, ter-se-ha
n . (P—i) ^2
(m—i)
Ap — m=o, Bp + pt-ãr A — m—— = o,

Cp+p (P_1MB+p(s=y fcv
3
— m [w—i) (w—2) —o, &c.
2

Pondo o valor de(m), tirado da primeira equação, nas
outras duas; achar-se-ha
m
4-p*

A[A-\)
——

„A(A-\) (i-2).
r — ,*C

Substituindo estes valores na equação (0) ; virá
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¦¦(i+^p=,i
(7)

lm ___
+ ÜLll.+ 7~i
p
2

+f(v(vK
/

\ í m

a\

+ &C.

Este mesmo resultado se acharia diredamente, desenvolvendo primeiramente a potência (1+#)'", pela formula
(3), e extrahindo depois a raiz do grau (p) desse polynomio,
pelo processo conhecido na álgebra elementar: mas demandaria esse methodo um calculo muito mais laborioso.
4. Devendo a equação (3) ter logar, quaesquer que sejam
as quantidades finitas (x) e (ro), como se acaba de ver; ella
subsistirá ainda,.pondo em logar de [x] a fracçãoí—):
feito o que, e multiplicando depois ambos os- membros da
equação por (am); ter-se-ha
m , m m—1 , mim—1) m—2 2
/ft. , , jn
(8) (a+x) =a +ja . ^+j~j~ X
m(;m-i)(m-f) w-3 3
+
+11 —a
É esta a formula conhecida sob a denominação de — Binomio de Newton —, o qual não dera todavia uma demonstração geral, e rigorosa desse bello theorema: ficando isso
reservado a outros distindos geometras, e com especialidade
a J. Bernoulli, cuja demonstração, posto que nada deixa a
desejar, pelo que respeita ao rigor da deducção analytica ,
é , em o nosso entender, menos comprehensivel para os principiantes, do que o processo mais simples, e não menos
rigoroso, que havemos empregado para chegar ao mesmo
fim.
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NOTA.
Os factores [Á'} B', C, etc), que entram na expressão
geral da serie (2), podem ainda ser determinados por dous
outros differentes modos, como se vai mostrar.
4.' Ponha-se primeiramente (—-x) em logar de (#).na equação (2); e faça-se depois x = 1. Ter-se-ha
(a)

(1—4)m = o = 1 — mA' + m [m— 1) B'
— m (m—l) (i»—2) C* + <fcc.

Fazendo nesta equação m—i, m=2, «i=3 , etc.; virão
as equações seguintes:
o = l—.4', o-=*4-ÍA" + ítf,f o = l- M'
-f6#'-6C, &c.
Sendo a segunda e terceira equação, equivalentes ao quadrado, e ao cubo da primeira, a qual representa o binômio
elementar da potência (m); deverão ellas ser satisfeitas ao
mesmo tempo pelos valores numéricos dos factores [A', B',
Ç'): o que eqüivale a dizer-se, que todos os factores indeterminados, que entram na expressão geral da serie (2), são
independentes da grandeza do expoente (m).
Tirando pois os valores de (.!') e de (//') da primeira, e
da segunda equação, e substituindo-os na terceira; terse-ha
,!'«!, fl'*=i,

C-i-, &C.

ESTUDOS de analyse mathematica.

203

2.u Fazendo x =1, na equação
(2); virá
(6)

(I +1 fl = <£n mm i +mA> + m (W ™ i) fi<
+ m(m—i) (»i—2) C -f <ftc.

Escreva-se, correspondentemente á esta equação, a equacão (a)
o = 1 -m/l' + m (w—1 )#-m(w—1) (w—2)C + &c.
Fazendo m = 1, na equação (6); ter-se-ha
2 = 1 4-1J'; ei'-l
Tirando a segunda equação da primeira . e fazendo m=*2
virá
4 = 2.2Í',-

i'=l

E' logo (-4') independente da grandeza de (m).
Fazendo w=2, na equação (6), e substituindo nella o
valor de (A1); ter-se-ha

4=1 +2.1+ 25'; # = 4m

Ajuntando a segunda equação á primeira, e fazendo m=3;
virá
8 = 2+6.2.3'; B'=j
E' logo (_?') independente da grandeza de [m).
1
Semelhantemente se acharia C'= -r-5, qualquer que seja (m)
z.o

Mas havendo assim demonstrado, que os factores indeterminados (A\ B!, C, etc) são independentes de (ro), passamos
a exprimir os seus valores por meio de uma serie infinita.
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Ponha-se, na equação (b), [m—i) em logar de [m); e
virá
a"1—*=I + (wi-l)i' + (m-l) (m—2)B»
+(m— 1} (m—2) (m—3)C + &c.
Fazendo nesta equação m=o ; virá
2""!=-j = 1 + [-1)4'+ (-i) M) #
+ (-1) (-2) (~3)C + &c
Tirando 1 de ambos os membros desta equação; virá
_ i- = _ i/ _j_ 2JB' — 2.3C + 2.3.4/)' — &c.
Trocando o signal em ambos os membros desta equação ;
virá
1 = .1'—2F + 2.3.C — 2.3.4/)' + &c
(c)
Â

Tem-se pela divisão algebrica
1 = * —a-j-,23,4.
a —a + a — &c.
1
1-fa
Fazendo nesta equação a = 1; virá
1 = 1^1 + 1-1 + 1 -&c.
Devendo o segundo membro desta equação ser idêntico ao
da equação (c); ter-se-ha
A'= 1, — W = —1, 2.3C = 1, 2.3.4/) = — 1, &C.:
e por conseguinte
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II.
Desenvolvimento das funeeoes exponenclae» - e
logarltltinlens - em series convergentes.

1. Seja dada a funcção exponcncial (a*), cujo desenvolvimento se pede, em uma serie ordenada, segundo as potencias ascendentes do expoente (x).
Faça-se
a— 1 =A ;
e applicando a formula já conhecida do binômio de Newton;
ter-se-ha

+-ff)Fr)(x-r)^*
{A]

-.!.+ (**--J + l-í+etejí

+ (*-*+ •*£¦*'-<*¦.)•£
+ (*,-etc-)iJí
+ etc.

desenvolviEsta segunda serie é deduzida do precedente
dos facmento de (i + hf, executando neste a multiplicação
de
tores,que formam os coeficientes das diversas potências
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W; c ordenando a somma de todos os lermos, segundo as
diversas potências de [x).
Na formação dos differentes termos da serie
(.1), observa-se
o seguinte:
1.° Que o coeíficiente de

forma-se do quadrado da
(|-)
serie, que exprime o coeílicientc dc
(a?), alé a potência [lâ),
ou até a ultima potência de (h) no termo em
que parou a serie
precedente: que o coelliciente te(-~)è o cubo da referida
serie, até a mesma potência de
(li), e semelhantemente pelo
que respeita aos coellicientes de f -íL), de ( - ) Mr
C,C"
\ 2.3.4/'
12.3.4.5/'
2.° Que o numero dos termos da serie
que forma o coefiiciente de (o?), é igual ao numero dos termos do desenvolvimento 'da funcção [\+hf, menos uni: de modo
que, quando
fôr este desenvolvimento expresso por uma serie infinita,
será
igualmente infinita a serie que exprime o coeíficiente
de (x).
3.° Que na hypothese de tornar-se infinita a serie
que
forma o coeíficiente de
serão
igualmente
infinitas as
(x),
series que exprimem os coeíficientes das diversas
potências
de te), nos termos subsequentes: de modo
que: represenUnido por (A) aquelle primeiro coeíficiente, serão
os outros
representados ordenadamente
por [A2], (i3), [A"), etc.
4.° Que no caso de ser (x) (expoente da funcção binomiai)
numero fraccionario, ou negativo, a serie
que representa o
desenvolvimento dessa funcção será infinita visto
;
que nenhum coeíficiente de qualquer das
potências de (A), no primeiro desenvolvimento, poderá tornar-se nullo: tendo logar
o contrario, quando aquelle expoente fôr numero inteiro e
positivo; pois que então será o desenvolvimento da funcção
binomiai dado por unia serie de numero determinadode
termos, a menos de ser infinito o expoente
(x).
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Supponha-sc, pois, que o expoente da funcção proposta é
fraccionario da fôrma (—J, sendo o numerador desta fracção um numero inteiro dado: a equação [A) tomará a fôrma
seguinte:
xk
A2 x1 , A" x" , A" '1.2.3.4
A x
¦^T'X2+
~
=
+»i4
•
1 +
(B) «lif'TJ7ó
T+
+ etc.
X

Ter-se-ha também , substituindo por (h) a quantidade

í-ürl-fcilVfc^-M+elc
(cy
^ '4—
b
Faça-se, na equação (fl), «=-j> ° ^ é admissível;
considerar-se
e
por ser (m) um numero arbitrário, podendo
como um múltiplo de (.4): e ter-se-ha

^=1+,+íi+rè+ii? + clca somma'
Fazendo t? = 2.7182818; numero que representa
até a sétima
dos termos da serie precedente, approximada
casa decimal; virá
a == e ; d'onde se tira log. a = A log. e; e
ty.a
tere
Substituindo o valor de (1) nas equações (fl), (Q;
se-ha
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1 / /tf. a v ^ , I//7. aVs.r1
/mi —
a'"=, . +, m-(irctT+rf(Í7)--2
(i"

[L],

+ w3 ll^7j OI+ etcty.a__
(a-1) (a-1)2 (a-if
~3
"
/y.ê 1
r* +

(a-D»
~ +etc-

A equação (ff) pôde ser escripta da seguinte maneira:
1

(•¦)-«+(l-:")-T+(tí),á-+Esta equação subsistirá ainda, substituindo-se a quantidade
representada por la~\ por qualquer outra de grandeza arbitraria, e íinita, a qual poderá ser a mesma quantidade representada por (a)..
Ponha-se, pois, nessa equação (a) em togar de
(a™); e
virá

(D) a"-i+'Ôi± £4. (ltl\^ 1 iltlYjL
lg-e' 1^ \lg.e)'\.íT [lg.ej'l.%3
+ etc.
Da equação (C) tira-se

A equação (D), encerrando o desenvolvimento pedido,
mostra por outra parte a dependência que existe entre a serie
que o exprime e aquella que ê dada pela equação (E).
Ambas essas series são de subida importância, tanto na
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analyse algebrica, como no calculo infinitesimal: sendo a
applicação pratica da segunda (E) a determinação do logarithmo de um numero dado [a), no systema em que fôr conhecido o[log. e).
Cumpre fazer aqui uma observação importante acerca do
processo analytico que havemos empregado, partindo da
equação (B), em que a funcção exponencial tem por expoente
a fraccão (— ), para chegar á equação (D), em que o ex\ m l
poente (x) da mesma funcção ê um numero inteiro: ficando
assim demonstrado, que o desenvolvimento da funcção exponencial, em ambas estas hypotheses, ê dado pela mesma
serie infinita; comprehendendo-se ahi evidentemente o caso
de ser o expoente negativo.
Os geometras, porém, que têm tratado deste ponto da analyse, empregando o principio dos coefficientes indeterminados, consideram o expoente da funcção exponencial em
toda a generalidade, não advertindo, que a serie (E), que
forma o coeficiente de [x], no desenvolvimento da funcção,
não pôde ser dada, senão na hypothese de ser o expoente da
funcção exponencial fraccionario, ou negativo, para que
aquella serie seja infinita, como havemos mostrado acima:
porquanto, de outra sorte, os coefficientes das outras potencias de (x) não exprimiriam o quadrado, o cubo, etc, darepresentado por
quelle primeiro coefficiente, que havemos
escapou ao próprio
(^1). Esta circumstancia, cuja apreciação
Lagrange, è somente attendivel pelo que respeita ao rigor da
deducção analytica.
func2. A serio (D), que representa o desenvolvimento da
como se mostrará adiante
ção (/), será sempre convergente,
infinitas
em lo*ar competente, quando se tratar das series
tendera
com especialidade: isto é, a somma dos seus termos
e
a approximar-se de uma quantidade Anita, sendo [a] [x)
quaesquer números determinados.

mmmmmmmmim
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A serie (E), que representa o desenvolvimento da funcção
(log. a), será somente convergente, quando se der a (a) um
valor qualquer, comprehendido dentro dos limites de
a=2, e a—o
Assim applicando a formula (E) a estes dous limites do
valor de (a), e ao caso intermediário, isto é, a — 1 , terse-ha
\
/
1
1
Log. %=--lg.e f 1 --—f -j— -j f etc! = n
Log. l = 2âr.«^0 1-+ -2— ele.)

= O

111
\
— -—-j — etc.)
= —»
Log. Q — lg.e í —1 —
y
O primeiro resultado representado por (n) será conhecido,
quando fôr determinado o valor numérico de (log. e), no systema de logarithmos de que se tratar: o segundo, e o terceiro
resultado terão sempre logar, qualquer que seja a base do
systema adoptado; como já se vio anteriormente, tratando-se
dos logarithmos tabulares.
Posto que, rigorosamente fallando , a formula (E) pudesse
servir para construir taboas de logarithmos, em um systema
dado, pôde ella ser transformada em outras formulas mais
adaptadas para esse fim; tanto por serem estas applicaveis a
qualquer numero, comprehendido entre os limites desm) e
o infinito, como principalmente por tornar-se mais convergente a serie em que se acham expressas: o que passamos a
fazer.
Ponha-se, na formula [E), (If a) em logar de [a); e virá

lA>g.[i+d)*=lg.ela —

ele. \
y + .-g j- +
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Ter-se-ha semelhantemente

/.nf/.(t-„)=-,f/.e(a +
|L+|l+^+etej
Tirando a segunda equação da primeira, membro a membro; virá

Ponha-se agora , nesta equação(^) em logar de (a); e
+'
virá

(O)
(,ií;

"-1
'i
+
fnJ a±i\
l,oj/.|
^ |

li-Uri

fl+1

ol
/fl—1 l ,
—in a —%
a e\

U+i

(a—l)3
l——'

\3(q-H)3

.*)
+«£&
5(a+1) +
Ponha-se ainda, na mesma equação,
(-—r ] em logar de
(a); e ter-se-ha

(fl)

to!,.(«+1)=;!/.0+2;!?.,(g^+j^J-y
+ 5^Hr) + etc-

A formula (//) dará o valor do logarithmo de qualquer numero dado (a), augmentado da unidade, uma vez conhecido
[log. a) pela formula [G): dependendo somente da determinação de [log. e), de que passamos a tratar.
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Na formula (E) ponha-se (a™ J em logar de (a); e virá
1
, la^—\
Log.a™ = lg.c\—

(a^ — \)\ (a^—if
i \
'——+ —^ etcl

Sendo (m) um numero de grandeza arbitraria, poderá elle
"V—
representar um valor tal, que torne am ont/o tão proxima da unidade, quanto se queira; de modo que as potências
superiores de a—i possão ser desprezadas para uma dada
approximação do log. a~: e nesta hy pothesc a precedente formula é susceptível de uma expressão mui simples; a saber

y

(L) Log. a = ro. lg. e [ \f

a— {

Esta bella e útil transformação da formula gerai (E), expressa em uma serie de convergência arbitraria , é devida a
Lagrange.
Tem-se visto na precedente analyse, que o desenvolvimento
da funeção logarithmica, sob as diversas fôrmas em que o temos apresentado, é sempre acompanhado do factor constante
(log. e).
A determinação numérica desse factor constante, cm qual
quer systema de logarithmos, dá-lhe o caracter próprio que
o distingue dos outros: e a esse elemento assim determinado
têm os geometras dado o nome de modulo do systema.
São conhecidos presentemente dous systemas de logarithmos; a saber: o primitivo, denominado — Neperiano —,
do nome do seu inventor Lord Neper (o qual é também deno-
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minado — Systema doslogarithmos hyperbolicos), cuja base
é o numero, que na precedente analyse havemos designado
pela letra (e). É o outro aquelle, que já anteriormente fizemos
conhecer, com o nome de—Systema tabular, ou deBriggs,
cuja base é o numero 10.
A determinação do modulo, no primeiro systema, limitase a fazer log. e = \; o que dá notável simplicidade ás formulas que acima deduzimos.
Para determinar o modulo no segundo systema, p..de ernpregar-se com vantagem a formula (L) de Lagrange; pondo
n
nella (10) em logar de (a), e (2 )em logar de (ro); e terse-ha
Log. 10 = 1= (âw) Ig. e\ ^ÍÕ^-l)
O expoente (n) do algarismo (2) exprime, pelo que respeita
ao radical, o numero de vezes que se deve extrahir a raiz
quadrada de (10) successivamente, para ter-se o valor de
[log. e) com uma approxiinação que satisfaça a um limite
dado.
Da equação precedente se tira
----(A/) Log. e =

=0.4342944819

2

íV*0— 1
Este resultado, approximado até a 10a casa decimal, é
tirado do calculo que fizera Briggs, para determinar o modulo
do seu systema, fazendo n=54, d'onde resulta
54.

1/10"=--1.000 OOO 000 000 0001278191493
R. B. III.

15
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Ficando assim determinado o modulo (M) do systema dos
logarithmos tabulares, as formulas (G) e (H) bastarão para
calcular os logarithmos dos termos que formam a serie*dos
números naturaes, partindo da unidade, até o numero que
se quizer fixar como limite superior: e ter-se-ha deste modo
construído uma, ou mais taboas de logarithmos desse systema.'

III.
Vuiiceíies circularei desenvolvida* em serie.

Sejam dadas
mento se pede,
ascendentes de
Supponha-se
(1)

as funcções sen. x, e cos. x, cujo desenvolviem series ordenadas, segundo as potências
(x).
que tem logar a equação seguinte

Cos. a;=-l — (Ax -f Bx1 -f C.rs -f Dx' -f Ex' -f Fx6
-f etc.);

sendo os coefficientes indeterminados (A, B, C, etc) quantidades constantes, e independentes por conseguinte da grandeza do arco variável (x).
Ter-se-ha semelhantemente
Cos. 2ac= 1 — [A (Wx) + B [2x? -f C(2xf ~f D (2a;)* -f E (2a:)5
-f F(2a?)6-fctc)
A Trigonometria dá a seguinte relação entre cos. x, e
cos. 2#;
cos. 2a;=2 cos. x — 1
Substituindo nesta equação os valores de cos. 2#, e cos. x;
virá
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1 - (A (2x) + B(2xy + C(2xf + D(2x}>-i- E(mx)* F{ixf
+
+ etc.)
=2 jl -(Ax^Bx1-^Ca?+Dtf Ea*+ /-V-f-etc.)
+
}2-l
Ordenando todos os termos desta equação em um. só membro, segundo as differentes potências de
\x); virá a seguinte
equação de condição:
o=2 U- IA x -b UB l-rS-KC tf +
—2 — IxA
- /|B
-4C
+ 24s +Í4B
+
+

160 av, + 32fi>5
— Zi i?
4D
-f- 44/J
4.4C
-f- liBÜi
2B»!

+ 64Fjã.+&
—ll F
+UE
+hBD .¦
+2 .C?l

Igualando a zero cada um dos roefficientes das diversas
potências de (x); virão as equações seguintes, que farão conheceríbl, B} C, etc.):
%A— kA=o
íB—AB-\-^Ai=o
8C —4C-f 4.4J5=o
16Z>—4D+UC-J -2fl2=o

i = o

32E —4J?-b4iZ)+41?61 = o

E=o
f=
3.5.6

64 F— 4F+ 4/l#+4i9D-f 2C2=p

C=o

2.3

Substituindo na equação (1) os valores achados de (4, B,
C, D, etc.); virá
(2)

Cos. x = \~ Bx?+íx>-J~ tf + etc.

Seja semelhantemente
(3)

Sen. x = A'x + B'íc2 + Ca;3 + Wtf + E'x* -f fV

216

revista brazileira.

Tem-se pela Trigonometria
2
1 =sen. #+ cos. x
Substituindo nesta equação os valores de sen. x, e cos. x.
[2,- e 3); e praticando o que se fez precedentemente, virá a
equação de condição, da qual se deduzirão os valores de (A',
B'tC, etc); a saber:
0=1 — %Ba?

n2

*¦+

^-x»

x*-

ni

yL

5.9

ícs+etc;

ds

-1 + 4'2

+2.4'#

+ #5

+24'/7

^

+ 2.4'C' + 2iW +24'£'
+ fl'2 +22*'/)'

+ C'2

d'onde se tira
-4"~2B=o

B-

24'/?' = o

_.'=o

-jJ92 + JB2+2i'C + fí'2 = o

r

247)' + 2J3'C'

C'=-

Bi'
3

= o

c'1—T^-^-+2iT+2_5"'/)' = Q
o.y

An

3

B2A'
2.3.5

Levando o desenvolvimento até (x1), ter-se-hia F=o
Substituindo na equação (3) os valores achados de {&, O,
D1, etc.); virá
(4)

- etc.J
Sen.x = A< \x~ — + ^ 5

Resta pois determinar os valores de (A1), e (B), que deverão
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satisfazer a equação A' — 2 B — o: o que se fará da rrtyneira seguinte:
Dividindo ambos os membros da equação (4) por (x); virá

W

~T =M* ~

X + 2,3.5 "H

——) cresce, á medida que
diminue [x]; e tem por limite máximo [A'), quando é x — o.

Maseto^"cos-';etoFi,emporlira,teros-0=1'«cará o valor de (4') comprehendido dentro deste limite; e
ter-se-ha portanto
{
A' = 1; e por conseguinte B = -g-

Substituindo estes valores nas equações (2) e (4); ter-se-ha
finalmente
(5)

Cos.^J -_+____

(6)

&».*=*-^ + -^-6*.

Se na serie exponencial

puzer-se í # j/

~~

M em logar de (a?); virá

+ «,«.
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y=T
e*=i+y^
|.2

1.2 ^ 1.2.3.4

1.2.3
— etc.

1.2.3.4

1.2.3.4.5"

1.2.3.4X6"+ etC'

+l/-UT-Tr3lr2.3.4.5-etc)
= Cos. x -fl/ — 1. Sen. a;
Ter-se-ha semelhantemente

e

=cos.x—

(/—

1. Sen. a;

Reunindo os dous resultados precedentes,- sob o signal
duplo (±); virá

±x*y~i
(7)

e

= cos. a; ±
— I. sew. a;
j/

Este bello resultado (considerado por Lagrange entre as
mais importantes descobertas analyticas) é devido á Euler: e
mostra elle por modo bem singular a relação
que existe entre
as funcções circulares e as exponenciaes, mediante o emprego
de um symbolo imaginário.
Da equação (7) se deduzem facilmente os valores de
(cos.x),
e de (sen. x); a saber
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Xf/ —
+

Cos.x = -e~~

(8)

— ojj/'— 1
2
—*(/-

*(/—*

e

Sen. x =

(9)

2(/-4

Pondo (ma?) em logar de (ar), na equação (7); sendo (ro) um
numero qualquer; ter-se-ha
Cos.mx±t/—i. Sen.mx

(40)

= ícos.a?±i/—1. sen.x
)m
Esta engenhosa, e útil transformação da equação (7), é
devida ao distineto geometra Moivre.
Notaremos aqui de passagem, que essa equação, conhecida
geralmente pelo nome de formula de Moivre, é conseqüência
immediata de uma propriedade muito notável, inherente ao
desenvolvimento das funeções exponenciaes.
Com effeito, pondo (mx) em logar de (a?) na equação
,v»

qrâ

c-pò

ywÀ

'"

*'=-l+T4--ri- +
OI+lW+etc,
ter-se-ha
mx
Ia

.

X

. mV , msxs

, mW

i <&

X"

i

*?

i

* \m
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Se nas equações

*{/-*
= cos. x -f-l/ — 1. Sen. x

~V"

M.

=cos. a; --1/ — 1 . Sen. x
se tomarem oslogarithmos de ambos os membros; virá
xy — 1 .log.e =log.í Cos. x-fl/ — 1. Sew. x j
— #í/ --1. ÍO0. e ==Í0(/.(Cos. a;— l/ — 1. to. #
)
Subtrahindo a segunda equação da primeira; ter-se-ha
l
2a?l/ — 1. log. e — %.

cos. x -f y — 1 . Sew. a;
I cos. a-— l/ —1 . Sen. a;

=%.

1+|/~1. ty.s
1—

j/

Pondo na formula conhecida

y

—i .tg. x em logar de
(a) ; virá

— 1. fy.a;
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(11)

*£ 7
_££ +. etc
*=*£_*£
3^5
+
eic'

Esta equação notável (devida á Gregory, compatriota e
emulo de Newton) faz conhecer a grandeza de um arco
(x) do
circulo, cujo raio é a unidade, uma vez que seja dada a sua
tangente, expressa no raio.
Sendo tg.x — o, quando éx — o; e tg. x = x ,
quando
e#=—: segue-se, que a equação (li) somente terá logar
dentro dos limites do Quadrante.
Tomando o arco de 45°, cuja tangente é igual ao raio do
circulo, que supporemos ser a unidade; a formula (11) dará
o seguinte resultado:

(12) arco de 45°=-i- - «I -j-i - i _|_ etc.
i

Semelhantemente, sendo sen. 30° = —; ter-se-ha.
2
1
1
tang. 30° = - /
===== -y===: e por conseguinte

'/cry*
1

4

- ± +^ ~s+ ele.
(13) arco de 30» = -y=(l

As equações (12), ou (13), offerecem um meio obvio, e
pratico, para determinar com summa facilidade, ecom approximação indefinida, a razão do raio para a semicircumferencia do circulo; sendo esta igual a 4 vezes o comprimento
d@ arco de 45°, e 6 vezes o do arco de 30°.
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Lagny, sei vindo-se da equação (13), achou o comprimento
da semicircumferencia do circulo, do raio igual á unidade
representado pelo numero
-7=3.14159, etc.
levando a approximação até 127 casas deciinaes.
Sendo as circumferencias de dous círculos differentes
proporcionaes aos seus raios, ou aos diâmetros: o numero
W representará, em um circulo qualquer, a razão constante
da semicircumferencia para o raio, ou da àrcumferencia
para
o diâmetro.
Pondo, na formula conhecida,
Log.

^-fc»-'(f-T+T-f + *)

•—1 em logar de
(a); virá
a

Log. l+i=/0!/. I±« = to(,e/±__L
•'
\ a

2a-

—2 —3
Log. (1 -f a)-hg. a =%. e\ ~ - a_ -f a
24- +-

-4

—1

X

\

T + etc.J

Tirando esta equação da
primeira: virá
2 —2
3 —3
jl —1
Ug. a =tog. « fci— Í="L
,,,
+T ÍT«L_
2
\
3
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Fazendo nesta formula
x\ZZAT\~
a=e ; ter-se-ha

yy —\

[}^-\

e
lnn o—Inn
(x\/

-2a/-i\

ZAAAX\\—xV—\
"

/3^^í-3.Tl/»l\
—etc.

)

Substituindo nesta equação as quantidades exponenciaes
pelas funeções circulares equivalentes; a saber
xV^T— #/^T
e —
=2/—1. Sen. x;
2X[/ZT\-. 2a;/^T
e
==$/— i. Sen. 2a*;
e

sx^—T— 3íc«/^nr
e

e

-=- 3/1. Sew. 3# ; etc.

virá
....
(H)

a;_____
Sen.a; 5ew.2a;
, Sen. 3a* Sen.4a:
__ +_
—+ «tc.

Esta elegante formula dá a grandeza do arco (x), expressa
em senos de arcos múltiplos de (x).
Cândido Bafhsta de Oliveira.

ECONOMIA POLÍTICA
Da iiistrucçao considerada do ponto de vista
econômico.

0 homem é uma força productiva, e até a mais productiva
de todas as forças, porque delia é que dimanam e dependem
todas as outras.
Antes porém de ser educada, pouco vale essa força , porque no estado primitivo o espirito humano é como a mesma
terra, uma machina muito imperfeita.
A sciencia é a sua arma offensiva e defensiva contra a natureza, e occupa o primeiro logar entre os instrumentos propriospara se adquirir o bem-estar.
Por maior que seja o interesse que nos inspirem os progressos agrícolas, e o melhoramento das raças animaes; o
aperfeiçoamento do homem o sobrepuja, ainda mesmo do
ponto de vista econômico.
Antes de apresentarmos algumas reflexões que nos parecem
úteis sobre os princípios de uma matéria, que longe está ainda
de se esgotar, convém lembrar um principio anterior, admittido pela mór parte dos economistas, e que nos servirá de
ponto de partida nestas investigações.
No estado presente do mundo, em que a distribuição da
riqueza não offerecé o espectaculo dessas desigualdades monstruosas, conservadas á custa e á força de leis de privilegio,
o problema econômico consiste principalmente no augmento
da producção.
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Se cada um dos membros de que se compõe a sociedade
laboriosa nem sempre obtém pelo seu trabalho, e seus esforços, uma retribuição que chegue para ler o bem-estar, é
porque a producção total ainda é insufficiente.
A razão ordena, portanto, que se desenvolvam as forças
productivas, e em primeiro logar as do produclor.
Como poderá porém o productor desenvolver-se, e adquirir
forças superiores ?
Por meio da educação e da instrucção.
Pomos em primeiro logar a educação ; e ninguém o deverá
estranhar, porque, como muito bem disse Charning: « a
exaltação do talento acima da virtude é a maldição do seculo.»
A educação é a escola da vontade; é sobre ella que cumpre
sobretudo actuar, porque ahi está a origem das resoluções
humanas.
O grande fim da educação é, a nosso ver, ensinar ao homem a ser útil a si próprio, a elevar-se, e a elevar-se sempre;
quando outros ficam estacionarios, ou principiam a decahir,
e a viver sempre sob a vigilância da consciência e da razão.
A educação, ao passo que modifica e dirige as affeições e
os sentimentos, inspira ao homem o espirito de reflexão e
de
prudência; e é esta a sua grande obra.
É ainda a educação que fôrma os hábitos;
poder este, de
se
que
pôde dizer, como se diz da opinião, que governa o
mundo.
Do ponto de vista especial em
que aqui nos collocamos.
tem a educação uma importância immensa e decisiva;
porquanto, já ninguém contesta, que os bons hábitos moraes são
tão necessários ás condições da vida econômica, como
o
saber, a pericia, e o talento dos
productores.
Impossível fora comprehender-se a existência de uma industria poderosa, e mesmo do habito da economia,
queé o
seu principal alimento, n'uin povo, cujas feiçõescaracteris-
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ticas fossem o desprezo da probidade e da
justiça; a frlvolidade descuidosa e deleixada, e o amor da ostentação levado
ao excessivo ponto de uma paixão.
É indispensável que cada productor se compenetre altamente do sentimento do dever.
Não é isto mera declamação; e se
pudéssemos no fim do
anno fazer a conta do tempo que se dissipa, das faltas
que se
commettem, sò porque a religião do dever não se acha bem
firmada no coração de cada um dos agentes da
producção , flcariamos maravilhados do seu resultado.
Emflm, não é por sem duvida quasi no dia seguinte a revoluções sociaes que já attestavarn profunda
perturbação dos
espíritos, antes de lançarem a desordem nas transacções economicas, que ha necessidade de observar
quanto é chimerico
esperai' que haja ordem na sociedade, no meio de tantos conilictos, c de tantas paixões odiosas, se a educação não fizer
penetrar e infiltrar na alma de todos alguma equidade, benevolencia, e caridade reciproca.
Cumpre também que o homem, colloeado em baixo na
escala social, aprenda duas cousas de igual importância para
si: uma, é resignar-se aos males que se nlo podem evitar;
outra, é resistir áquelles que se podem vencer. Deveremos
dizêi-o ? Parece-nos, porém, que aqui é que está a origem de
todo o nosso mal.
Com a mesma sem razão nos revoltamos todos, e nos resignamos. A revolta contra os males, que sâo inherentes á
condição humana em geral, e a cada condição em particular,
só pôde trazer decepções para quem a ella se entrega, e
desordem para a sociedade; por outra parte também a
resignação não deve ser levada até esse abandono de si, que
produz a degradação de nossas melhores faculdades.
Tudo quanto na educação puder contribuir para que o
homem se envergonhe do estado da primitiva abjecção, e
quanto for próprio para inspirar-lhe a vontade firme de sahir
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desse estado por meios licitos e honestos, merece certamente
ser approvado pelo moralista , que tem em vista a dignidade
dos indivíduos, e recommendado pelo economista que se
preoecupa do bem-estar deiles.
Distingue-se a instrucção da educação; e se bem que a instrucção bem comprehendida não seja senão uma parte da
educação geral, que ê a que diz respeilo e se dirige ás faculdades do espirito, todavia a distincçào que se faz destes dous
aspectos de um mesmo o único objecto, que é a cultura da
natureza humana em todas as suas parles, lem chegado alé a
uma espécie dc opposição.
Assim é que a educação moral não carece de defesa ; mas
não se dá o mesmo a respeito da instrucçüo propriamente dita.
A instrucção ainda inspira muita desconfiança, e muitos espiritosse preoecupam dos seus perigos, quer relativamente
á humanidade em geral, quer em relaçlo ás classes operárias.
INTãohaquem não tenha lido o celebre Discurso de Uousseau
sobre a influencia das sciencias, das letras o das artes, o
sabem todos de quantos males não aceusa elle a instrucção.
Quem não dirá que não é isso mais do que um paradoxo?
Entretanto talvez Rousseau não fizesse senão exprimir uma
opinião muito espalhada, e arraigada em muito bons espiritos.
Os que pretendem que os crimes augmentam com a instrucção, e em virtude dos progressos~que ella faz, raciocinam
exactamente como esse espirito misanthropo, que tratam de
sophista.
Os que sustentam que a humanidade se corrompe á medida
que se vai instruindo; os que dizem que os povos os mais
civilisadossão os que estão mais próximos da decadência;
exprimem por ventura outro pensamento, que o philosopho
panegyrista da vida selvagem , a quem Voltaire, para o comprimentar dizia, que lendo os seus escriptos, tinha vontade
de pôr-se a andar de quatro pés?
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Em nossos dias, ninguém tem tal desejo, mas é certo
que
muitas pessoas não deixam passar oceasião alguma de mostrar que temem esse excesso de civiíisação e de luzes; mal
que já nos ameaça, segundo pensam , se é que já não nos
arrasta para o abysmo da decadência.
Será porém fundado esse temor, ê haverá realmente de
que
nos inquietar? Não, de certo; basta considerar que aignorancia e a rotina ainda dominam em muitos pontos e localidades. A insufficiencia de conhecimentos exactos e
precisos
de habilidade profissional, quasi por toda a parte; as capacidades faltando para os logares, muito mais do
que faltam
os logares para as capacidades, tal é a muitos respeitos, e não
obstante os suecessivos melhoramentos que se tem realisado
de cincoenta annos para cá, o verdadeiro eslado da sociedade
laboriosa,
Estamos convencidos que não se repetiria tanto que « ha
homens de mais» , se houvesse mais homens em estado de
trabalharem para si e suas famílias; capazes de arrancaráterra e á industria uma quantidade maior de produchs úteis >
e de empregal-os com mais previdência e habilidade.
Se a fé, na ordem moral, pôde levantar montanhas, nenhuma duvida ba de que a capacidade industrial na producção, e o poder da economia, são capazes de operar iguaes
milagres, na ordem econômica.
Quando se trata de assumptos desta ordem, que entendem
com os pontos mais fundamentaes da moralidade, e as condições mais essenciaes da economia política, como o livre
arbítrio, a justificação dás machinas, e dos processos novos e
aperfeiçoados de producção; o trabalho livre, a innocuidade.
e os benefícios da instrucção, forçoso é ir a uma questão superior; isto é, indagar se o mundo, como está, é bem ou mal
feito; se a grande lei que o rege é uma lei de harmonia, ou
uma lei de contradicção; ora, por isso que o mundo subsiste,.,
devemos crer que a ordem sobrepuja a desordem. Neste sim*-,
R. B. III.
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pies enunciado já se acha uma justificação da instrucção, e
como que uma inducção certa de que, existindo ella na ordem, é em si um bem e não um mal. E, na verdade , a existencia de necessidades imperiosas, que o homem não pôde
deixar de satisfazer, sob pena de perecer, suppõe a idéa de
faculdades aptas para descobrir os meios, sem os quaes a satisfação dessas necessidades seria impossível.
Aqui está, portanto, reconhecida a necessidade da instrucção. Essas necessidades podem, com se sabe, tomar grande
desenvolvimento; d'onde resulta também a existência de faculdades perfectiveis, sem as quaes soffreria o homem o supplicio de UT.a impotência absoluta, de uma coutradicção, não
parcial, mas radical e completa entre as suas necessidades e
os meios de satisfazei-as.
É isto unia supposição, que repugna á razão, e que é contraria á experiência. E a supposiçno que condemna o homem
a cultivar suas faculdades, e a só encontrar a desgraça como
único resultado dessa cultura. será por ventura menos absurda?
Sem duvida, o privilegio do saber pôde trazer comsigo
novos soffrimentos e novos perigos; ninguém o contesta; e
os mais sábios têm muitas vezes occasião de reconhecerem ,
com amarga epungente dor, quanto são estreitos os limites
da sciencia humana.
A vaga percepção desse mundo desconhecido, que recua
sem cessar, arrancou ao illustre philosopho Rover Collard
essa espécie de grito intimo, ou dolorosa confissão , que a
sciencia humana não faz mais do que « desviar a ignorância
da sua mais longínqua e elevada origem », expressão bella
e verdadeira, e que explica o que levamos dito sobre os soffrimentos inherentes ao privilegio de saber e de pensar.
O mysterio por toda a parte nos cerca e nos esmaga: dahi
vêm para a reflexão as incertezas cheias de angustias; dahi
nasce a inquietação dos systemas, os ensaios e tentativas de
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solução de toda a espécie, e que o espirito humano considera
por algum tempo como definitiva, e de que depois se aborrece; semelhante ao doente , que se revolve no leito, e
que
acaba por achar insupportaveis todas as posições que procura
para alliviar seus males.
Tudo isto, repetimos, é exacto e muito exacto, e por outra
parte também é infelizmente verdade que toda a força nova,
que se adquire, inspira a tentação de abusar-se delia. Ora, o
que é a instrucção senão um poder, uma força ? É natural,
pois, mormente em épocas de perturbação moral, que se faça
máu uso desse instrumento, se a educação não o vier impedir.
Não é, porém , isso, razão sufficiente para condemnal-o e
proscrevêl-o, o que seria tão pouco sensato como proscrever
o vapor por causa dos accidentes e desastres dàs estradas de
ferro, ou as machinas por causa das crises do trabalho.
Em ultima analyse, a humanidade deve colher benefícios
e vantagens da cultura de suas faculdades, que constitue para
ella, segundo o plano da Providencia, uma necessidade, e ao
mesmo tempo um dever; ou então, deve-se reconhecer que
não é uma lei de harmonia, senão a mais absurda contradicção, e a mais incomprehensivel loucura, que governam o
mundo. Não será, porém, já muito bastante, que a contradicção e o mal tenham no mundo um grande, triste e eterno
logar, para que ainda vamos tomal-os soberanos e omnipotentes?
Talvez incorramos na censura de insistirmos de mais sobre
verdades tão conhecidas, que nem precisam exprimir-se.
Seria, porém, isso, uma injustiça; e a prova está no poder
da opinião pouco favorável á instrucção popular. Não nos illudamos: nada nestes tempos deixa de soffrer contestação;
assim é que uma idéa, que, simplesmente enunciada, pareceria até trivial; por exemplo, a utilidade da instrucção, le-.
vanta montões de objecções e de duvidas, logo que se trata
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de pôr em pratica o aphorismo, ao qual todos se inclinam; e
em vez do accordo tão unanime, que chegava a ser monótono,
apparecem os mais violentos dissentimentos, e o povo acaba
por não saber em que ha de crer.
A Economia Política nos ministra, a cada momento, a demonstração desse estado, por assim dizer, fluctuante e contradictorio da opinião; quer seja porque o publico não saiba
o que pensar de tal ou tal principio , quer seja porque, admittindo o principio, raciocina, como se o ignorasse ou negasse.
O que acabamos de dizer da instrucção poderemos applicar
á idéa mais geral da civilisação, cujo desenvolvimento constilue, em ultima analysc, o principal objecto da Economia
Política.
Se, como julgamos, a moralidade e a riqueza não são dons
termos de uma anlithesc; se estas duas idéas, pelo contrario,
têm entre si numerosas e estreitas relações, difíicil é deixar
deadmittir, que aquelles que accusam a civilisação de corromper a humanidade, cabem n'uma grande confusão de
idéas.
Examinemos mais um pouco este ponto.
O que é que se quer dizer, quando se emitte a opinião tão
geralmente aceita, que o homem corrompe-se pela civilisação ?
Não haverá nisto alguma prevenção; algum idolo (como
dizia Bacon), que preoccupa o espirito ?
Não se amesquinhará a noção de civilisação, reduzindo-a
arbitrariamente ao luxo, aos prazeres materiaes, ás artes e
ás luzes, que se concentram em certas classes, e se confundem
muitas vezes com a immoralidade e o sophisma ?
Será por ventura bem coinprehender a civilisação deflnil-a
por um único, ou só por um certo numero dos seus attributos,
ou pelos abusos que delia se pôde fazer ?
Emquanto a nós, parece-nos que a civilisação é a cultura,
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por assim dizer, do homem todo, ou talvez com mais propriedade, de toda a humanidade, em todas as faculdades de cada
indivíduo, como em todos os individuos
que a compõem.
A verdadeira civilisação não é parcial, nem oligarchica;
não exclue nenhum dos aspectos da natureza humana, e encerra em si a moralidade, assim como comprehende a instrucção.
Uma civilisação im moral não é portanto uma civilisação
excessiva, mas sim incompleta.
Uma civilisação , que sc funda e basêa na injustiça, e na
desigualdade abusiva, não é senão uma mistura de civilisacão e de barbaria.
Um povo, verdadeira c completamente civilisado , não é
aquelle em que as artes estão corrompidas, as idéas sophismadas, e em que ha abuso de gozos e prazeres sensuaes; um
tal povo só é meio civilisado, quando muito; um povo, verdadeirae completamente civilisado, é, ou, antes, seria um
povo moral, instruído, religioso, sem superstições vãas; philosopho, sem gosto para os paradoxos; apaixonado das artes,
sem materialismo; que possuísse vastos e immensos recursos,
sabendo usar delles com prudência e critério ; e que, além
de tudo isto, gozasse de urna liberdade assaz extensa, nomeio
da ordem regular.
Quando um destes elementos falha, já não existe a imagem
perfeita da civilisação; e então, ou só reina na superfície,
ou apparecem lacunas e manchas deploráveis.
Tal foi a civilisação das sociedades antigas.
A idéa, que suppõe a civilisação, tomada na sua mais larga
accepção, e definida como a mais elevada cultura possivel
do complexo de todas as nossas faculdades, exclue até o pensamento de excesso.
Por sem duvida, póde-se ler sciencia de mais, artes de
mais, prazeres em excesso, mas nunca civilisação de mais.
O que se chama excesso de civilisação, com a mesma sèm?
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razão com que em Economia Política se diz, que ha excesso
de producçTio, não é senão uma falta de equilíbrio.
O que é verdade è que a producção geral e total nunca
pôde ser excessiva, porque a humanidade não pôde nunca ter
de mais, e em excesso, cousas ou objectos, que são úteis e
necessáriosá vida; e nunca também, mesmo nos paizes os
mais ricos, chegou a producção a esse ponto de abundância ;
d'onde se conclue. que á palavra excesso dever-se-hiasubstituir a palavra insufíicieneia, que é muito mais justa e apropriada.
Portanto, o que o homem deve fazer é conquistar, para a
civilisação, a porção ainda mui considerável de barbaria, que
existe em nossas sociedades; e não, e de modo algum possuir-se de um terror pueril e vão, pelo excessivo desenvolvimento da civilisaçüo.
Se ha, na verdade, alguma cousa evidente no mundo, é
isto que acabamos de dizer.
Bastam, nos parece, as observações que precedem , para
repellir essa espécie de excepção peremptória, que se oppõe
aos que ainda se animam afallar da necessidade de derramar
a instrucção, como se fossem inlelligencias temerárias, eivadas dos mais arrisca Jos e perigosos paradoxos.
II.
Quaes são as condições mais essenciaes, que a instrucção
deve satisfazer, para tornar-se uma causa e origem do bemestar e prosperidade ?
Quaes são as razões que reclamam a intervenção da instrucção na industria, ou antes no complexo dos trabalhos,
que têm por fim empregar a matéria para o serviço e salisfaçTio das necessidades do homem, por meio da
producção
directa e da permuta ?
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Toda a instrucção deve, tanto no interesse da riqueza, como
de todo outro qualquer ponto de vista, satisfazer a uma condição dupla: ser ao mesmo tempo geral e especial.
O que é instrucção geral? É primeiramente a
que confere
certos instrumentos indispensáveis a todos, como ler, escrever e contar; em segundo logar, é a que se
propõe fazer do
espirito o excellente instrumento, que se destina a investigar
e a descobrir a verdade, e que para isso deve aprender a observar com exactidão, a reílectir com madureza, e a concluir
com justeza, qualquer que seja o objecto a que se applique.
A instrucção geral comprehende o complexo das faculdades
intellectuaes; não cultiva nenhuma dellas exclusivamente, e
trata a intelligencia como uma força superior e preexistente.
Quaes são os meios mais seguros para dar a esta gymnastica intellectual toda a força e todo o poder de que é capaz?
É evidente que, quaesquer que sejam, não podem ser identicamente os mesmos em todos os graus de instrucção.
Pòde-se discutir se o melhor instrumento de uma tal cultura
é, quanto á instrucção secundaria, o estudo profundo das lingoas mortas, ou immorfaes da antigüidade, tão férteis em
obras primas; pôde-se mesmo indagar se nada poderia substituir o trabalho da traducção, que fazendo penetrar no espirito um certo numero de idéasgeraes, e de sentimentos
elevados pertencentes a todos os tempos, obriga a intelligencia
a lutar com as mais delicadas e imperceptíveis modificações e
gradações do pensamento e da expressão; pôde-se também
indagar se esta ordem de estudos é que mais convém á maioria
das intelligencias, mesmo nas classes mais abastadas da sociedade; tudo isto é uma questão de applicação, de que não
nos devemos occupar aqui, e cuja solução não entende com
as classes populares, que não aprendem o grego nem o latim.
Limitar-nos-henios apenas a sustentar, que a instrucção
geral corresponde a uma necessidade cotnmum a todas as
classes; porque, prescindindo-se da diversidade de vocações,
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e de carreiras, que só mais tarde determina a escolha dos individuos, e que exigem então estudos especiaes, lia uma
grande e preciosa unidade a conservar-se, a augmentar mesmo,
sê fôr possivel, entre todos os membros que compõem a grande
familia, nacional, social ou humana.
Todos são co-parlicipantes da natureza humana; e é justamente essa natureza humana que se deve desenvolver, tanto
nas idéas, como nos sentimentos que constituem a sua dignidade e a sua nobreza , e que lhes permitlc sentirem-se identicos.de um a outro limite do inundo, relativamente a certas
idéas essenciaes. Sem essa instrucção geral, ter-se-ha o espectaculo da diversidade de idéas, de linguagem, de hábitos
ede costumes, que manifesta a natureza humana, tão fértil
em contradicções.
A sociabilidade exige, pois, o desenvolvimento, por meio
da instrucção e da educação, dessa unidade sem a qual não
haverá senão individuos isolados, e não homens ligados por
communhão de crenças, e por sympathia de opiniões e de maneiras de sentir.
Em cada época ha como que um patrimônio intellectual e
moral, que constitue o cabedal ou o fundi commum da civilisação: eé justamente deste cabedal que devem todos compartilhar, e que podem repartir entre si, sem empobrecer
ninguém, e pelo contrario enriquecendo a todos; é ainda
este mesmo patrimônio, que devem tomar como ponto de partida dos progressos ulteriores, que sempre ficam para realisar.
Não será uma vergonha, e ainda mais um ílagello e um
perigo para a civilisação do século 49 , que haja homens para
os quaes a moral chrisláa como que não existe, e por quem
passaram dezoito séculos de civilisação moderna, sem deixar
o menor vestígio n'alma "7
Nfio será uma vergonha e uni ílagello. quo com esses pagâos
da civilisação moderna, que podiam ter nascido entre a plebe
do tempo de Augusto e de Tibario, viva uma porçÃo de ho-
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mens, que ainda estão na média idade com as suas grosseiras
superstições, para quem os séculos 17 e 18, e o grande movimento de 1789 são como se nunca tivessem existido ?
Não será por ventura um dever para todos nós o trabalhar,
para que não haja mais homens completamente desherdados
desse patrimônio commum, dessa herança moral dos séculos,
que fôrma, por assim dizer, a alma da humanidade?
A essa grande necessidade da instrucção geral corresponde
quasi por toda a parte a instrucção litteraria. Sem duvida
alguma, as letras devem entrarem grande parte na satisfacão dessa necessidade, sobretudo á proporção que se eleva
o grau de instrucção. Mas as letras e as sciencias, que se ensinam conjunctamente, ou á parte, bastarão para a instrucção
do productor
.
Antes de ser instrumento animado, o intermediário intelligente que preenche e executa um fim particular é o productor
membro da grande sociedade laboriosa.
E não será, pois, uma necessidade, o reservar um logar na
sua instrucção, para o ensino moral, e para certas noções de
economia politica e social ?
Parece difficil que um homem, que não conhece os seus
deveres, nem tem idéa exacta dos seus direitos, não se torne,
mormente nestes tempos, no meio de tantas excitações e tentações, que por toda a parte o cercam, um instrumento de
um partido ou de um poder, ou um descontente em perpetua
conspiração contra a ordem social.
• Esta ignorância da moral social nunca produzio senão a
mais profunda degradação, ou o mais louco espirito de revolta, e muitas vezes uma e outra cousa ao mesmo tempo. E
o que diremos nós desses ferozes preconceitos, dessas antipathias furiosas contra os estrangeiros, sentimentos em que
tem origem o cego e fatal espirito guerreiro'? A moral, na sua
parte social, a que trata de nossas relações com os nossos semelhantes, é a única que pôde fazer penetrar nos espíritos
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luzes econhecimentos, que interessam, tanto á saude e ao
vigor da alma, como á razão publica e á formação das riquezas.
Não esqueçamos também que a moral tem por missão, não
só instruir o homem dos seus deveres para com a sociedade,
mastamben dos seus deveres para comsigo próprio e para
com Deus.
E aqui não se pôde deixar de ohservar, que a boa ou má
direcção, que se der ao ensino moral, deve influir poderosamente na producção, e que a sua completa ausência deve dar
logar a funestissimos erros; assim é que as escolas ruraes e
primarias, estabelecidas ha cerca de oitenta annos no norte
da Allemanha, e em época anterior na Escossia presbyteriana,
produziram optimos e admiráveis resultados. Não se tom porém insistido n'uma circumstancia importante, e vem a ser
que esses estabelecimentos escolares tinham um fim essencialmente moral e religioso; era na Biblia que se ensinava a
ler aos filhos dos operários e doscamponezes; e os outros
livros, que depois se lhes davam para ler, eram meditações
moraes, reflexões sobre as maravilhas da natureza, historias
verdadeiramente patrióticas, e narração de acções próprias
para honrarem a natureza humana, ás quaes se accrescentavam noções sobre as sciencias e as artes.
A instrucção primaria, dada nestas condições, fortifica as
inclinações boas e honestas; reprime as más tendências; conserva o espirito de familia, o amor da pátria e os bons costumes.
Outro tanto diremos dos principios elementares de econorma politica e social, (que se ensinam quasi por toda a parte,
excepto em França) (1) cuja ignorânciaé, por assim dizer, o
*-*

£>

(1) Seria loucura o pretender-se que nas escolas primarias do Brazil , mesmo
nas da capital do Império, se ensinassem os principios elementares, ou rudimentos da Economia Politica, que não se aprendem nem nos estabelecimentos
de mais elevada instrucção.
Despindo-se porém os principios econômicos das suas formas e vestes scienti-
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passaporte do erro, e constituo uma lacuna na instrucção
geral, com que quizeramos enriquecer e ornar o espirito de
todos os productores, quer grandes, quer pequenos.
Além do grande proveito que com isso teriam suas faculdades, habituando-^ a combinar as idéas, e areflectir nos
phenomenos c nas relações que os ligam, obteriam, com os conhecimentos positivos que dá a Economia Politica, meios para
triumpharjde uma nova causa de perturbação e de desgraça.
Com efféito, supponhamos que esse tal ou qual conhecimento da economia social não existe em nenhum dos graus
e camadas da população : vejamos o que acontece. Um povo
inteiro, que ignora as-leis naturaes que regem o trabalho e as
riquezas, e não sabe mesmo que taes leis existem, fará
depender a sua salvação e sua felicidade das revoluções emprehendidas em nome das mais chimericas idéas de renovação
social. Hoje, applaudirá elle um charlatão ou um louco, que
pretenda enriquecél-o com um montão de papeluchos, a que
se chama moeda. Amanhãa, invocará prohibições contra os
productos estrangeiros, embora venha a pagar tudo mais caro,
e corra o risco de não ter os objectos mais indispensáveis á
vida (1). Aqui, queimará nas praças publicas as machinas que
ficas, ficam apenas phenomenos sociaes, factos da vida quotidiana , que estão
ao alcance de todas as intelligencias, ainda as mais tenras, e que poderiam ser
assumpto e objecto de leituras fáceis, agradáveis e instructivas.
Os contos sobre a Economia Politica de Miss Martineau , e os Manuaes de
moral e de economia politica , publicados por occasião do concurso aberto pelo
Instituto de França , não são de rnais diflicil comprehcnsão que as historias de
Simão de íNanlua, e os Tratados de historia universal, que andam por ahi nas
mãos dos meninos, e que só servem para falsear-lhes e corromper-lhes o espirito.
A traducção e vulgarisacão do manual que obteve o prêmio do Instituto de
França seria a nosso ver um serviço de grande alcance que se prestaria ao
O. F.
paiz.
M.
(1) Não está a França a este respeito mais adiantada que o Brazil, e, para
consolo nosso , talvez devêssemos dizer que está mais atrasada.
Causa realmente dó o que se diz e o que se escreve entre nós acerca de quês-
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lhe iam dar um novo produeto mais barato, e obrigar o empresario de industria a empregar dez vezes mais operários que
d'antes. Acolá, maltratará os atravessadores; isto é, os negacianles de cereaes, que espalhando a mercadoria por umasuperficie extensa, nivelam por toda a parte os preços, e impedem os horrores da fome de se manifestarem perto de uma
colheita superabundante, que teria arruinado o lavrador pela
baixa excessiva dos preços. Outras vezes reclamará as leis do
maximum, ou, convencido da hostilidade radical eütre o Irabalho e o capital, exigirá o augmento dos salários por meio
da intervenção abusiva da força ou da lei; lornar-se-ha adepto
dos systemas de orgánisacão do trabalho, de que seria elle a
primeira victima: exigirá a taxa dos pobres que pesaria unicamente sobre o operário laborioso ; em urna palavra , com
todo o fervor e tenacidade da ignorância presumpçosa, entregue ás suas próprias illusões, o abandonada como uma
preza aos fazedores de experiências sociaes in anima vili, empregará esse povo, baldo de princípios elementares de economia política, todos os seus esforços e recursos para fazer
mal a si próprio, e desmoronar o edifício do bem-estar que
com tanta difficuldade e sacrifícios principiava a levantar se.
Dissemos que a segunda condição da instrucção era a de
ser especial; e é sem duvida por meio da diffusão da instruo
ção especial que as riquezas podem chegar ao mais alto grau
de desenvolvimento.
É aqui que se encontra a maior dilíiculdade, e principal
causa de divisão entre os espíritos; porque nlo só é pouco
fácil dar conjuneta ou suecessivãmente duas ordens ou eslões em que a sçiencia econômica lem chegado ao ullimo grau de
posilivismo e
evidencia.
Outra prova nâo precisamos apresentar, além dessa prolongada aberração da
opinião publica . na questão bancaria,
que foi levada ao parlamento na sessão
do anno passado.
i;_
q ^
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pecics de ensino, que exigem muito tempo, e que são susceptiveis de fôrmas e graus mui diversos, segundo as classes da
sociedade a que se destinam; mas é que, além disso , quasi
que negam alguns a utilidade da instrucção especial, ou subordinam-na á instrucção geral; ao passo que outros parecem
crer quo o ensino especial nunca occupa demasiado logar, e
deve principiar o mais cedo possivel. Neste systema principia
o menino por aprender um officio, e depois é que vem a instrucção geral, como fôr possivel; julgando sem duvida, que
só o ensino de uma profissão põe em movimento bastantes
idéas e fados, e exercita bastantes faculdades, para que a
educação geral da intelligencia seja dada, por assim dizer,
como accrescimo.
Este erro, a nosso ver, deve ser fortemente combatido:
porquanto o conhecimento dos processos e das operações
de um officio, ainda que seja complicada, ou de uma prolissão, ainda que se supponha elevada, não dá ao espirito
idéas geraes, nem sentimentos moraes, nem mesmo a faculdade de adquiril-os.
A instrucção especial produz na ordem intellectual os mesmosefTeitos, que o exercício exclusivo de um só dos nossos
membros na ordem physica; uyperfrophia, por assim dizer,
a faculdade que se exerce só, em detrimento da substancia
das outras, como faz a dansa para as pernas do dansarino de
profissão, e em outras profissões o habito de exercer constantemente os braços; haja vista o que na esphera das idéas moraesesocíaes tem até aqui produzido a instrucção exclusivamente mathematica e scientifica.
Homens habituados a trabalhar sobre quantidades abstracIas, sobre números insensíveis, sobre toda a casta de objedos
que se deixam classificar e manipular, sem op^ôrem a menor
resistência, quando lhes vem a velleidade de se oecuparem
lambem com o coração humano e com a sociedade, não é de
certo para estudal-os em seus variados phenomenos, tendo
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em vista essa multidão de modificações delicadas, que os complicam, e essas influencias e resistências occultas, que nem
sempre é dado dominar nem mesmo prever, mas é únicamente com o fim de transtornar e refazer tudo de novo e
vasar n'um molde ideal. Esses espíritos positivos que, segundo se diz, habituara-se á precisão e justeza estudando a
geometria, são justamente os que selem mostrado os mais
chimericos e temerários utopisias do nosso tempo.
Assim éque Fourier e seus principaes discípulos, ora se
deixam seduzir e embriagar pelo espectaculo de uma harmonia
imaginaria, sobre o qual modelam a humanidade conforme
ao typo da astronomia, e ora censuram e criticam a nossa
civilisação com azedume e violência.
Foi também do seio das rnathematicas exclusivas que surgiram outros visionários, que felizmente no meio das nossas
ultimas revoluções, limitaram-se a representar o papel de Archimedes distrahido, traçando na arêa suas imperturbáveis
figuras de geometria applicadas á sociedade, quando tudo á
roda delles estava a ferro e a sangue, esquecidos de que, se
a sociedade é uma espécie de colmêa, é todavia uma colmêa
que se quebra em mil pedaços, desde que a querem fazer
muito regular de mais, e que as abelhas não fabricam mel
senão trabalhando á sua moda, e divagando pelos ares, como
lhes pede a phantasia.
Sem embargo, pois, dasditficuldadesdo problema, é mister
que se trate de conciliar a instrucção geral com a instrucção
especial.
Sem querermos entrar aqui na discussão dos meios mais
próprios para operar esta conciliação necessária, diremos
sempre, de encontro á opinião que parece prevalecer, que
estas duas espécies de ensino devem ser separadas.
Para as classes populares, a instrucção primaria corresponde á instrucção geral; mas a escola não se deve confundir
com o aprendizado cb um oííicio: para cada cousa seu tempo,
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e para cada gênero de estudo e de ensino, suas escolas e methodos especiaes.
Desconfiemos desses programmas, que fazem milagres e
maravilhas no papel, dando aos pais inexperientes a idéa
falsa de que seus filhos hiío de sahir dos bancos dos collegios
doutores em todas as sciencias; o que daria como ultimo
resultado a perturbação completa do espirito humano desde a
mais tenra idade, se felizmente n'io fosse o perigo attenuado
em parte pela impossibilidade da execução.
Vitabreon, ars longa; deveria este axioma estar sempre
presente á lembrança desses fornecedores de instrucção repentina e universal, que querem ensinar tudo a todos, eque
parecem partir de uma destas duas supposições igualmente
inexactas: ou que seus alumnos levam vinte annos a estudar,
ou que cada sciencia se pôde ensinar ern uma ou duas semanas.
111.
A instrucção especial, como se acha organisada, tambem
nos parece insulficiente; e quando muito existe ella apenas
para algumas profissões em França (1).
(i) Outro lanto podemos nós dizer a respeilo do Brazil.
Essa necessidade de instrucção especial c profissional é satisfeita entre nós
com o ensino das escolas de medicina, de direito e militar, de marinha,
de alguns seminários episcopaes, e da academia das bellas-artes.
Serão porém essas as únicas vocações dos individuos de que se compõe a nossa
sociedade ?
O Instituto Commercial, expressão dc um pensamento generoso e intelligente,
não preenche infelizmente os lins da sua creação ; basta, porém , reformal-o,
para que se torne ainda uma instiluiçã > útil, e altamente proveitosa para o paiz.
A agricultura e a industria não lèm órgão algum no ensino publico; dirse-hia que não são fontes de riqueza , e que não precisam de instrucção para o
seu desenvolvimento e aperfeiçoamento.
Não queremos, porém, que o nosso paiz principio por onde outros acabam; não
queremos academias de industria e de agricultura, nem estabelecimentos orga-
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As escolas de minas, e de pontes e calçadas; a escola fiorestai, e a veterinária de Alfort; a escola de marinha, a militarde SaintCyr, e algumas outras do mesmo gênero, são
verdadeiras escolas profissionaes.
O ensino industrial conta mui poucas escolas; apenas existem algumas, isoladas umas das outras, e que nenhuma influencia exercem na vida quotidiana das populações.
Também temos em Lyão a escola de Lamartinière, que corresponde á instrucção profissional.
Em Pariz ha alguns outros estabelecimentos, que esfão por
assim dizer nos últimos limites da instrucção geral e ila ins
nisados como os que têm os paizes muito mais adiantados do qfte o Brazil; que
remos, e desejamos ardentemente, que se faça alguma cousa adaptada e accommodada ás nossas circumstancias.
Emquanto não pudermos , e não devermos ter Institutos agionomicos como o
de Versailles , e mesmo escolas como as de Grignon, tenhamos estabelecimentos
onde praticamente se ensinem os processos da lavoura , o onde vão aprender os
filhos dos nossos lavradores, como se faz na Inglaterra; os resultados serão mais
certos e mais promptos.
• Emquanto as nossas circumstancias não
permitlem a creação de um estabelecimento como a Escola Central de Pariz , tenhamos alguma cousa
que se approxime mais ás — Mechanic's instilutions —da Inglaterra, ou á escola de Lamartinière de Lyão, que lão bons resulados tem constantemente
produzido.
Principiemos por cousa ainda mais simples, e cujos resullad ,-s serão,
quanto
á nós, ainda mais infalliveis.
Principiemos pela creação c vulgarisação de escolas de desenho, ainda mesmo
o linear ; nada ha que melhor forme c recliíique o espirito e o
prepare para os
irabalhos industriaes. A superioridade incontestável
mostrou
a Franca na
que
grande Exposição Universal de Londres é allribuida por Dupfn á vulgarisação
do desenho linear , cujo ensino se deve sobretudo ao
governo da monarchia de
Luiz Felippe.
A necessidade d o ensino do desenho é tão sentidi
pela população do Hio de
Janeiro, que já uma associação particular tem empreliendido satisfazèl-a.
A Sociedade Propagadora das Bellas-Arles creou um Lycèo de artes e oflicios,
em que o conhecimento do desenho d facultado a todas as
pessoas que o desejam.'
Folgamos ter uma oceasião dc patentear os serviços
que á industria do paiz
presta essa útil e patriótica associarão.
M. O. F.
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trucção especial, e que satisfazem as necessidades industriaes e commerciaes da classe média, e da
porção mais ele**
vada das classes operárias; esses estabelecimentos,
porém,
não são numerosos, nem sufficientes
para um paiz como à
França.
Devemos aqui distinguir duascousas,
que ordinariamente
se confundem; a saber: o ensino industrial,
que tem por fim
preparar productores, antes da escolha de um officio, e o ensino profissional, propriamente dito; estas duas espécies
de
ensino têm relações intimas entre si, mas não se
devem confundir.
As escolas de artes e officios, estabelecidas em Châlons,
em Aix, e em Angers, dependem do
governo, e têm um caractennais profissional que o alto ensino industrial do Conservatorio das artes e officios dePariz, em
que predomina a
theoria.
As escolas de artes e officios têm por fim formar operários
hábeis; cada umadellas divide-se em quatro officinas,
que
são: forja, fundição, marcenaria e apparelhos; e offerecem
um nivel de ensino, que pôde servir para termo de comparação e modelo.
Esta qualidade a nenhum outro estabelecimento compete
melhor do que á escola central de artes e manufacturas, que
tem por fim formar engenheiros civis, directores de officinas,
chefes de fabricas e manufacturas, e que comprehende quatro
especialidades, que correspondem a quasi todos os ramos do
trabalho industrial; a saber: artes mecânicas, artes chimicas,
metallurgia e construcção de edifícios.
Em algumas grandes cidades industriaes ha outras escolas
locaes destinadas para estudos inteiramente especiaes, como
o desenho para estofos, a tecelagem, a lithographia, etc, etc.
Não obstante tudo isto, o ensino industrial ainda não é em
França o que exigem as necessidades da época, e o interesse
das classes operárias.
R. B. III.

17
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E não se-pense que esta censura se dirige unicamente á
França; de alguns annos para cá tem a Bélgica feito grandes
esforços para organisar um modo ou systema especial de instrucção. Uma lei de 1850 ordenou aorganisação do que se
chama ensino médio.
Os estabelecimentos creados para esse fim são de dous
médias inferiores,
graus: escolas médias superiores, e escolas
as quaes podem depender do governo, das províncias, ou das
municipalidades.
As escolas médias superiores comprehendem duas secções,
uma para humanidades, e outra para o ensino profissional, e
servem mais para as classes abastadas do que para as classes
operárias.
Na Prússia, e algumas outras partes da Atlemanha, ha bons
estabelecimentos de instrucção profissional, eé escusado dizer
nesta terra da
que na Inglaterra também os lia. Entretanto,
industria, a instrucção profissional está longe de ser tão adiantada, e desenvolvida como se poderia pensar. Na Inglaterra
exageradapensa-se, com muita razão em alguns casos, mas
mente em outros, que o escriptorio, o armazém e a officina,
constituem o verdadeiro ensino industrial; para apressar os
esco'as os
progressos da industria, não são sem duvida as
únicos meios que se devam empregar, e não é mesmo por
meio das escolas propriamente ditas que se opera o progresso
agrícola na Inglaterra; entretanto a instrucção occupa certo
logarnòsdesenvolvimentos dessa magnífica agricultura, de
que a Inglaterra com tanta razão se orgulha.
A theoria (entendendo por theoria, não um complexo de
hypotheses arbitrarias, mas sim a sciencia das regras applicaveis a uma industria, e a explicação de praticas já expe-r
rimentadas) tem o seu órgão n'uma grande quantidade de
jornaes agrícolas, que os lavradores lêm com avidez: os mesmos lavradores fazem muitas vezes reuniões e meetings, que
são como que uma escola mutua agrícola, em que a educação
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continua sempre, e em que põe-se em dia com todos os aperfeiçoamentos. Quantos concursos de animaes, e deinstrumentos, não têm espontaneamente nascido do desejo de se
instruírem; feitosá sua própria custa, sem a menor intervenção do governo ? Quantas sociedades de agricultura não
existem na Inglaterra, propagando as luzes e a instrucção
por
todos os pontos do território?
Que poderosa centralisação do ensino agrícola não constituoessa grande sociedade , que tem um rendimento animal de
250,000 francos; verdadeira assembléa deliberante da agricultura, que se compõe do que tem a aristocracia de mais
elevado, dos mais intelligentes proprietários e rendeiros,
que
não conta menos de cinco mil sócios, que paga professores
para ensinarem as sciencias applicadas á agricultura, e cujos
membros communicam uns aos outros os resultados de sua
própria experiência, e de seus ensaios de melhoramentos!
Não é finalmente raro, que os lavradores inglezes ponham
seus filhos para aprenderem em casa de outros, que se dislinguem por algum talento ou superioridade particular na lavoura.
Tudo isto forma sem duvida um excellente ensino profissional, se bem que não se trate dos bancos de uma escola ,
onde vão os moços para estudar. A mesma utilidade póde-se
attribuir em França á influencia que exercem algumas sociedades, infelizmente pouco numerosas, como a sociedadeindustrial de Mulhouse, que também tem aberto cursos de instrucção variada para os operários, e confere prêmios pelas
melhores obras ou experiências sobre os processos aperfeicoados da industria.
Como ensino industrial, os estabelecimentos chamados—
Mechanic's institutions -— existem em grande numero na Inglaterra, eoccupam igualmente um logar distincto e importante.
Desses estabelecimentos não existe equivalente em França.
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Estados-Unidos, a resNão podemos deixar de foliar nos
neito da questão de que tratamos.
se tem tentado nos EsO que caracterisa os esforços, que
segundo
tados do Norte, em assumpto de educação publica,
sobre a instrucção nos
observa o autor de um estudo recente
lim.tes fixos
Estados-Unidos, ê que o Estado não estabeleceu
e admfite-se peto
nas suas obrigações para com os indivíduos,
sempre variar. Ha por
contrario, que esses limites devem
abaixo do qual
assim dizer, um certo mínimo de instrucção,
sempre elevando
ninguém deve ficar; mas esse minimo vai-se
espirito, a riqueza
â proporção que cresce a cultura geral do
e a prosperidade publica.
Por muito tempo considerou-se na Nova Inglaterra, que
da instrucler escrever e contar, eram elementos suficientes
muito esses rudimenção'publica, mas depois augmentaram
menos favoretos • e quer-se hoje que o Estado ministre aos
com
cidòs da fortuna uma instrucção, com que possam
nesse theatro da vida,
probabilidade de successo entrar
a um campo de batalha.
qae a raça anglo-saxonia compara
Devemos porém observar, e nisto consiste a feição caracteristica da doutrina americana, que, se o Estado distribue
tamliberalmente a instrucção elementar necessária a todos,
a
bem não se importa com o que ê necessário unicamente
alguns; assim é que a instrucção superior, o adiantamento
dassciencias, e o progresso das letras são cousasindependentes de todo o patrocínio da parte do Estado ; os collegios,
as universidades e as academias, fundam-se e perpetuam-se
sem a intervenção do poder social, e unicamente pela associaçãode forçasindividuaes; nisto, como em tudo o mais,
tem sido a America fiel a seus instinctos puramente democraticos.
Nada diremos do que respeita á organisação do ensino suvista econoperior nos Estados-Unidos, porque do ponto de
mico não offerece particularidade alguma notável; e asse-
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melha-se á organisação de todas as escolas de instrucção
secundaria: o que constitua a base desse ensino é a litteratura; elementos de philosophia, algumas sciencias, latim,
grego, inglez, francez e desenho, particularmente em Boston,
a Athenas americana, a cidade brilhante dos Emersons e dos
Channings.
O complemento das escolas de instrucção primaria não é
unicamente o ensino superior dos collegios e universidades,
é também a aula do commercio e da industria, e especialmente os tão conhecidos Lowell-institute, onde se fazem cursos
e leituras sobre mui diversos e variados assumptos; que são
mui freqüentados mesmo por mulheres, e onde a população
industrial encontra uma instrucção geral e apropriada.
Insistimos talvez de mais neste assumpto ; mas quizemos
apresentar modelos, e mostrar pelo exemplo dos povos mais
moralisados e industriosos quanto é útil e salutar essa instrucção, de que infelizmente ainda se desconhecem os beneficios e a influencia no aperfeiçoamento dos costumes, e o
bem-estar econômico das classes operárias.
IV.
Ou muito nos enganamos, ou as considerações que acabámos de apresentar sobre a instrucção, considerada do ponto
de vista economic >, mostram exuberantemente que, tanto a
moral como a economia politica, têm que reclamar nesse
grande assumpto do ensino publico; e a este respeito devemos
reconhecer, que os conselhos e exigências de uma e de outra,
em vez de se contradizerem, como se afigura aos espiritos
superficiaes, chegam exactamente aos mesmos resultados.
Quer com effeito a moral que o homem forme suas idéas,
e eleve seus sentimentos pelo estudo do verdadeiro e do bello,
pelo trato intimo das grandes producções do espirito humano,
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natureza , e por tudo
pela reflexão applicada á sua própria
os bons e nobres aspectos
quanto pôde ensinar-lhe a cultivar
a moral um ensino,
dessa mesma natureza; pede, e reclama
analyse, e no homem dir.ge-se
que tempere as emoções pela
amor do bem, e a
ella ás suas mais nobres faculdades, ao
idéa do verdadeiro, do bello e do justo.
da natureza
E com que direito excluiria a moral o estudo
descobrir, sem que
exterior, cujos segredos se não podem
a sabedoria
encontre o espirito novos motivos para admirar
com Euler,
infinita que nella se revela, e para abysmar-se
infinita sabeNewton e Pascal n'uma profunda adoração pela
dos poetas,
doria e infinito poder? Os primeiros e maiores
Homero, Lucrecio e Virgílio, admirar-se-hião certamente
desta exclusão das sciencias, quando elles queriam admittii-a
até na própria poesia!
Verdade é que a economia politica pede, antes de tudo o
mais, que se formem operários babeis e peritos; e empresários
e industrialistas capazes e intelligentes. E o que ha nisto, que
mereça censura?
Por ventura essa aptidão de todos os agentes da industria,
capacidade,
para preencherem os deveres de sua profissão com
exactidão e pontualidade, não será uma garantia de ordem,
e por conseqüência uma satisfação, que se dá á moral ?
Na industria, deve-se dar logar ao que se chama fogo sagrado, que é o que impelle a descobrir, e aperfeiçoar, pelo
desejo de ser útil, e pela ambição de distinguir-se , o que é
muito differente da ambição de fortuna e riquezas; e um
ensino technico não desenvolveria por certo no homem esses
nobres sentimentos, nem lhe daria os meios necessários para
a invenção e a descoberta.
Em geral a industria não revela os seus segredos senão aos
espiritos muito exercitados, mormente á proporção que as
descobertas exigem maior força de combinações ; talvez se
possam citar algumas excepções na mecânica que forma
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como que um gênio de instineto em alguns indivíduos privilegiados; mas não ha excepção alguma para as grandes descobertas, que se devem à chimica, á physica e ás mathematicas.
A democracia (bem entendido, a que deseja elevar a todos
sem rebaixar ninguém) exige, em nome da igualdade e do
progresso geral, que os agentes da producção sejam todos
homens bem educados no sentido nobre e elevado da expressão), e capazes de entrar em communhão de idéas e línguagem com os que oecupam um logar superior na gerarchia
social e intellectual.

Terminaremos por algumas reflexões sobre a utilidade especial, que para os produetores offerece hoje a instrucção,
bem como para operários, como meio de bem-estar e um dos
remédios ao pauperismo; o que nos dará ainda opportunidade para refutar as objecções, que se baseam em pretendidas
razões moraes e econômicas contra a instrucção popular.
Antes de tudo diremos, que a instrucção parece-nos o melhor, ou talvez o único remédio contra os inconvenientes da
divisão do trabalho.
O abuso da especialidade pode transformar o homem em
simples machina, ou n'uma espécie de manivella. A instruoção remove este inconveniente pela variedade de idéâs e de
oecupações, e pelo movimento de espirito que oppõe a essa
uniformidade e monotonia acabrunhadora.
Economicamente faltando, a divisão do trabalho que produz tantos bens, e sem a qual a sociedade ficaria estacionaria,
offerece um inconveniente grave, quando nada o vem corrigir;
é o de prender o operário a uma só e única tarefa, em que
se torna elle perito, e impedir, nasoecasiões de exuberância
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facilidade a passaindustrial, que se opere com a desejável
exija novo concurso
gem do trabalho para outra industria que
alguma, é isto uma
de intelligencia e de braços. Sem duvida
do capital, que
inferioridade, que tem o trabalho a respeito
é instruído, desé muito mais movei; mas o operário, que
seu espirito e mais
loca-se com menos difficuldade, porque o
de se desenvolflexível e os seus conhecimentos mais fáceis
verem, e applicarem-se a outro objedo.
e attenuar as crises,
A instrucção pôde portanto prevenir
operárias.
que são o flagello das classes
e que
Vamos agora á objecção, que a todos é familiar,
e vem a
entretanto quasi que se tem vergonha de discutir;
mais, e
ser que a instrucção tornaria o operário exigente de
a raça e o numero dos revoque ella só serve para augmentar
lucionarios inimigos da propriedade e do capital.
Receia-se que a instrucção torne o operário mais exigente
a respeito do salário; reconhecemos que esse resultado ha de
dar-se, e que já se dá, á medida que a instrucção se propaga;
o que negamos, porém, é que seja isso cousa para temer-se.
Ha com effeito, ou pôde haver, da parte dos operários duas
espécies de exigências: uma legitima, fundada em direito e
boa em seus resultados; outra injusta, e funesta.
Injusta e funesta é a exigência, que quer salários mais elevados, quando o trabalho não augmentou em quantidade,
nem melhorou em qualidade.
Mas não haverá também uma exigência legitima, tão fundada como a dos empresários, para realisarem vantajosos
lucros, e tão justa como o direito que tem o inventor sobre o
produdo de sua invenção? De certo; e quem disto duvidar,
duvida, sem o saber, do que constitue o signal da civilisação;
é justo, e natural, que a remuneração se eleve com a capacidade do operário; para o trabalho puramente muscular e
mecânico, salários baixos e mediocres; para o trabalho menos
grosseiro, e que exige intelligencia, salários elevados; para
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o homem que só tem as necessidades do animal, salários que
bastem para isso; mas, para o homem cultivado, salários que
cheguem para a satisfação de necessidades mais nobres, mais
desenvolvidas, e mas delicadas. É por isso que o trabalhador,
o operário francez, é mais bem pago que o operário irlandez ;
o traque o official é mais bem pago que o servente; e que
balhador do século 19 é mais bem pagoque o do século 12.
A segunda parte da objecção cahe com a primeira.
Receia-se que a instrucção multiplique o numero dos operarios, violentos e systematicos inimigos da ordem, aponto
de fazerem contra o capital e a propriedade o juramento de
Annibal.
Se se trata da instrucção, não apropriada á condição do
homem, então o perigo é real; mas qual é o insensato, que
quer a instrucção sem a educação , e instrucção sem relação
alguma com a carreira que o indivíduo tem de seguir ?
Mas não se trata de distribuir uma instrucção estúpidamente igual e uniforme para todos: tão abusiva maneira de
entender a democracia seria a morte da mesma democracia;
'o
modo
que se quer, e o que se deseja é uma instrucção de tal
combinada, que nenhuma capacidade possa deixar de apindiparecer, qualquer que seja a profissão e a condição do
viduo, para que na industria, assim como no exercito, possa
qualquer principiar como soldado e chegar a ser marechal.
Não devemos, pois, temer esta instrucção, e, muito pelo
contrario , devemos com toda a confiança esperar pelos seus
bons resultados.
A instrucção é o único caminho que conduz aos dous grandes fins, saber e poder, assim como constitue a grande via de
communicação entre as intelligencias; á instrucção e á educação sobre o homem, e á sciencia nas suas applicações ao
mundo externo, pertence continuar o combate contra a miseria material e moral, que dura desde o principio dos tem pos;
e á nossa época não se poderia de certo propor obra mais
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mais gloriosa,
bella, commetti nento mais nobre, e empresa
educação e da insdo que o resgate das almas por meio da
trucção.
a sua
Aos economistas cabe um pouco dessa gloria, porque
e sua acção
sçiencia já tem dissipado muitos erros grosseiros,
de maneira sensível e evijá se tem manifestado no mundo
dente.
É sem duvida á propagação da economia política que se
abudeve a substituição do trabalho livre aos regulamentos
sivos; e pôde-se sustentar que não é ella estranha â emaneidos servos na Rússia, que fará época nas grandes datas
"historia,
pação
nem á destruição das corporações na Allemanha,
da
nem tão pouco á orgánisacão do Zollverein, imagem de uma
futura associação commercial em grande escala.
Em toda a parte tem a economia política feito penetrar e
arraigar a idéa da superioridade do trabalho livre, e da concurrencia.
E, entretanto, durante séculos inteiros, estiveram misturadoscom a economia política erros tão absurdos, como
era no seu gênero a pedra philosophal.
A economia política também teve seus empíricos, exactamente como a chimica, quando não era mais do que a
alchimia, e a astronomia, quando a muitos respeitos se confundia com a astrologia judiciaria.
Não havia mais loucura em acreditar-se no systema de Paracelso, do que no systema de Law e nas riquezas do Mississipi,
e o regente era tão logrado pelo charlatão que lhe mostrava o
diabo, como acreditando no espirituoso Escos^ez, que se julgava capaz de pagar as dividas do Estado, e enriquecer o
reino com os seus bilhetes de banco ; o que é preciso, porém,
é continuar esse trabalho de útil propaganda, destruindo no
maior numero possivel de espíritos a ignorância e o erro, que
matam os homens, destroem as riquezas, e impedem os capitaes de se formarem.
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Se a sciencia, porém, em suas relações com o espirito
humano, destruindo o obstáculo interior da ignorância, é
essencialmente productiva, não devemos também esquecer
directas á
quanto se mostra ella fecunda em suas applicações
industria.
Emquanto forem contestadas as vantagens econômicas da
instrucção, não nos devemos cansar em lembrar o que fizeram
as sciencias physicas, a mecânica e a chimica, por exemplo,
vida physica, por
para tornarem melhor e mais agradável a
meio das descobertas que se lhe devem.
Percorrendo-se as transformações por que tem passado a
navegação, a industria manufactureira, a industria locomotiva e a agricultura, não se pôde deixar de repetir que o saber
ou a sciencia, segundo o pensamento de Racon, é um poder
e uma força.
Resta pois a vulgarisar e a applicar a sciencia adquirida,
e fazêl-a penetrar no que tem ella de útil, na intelligencia dos
numerosos productores que formam o corpo das nações; e
para isso é mister que a nossa época aprenda a não desconfiar
do que illustra e esclarece o espirito humano. A obra divina
só pôde ganhar e não perder em ser conhecida, como ganha
a terra em ser explorada.
O mundo, vencido pelo homem, é muito superior ao que
era antes, porque é mais fecundo e mais bem ordenado. A
ordem é a grande obra que o homem tem por missão realisar,
em si próprio e á roda de si; ora a instrucção è o espirito ,
mais rico e mais bem ordenado em sua riqueza, do que era
na sua miséria, fazendo dimanar mais riquezas sob a fôrma
de bens materiaes, e mais harmonia sob a fôrma de instituia
ções úteis e de concórdia sobre toda a sociedade; é esta
obra da instrucção, quando não a alteram e falseam.
Vários séculos de liberdade , de exame e de pensamento,
em todos os sentidos e direcções, tornam hoje mais fácil essa
instrucção; ao passo que a enérgica aspiração de todas as
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classes para uma certa abastança e bem-estar, tornam-na
também necessária.
Além, e fóra da instrucção, que nunca por modo algum
separamos da educação, poder-se-hão sem duvida achar meios
de illudir esta grande necessidade do nosso século; mas,
de ver que só a
quanto mais se reílectir, tanto mais se ha
instrucção pôde satisfazêl-a de modo efficaz.
O desejo e ambição do bem-estar, separado do amor do
trabalho, e dos meios de fecundar o mesmo trabalho, não
faz mais do que atear os instinctos de animal que todo o homem tem em si, e que acabam muitas vezes por se apoderarem, e tomarem conta do homem inteiro; e sendo assim,
tudo quanto moralisa, esclarece e illustra, será reclamado pela
economia política, como a origem de toda a riqueza, e ainda
mais, como garantia da riqueza já produzida e adquirida.
Entre o rico de hoje e o miserável, ou, ainda melhor, entre
a sociedade civilisada e a que não o é, ou a que apenas pri acipia a sêl-o, ha por assim dizer um abysmo; nesse abysmo
cahe muitas vezes o pobre, e então, na sua cólera, quer
também arrastar e precipitar o rico.
A inslrucção, acompanhada de uma boa educação, é uma
espécie de ponte lançada nesse abysmo, e o que cumpre á
sociedade é fazer com que não haja um só homem que não
possa passar essa ponte, até que a margem habitada pela ignorancia, pela brutalidade e o crime, esteja inteiramente deserta.
A religião, em nome da caridade, o reclama; a philosophia,
em nome da dignidade humana, o exige; e, por tudo quanto
acabamos de dizer, vê-se, que a economia politica tem direito
de exigil-o também em nome da riqueza publica; isto é, em
nome do interesse bem entendido de cada um e de todos, o
que não è mais do que uma das fôrmas da justiça, e a manifestação da ordem universal na humanidade.
(Jornal dos Economistas.)
M. O. F.
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DA INSPIRAÇÃO

PELO PAIZ

QUE OFFERECE

A NATUREZA

(*).

Pôde o Brazil inspirar a imaginação de seus poetas?
dos
A questão da influencia dos climas, da configuração
da natuterrenos, da physionomia dos vegetaes, do aspecto
das artes eo
reza risonho ou selvagem, sobre o progresso
estylo que distingue as suas producções, tem sido geralmente
debatida entre os sábios do velho mundo. Buffon procurou
seus estudos ,
proval-a com os argumentos fornecidos pelos exagerou-a a
como mestre que era na matéria. Montesquieu
do que as leis, do que
ponto de consideral-a mais poderosa
Voltaire a
os usos, do que os costumes, do que a religião.
notou que
deu por nulla, e, para comprovar a sua opinião,
o da Itália
sendo o céo da Grécia ainda tão formoso e puro,
da Litteratura Brazileira de
(*) canitulo III do Primeiro Livro da Historia
das sessões do Ins.,.».» ll».or.M
Srb. St *« So.ua Silva, lida em ,,«
no anno de 1855.

258

REVISTA

BRAZILEIRA.

tão brilhante e azulado, como nos tempos de Homero e Virgilio, vegetava sob o primeiro um povo escravo, e que o
capitólio era habitado por frades barbadinhos, e acaba por
dizer que as artes florescem em toda e qualquer parte sempre
que acham protectores, como Augustos e Mecenas. Hippocrates, que os precedeu, apresenta a justa apreciação conciliando estas oppostas opiniões com a sua obra de Acre
aquis et locis, pelo que o digno Santiago Nunes Ribeiro
decidiu-se a adoptal-a como a verdadeira.
Em relação ao nosso paiz, isto é, se o Brazil pôde inspirar
a imaginação de seus poetas, tem sido esta questão o objecto
das reflexões de litteralos estrangeiros de reconhecido mérito,
e que altamente sympathisam com a nossa pátria, e por nacionaes que se interessam pelas nossas cousas; e a sua demonstração fácil e persuasiva se apresenta ante o espectaculo
pomposo que offerece a natureza sob esses céos, por esses
mares e nessas localidades que encantaram a Pedro Alvares
Cabral e a seus companheiros. Todos elles se acharam possuidos desse enthusiasmo que brilha em suas descripções;
todos elles, como se colhe de Caminha, escreveram ao rei,
a quem a fortuna accumulava de seus favores, pintando as
excellencias do paiz que descobriam e as scenas aprazíveis,
bellas ou assombrosas da natureza virgem e luxuriante do
novo mundo, que se desenrolavam a seus olhos como um
novo paraíso! O illustre sábio do nosso século , o Sr. Alexandre de Humboldt, que averiguou com a profundidade de
seus conhecimentos a força do reflexo do mundo sobre a
imaginação do homem, bem deixa ver nas suas eruditas
pesquizas sobre o sentimento da natureza, segundo a differença
das raças e dos tempos, toda a importância dos paizes americanos, quando vieram pelo seu descobrimento a concorrer
com o contingente de suas magníficas imagens.
< Pela primeira vez (diz o illustre autor do Cosmos) o
mundo dos trópicos apresentou aos Europêos a magnificência
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de suas planícies fecundas, todas as variedades da vida oro
ganica graduadas sobre o declive das Cordilheiras, sob
aspecto do clima do Norte, que parece reílectir-se nas espianadas do México, da Nova Granada e de Quito. A imaginação,
sem cujo prestigio não é possível existir obra humana verdadeiramente grande, outorga um attractivo singular ás descripções de Colombo e de Vespucci. Este ultimo provou,
descrevendo as costas do Brazil, o conhecimento exacto que
do
possuía dos antigos e modernos poetas. As descripções
outro, quando pinta o doce céo de Pavia e o vasto rio do
Orenoco, que deve ter a sua cabeceira, segundo o seu pensar,
em o paraíso, sem que por isso mude de logar, estão cheias
de um sentimento grave e religioso. Á medida que cresce
em annos, e que tem que lutar com injustas perseguições,
degenera-se-lhe essa disposição em melancolia, degenera-selhe em exaltação chimerica.
« Nessas épocas heróicas de sua historia, não foram os
Portuguezes e Castelhanos unicamente guiados pela avidez do
ouro, como por falta de melhor comprehensão da tendência
desses tempos se tem supposto. Havia um não-sei-que que se
apoderava de todos, e os levava a emprehender essas expedições longínquas, forçando-os a correr os seus azares. Os
nomes de Haiti, de Cubagua, deDarien, seduzia as imaginações no começo do século XVI, como depois as viagens de
Anson e de Cook, os nomes de Tenian e de Otahiti. Bastava
o desejo de ver paizes longínquos para arrastar a mocidade
da Península llespanhola, de Flandrcs, de Milão, do Sul da
Allemanha, á cadêa dos Andes, e ás planícies abrasadas de
Uraba e de Coro sob a bandeira victoriosade Carlos V. Dese
pois, quando se adoçaram os costumes, e que patentearam
á uma todas ás partes do mundo, tomou essa curiosidade,
entretida por outras cousas, nova direcçâo. Apaixonaram-se
os ânimos pelo amor da natureza, cujo exemplo ministraram
os povos do Norte. Ao mesmo tempo que o circulo da obser-
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vação scientiíica se dilatava, elevavam-se as vistas. A tendencia sentimental e poética, que já então dominava no mais
intimo dos corações, adquiriu no fim do século XV uma fôrma
mais firme, e deu origem a obras litterarias desconhecidas
em tempos anteriores.
« Se levarmos ainda uma vista d'olhos pela época dos
grandes descobrimentos que prepararam o trabalho novo dos
espíritos, veremos que serão ainda as descripções da natureza
que o próprio Colombo nos deixara, que primeiramente se
nos apresentaram. Ha bem pouco tempo que conhecemos o
Diário de sua viagem marítima, suas Cartas ao thesoureiro
Sanchez, a Ama do infante D. Juan, Juanna de Ia Torre,
e a rainha Isabel, ejá na obra Examen critico da historia da
geographia nos séculos XV e XVI procurarei mostrar que
profundo sentimento da natureza animava o grande viajante,
— que nobreza, que simplicidade de expressão resalta da
descripção que fez da vida, da terra e o céo, desconhecida
até então, que se descortinava a seus olhos (viage nuevo ai
nuevo cielo i mundo que hasta entonces estaba en oculto);
cujas pinturas só podem apreciar os que bem comprehendem
toda essa energia da .velha linguagem hespanhola.
« A physionomia característica das plantas, a espessura
impenetrável das florestas, nas quaes mal é dado saber a que
tronco pertencem as flores e as folhas, a bravia abundância
das plantas que cobrem as margens alagadiças , os pássaros
aquáticos que occupados em pescar desde o alvorecer do dia
animam as fozes dos rios, attrahem a attenção do velho raaritimo: emquanto percorre o litoral de Cuba, entre as pequenas
ilhas Lucayas e os Jardinillos, que eu por mim próprio visitei.
Cada novo paiz que descobria lhe parecia ainda mais bello do
que aquelie que precedentemente descrevera. Lastima a falta
de expressões, que melhor pintem as sensações que experimenta a cada instante; estranho de todo em todo á botânica,
se bem que um talou qual conhecimento superficial dosvege-
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taes já a esse tempo vogasse pela Europa, graças á influencia
dos médicos árabes e judaicos, o simples sentimento da natureza o levava a observar attentamente tudo quanto lhe oferecia
um aspecto estranho. Em Cuba distinguiu elle sete ou oito
espécies de palmeiras das mais bellas e altas que as que produzem as tamaras (Variedades de palmas superiores a Ias
mestras en su belleza y altura). Ao seu amigo Àrgliera commímica que se maravilhara de ver em o mesmo sitio palmeiras
e pinheiros (palmeta etpineta)grupados, e entremeiados uns
aos outros. Examina os vegetaes com vistas tão penetrantes
que foi o primeiro que sobre as montanhas de Cibau notou
pinheiros que em vez dos fructos ordinários produzem bagas
semelhantes ás oliveiras de axarafe de Sevilha. Assim Colombo, como já disse, distinguira á primeira vista o gênero
podo carpus na familia das aliêtinèes.
« O encanto desse novo paiz (diz o grande navegador)
excede em muito ao das campinas de Cordova. Brilham as
arvores com as suas folhas sempre verdes, e mostram-se
eternamente carregadas de fructos; altas e floridas terras
cobrem a superfície do solo; o aré quente como em Castella
durante o mez de Abril; o rouxinol canta com uma doçura
que impossível seria d-iscrevêl-o; pela noite, outros pássaros
mais pequenos cantam por seu turno; ouço igualmente o
zunido dos grillos e as vozes das rãas. Cheguei-me um dia a
uma bahia profunda, contornada por todos os lados, e vi ahi
o que jamais viu alguém neste mundo. Do alto de uma montanha rolava e despedaçava-se uma cascata formosíssima;
era a montanha coberta de pinheiros e de outras arvores de
fôrmas diversas, ornadas todas das mais bellas flores. Subindo o rio, que se lançava na bahia, não pude deixar de
admirar a frescura das sombras, a transparência das agoas,
o numero dos pássaros que cantavam. Parecia-me que jamais
saberão
poderia abandonar tal sitio, que nem mil linguas
descrevél-o e menos ainda minha mão, que está encantada!»
R. B. III.
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Vê-se aqui pelo Diário de um homem desdotado de toda a
cultura litteraria, que poder não exercem sobre uma alma
sensível as bellezas características da natureza. A emoção
ennobrece a língua. Os escriptos do almirante, sobretudo
quando já na idade de 67 annos emprehendeu a sua quarta
viagem, e narra a sua maravilhosa visão sobre as costas de
Veragua, são, se não mais castigados, pelo menos mais interessantes que o romance pastoral de Boccace, as duas
Arcadias de Sannazar e de Sidney, o Salicio y Nemororo de
Garcilasso ou a Diana de Jorge de Montemayor. O gênero
elegíaco e bucólico reinou desgraçadamente por muito tempo
na litteratura italiana e hespanhola. Era necessário o interesse
sorprendedor que Cervantes lançou nas aventuras do heróe de
Ia Mancha, para fazer esquecer a Galatèa do mesmo escriptor.
O romance pastoril que bem merecia ser relevado pela perfeição da linguagem, e delicadeza dos sentimentos, é condemnado pela sua própria natureza a ser frio e languido como
as subtilezas allegoricas em voga entre os poetas da idade
média. Para que uma descripção respire a verdade, preciso
é que seja calculada sobre objectos existentes; também temse querido ver nas mais bellas estâncias da Jerusalém libertada os traços da impressão que sobre o poeta produziu a
natureza pittoresca que o cercava, e uma lembrança saudosa
do gracioso valle de Sorrento.
« Tal caracter de verdade, nascido de uma observação
immediata e pessoal, brilha em todo o seu esplendor na
grande epopéa nacional dos Portuguezes. Sente-se fluctuar
como um perfume das flores do Indo através desse poema escripto sob o céo dos trópicos, na gruta de Macau e nas ilhas
Molucas. Sem que me demore a discutir a opinião arriscada
de Frederico Schlegel, segundo a qual os Lusiadas de Camões
supplantariam com grande vantagem o poema de Ariosto pelo
esplendor e riqueza de imaginação, affirmarei todavia, como
observador da natureza, que nos logares descriptivos dos
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Lusíadas jamais o enthusiasmo do poeta, o encanto de seus
versos e os doces accentos de sua melancolia alteram em cousa
alguma a verdade dos phenomenos; a arte tornando as impressões mais vivas, associou-se antes á grandeza e á fidelidade das imagens, como acontece as mais das vezes que ella
se dirige a uma origem pura. Camões é inimitável quando
pinta a mudança perpetua que se opera entre o ar e o mar;
as harmonias que reinam entre a fôrma das nuvens ; suas
transformações successivas, e os diversos estados por que
passa a superfície do oceano. Primeiramente elle a mostra
surcada por um ligeiro sopro de vento; as vagas apenas empoladas brilham agitando-se aos raios- da luz que se reflectem
nellas; outras vezes são os navios de Coelho e de Paulo da
Gama, que, assaltados por terrível tempestade, lutam contra
todos os elementos desencadeados. É elle, no sentido mais
amplo da expressão, grande pintor marítimo, que guerreou
junto ás abas do Atlas, no império de Marrocos, que combateu
no Mar-Vermelho e no Golfo Persa, que dobrou por duas vezes
o cabo da Boa-Esperança, e que durante 16 annos, penetrado
de um profundo amor pela natureza, perscrutou attenciosamente nas praias da índia e da China todos os phenomenos
do oceano. Descreveu o fogo électrico de SanfElmo, que os
antigos personificaram sob os nomes de Castor e de Pollux, e
que elle chama o lume vivo, que a gente marítima tem por
santo; elle mostra a formação successiva das trombas ameaçadoras, e como as nuvens ligeiras se condensam em um
vapor espesso que rola-se em espiral e desce como uma columna que sorve avidamente as agoasdomar; como essa
nuvem sombria, depois de se ter saturado, recolhe a si o pé
que tem no mar, e, fugindo para o céo, torna em agoa doce
as ondas que lhe tomara. Quanto á explicação desses mysterios maravilhosos da natureza, deixa-a o poeta, cujas palavras parecem ser ainda a critica dos tempos de agora, aos
escriptores de profissão, que altivos de seu espirito e sua
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nasciencia, desdenham as narrações colhidas da boca dos
vegadores sem outro guia que a experiência.
* Não é Camões unicamente grande pintor na descripçao
dosphenomenos isolados; avantaja-se lambem quando abraça
as grandes massas de uma só vista dolhos. O terceiro canto
reproduz em alguns traços a configuração da Europa, desde
os mais frios sitios do Norte até o reino da Lusitânia, e ao
estreito onde Hercules pôz termo a seus trabalhos. Por toda
dos povos que haparte allude aos costumes, e á civiiisação
foitam esta parte do mundo tão ricamente articulada. Da
Prússia, da Moscovia, e dos paizes que lava o frio Rheno,
crearam
passa rapidamente ás terras deliciosas da Grécia, que
os peitos eloqüentes. No décimo canto o horizonte se engrandece ainda mais. Conduz Thetis ao Gama a uma alta montanha para lhe patentear os segredos da estruetura do mundo,
e o curso dos planetas, segundo o systema de Ptolomeu. É
uma visão no estylo de Dante; e como a terra é o centro de
tudo o que se move com ella, o poeta se aproveita para expor
o que então se sabia dos paizes recentemente reconhecidos,
e de suas diversas producções. Não se limita, como no terceiro canto, a representar a Europa; passa em revista todas
as partes da terra sem exceptuar a própria terra da Santa
Cruz, o Brazil, e as costas descobertas por Magalhães,« esse
filho infiel da Lusitânia, que renegou de sua mãi.»
« Louvando a pintura marítima de Camões, quiz mostrar
que as scenas da natureza terrestre o impressionaram menos
que as maritimas. Já Sismondi notara que nada havia em seu
poema que testemunhasse ter elle jamais contemplado a vegetação tropical e suas fôrmas características. Falia apenas das
especiarias e producções de que se aproveitava o commercio.
O episódio da ilha encantada offerece por sem duvida a mais
graciosa de todas as paisagens; mas a decoração não se compõe, como convém a uma ilha de Venus, senão de myrtos,
de limoeiros, de romeiras e outros arbustos odoriferos, todos
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próprios do clima da Europa meridional. Christovão Colombo,
o maior dos navegantes de seu tempo, sabia melhor gozar
das florestas que bordam as costas,.e dar mais attenção á
physionomia das plantas; mas Colombo escreveu um Diário
de viagem, e traçou as vivas impressões de cada dia, emquanto que a epopéa de Camões celebra a façanha dos Portuguezes. O poeta, habituado aos sons harmoniosos, não se
decidira a pedir á lingua dos indígenas nomes bárbaros, para
fazer entrar as plantas exóticas em a descripção de uma paisagem, que, além disso, não era mais do que o fundo do painel
em frente do qual figuravam as suas personagens.
« Tem-se constantemente approximado da figura cavalheiresca de Camões a figura não menos romântica de um guerreiro hespanhol, Alonso de Ercilla, que serviu no reinado de
Carlos V, no Peru e no Chile, e sob essas latitudes longínquas
cantou as acções em que elle próprio tinha tomado parte
gloriosa. Mas nada indica na sua Arancana que elle observasse de perto a natureza.—Os volcões cobertos de neve
eterna; os valles abrasados não obstante a sombra das fiorestas; os braços de mar que avançam pela terra a dentro,
nada lhes inspiraram de poético.—O excessivo elogio que
Cervantes teceu a Ercilla, quando passou divertidamente em
revista a bibliotheca de D. Quixote, só se poderá explicar pela
ardente rivalidade que existia então entre a poesia hespanhola
e a poesia italiana; e foi sem duvida desse juizo que se illudiu
Voltaire, como outros muitos críticos modernos. É sem dúvida a Arancana um livro que respira nobre sentimento nacional; os costumes do povo selvagem, que combate pela
liberdade, são nelle descriptos de uma maneira ardente; mas
a dicção de Ercilla é languida, sobrecarregada de nomes
»
próprios, sem um só laivo de enthusiasmo poético.
* Os descobrimentos de Colombo, de Vasco da Gama e dé
Alvares Cabral (continua o illustre Humboldt) em o centro da
America, na Ásia meridional e no Brazil; a extensão dada
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medicinaes
ao commercio de especiarias e de substancias
os Portuguezes, os
que faziam com as índias os Hespanhóes,
Italianos e os Neerlandezes; o estabelecimento de jardins bo1544
tanicos fundados em Pisa, em Padua, em Boulogne, de
a 1568, sem todavia o útil accessorio das estufas, todas essas
cousas reunidas familiarisaram os pintores com as fôrmas
maravilhosas de grande numero de producções exóticas, e
até lhes deram uma idéa do mundo tropical. João Brenghel,
fins do século XVI,
que começou a tornar-se celebre pelos
representou com verosimilhança encantadora ramos, flores
e fructos de arvores estranhas á Europa. Mas só depois do
meiado do século XVII em diante ê que veio-se a possuir
os próprios logares, e
paisagens pintadas pelo artista sobre
torrida. O mérito
que reproduzem o caracter próprio da zona
de tal innovação pertence, como nol-o dá Wagen a conhecer,
a Francisco Post, deHarlem, que acompanhou Maurício de
Nassau ao Brazil, quando este principe, tão curioso pelas
producções tropicaes, foi nomeado pela Hollanda governador
das provincias conquistadas aos Portuguezes (1637 a 1644).
Muitos annos levou Post em seus estudos da natureza sobre o
cabo de Santo Agostinho, na Bahia de Todos os Santos, sobre
as margens do rio S. Francisco, e nos paizes regados pelo
curso inferior do rio Amazonas. Desses estudos são uns paisagens acabadas, outros foram gravados por Post de um modo
original. A essa mesma época pertence o quadro a óleo de
Eckhont, composição muito notável, conservada em Dinamarca, na galeria do bello castello de Frederiksborg. Eckhont
se achou também em 1641 sobre as costas do Brazil com o
principe Maurício de Nassau. As palmeiras e paisagens, as
bananeiras e os heliconios são representados nessa paisagem
sob traços característicos, como também pássaros de brilhante plumagem, e pequenos quadrúpedes particulares a
esse paiz. »
« A escola histórica de Hegel (escrevia assim Santiago Nu-
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nes Ribeiro) tem posto a questão dos climas em sua verdadeira luz com a superioridade de vistas que o distingue. As
influencias que ella chama exteriores, o clima, as raças, são
outras tantas fatalidades naturaes com as quaes a humanidade
travou a luta que os séculos contemplam. O progressivo
triumpho, a emancipação da liberdade, do eu, é o resultado
que ella nos vai dando. Assim é que a educação moral e religiosa pôde nulliflcar os effeitos da acção das fatalidades
physicas de um clima, por exemplo, que em nós desenvolva
os appetites sensuaes. Cumpre porém notar que a mesma
educação, a moral bem entendida, e mais que tudo a religião
favoneam o desenvolvimento legitimo das nossas faculdades,
ou corporeas ou animicas, e longe portanto estão de contrariar as influencias salutiferas de um céo benigno, de uma
terra fértil e pittoresca, abrilhantada e aquecida por um sol
vivificante, refrigerada pelas virações suaves, por manhãas
orvalhosas e nuvens que em pura chuva se desatam ; de uma
destas plagas admiráveis que faltam á imaginação e ao sentimento pela magnificência dos rios caudaes e oceanos que as
circumdam, pelas correntes que as banham, pelo alcantilado
de suas montanhas, pelas florestas mysteriosas, por mil-aspectosemfim, bellos, sublimes e graciosos. E a que outra,
senão ao Rrazil, podem competir as grandiosidades e primor
que em mortecôr pintamos, fitando apenas alguns pontos
desse que nos offerece immenso e animado panorama? Sim,
o bello phenomenal se mostra com a maior pompa neste solo
afortunado; e não poucos artistas brazileiros e estrangeiros
beberam nelle inspiração mais pura, a inspiração creadora
de obras excellentes, revestida de vivas cores, de donosas
fôrmas, idealisada nas harmonias da arte musical e poética.»
« Tão geralmente conhecida é esta verdade (ajunta o Sr.
D. J. G. de Magalhães), que nós a passamos como um principio, e cremos inútil insistir em demonstral-a com argumentos e factos por tantos naturalistas e philosophos apresen-
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tados. Abi estão Buffon e Montesquieu que assaz o demonstram. Ainda hoje poetas europêos vão beber no Oriente as
suas mais bellas inspirações. Byron, Chàteaubriand e Lamartine sobre seus túmulos meditaram. Ainda hoje se admira
o tão celebrado céo da Grécia, o céo que inspirara a Homero
e a Pindaro, e o céo que inspirara Virgílio e Horacio. Nós
vimos o céo que cobre as ruínas do Capitólio e as do Colisêo;
sim, elle ébello; mas oh! que o doBrazil não lhe cede em
belleza! Fallem por nós todos os viajores, que, por estrangeiros, de suspeitos não serão taxados. Sem duvida fazem
elles;justiça, e o coração do Brazileiro não tendo muito de
ensoberbar-se quanto aos productos das humanas fadigas,
que só com o tempo se adquirem, enche-se e palpita de satisfação vendo as sublimes paginas de Langsdorff, Niwed,
Spix, A. Martins, Saint-Hilaire, Debret, e uma multidão de
outros viajores, que as bellezas de sua pátria conhecidas fizeram á Europa,
« Este immenso e rico paiz da America, debaixo do mais
bellocéo situado, cortado de tão pujantes rios, que sobre
leitos de ouro e pedras preciosas rolam suas agoas caudalosas;
estewasto terreno, revestido de eternas mattas, onde o ar
está sempre embalsamado com o perfume de tão peregrinas
flores, que em chuveiros se despencam dos verdes dóceis pelo
entrelaçamento formado dos ramos de mil espécies; estes
desertos remansos, onde se annuncia a vida por essa voz solitaria da cascata que se despenha; por este doce murmúrio
das auras que se embalançam nas folhas das palmeiras; por
esta harmonia grave e melancólica das aves e dos quadrupedes; este vasto éden, separado por enormissimas montanhas sempre esmaltadas de verdura, em cujo tope collocado
se crê o homem no espaço mais chegado ao céo que a terra,
e debaixo de seus pés vendo desnovellar-se as nuvens, roncar
astormentas, e disparar o raio; com tão felizes disposições
da natureza, o Brazil necessariamente inspirar devera seus
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músicos e poetas nasprimeiros habitadores; os Brazileiros,
—Elles o foram; elles ainda
cer deviam. Quem o duvida?
hoje o são.
« üo que dito havemos, concluímos que á poesia nao se
favonêa
oppõe apaiz, antes pela sua disposição physica muito
o desenvolvimento intellectual. »
« O Brazil, debaixo de um céo benigno e ameno (accresde
centa o digno visconde de S. Leopoldo), empolada a terra
cordilheiras de montes de conformação variada, ora coroados
dc picos escalvados, que rompem as nuvens, oraacapellados
cascatas;
de maltas cerradas, jorrando de seu seio estrondosas
dos
contrasta este terrível magestoso com a macia verdura
valles cultivados; mesmo ern nossas províncias de planícies,
de reos campos dobrados representam as ondas do oceano
assusta. Tanta variedade de
pente paradas. Aqui tudo ri ou
vistas e sensações desperta e interrompe tediosa monotonia.
vantajoso
Collocado o Brazil no ponto geographico o mais
com portos boníssimos sobre
para o commercio do universo,
naveo oceano, grandes lagos ou mares mediterrâneos; rios
centenares de
gaveis ou com proporções de o serem, por
a
legoas; a agricultura e a industria em emulação attrahirão
do
concurso as nações cultas e polidas, que a par dos lucros
de
commercio nos tr irão civilisação; o estrangeiro, ávido
e emsciencias, virá neste solo virgem estudar a natureza
romagens,
beber-se de inspirações, com preferencia a essas
sò com o fito de alimentara
que se nos referem, cá Suissa,
dos
vida intima e intellectual, ao aspecto dos despenhadeiros
mais
Alpes. Vulgares invejosos não viram em nossos jovens
ardente, influencia do clima,
que uma ephemera imaginação
rápidos e frisantes
quando nada menos era que os vislumbres
a
do talento. Tudo emfim presagia que o Brazil é destinado
um centro
ser, não accidentalmente, mas de necessidade,
novo
de luzes e de civilisação, e o arbitro da politica do
mundo. »
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t E que espectaculo (pondera também o Sr. Ferdinand
Denis), e que espectaculo! Como deixar de admiral-o ! Nas
ribanceiras do mar, no seio de suas profundas bahias, onde
as ondas mansamente expiram, as mais das vezes balançamse docemente os coqueiros ou a ipomoea tapiza as áridas arêas
das praias; lá o mangue forma seus labyrinthos de verdura;
e á vista dessas ilhas longínquas, dessas florestas viridantes,
dessas humidas praias, dessas férteis coilinas que se desenrolam aos olhares, vem á imaginação a idéa do mais pacifico
abrigo e de uma solidão sem turbação. Ás vezes á briza mariUma se impregna de odores da terra, e se uma fresca aragem
agita os jardins de larangeiras, derrama para logo na atmosphera delicado perfume que embriaga o olfacto, foge agora,
agora volta, e depois desapparece no espaço. Sob clima tão
delicioso reuniu-se tudo para encantar, e apenas o tempo da
secca interrompe por alguns mezes a belleza da paisagem.
No interior, porém, sobre as margens desses rios immensos
que inundam o paiz, umahumidade benéfica entretem quasi
que sem interrupção a pompa vegetal. Nessa grandeza da natureza, nessa desordem de suas producções, nessa fertilidade
bravia que se ostenta a par e passo da arte, nessa esperança
que dá a abundância da terra, ao mugido das florestas primitivas, ao arruido das cascatas, que se despenham de rochedos em rochedos, ao bramido dos animaes selvagens, que
parecem desafiar o homem no império de seus desertos, uma
nova energia se apodera do pensamento dos Brazileiros; e
tanto é isso assim, que o viajante se sente naturalmente disposto a fazer resoar as florestas de seus cantos, e maravilhosas
narrações dos tempos dos descobrimentos encantam o rancho
das bandeiras. »
« Ah! É no Novo Mundo, exclamam os Srs. Gavet e Boucher, que o poeta pôde estudar a sua arte; é lá que deve
brotar por demais forte e superior o seu pensamento creador;
ahi se encontra o gracioso ao lado do sombrio e do horrível;
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em face de um painel palpitando de vida, immenso, magestoso e radiante de poesia, cercam-o, electrisam-o, atormentam o grandes lembranças de todos os gêneros que acabam
lagrimas e por
por abalal-o profundamente, por arrancar-lhe
inspirar-lhe cantos que não perecem, cantos sublimes! Estremeça de alegria o gênio 1 Faça elle resoar as cordas de uma
nova lyra em o Novo Mundo!
« Nada de gasto, nada que sinta a lima européa deve ser
corre
ouvido no paiz das maravilhas, onde tudo é novo, onde
uma seiva de fogo, onde o pensamento se eleva e sè engrana Amedece, livre, virgem, natural e bello. Assemelhar-se-ha
rica ao nosso continente? A poesia que ella revela deve paNão;
recer-se com a poesia que se aprende nos livros?
indistinctabastante forte é ella para ser applicavel a tudo, e
fixas
mente a tudo, -como aquella de que se acha as regras
scintile reproduzidas ha séculos. Lá, onde tudo se mostra
cores;
lante de sublimes bellezas, radiante das mais vivas
lá onde montanhas gigantescas se alevantam escarpadas,
tenebrosos
ásperas, terríveis, sobre abysmos cujos flancos
ouvem rugir
encobrem agoas que se não vêm, mas que se
fazem
entre rochedos, e d'onde parece que sahem vozes que
florestas;
estremecer; lá, onde as florestas curvam-se sobre
resaltam
onde os lagos se despenham em lagos, onde cascatas
se sente,
o
sobre cascatas; lá, por certo que para exprimir que
constranger o pensapara pintar o que se vê, não é preciso
novo,
mento; necessita-se de pincel largo, emprehendedor,
tendes ahi a
audaz, de toque vigoroso, verdadeiro. Se não
não ha outra
vossa palheta, se imitais os homens alli onde
o deserto
imitação a seguir senão a da natureza, frio copista,
magnificenvos repelle; nem é por vós que elle se reveste de
onde o machado
cias e que exhala suaves odores; não. Ahi
a vegetação
de vossos povos civilisados impede continuamente jamais
de velhos troncos sobre as margens das torrentes,
—jamais
pu. pudestes comprehender o que é uma floresta;
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destes comprehender o que é uma taba (liutte) de selvagens,
no meio dessa floresta que nada vos inspira; ide buscar uma
alma, e tornai depois para perder-vos em labyrinlhos frescos e
verdes. Vede: tudo quanto tocou o vosso hálito, tudo quanto
sahiu de vossas mãos depois de um penoso trabalho é secco,
inanimado, vazio de interesse, falto de idéa; não queremos
um cadáver onde tudo está cheio de mocidade e de vida.
Differençai os homens, ascousas, oslogares; não vos inspire
a America como a França ou a Itália. Oh ! diga-vos alguma
cousa de mais esta bella America com suas longas madeixas
de florestas virgens, com suas tribais selvagens que a espada
européa golpeou lentamente, com suas massas de rochedos
suspensas sebre os abysrnos, com seus mil perfumes, com
seus rios, com seus massiços, com seus grandes tapetes de
verdura, de purpura e de ouro, com as maravilhas de um
solo que produziu e que devorou cem nações, que chamamos
barbaras, cuja coragem, porém, nos espantará sempre, cujas
desgraças serão deploradas por nós, e cujo extermínio apparecerá odioso ante as idades que ahi vêm, como uma velha
vergonha da Europa.
« Não é nessa terra, tão fecunda para o gênio, que a inspiração se apodera do coração do poeta, agitando-o e tirando
delle sons que jamais se ouviram ? Não é ahi que o grande
livro da natureza se abre deslumbrante e se desenrola pagina
a pagina aos pés do Eterno ? »
« Ah! e que bello paiz não é o Brazil (declarava ainda
não ha muitos annos o barão d'Arcet, esse talento, como dizia
um de nossos escriptores, queimado em flor como a innocente
mariposa), ah ! e que bello paiz não é o Brazil I Parece incrivei o que tem a sua natureza de poder, de força e de vigor;
tudo ahi brota, tudo ahi cresce; é uma vegetação perpetua,
deslumbrante.
« Ao chegar a esse paiz, e primeiro que se examine o que
sejam os homens, o que têm feito por si, como que se fica
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detido na contemplação de sua admirável natureza. Ah! o
céo offeréce um bello espectaculo aos pobres assaz ricos em
poderem-o ver e co.rprehendêl-o 1 Que orchestras poderão
nunca
jamais valer essas harmonias ? Que pompas poderão
rivalisar com taes maravilhas?! Tudo é grande, tudo é bello
ella
quando se recebe das mãos da natureza, e tudo quanto
vai produzindo! Um insecto, uma folha, podem ser considerados de face ou de perfil, tudo tem seu lado poético até aos
olhos do botânico e do chimico. Acreditem! A sciencia nos
arrefece esses ardores do pensamento, que fazem delirar; é
ella assaz fértil para nada materialisar; viviuca e nada esterilisa. Toda a sabedoria está em não chegar senão aos limites
doincomprehensivel, e de lá ao incógnito nada mais pôde
fazer que admirar e calar
* Sob o melhor céo do mundo encanta ainda um mar sem
igual, e muito mais bello do que os de Itália, da Grécia e do
Egypto. Reunase a isso flores e fructos sem numero; pássaros
e insectos, como diamantes com azas; um sol ardente, na
verdade, mas também uma viração que vem quotidianamente
ao meio dia para suavisal-a; uma viração com a qual se conta,
do clima, e
que é quasi um direito; emfim, a salubridade
convir-se-ha que é preciso ser, como dizia Montaigne, assaz
estropeado de espirito, e, dil-o-hei eu, de coração, para não
amar o Brazil. »
c Os Brazileiros (exprime-se assim o Sr. Juan Valera) possuem um ineshaurivel manancial de poesia nessa natureza
virgem que os rodêa, repleta de bellos e magníficos objectos
toda a parte
que até o presente não têm sido descriptos; por
lhe cercam mil novas imagens com que possam revestir seus
não sentidas pelos poepensamentos, e mil novas inspirações
tas da Europa. É certo que a historia de sua conquista não
é tão romanesca como a do Peru ou do México; nem tem
como estes dous paizes tradições tão maravilhosas, nem mythologia tão variada. Não ha lembrança, nem consta de suas
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chronicas que jamais existisse no Brazil uma tal ou qual civilisação indígena como essa dos Incas ou a dos Aztecas; nem
muito menos ainda uma civihsação mais antiga como a que
contou o México antes da invasão dos Aztecas, e de que faliam
faltam, topor si mesmo soberbas e cyclopicas ruínas. Não
davia, tradições brazilicas nem legendas de que se pôde apoderar a poesia, e das quaes com effeito se vão servindo já
os poetas contemporâneos. »
« Parece (publicava ainda ha pouco um escriptor argentino), parece que as artes e as sciencias buscam os formosos
bosques de palmeiras do Brazil, suas montanhas e suas ilhas
perfeitamente verdes, para plantarem no meio dos mysterios
de uma natureza virgem um romântico pavilhão para seu culto.
« Alli tudo convida a essas pacificas victorias do espirito
humano; e ao observar-se o vôo magestoso das idéas nessa
região afortunada, revive a desmaiada fé sobre os destinos
do Novo Mundo. Emfim, um soberano dotado de uma intelligencia tão elevada, como seu coração, ostenta no throno e
na flor da mocidade o amor philosophico á liberdade e á sabedoria. »
Do que fica exposto poderá objectar-se, não obstante a
opinião de Humboldt, de Santiago Nunes Ribeiro, de Magalhães, do visconde de S. Leopoldo, de Ferdinand Denis, de
Gavet e Boucher, do barão d'Arcet e outros a respeito de
nosso paiz, que para aquelle que nasce debaixo de um céo
brilhante, —cercado de todos os quadros de uma natureza
portentosa, viviflcado pelas auras perfumadas das flores de
seus bosques, que se acostuma desde a infância, que se aveza
todos os dias ao espectaculo risonho, ou magestoso dos sítios
de seu pátrio ninho, nenhuma influencia deve exercer sobre
a sua imaginação e sobre o estylo de suas obras—esse clima,
— essa configuração de seu solo, — essa physionomia de seus
vegetaes, — esse aspecto da natureza risonha ou selvagem
de seu paiz.
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Todavia, não é o que acontece; a imaginação avigora-se
nesse berço immenso, educa-se com o espectaculo que tem
ante si, e como o condor, nascido nos pincaros dos Andes,
olha e contempla ainda implume a immensidade do espaço,
e depois sem temor ensaia o hardido vôo; não é o adejo do
superfície
pássaro que vai como abriza sem murmúrio pela
das agoas; não é o vôo da ave que não se atreve a conquistar
o grêmio das nuvens; é a balada do gigante dos ares que
sacode de suas amplas azas o ronco longínquo do trovão, cujo
império atrevido invade, devassa, domina. Ah! bem deimmortaes; parece
pressa a inspiração impera em seus cantos
sonoras das cascatas de
que resoam nos seus versos as agoas
suas serranias, e das Igcoaranas de seus rios, o bramido
do-oceano minando as cavernosas penedias de suas praias,
hálito
o trovão repercutindo-se nas abobadas abrasadas pelo
o
da tormenta, e echoando nas quebradas das cordilheiras;
do tufão baloiçando-se
grito immenso, horrendo, roufenho
em
nas grimpas externas das florestas; parece que se ouvem
suas endeixas o gorgeio doce e suave dos pássaros, os soluços
como
da briza que passa por entre flores; o seu estylo reflecte
luz de
um espelho o azul de suas serras, o anil de seu céo, a
flores,
seus diamantes, o brilho de seus astros, o íris de suas
reo verde de seus bosques. Umas vezes é como a ave que
infinito;
monta de um só vôo a immensidade e some-se no
será
outras, o raio que estala nas abobadas celestes; agora
uma flor
a borboleta de azas de ouro, e que esvoaça como
libando
aérea; logo a abelha dourada que susurra seu hymno,
o nectar das flores; alli é o rio caudaloso que tudo arrebata
em sua marcha triumphal coroado de pennachos de florestas
no seu bramido o
que arranca ás suas margens, entoando
aqui
cântico de suas victorias antes que se perca no oceano;
o ribeiro que serpêa entre as hervas aromaticas e se espresão o reflexo de sua
guiça pelas campinas. Seus hymnos
imaginação, sua imaginação é o espelho do seu paiz, que se
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ao aceno que o interanima como uma prosopopéa sem fim
roga.
nao se
É certo que nos primeiros cantos de nossos poetas
americana. Não
encontram inspirações nascidas da natureza
inspiração - era a
foi a educação européa que lhes apagou a
enthusiasmoidade'que ainda lhes não havia transmittido o
canto sob os
era a idade que ainda não havia formado o seu
nos pios inensaios de seus gorgeios. Ninguém ainda buscou
seus adejos,
fantis das avesimplumes, quando mal ensaiam
manhãa
as harmonias com que depois saúdam os arrebôes da
talvez na
e da tarde. Os primeiros prelúdios perderam-se
na lyra
Braztíia de Gonçalo da França; repetiram-ss depois
de Silva
de Cláudio Manoel da Costa, e no alaúde amoroso
de
Alvarenga; as primeiras harmonias soaram no Uraguay
na
Basilio da Gama, no Caramurú de Santa Rita Durão,
Assumpção de S. Carlos, nas odes patrióticas de Nalividade
Saldanha; nas estrophes brilhantes de José Bonifácio, nos
mysticos Suspiros de Magalhães, nos bellos Cantos de Gonde Porto-Alegre. E
çalves Dias, e nas portentosas Brazüianas
natureza do
quem duvidará que elles sejam inspirados pela
sua pátria? Não ouvis nos cantos de Cláudio Manoel da Costa
os trinados das aves dos nossos bosques? Não sentis nos madrigaese rondós de Silva Alvarenga o perfume das flores ainda
agitadas pelo rápido adejo do beija-flor? Não conheceis todo
o nosso paiz nos cantos de Santa Rita Durão e de Basilio da
Gama? Não encontrais no Paraíso de S. Carlos as flores, os
fructos, as arvores, os bosques, os montes, as cascatas de
nossa terra? Não escutais nas odes pindaricas de Natividade
Saldanha o ribombo da artilharia dos Batavos retumbando nas
serras dos Guararapes, e a Luta das raças que compõem a
colônia, actuando unidas para um mesmo íim, debaixo de
um único principio? Não assistis a esse cataclysma que muda
a configuração da antiga Guanabara na Metamorphose de
Januário da Cunha Barbosa? Não vos assombrais com a des-
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truição das florestas de nossa pátria, ou não exultais de prazer
com a pompa, com a grandeza colossal do Rio de Janeiro ,
nas Brazilianas de Porto-Alegre ? Não suspirais pelas terras
da pátria, palpitando de amor por ella nos Suspiros de Máe não lagalhães? Não penetrais na taba rústica do indio,
mentais as suas desgraças nos Cantos de Gonçalves Dias?
Não vos engrandeceis com a pintura do oceano immenso, e
do espaço sem fim, quando José Maria do Amaral exclama :
Quero entornar minb/alma em tanto espaço,
Quero em tanta grandeza engrandecer-me ?

Poetas nacionaes, elles não forçaram a imaginação para
e alguns
a
produzir o que unicamente lhes inspirou pátria,
delles bem distantes delia! Sim, é longe da pátria que a insimagem do sol se repropiracão actua com mais força: é a
duzindo no seio das trevas, bello e pomposo como surgiu do
nada á voz de Deus. Tanta força tem a inspiração para o poeta
elle pede á sua meque para elle não ha mares nem espaços;
moria a pinlura de sua pátria ; longe, distante, os objedos
imcomo que se engrandecem avultando no seu horizonte
tela
menso, e dahi a exageração; é o pincel que carrega na
morrain!
a medo que as tintas se lhe desbotem, esmoreçam e
A natureza, fonte perenne, não se esgota; a inspiração
de seus
dimana delia inexhaurivelmente; o Brazil, dotado
de suas maravilhas e de suas
primores, de suas bellezas,
cheio de
niagnificencias, tem ante si um futuro que pasma,
«randeza, de gloria e de prosperidade; elle inspira, e pois
de poeelle terá nessas épocas, que ahi vêm, grupos brilhantes
luminosas e
tas em todos os gêneros, como as constellações
,
.
scintillantes de seu céo.
.
inspira,
cila
da
que
natureza
da
pátria
Nada dependerá
« America! (exmas tudo itos homens e de suas instituições.
argentino, o Sr.
clama um de seus iilustres filhos, um poeta
19
R. B.
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o seu throno
José Marmol) quando a liberdade tiver cravado
a civilide alabastro debaixo de teu formoso céo ; quando
bellas como
sação se derramar sobre a fronte de seus filhos,
azas sobre
o sol que as doura, o genio americano abrirá suas
o Paraná
o mundo, e, á sua sombra, os Andes e o deserto,
tradições e
e o Amazonas, tuas flores e teus bosques, tuas
filhos.
tuas glorias, não serão já senão propriedade de teus
c Esse dia chegará O porvir do mundo é o patrimônio da
America; porém os decretos da Providencia são executados
pelo homem, e é necessário trabalhar.
« Nossos pais nos deram uma independência politica; cumexigir mais. Somos nós,
priram a sua missão, não devemos
seus filhos, os que devemos dar contas ás gerações futuras
do emprego que fizemos da nossa época. Temos de continuar
a revolução, porque a Hespanha e Portugal ainda imperam em
suas antigas colônias; e temos de firmar uma independência
— a independência intellectual. »
quiçá mais cara
J. Norberto de S. S.

LINGÜÍSTICA
Sr. Br. S.
Carta do Dr. Castro tape» ao IH" e ¦*- latina.
sobre a utilidade do estudo da língua

me
Em resposta á sabia e obsequiosa carta, que V. Ex.
inútil na
dirigira para provar que o estudo da lingua latina ê
actualidade, promettendo-me mostrar em uma segunda parte
antes de encetar a
que è também pernicioso; cumpre-me,
desviando
refutação dos seus argumentos, pedir venia para ,
as boas palavras,
de mim como impróprias e mal assentes
a meu respeito,
de que tão generosamente dignou-se de usar
Ex., a quem perempregal-as em referencia á pessoa de V.
feita e verdadeiramente quadram.
embora
Satisfeito este dever, começarei a tarefa, que,
de outros
deleitosa, não preencho agora com o mesmo prazer
inglória e melancotempos, em que não arrastava uma vida
de prosaico positilica, tropeçando a cada passo na senda
especulativas regiões
vismo, mas vagueava de continuo pelas
da amena litteratura.
de aeDiz V Ex. que a proposição, que se encarregou
e o cabello a
monstrar, fará sem duvida arripiar as carnes
eu mesmo nao a poquasi todos os que a ouvirem; e que
ao meu adverderei ler tranquillo: devo desde já prevenir
ao latim) que,
sario (só relativamente ás suas idéas quanto
contraria, nao percomquanto defenda por convicção a these
á força de muito hatenço todavia ao numero daquelles, que
dessa língua,
verem estudado latim, têm-se tanto enamorado
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entendem que não presta, ou
que tudo quanto latim não seja,
Sirva esta
é pelo menos muito inferior ao idioma de Cícero.
se prova nos esforços, que
prévia declaração, cuja verdade
latim, e que
emprego para acabar com a rotina do ensino do
amigos , me hão de adquirir mais desaueiçoados do que
meus argumentos, que serão
para tornar menos suspeitos os
e não fruetos de uma cega
portanto filhos legítimos da razão,
não quiz V. Ex., apezar de
paixão por essa lingua, de que
— Si
condemnal-a, prescindir na sua citação tão modesta
defiáunt vires, etc.
Traça V. Ex. em um breve, mas vivo quadro, o estado dos
conhecimentos humanos na idade média, época na verdade
no
triste para as letras pela barbaria, que reinava então
mundo conhecido. Não descoberto ainda pelo incansável
Guttemberg o prodigioso meio de perpetuar a palavra, não
firmadas ainda em cada nação as línguas, mas confundidas
e adulteradas pela mistura das vozes barbaras dessa torrente
invasora das regiões hyperboreas, e entorpecido o progressivo
movimento, que deviam naturalmente, ter as seiencias e letrás da antigüidade por esta catastrophe de onze séculos de
duração,— c evidente que os conhecimentos humanos de
então eram ainda os que pertenciam ao domínio das nações
antigas, Grécia eRoma principalmente, e que as línguas,
em que elles se encerravam, eram a grega e a latina. A Philosophia, a Historia, a Jurisprudência, a. Poesia, a Rhetorica tinham como oráculos áquelles mesmos nomes famosos,
que ennobreceram os séculos de Pericles c de Augusto; porque o espirito guerreiro e fanático daquelles tempos não se
dirigia ao cultivo e aperfeiçoamento das letras, entregue sómente ao furor dos combates, á cegueira da superstição, e ás
alternativas de romanescas aventuras.
Em uma palavra, as línguas grega c latina eram as depositarias do que em letras e seiencias se conhecia, e por
conseqüência, como judiciosamente observa V. Ex., muito
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explicável é que na idade média se aprendessem aquellas
duas línguas mortas, que com toda a razão e muito devidascienmente se chamaram sabias, visto que continham toda a
cia de então. Começo, pois, já desde este ponto, a discordar,
não ser
bem a meu pezar, da opinião de V. Ex., quando diz
era
o latim lingua sabia; e entendo que, se naquellas épocas
a scienapropositadamente assim denominado, por encerrar
a denomicia daquellas idades, não menos própria será hoje
sabia,
nação que se lhe dá de universal, e ainda de lingua
Faculdades,
visto que em todas as Universidades, Academias,
é a língua
e Sociedades scientiíicas ou titterarias do mundo,
obras que
de que podem usar os estrangeiros em quaesquer
ás boas razoes
lhes apresentem. Ainda accrescentarei mais
sabias —o pochamadas
serem
acertadamente
ha
para
que
línguas (o grego
deroso auxilio philologico, que ambas estas
as sciencias, ain da
e o latim) prestam á technologia de todas
antigüidade; e
mesmo as de que não tivera conhecimento a
eu sabe quão
V Ex exímio cultor daquellas, melhor do que
valiosa e importante é nas sciencias essa linguagem peculiar
admirável vira cada uma, e esses neologismos, que, pela
extude dessas duas línguas, se formam de palavras, que,
universaes, representam,
primindo cada uma de per si noções
idéas novas, quedifficdmente
porartificiosascombinações,
Daqui,
achariam termo equivalente nas línguas modernas.
a fácil comprehensão do techpois se vê que, mesmo para
de qualnismo das sciencias, é de utilidade o conhecimento
devidamente chamadas sabias^
quer das duas línguas, muito
no século 19
Mas diz V. Ex., será bom, útil, será natural
latim seja instruestudar-se latim ? Haverá quem diga que o
Será nas obras
mento para acquisição das sciencias e artes?
continua V. Ex., que aprenque nos deixaram os Romanos,
a Historia, etc. ?
deremos a Physiologia, o Direito, a Religião,
incontroverso
Logo depois estabelece V. Ex. como principio
saber ler, não è mais que
que saber uma lingua, assim como
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opinião) para nada
possuir um instrumento ; e que (na sua
servindo o latim, é rematada loucura aprendêl-o, gastando
com isso tempo, que em vão empregamos por esquecermos
logo esse inútil instrumento apenas aprendido. Examinemos
estes argumentos.
É sem duvida, meu illustre doutor, bom, é útil, e até é
natural estudar o latim mesmo no século 19 : ao menos na
Europa culta, e nella em todos os paizes onde a instrucção ê
um ramo de serviço publico, para o qual se attende com tanto
ou maior cuidado como para outros que affectam os vitaes
interesses do Estado, o estudo do grego, e principalmente do
latim, occupa a attenção do governo, e dos homens sábios,
como melhor do que eu V. Ex. sabe. Os milhares de edições
que de todos os clássicos latinos se têm feito com um esmero
e escrúpulo nunca assaz admirados; as investigações philologicas dos profundos litteratos da Allemanha sobre a lingua
latina, são provas irrefragaveis de que é útil estudar mesmo no
século 19, e até á consummação dos séculos, a lingua que fallou
esse povo late rex. Apresento o argumento da universalidade
do ensino do lati n, porque estou bem certo de que V. Ex.
não poderá ter como cousa que pouco valha, e errônea, este
geral consenso de opiniões nos paizes cultos sobre a conveniencia do estudo da lingua latina. Uma lingua já de si diffi
cultosa, não fallada, e que entretanto todas as nações polidas
cultivam com ardor e paixão, tem em si mesma alguma cousa
de grande; e sob essa illusoria apparencia de inutilidade encerra, e contém por certo muito de profícuo e de útil. Antes
de desenvolver-me mais a este respeito, devo occupar-me
com o argumento principal, sobre que V. Ex. se firma para
provar a inutilidade do latim actualmente. Saber uma lingua,
é na verdade possuir um instrumento, e sendo o latim lingua
não fallada hoje, é debaixo deste ponto de vista inútil estudal-a, diz V. Ex.; mas será só profícuo aprender línguas vivas
pela necessidade que temos de comniunicarmo-nos com os
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fosse a única vantagem , não
povos que as faliam ? Se esta
ainda mesmo
deveriam ser aprendidas todas as línguas vivas,
ao
as das mais barbaras e selvagens nações, com preferencia
ninguém mais falia? Não é,
grego antigo, e ao latim, que
de aprender as línguas
porém, diz V. Ex., a única vantagem
internavivas possuir um instrumento de correspondência
das
eional; mas poder estudar e acompanhar o progresso
allemao,
sciencias, que estão escriptos em francez, inglez,
italiano, etc.
o meio
Não necessito dizer a V. Ex. que em sciencias até
raramente,
do século passado, e mesmo hoje, posto que mais
latim: eu
nos paizes que mais a cultivam, tem-se escripto em
em
mesmo ha dous ou tres annos traduzia, e já tinha quasi
medica
metade uma obra scientifica moderna- A matem
Martins - ,
brazüeira escrípta recentemente em latim por
de uma traducção
quando fui surprehendido pela publicação
de mim,
da mesma obra, cujo interprete começara antes
ahi appasem que eu soubesse, igual tarefa. Todos os dias
recém médicos estrangeiros, que ignorando a lingua portuè, na lingua que deve ser
gueza, escrevem em latim, isto
conhecida pelos homens da sciencia, as suas dissertações,
respondendo, e sendo muitas vezes arguidos em latim pelos
,
respectivos examinadores.
a
latim
o
e
botânicos
os
Além disto V. Es. sabe que para
Franlingua da sua sciencia, sejam Brazileiros, Portuguezes,
#
cezes, Inglezes, etc.
seja o latim
nao
causas
Posto que já por muitas e diversas
representão geralmente bem sabido como oiuYora, quando
netava o mesmo que hoje representa o francez; bem que
estejam esnhum povo falle o latim clássico, e as sciencias
— ha, e
criptas mais commumtnente em línguas modernas,
essa
haverá sempre uma indeclinável necessidade de estudar
seus
lingua, não pelas duas razões, que diz Y. Ex. apontam os
apaixonados, isto é, desenvolver a intelligencia, e aperfeiçoar
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real,
atingua portugueza; razões que, tendo alguma cousa de
a sua latitude
não são todavia absolutamente, e em toda
verdadeiras; mas pelos motivos que acabo de exhibir, e por
outros que passo a expor.
A preponderância, universalidade, o por assim dizer a
soberania da lingua latina pertenceriam domesuo modo a
achasse nas circumstanqualquer outra lingua, cujo povo se
cias especiaes, em que se achava o romano, que parecendo
ter, ou antes tendo realmente tocado o apogêo da gloria, do
os outros povos do
poder, eda civilisação relativa a todos
mundo então conhecido, devia forçosamente imprimir navassallagem , o
quelles, que por muito tempo lhe pagaram
caracter indelével do seu domínio: tudo quanto por consemais ou
quencia estivera sob o poder romano conservou
menos modificados pelo correr dos séculos os vestígios da
c tão fundas
primitiva influencia dessa nação conquistadora;
foram as raizes que por todo o vasto território de suas conhaver a inquistas lançara esse povo colossal, não obstante
vasão dos bárbaros alterado as linguas dos paizes por elles
subjugados, —que predominou comtudo em quasi toda a
sueceder,
parte a lingua latina. Com effeito, assim era natural
por ser uma lingua já firmada, polida, e que encerrava o que
de melhor se conhecia em sciencias e letras; acerescendo que
foi ella a fonte d'onde extrahiram as linguas do Meio-dia ,
e mesmo as do norte da Europa, a immensa cópia de vocabulos, com que se enriqueceram. A Península Ibérica, especiatoente a Lusitânia, e não fallo já da Itália, território pelos
Romanos habitado, ahi estão provando nos seus respectivos
idiomas a influencia latina. A V. Ex. não pôde ser estranho
por certo quanto se infiltrara por toda a Europa o elemento
romano, pois que até princípios do século 17 todos ou quasi
todos os actos officiaes em França, Inglaterra, Allemanha,
etc., eram escriptos em latim , tendo sido alé em França necessaria a publicação de cinco editos ordenando aos magis-
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francez. Em
irados e autoridades civis que escrevessem em
actual, muito
Portugal, e entre nós até o principio do. século
e
vulgar era o emprego do latim em peças officiaes, pnnannos, fui escipalmentc no foro; tanto que, ainda ha dous
deseinbargacolhido para traduzir em uns autos tenções dos
dores, que as escreveram em latim.
Dir-me-ha, porém, V. Ex., que taes causas são verdadeiras,
na sua
e que por certo já lhe eram conhecidas; mas insistirá
- porque ainda latim , se em línguas mais fáceis
pergunta:
as sciencias,
temos todos os conhecimentos humanos , todas
etc. ? Eis o ponto essencial.
mesmo
Segundo me parece, essa paixão, esse ardor, e direi
neste século
veneração, com que as nações civilisadas ainda
ensino para
se entregam ao latim, e fazem obrigatório o seu
os que pretendem iniciar-se nas sciencias e letras, procede,
apresentalvez além de outras razões, que daqui ha pouco
como vinculo
tarei, de um certo instineto de gratidão, de um
mundo antigo :
consanguineo, que liga o mundo moderno ao
de suas difficulo apego á língua latina, o estudal-a apezar
busca
dades, é corno que a expressão de um amor filial, que
é, por assim dizer, o
por este mesmo cultivo patentear-se;
modernos,
modo de pagar a immensa divida contrahida pelos
e letras, que depois
que dos antigos beberam as sciencias
verdade, quando
aperfeiçoaram com o andar dos íempos. Em
o latim, bastaria
nenhum outro motivo houvesse para estudar
dos sábios
a consideração única de que foi esta língua a mestra
- para resermodernos, que tanto a prezaram, e veneraram,
em aprenvarmos um espaço de tempo, que nunca se perde,
dêl-a.
V. Ex., quanÉ aqui oceasião de enfadar-me um pouco com
defensores ,
do na sua vehemente cólera contra o latim, e seus
e variados conhecimentos,
parece negar aos antigos vastos
do
muitos dos quaes, bem consideradas as circumstancias
se tem proporinundo actual com as daquellas épocas, não
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esperar, attento o procionalmente adiantado quanto era de
rrresso, que anima e ennobreceos tempos modernos. Pergunta
do latim, se será
V Ex para provar a inutilidade do estudo
nos deixaram os Romanos, que
por ventura nas obras, que
a Historia, o Direito,
aprenderemos a Astronomia, a Chimica,
a Medicina, etc. ?
de preferencia
Não é certamente nessas obras que iremos
não é prelerindo
estudar essas seiencias; assim como também
scientiíicos e htteas edições antigas às novíssimas do livros
instruir da
rarios, escriptos em línguas vivas, que nos vamos
essas
marcha dos conhecimentos humanos: não obstante,
todos os que
mesmas obras latinas devem ser consultadas por
se
se applicam ás seiencias, e indispensavelmcntc pelos que
é verdade,
dão ao estado puramente litlerario. Não temos,
economia polivro algum dos Romanos sobre finanças, sobre
muitos
litica, sobre geologia; mas depois deites também., por
scienséculos nem se suspeitava a existência desta e de outras
cias. Diga-me porém, meu illustre doutor, se para aquelle
architecto,
que quer passar, verbi gratia , por ura dislincto
não é triste que ignore a língua em que escreveu Vitruvio,
impedido assim de ler originalmente as suas obras, afim de
conhecer ao menos a historia da arte que professa ? Nenhum
medico certamente estudará por exemplo Celso de preferencia
a qualquer escriptor de medicina moderna (ainda mesmo
aquelles que formam grossos volumes inventando theorias, e
creando palavras, mas não adiantando nada de positivo e de
útil sobre a therapeutica); porém que medico deve ignorar ao
menos as sabias instrucções dieteticas, e mesmo a parte eirargica do Hippocrates nedwiviis, do Cícero medico, como a
Celso chamavam os médicos do 15° e 16° séculos? Não é antes
para lamentar que alguns profissionaes, pela ignorância das
antigüidades, caiam no absurdo de suppôr que Hippocrates
escrevera em latim (como já tenho ouvido), isto por que não
aprendem pela mor parte o grego, e mal conhecem Hippo-
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copiam de
crates pela traducção latina, cujos aphorismos
medico .
umas para outras theses os aspirantes ao doutorado
sábio moderno
Muito se ha escripto em medicina; masque
tão concisa, e tão syntheticamente,
jamais soube exprimir
e axiomaticas,
como o velho de Cós, certas verdades geraes,
mie podem-se considerar como pontos cardeaes da medicina?
nos deixaram os
Pergunta também V. Ex. sc nas obras que
e onde podeRomanos c que iremos aprender a Historia?
eu agora
riamos nós outros aprendèl-a senão nelles, peço
saberia o sapientisvenia para perguntar a V. Ex.? O que
outros, se as áureas
simo César Cantu, Rollin, Anquetil, o mil
Césares e Tácitos nao
fontes dos Livios, dos Sallustios, Floros,
dos costumes, e a
lhes fornecessem o conhecimento dos usos,
? Em uma
verídica narração dos suecessos contemporâneos
acerca do mundo anpalavra o que saberiam os modernos
? Todos os que lemos a
ü.o se não fossem os livros latinos
daquelles autores
Historia vemos a cada passo as citações
de grande numero
latinos, únicas fontes para a historia antiga
exemplo, e de
de paizes. Das Galhas, da Germania, por
nos, se
suas extravagantes usaneas, o que conheceríamos
descnpçoes,
não nos deixassem César e Tácito minuciosas
seu livro -De montas
este ultimo principalmente no
Germaniw?
nvn
seus prosobre
e
desprezados;
ser
Os anti-os não devem
o edifício da sciencia momagestoso
ergue
se
erros
que
prios
aos que os prederna* o culto que elles mesmos renderam
um
revela sempre
cederam, instincto qne mkomemse
j
vãosempre irmtando.de
exemplo que as gerações vindouras
sobre muita
umas para as outras: as idéas errôneas, que
absurdas, gozam
sciencias tinham, se não nos illustram por
eslimular-nos wt pesda feliz vantagem de'despertar-nos e
compass.va, ou desdenhosamen e
quiza du verdade : olhando
e.n não sofirer da po*te«>para seus defeitos, esforcamo-nos
legou 37 livros
dade igual desprezo. Plínio, o antigo, que nos
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sobre Historia natural,com toda a razão chamados Encyclopedia Romana, trata ne'les do astronomia, geometria, mineraloartes mecânicas,
gia, agricultura, physica, botânica, anatomia,
ede luxo, etc. E deve ser tido em pouco um homem, que tendo
escripto além desta muitas outras obras, que não chegaram ás
nossas mãos, serviu como militar á sua pátria, e administrou
o respeito um
provincias ? É por sem duvida digno de todo
sábio tal, que tem entre as suas glorias haver servido de modelo
ao eloqüente Buffon, e ter sido annotado pelos professores do
Jardim das Plantas, e por alguns membros do Instituto de
Pariz. Pergunta mais V. Ex. se será nos livros que nos deixaram os Romanos, que aprenderemos o Direito ? A este resda minha
peito mui pouco direi, porque seria grande ousadia
maparte fallar com um júri spru dente, como é V. Ex., sobre
teria para mim tão estranha: comtudo permitia.V. Ex. lembraí-lhe que sábios jurisconsultos estão de accordo em considerar o Direito Romano como a base c o complemento das
legislações modernas, e tal é o elogio que delle fazem, que o
denominam — a razão escripla.
Não direi, fallando em geral do Direito Romano, oque
exageradamente disse Cicero (De Orat., 1. i, c. 44) fallando
das leis das doze taboas: « Bibliothecas, me hercule, omnium
philosophorum tmus mihi viáetur XII tabularam libellus, si
quis legum fontes et capita vklerit, et auetoritatis pondere et
utüitatis ubertale saperare; » mas citarei as palavras de
Leibnitz quando, referindo-se ao desenvolvimento da sciencia
do Direito, assim se exprime: « Dixiswpius, post scripta
geometrarumnihil exstare quod vi ac subtüitate cum romanorum jurisconsultorum scripiis compararipossit; lantum nervi
inest,tantum profunditatis V. Ex. deve mui bem conhecer os nomes e obras dos Mucius Scicvola, Servus SulpitiOs Rufus, Tubero, Gajus, Emilius, Papinianus, Julius,
Domitius Ulpianus, Paulus, Modestinus, etc., nomes illustres
na sciencia do Direito. Creio mesmo que ainda hoje são estu-
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não sei se os
dadas as Pandectas do imperador Justiniano, e
seus Instituiu c Nonrtla.
do lar
Suppondo haver mostrado que a utilidade do estudo
tim não consiste só cm desenvolver a intelligencia, porque
não
então , como judiciosamente diz V. Ex., todos quantos o
intelligentes,
soubessem a referida língua seriam menos
direi comtudo que é o seu conheque não vemos acontecer,
se dedicam ao
cimento um indispensável auxiliar para os que
daqui ha pouco
estudo das bellas letras; guardando-me para
notarei, que se
provar esta ultima proposição. Antes porém artistas, como
V Ex me apresenta os nomes de diversos
foram exímios
Rubens, Donizctti, Bellini, Vaucamon, que
de latim (o que nao
na sua arte sem saberem uma só palavra
1% que se o soubessem teposso affirmar); isto não prova:
notável em
riam sido inferiores; 2°, que qualquer homem,
sabendo latim,
algum ramo artístico, litterario ou scientifico,
ou não seja tão conspicuo
perca por isso de seu merecimento,
ou scienciaque procomo aqnelle, que igualando-o na arte
desta nao
fessa ionore a língua latina: c se o conhecimento tangi» na
fazèl-o mais
póde'direetamcute concorrei' para
não perde com
respectiva profissão , também o sen espirito
exempo que
aposse desse instrumento. Um pintor, por
vezes occasiao de .epro
soubesse bem latiu,, teria muitas
apátonido
dinir habilmente sobre aléla, matenahsaudo
de VirgiHo, de^Ovnboe£
poeta, essas bebas descripeões
os grandes mesties em
e é isto o que vemos sueceder com
de erudição.
pintura quando possuem bom cabedal
V. Ex. que Napotao.
aml eu é aqui logar de observar a
o latim, eos escripores
se Sue o que dtoGuUoi, amava
do mesmo Sr^ Guao
romanos. Servir-me-hei das palavras
de recepção de Bio na^eadenua
preteridas no discurso
deste »™V Francezaem sessão de 5 de Fevereiro
M^°J£?
Z
« Como! replicou Napoleão, J* ™
As
efleilo.
com
foi
assim
»
E
isso.
França'' Oh! hei de ver
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sciencias prosperavam antes delle, e sem elle; a restauração
e clássicos foi obra sua: Os
porém dos estudos litterarios
Guizot
creadores humanos do bello (note V. Ex. como o próprio
Thucidenomina a Virgílio e a Cicero), Homero e Virgílio,
dides e Cicero, retomaram, graças aBonaparte, sua posição
e seu império no desenvolvimento das jovens intelligencias
25 de Março de 1857).
(vide Jornal do Commercio n. 83 de
Toco neste ponto em resposta ao que em sua carta me diz
V. Ex., quando desta sorte se exprime: « Napoleão, o maior
homem dos tempos modernos, nunca pôde entrar com o
latim.»
E' também geralmente sabido que esse mesmo homem
admirável commentára as obras do irnmortal César, onde por
certo bebeu as inspirações guerreiras, e a quem em tudo
Gallias, o
quiz imitar; pois que, semelhante ao vencedor das
filho de Leticia manejou com hábil dextra a espada e a penna,
Já disse, ha pouco, que não dava como única razão da
utilidade do estudo da língua latina o desenvolvimento da intelligencia; mas estou longe de negar que tal estudo concorra
para esse fim; e V. Ex. igualmente o reconhece, quando diz
que, uma vez que com elle se exerce o cérebro, tem-se ipso
facto aperfeiçoado o órgão do espirito.
Entre as provas, porém, que apresenta para mostrar que
sem o latim não deixa de haver intelligencia, nota que em
geral as mulheres não sabem esta língua, e são entretanto
intelligentes. Concordando com V. Ex., faço todavia uma
restricção, e vem a ser que Mmo de Stael, Dacier, Sevigné, e
outras apuraram essa mesma intelligencia tão geral nas mulheres, e distinguiram-se dentre as do seu sexo, por isso que
sabiam não só o latim. mas o grego; sendo que Dacier é uma
das melhores commentadoras de Homero, e dc Horacio na sua
Arte Poética. E se estas tanto apuraram a sua intelligencia,
porque não deveremos antes desejar que essa amável porção
ila humanidade se illustre igualmente, e estude o grego e o
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completa,
latim, bases eternas de uma educação litteraria
conafim de tornarem mais cheia de encantos a sociedade
10
Diz V. Ex. que os Gregos não sabiam latim, e que entretanto
o
escreveram obras admiráveis: não serei eu por certo quem
visto que,
negue; mas parece ter-se V. Ex. contradicto,
diz na 3*
menoscabando as sciencias e letras dos antigos,
saber portanto nesses
pagina da sua carta: « Ser instruído,
haviam
desgraçados tempos era ter conhecimento do que
etc.;» entreescripto Epicuro, Sócrates, Platão, Aristóteles,
os Gregos,
tanto que na pagina 8a dessa mesma carta diz que
apezar de não saberem latim, tinham tanta intelligencia, que
com admiração.
escreveram obras que ainda hoje se lôm
reflectir que os
Convém confessar que assim é, mas cumpre
sempre buscar,
Gregos., como todos os outros povos que vão
em cmütsavw,
nos antigos e nas nafoes que os têm precedido
estudar
o conhecimento das sciencias, letras e artes;-iam etc.-;
no Egvpto, como fizeram Thales, Solon, Pythagoras,
na Grécia, como o
que os Romanos iam beber a instrucção
respeito: por conseqüência,
próprio Cícero nos refere a seu
cumpre remontar
do mesmo argumento de V. Ex. infiro que
humano percorre a
aos antigos, atè porque assim o espirito
de conheca
escala do seu progresso, e tira a vantagem
summa o principal
suas phases realisadas e possíveis. En,
a munl.dato «to «tato
argumento de V.Ex., para mostrar
-que nao * deve todar
do latim, reduz-se ao seguinte :
immed.at.. aUente
aquillo que não pôde ter uma utilidade
da vida actual nao
e de cujo conhecimento as necessidades
"Tv^íST;
»clusiv,
nunca pensei ,-^, lesse
f argumento
se este
mente utilitário e positivista; pois que,
do iatim, deve igualmente prevato
prevalece contrao estudo
e^W.ta^
contra o estudo de qualquer outra
ditas. Tal argu
propriamente
humanidades
as
constituem
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imaginar;
se
mento é susceptível da maior extensão, que pôde
o latim podem haver grandes
porquanto, se diz V. Ex. que sem
etc, com
artistas, grandes médicos, grandes mathemat.cos, rhctor.ca,
o estudo da
igual razão pôde-se também dizer que
não tem uma immediata appor exemplo, é inútil, porque
inútil e lambem ,
nlicação; que o estudo das mathcmaticas
è tanta a vantagem que encerre.
porque além de difficil, não
visto como tantos e tão notáveis
que se não possa dispensar:
mathematicos, e
sábios têm florescido, não sendo grandes
Um printendo até para semelhante ramo decidida negação.
abyssm
cipio falso arrasta sempre conseqüências absurdas;
abyssum vocat.
do
Eu, como já fiz ver a V. Ex., não sou cego defensor
deva ser
latim; mas no que jamais concordarei é em que
do
abolido o estudo de uma língua que é a fonte e origem
bello, embora possam sem ella passar, e eíTectivav.ienlc
os operários, ou
passem sem grande prejuízo, os artífices,
os que vivem de qualquer outra industria em condição menos
nobre na sociedade. Apresente-se porém um Juriseonsulto ,
um Medico, um Poeta, um Gradar, um Naturalista, um
homem emfim que aspire aos foros de letrado, já não digo
de sábio, mas ignore o latim (note V. Ex. que me refiro a
séculos enpovos civilisados, e não áqucllcs que por muitos
cerrados em seusproprios domínios..ou habitando regiões fora
do contacto do elemento civilisador da Europa, ignoraram o
grego e o latim, como o resto do mundo ignorava a sua
lingua e costumes); que importa que lenha qualquer delles
talento natural e decidida vocação cada um para o seu ramo,
se esse talento não se apura, não se firma, não se aperfeiçoa
nos eternos modelos da antigüidade ?
Em toda a cruel exprobração, que faz V. Ex. aos que perdem o tempo em estudar latim, não vejo que negue, ao menos
nas obras puramente litterarias dos Romanos, o mérito do
mas que
pensamento, a grandeza, e sublimidade daidéa;
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somente condemna o ensino actual de uma língua, que para
ser aprendida demanda largo espaço de tempo. Ora, sendo
innegavel, e V. Ex. nada diz em contrario, que em poesia,
por exemplo, serão sempre admiradas as mellifluas composições de Virgílio, os sentimentaes e apaixonados versos do
desditoso Ovidio, o magestoso e enérgico estro de Horacio,
etc.; como prescindir de aprender, e bem, a língua em que
taes thesouros se encerram ? Poder-se-ha dizer também aqui,
como affirma V. Ex., que nas línguas vivas achamos hoje
trasladadas todas as obras latinas, e que por isso não necessitamos de aprender a língua do original? Se assim fosse,
também não seria a cegueira uma desgraça completa; porque
o ente, que viesse ao mundo privado da visão, podia julgar
compensada essa falta, satisfazendo-se com a narração do
tivesse
pasmoso panorama do mundo: o lio nem, que jamais
ultrapassado os limites de seu paiz, nada perderia em não
ter empregado algum tempo de sua vida viajando pelos paizes
estrangeiros para admirar-lhes os monumentos, e maravilhas
da natureza ou da arte; porquanto o buril do gravador lhe poria
diante dos olhos a estampa fiel de todas essas obras porlentosas. Mas pôde o cego de nascença ter jamais uma idéa verdadeira e completa do brilhantismo do sol, do pomposo e
arrebatador espectaculo da aurora, da magnífica e sublime
abobada cerulea inundada pelos raios da alvinitente lua, e
de fulgurantes estrellas? Pôde elle formar uma idéaexacta
docoruscante lampejar do fuzil, dos escarcéos do oceano em
fúria? E que importa que a arte reproduza na tela a imagem
de objectos, que nunca impressionaram nossas vistas? Por
mais fiel que seja, o trausumpto, é sempre como a luz reverberada, pallido e tibio. Semelhantemente, quem nunca tiver
estudado a língua vernácula, jamais terá perfeito conhecimento das bellezas da fôrma, que nas obras de imaginação
aprimoral-as: os grandes
poderosamente concorrem para
Q
rasgos do pensamento, e a harmônica escructura, que
R. B. III.
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reveste, se na mesma lingua não podem ser expressos por
mais de um modo, menos podem ser transportados e vertidos
para lingua estranha. Daqui se infere portanto que, ao menos
para a litteratura propriamente dita, é indispensável o estudo
e o conhecimento do latim.
. Aponta V. Ex. Mahomet como grande legislador, e diz que
não sabia latim : eu não entro nesta questão, mas apenas
observarei que lendo elle escripto o seu Koran ou Alcorão,
sob as inspirações da Bíblia, e do Evangelho, o havendo-se
ligado em suas viagens com um rabbino e um monge christão,
parece que, ou do grego, e mais provavelmente do latim,
devia ter conhecimento: não obstante, não cuide V. Ex. que
disto quero concluir que procede essa nomeada, que o propheta árabe tivera; pois já tenho dito que pode haver e ha
quem tenha vasta intelligencia sem saber latim, como sem
saber allemão, grego, rhetorica , etc, mas que não concordo
em que dahi se collija que é inútil qualquer dessas cousas
por ser possível a existência de grandes homens que as
ignorem : a posse ad esse non valet consequentia.
Diga-me finalmente, meu respeitável amigo , poderia V.
Ex. supportar um poeta, cuja imaginação fosse aliás briIhante, se elle, nunca tendo lido os inimitáveis preceitos da
Arte Poética de Horacio, desse código do bom gosto em
poesia, soltasse as bridas á essa mesma inflammada imaginação, e percorresse os ethereos espaços da phantasia ? Não
seria essa mesma imaginação, illudida specie recti, e ignorando as restricções que a arte aconselha, capaz de pintar
delphinum sylvis, fluetibus aprimi ?
Quem, por maior que seja a eloqüência de que a natureza
o dotasse, pôde dispensar pelo menos o modelo do estylo
oratório do vehemente aceusador de Catilina, se o próprio
Cícero traduzia, copiava, e tinha sempre diante de seus olhos
exemplaria grceca
Meu illustre doutor, a cada pagina que escrevo para res-
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uma espécie depleonder-lhe, me parece que commetto
lenho destas verdades,
nasmo; porque tal é a convicção que
chego muitas vezes a
etão incontroversas as considero, que
carta ê mais um desses paradoxos
persuadir-me de que a sua
folga V. Ex. de ostentar
litterarios, com que, novo Rousseau,
intellectuaes. Mas,
brilhantemente os seus vastos recursos
V. Ex. uma resposta; e aqui
como quer que seja, eu devia a
motivos porem
a dou, mal feita é verdade, e tardia, por
independentes da minha vontade.
estas mal traçadas
Permitta-me ainda que, ao terminar
se congrace acerca deste
linhas eu peça a V. Ex. que comigo
cahir sobre V. Ex. a justa increponto,' para que não possa
olham com a devida
nação que faz La Bruyère aos que não
se sosrrií ia ancms, os
veneração para os antigos: «Os
«>» » renfle m oute pmse, on en tire le plw que l\m peut,
Von cmtmarcher
e qmnd Vonest mttear, et que
Z
te mUroUe ,^Mlea
ZZeúl, olélevecon,re e,r, on
Imt «** ont me, «st Mces enfants im et forte, rfss oon
tent leur nourrice.
Rio de Janeiro, 5 de Abril de 1857.
Sou de V. Ex.
obrigadissimo
Amigo respeitador, e criado
Dr. Antônio de Castro Lopes.

CANTOS ÉPICOS

A Coroa de fogo.
Era noite, —• no céo sereno e bello
Brilhavam as estrellas. Fresca aragem
Vinha ondeando brandamente a3 agoas
Do áureo Tejo, que em murmúrio triste
Levava seus queixumes ao Oceano,
entregou dos mares.
Que outr'ora o sceptro lhe
Plácidae meiga, reclinada á margem
De seu queixoso Tejo, adormecera
A soberba Lisboa.— Decahida
— nobre sombra
Senhora do Occidente,
De pompa, de grandeza e magestade;
—Illustre moribunda, a quem o fogo
Da vida, que se extingue, ainda aquece;
-Mãi de tantos heróes, que a ennobreceram
O orbe avassallando; - ella repousa
Sobre trophéos de esplendidas victonas;
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Cinge-lhe a fronte régio diadema
nos seus muros
tfodoado de sangue.... (!) e
Pompa, miséria, corrupção, virtude,
Superstição e ignorância dormem
Dormem.... mas vela o fanatismo, e soffrem
Em negros antros desgraçados entes
P'ra quem a morte eternamente impera,
Sem que a esperança lhes Iam peje ao menos
Como um raio de luz rompendo as trevas.
E dormia tão bella como d'antes
Quando Gama voltava do Oriente
Por indomitos mares não surcados;
Quando Cabral buscava no Oceano,
Para asylo da estirpe lusitana
Nos evos do porvir, um novo império ;
E Camões, embocando épica tuba,
O luso no universo eternisava!
E dormia tão bella como d'antes
Com seus sonhos de gloria, que na mente
Em amplo peristyllo lhe mostrava
Do passado as acçõcs, que a heroificaram :
Mas lá d'entre os heróes que á pátria voltam
Curvados aos trophéos que conquistavam
Tanto sangue vertendo, eis que desponta
Um vulto feminil trajando verdes
Douradas roupas. Vem em luz envolta,
Incerta — já mais bella— emfim distincta,
E pura como a luz do diamante.
Na fronte tem o elmo luzidio
Inda c'roado co'as vistosas pennas
De seu pátrio cocar; a dextra empunha
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A espada rutilante, que lhe dera
O seu primeiro heroe, .que em paz descansa
Dentro nos muros seus (2). E traz na sestra
Escudo côr do céo, onde rutila
Áurea esphera armillar (3). No largo peito
Inscripção diamantina ern faxa de ouro
Patentêa o seu nome Guanabara.
E mais se approximava. No semblante
Amorenado, como a tez do jambo,
Tem um não-sei-que de magoado
Que vem do coração. Nos olhos bellos
Duas ardentes lagrimas lhe rolam;
Lisboa a reconhece. É ella, é ella,
A princeza da America! Nos braços
A aperta, a beija, e as lagrimas lhe enxuga,
Que mal estanques novamente brotam!
« — Salve, augusta rainha do Occidente,
Mãi de tantas cidades, e senhora
Das agoas do Universo, salve!»
Disse
E se calara, e os échos acordando
Nas quebradas da serra repetiram
Três vezes « — Salve! — » Magestosa e triste ,
Suffocando os soluços e contendo
As lagrimas de dôr, prosegue a bella,
Faustosa Guanabara:
« ._ sim , cidade
Dos sete montes, gloriosa e ingente,
loiros;
Que tens sob teus pés teus verdes
Mãi de heróes, que no orbe eternisaram
Tantas virtudes con teu nome e gloria,
Quando remotas plagas perlustraram
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Co'a palavra de Deus, n'ellasplantando
A civiíisação ao som da harpa,
Da flauta e do anafil, ai! decahiste
Do teu throno de gloria!... Envilecida
Rojaste a regia fronte á torpe infâmia
Do fanatismo vil! Ludibriado
Por injuria sacrilega, cobarde,
Cuspida sobre a campa, inda orvalhada
Das lagrimas do povo, esposa e filhos,
Aguarda o grande rei, o teu monarcha (4)
A hora da vingança que não sôa!
E tu que eras inveja das cidades,
Hoje em triste ignomínia has convertido
Teu fausto e tua fé. Cantos entoas
A Deus por tanta infâmia e iniqüidade,
Quando outr'ora subias tuas preces
Pelas tuas empresas. Os ministros
Da tua Igreja alfim se corromperam,
E em vez de asylo que a miséria amparem,
Cavam masmorras hum idas, sombrias,
Esse inferno de horror, onde a tortura,
Para saborear os seus marlyrios,
Sustem a vida na agonia extrema,
Um a um arrancando os ais da morte!
La aos gritos de dôr e do martyrio
Em torpes lupercaes a vida passam !
Cerdos — no lodo do prazer se cevam,
Midas— em fontes de ouro se saciam,
Abutres — os mortos desenterram,
Atheus— com a tonsura se coroam
E profanando do Senhor o nome
Vertem os lábios seus sagrados cantos !
« E tu dormes, Lisboa, recostada
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Em trophéos de victoria, como nunca,
Oh 1 nunca mais alcançarão teus filhos!
Mortos são os heróes . Cohorte infame,
Pelo facho sanguento das fogueiras
Trocou os gladios seus. Em vez de aço
Se vestem de estamenha. E o que te lucram
Suas victorias? Que trophéos? Que loiros?
Somente cinza,
Que novas possessões?...
Cinza fria, que ahi dispersa o vento;
E a vergonha emfim, labéo tremendo
do universo
Que um dia pelos povos
Em rosto a Portugal será lançado
ferrete.
Como um escarneo vil, como um
Tu dormes, e o patibulo de fogo
Se prepara nas praças aguardando
As victimas que os cárceres povoam,
Ja cansadas de tratos e flagellos,
a morte.
Que é para ellas lenitivo
« Rainha do Occidente! Não estranhes
Á filha tua esse dizer singelo;
- innocente Na nossa cara America
e tosca,
Como a filha da taba humilde
mentem.
So tem cabida as falto que não
bosques,
Nascida ingênua nos meus verdes
Onde vivificou-me a aura sagrada
arte
Da liberdade , desconheço a
o discurso ;
Com que em tua corte adorna-se
Mas justa é minha dôr, e verdadeiras
sempre.
As lagrimas que choro agora e
o
« Rainha do Occidente, empunha gladio
,
Com que outfora mil pugnas pelejaste
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E apaga essas fogueiras, e dos templos
Varre esses sacrilegos ministros,
Auri-sedenles, pérfidos algozes.
Abre as portas aos cárceres. Penetra
Á luz da liberdade essas masmorras,
E vinga-me também. Oh! sim, Lisboa,
Do filho de tua filha a vida salva !
Madrasta de Camões, ai! restitue-me
O filho, o meu poeta (5) que mais.prézo.
Ai! basta de martyrios e flagellos,
Que algozes não, porém santos ministros
De um Deus, que é todo puro amor. inventam!
« Ah! vinga-me também 1 Leva teus olhos
Pelas plagas da America, que inculta
Se diz á falta de falaes fogueiras,
De tribunaes de sangue, de masmorras;
Verás minhas irmãs em dôr envoltas
Chorando os filhos seus, que lhes roubaram ,
Para transpondo o mar, o céo transpondo,
Expiarem nas praças e masmorras
Ligeiras culpas que nem sempre existem!
Nem o pudor da cândida donzella,
Nem a honra da esposa e da viuva,
Nem o fructo da industria e do trabalho
Que obteve o ancião na mocidade,
Podem nossas florestas occultar-lhes.
Os braços da fatal concupiscencia,
Da sedenta cobiça , vão lá mesmo,
Roubar-lhes tudo a troco de tormentos!
« O digno rival de Gil Vicente,
O Plauto do Brazil que Lysia honrava,
Definha na masmorra (6) l Dentro em breve
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O sol virá dourar teus sete montes,
E o filho do Brazil, meu caro filho ,
Entregue a vis algozes e â fogueira,
Entre o horror das chammas ondulantes
Sua alma mandará á eternidade.
Com elle morrerão os seus martyrios,
sua (7)
Mas ai da mãi, da esposa e filha
expostas,
Que n'um valle de lagrimas
Á irrisão ficarão da bruta plebe!
elle! É elle!
Vêde-o lá na masmorra (8)! É
envolto
Braços cruzados sobre o peito,
erra,
Em longa roupa (9), pensativo
E suspira e pranteia de saudade
Longe de Leonor e de sua filha,
dorme!...
A tenra filha, que no berço
-Em vão por elle os grandes se interessam,
Em vão por elle os seus amigos pedem,
E o próprio clero o defender procura;
Em vão da esposa as lagrimas ardentes
os verdugos!
Cortem, mas não abrandam-lhe
mente ,
E elle soffre; e tf aquella vasta
tfonde Deus fez brotar tanta poesia,
deve,
Arde a fogueira, que queimal-o
horrores;
Mais e mais realçando os seus
dorme,
No duro leito se recosta e
o triste
E no meio da noite acorda
de seu corpo
Entre a chamma e a fumaça
São os sonhos
íYtebre lie o escalda!...
antecipam!... Que agoma
Qaeoporvir lhe
se findam,
De longas noites, que jamais
mim, mísero d elle.
Quando, ai! pobrede
- ebrio de gozo \le*re o povo teu
theatro!...
Seu gênio applaude em público

304

REVISTA

BRAZILEIRA.

« Lisboa, inda uma vez attende, escuta
Á triste Guanabara, a predilecta
Filha de tua America; — Desperta !
Vinga a ti e a mim ; acorda os Lusos;
Chama por teus heróes! Ah! vence e doma ,
E aniquila o tribunal de sangue ,
Que a coroa de espinhos- convertera
Em carocha, e o sudario em sambenito,
A cruz no poste erguido da fogueira,
O fel da esponja em fogo chammejante,
E na sua irrisão se disse — Santo! »
t Rainha, eis-ine a teu lado, e a teu lado
Ao brado teu se enfileirão teus filhos!
Radiante de gloria e culta e livre
Eia te ostenta entre as nações do orbe;...
E então? Ah! decrépita rainha,
Decahida senhora do Atlântico ,
Desamparada íicarás dos filhos!
Rotos os laços, qivinda a ti me ligam,
Não compartilharei tuas infâmias....
Olha, transpõe os annos, vê, escuta
O brado ingente : — independência ou morte ! »
O sonho ou a visão se esvaecêra,
E ao som dos sinos lúgubres Lisboa
Desperta e ouve a fúnebre arvorada
D'esse dia fatal! Oh! Céos! que pompa
Ostenta a cathedral do luso reino ! —
Cruenta procissão sanccionada
Co'a presença do rei lá sane, lá segue
E no meio dos martyres caminha
O filho do Brazil... (10) Retumba a nave
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Os cânticos divinos com que os homens
Tudo profanam na vingança sua.
Para occultar aos céos esses horrores
Esse duro holocausto — essa hecatombe,
Esse acto de fé — esse espectaculo
Sacrilego, tremendo.... qual os deuses
raios
Dos bárbaros não viram, ja sem
noite
Transmonta o sol, e desce a escura
Pejada de tristeza. Eis se dispersa
afflue a praça H l)
Do templo a multidão , que
algozes
Impassível e muda. Aos vis
La crepitam
às victimas se entregam.
1 Elle,
Ensangüentadas labaredas
altivo
Primeiro do que todos , sobe
- o altar de sangue:
E impávido á fogueira
futuro,
Saúda a pátria e o século
sua memória,
Que saberão vingar
e Deus nos lábios
Eco'o nome da esposa
fumo
Se consome naschammas; põe
sublime,
Se torna emquanto o espirito
á origem sua,
Phenix do céo , regressa
EentraemSiáoaosomdedulioshymnosl
as cimas,
Garagem da manhãa tomou-lhe
fogueira
Leve roçando as azas na
sacudiu ao longe.
Extinctaeíria, e as
r.O Tnin
a* receneu,
rpcebeu, e o Oceano ,
^
Tejo as
uu
qu<=
Melhor, mais compassivo
de seu patnomnbo.
TtUeás praias
J. NORBERTO DE S. S,
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annos, acompanhou-a a Portugal com seu pai e seus irmãos. Aos
21 annos formou-se elle na universidade de Coimbra, e de volta á
Lisboa , foi nesse anno, a 8 de Agosto de 1726 , levado ao tribunal
do Sancto Officio, e solto dous mezes depois n um auto de fé. Desde
então se deu, pelo espaço de dez annos, á composição das suas
operas cômicas, que tanta voga tiveram no Brazil, não obstante
opinião em contrario, como mostrarei em logar mais competente.
308

José pela segunda
(6) Em 5 de Outubro de 1737 entrou Antônio
vez para os cárceres da inquisição, dos quaes só sahiu para a horrível
fogujeira dous annos e quatro dias depois. Nas masmorras foi posto
a tratos e padeceu os tormentos da polé.
e em
(7) Casou-se com D. Leonor Maria de Carvalho em 1734,
Outubro de 1735 nasceu-lhe a filhinha Lourença.
(8) Cárcere n. 6, corredor meio novo.
(9) Trajava um roupão azul forrado de encarnado, e passeava
com as mãos mettidas nas largas mangas, e para repouso só tinha
o duro taboado da tarimba de seu cárcere.
(10) Lavrada aos 11 de Março de 1739 a sentença de Antônio
José em que foi condemnado por convicto negativo e relapso, foi-lhe
ella intimada na tarde de 16 de Outubro d'esse anno, e logo entregue
no oratório ao cuidado do jesuita Francisco Lopes, e no auto de fé
de 19 d'esse mez subia elle á fogueira ! Estremeço de horror quando
contemplo essa época negra de Portugal, Hespanka e Itália ; nesses
paizes, e durante tão bárbaro fanatismo, envergonhar-me-hia de
ser christão.
(11) Campo da Lã, logar em Lisboa , onde hoje existe o haver
do peso e o terreiro publico.

PHVSIOLOGU

e o hypnoU.me.
O .omn»mlMimmo «aturai

É apenasapparente a ^^^im^^X
Ji JcompOe o univer^ ;**
£-

meno o concurso d'.ma -^«KJSSS;
!¦
P„rdem
„6s de outras tantas -^J^^,
geral: ,
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em
natureza
iversaes.
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.
isolado
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^.^enaturaes,
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mente pertencer elle á categoria das forças análogas ás que
intervém nos phenomenos anteriormente observados, obrando
porém de diverso modo.
Applica-se esta observação ao que se tem dito acerca dos
ou mcsmerismo. Emphenomenos do magnetismo animal,
a realidade dos
quanto não fôra sufficientemente estabelecida
experiência não acauphenomenos, emquanto escrupulosa
telára contra a fraude e a illusão, foi tratada com desprezo
pelos sábios a pretenção dos magnetisadores de produzirem
uma ordem de factos contrários nsleis physiologicas, porque
semelhante pretenção constituía por si sò legitimo motivo
de suspeita; porém, no dia em que algjns dos factos magneticos foram submettidos a serias observações, e verificados
por espíritos prudentes, o que apresentava-se com a apparencia do maravilhoso ofTereceu Ímmediatamente novos effeitos que registrar da parte dos agentes que presidem á sensibüidade e á vida. Entrou então o magnetismo animal na
senda verdadeiramente scientifica, e uma parte das obscuridádes que o encobriam foi dissipada.
Recente foi esta revolução, que apenas começa. Após três
quartos de século de charlatanismo e üluminismo, phenomenos singulares, estranhos ao primeiro aspecto , foram esclarecidos pela physiologia e pathologia, e desappáreeeu todo
o cortejo do maravilhoso de que se rodeara para dar logar á
acção nervosa que ora trata-se de estudar sob as suas varias
fôrmas e gráos de intensidade. As recentes communicações
feitas ao Instituto a respeito do hynnotismo, proinettendo ás
sciencias novos dados, vieram confirmar as idéas que certos
physiologistas haviam concebido do verdadeiro caracter do
somnambulismo artificial. Procuremos compendiar a historia
destes suecessos scienlificos, que, como tantos outros, estrearam por um periodo de fábulas e chimeras, e cujo"primeiro resultado contribue para melhor julgarmos da extensão
e variedade dos phenomenos da vida.
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I.
observaO Dr. Alexandre Bertrand, um dos primeiros
um methodo
dores que, com completa boa fé, e seguindo
experiências acerca do
racional, emprehendeu uma serie de
de que os phemagnetismo animal, veio ao conhecimento
não poderiam ser factos
nomenos desta ordem , se existem,
se contradissesse
isolados, manifestações em que a natureza
ha mais de trinta
a si própria, Em duas obras, publicadas
a qne ordem de factos
annos, csforçou-se por averiguar
os estranhos efteitos
nhvsiologicos e pathologicos se prendiam
è ridícula a theona, do
qne observara. Reconhecia quanlo
pretendia identificar
fluido magnético animal, que Mesmer
- fluido electrico - ,e
com o que outrora denominava-se
resultam do exercc.o da
cuja intervenção nas acções que
esse sonhador. Achou no
nossa economia, queria substituir
do demônio, e espec, Imente
qae se contava dos possessos
de Cedas religiosas de Lodun, dos profetas protestantes
e ffontras smdotconvulsionarios de S. Medard,
, nne
de que o somnambuhsmo
Sd des históricas, a prova
tórma de êxtase catalepUco,
ar S não é mais do que uma
tempos em tempos reproduz
££ rara, mas rea,, que de
on menos es a.ta* *»
se epídemicamente. É pooco mais
na sna »
acaba de sustentar o Sr. Lui* Figuer
S
se tornasse essa^ dent.dade,
ravilhoso. Para qne mais sensível
observar essas curiosas
fôranreciso ter avista, e de novo
a=.
Não viam alguns nella, senão
mèntae,
as
Sm
das perturb ções mtecuwes
ecomprehendiam-nas na classe
como um contagio,
aue desenvolvem-se em certas oceasiões
espec.al e pa Uaffecção
uma
Bertrand
uv
venido3
Dr.
anena£
que parecia ao
fraudes e embustes
cular desordem; outios, preveniu peias^mnnmhuns_no
no exercem do somnambulismo
surprehendido
haviam
qne
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viam senão illusão e charlataa que tinham assistido, não
dos fanáticos e nas
nismo nas possessões, no entbusiasmo
do diaconoPam. Por mais
IvulsDesproduzidasno túmulo
as observações de Bertrand, de
graves e sinceras que fossem
convencidos da realièoorget, e de tantos outros médicos
comtndo estar alerta
dade do magnetismo animal, cnmpria
espíritos eminentes nem
centra as impulsoes de que os
assomava
sempre escapam. Semtallarde Svvedenberg, que extravaás mais
cínhecimentos mineralogicos e physicos
illusOes sobre osphenomaischimericas
eás
gantesidéas,
foram o lndibno
menos da natureza, muitos outros sábios
face da menor apparencia
dê sua própria imaginação, em
d© maravilhoso.
vera-cruzes, e
tinha Descartes por certos os sonhos dos
naturalista allemao,
qmz filiar-se à sua sociedade. Um celebre
confessa er
«rmpanheiro do capitão Cook, Jorge Forster,
do illucabido por algum tempo em todas as extravagâncias
Ramittismo e d'alchimia. O fino e espirituoso observador
de Cagliostro,
rnohd não soube se preservar das imposturas
supposta
e Ârago deixou-se enganar com a presença d'uma
injuria
rapariga electrica, Angélica Cotin. Assim, sem irrogar
dós
aos homens distinctos que haviam admittido a realidade
suppôr
efléitos do somnambulismo artificial, podia-se ainda
absolutamente concluque as suas experiências não eram
dêhles. Consiste a difficuldade de bem verificar a exactidao
sé
dos factos que pertencem ao systema nervoso, em não
apresentarem elles nunca com constância e regularidade pronada é mais movei
prias para serem estudados; porquanto,
e caprichoso do que as affecções nevropathicas. O que domina
hoje, pôde deixar de dominar amanhãa: a .doença nervosa
é um verdadeiro Protheo, que se transforma de minuto em
minuto, e cada caso d'hysteria, d'hypocoiidria, offerece-se
com um caracter diverso, que á cada instante se modifica.
O mesmo acontece com a alienação mental, onde extraor-
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ração, a respiração, os movimentos dos intestinos executamse como no estado normal; tornam-se unicamente os musculos incapazes de movimentos espontâneos, e soffrem, á
semelhança dos corpos inertes, a impulsão das forças externas.. Pôde ser a catalcpsia mais ou menos completa ; reapparece por intermittencia, e algumas vezes manifesta-se
independente de phenomenos precursores. Entorpece-se a
inteiligencia; sendo quasi sempre este entorpecimento precedido por sonhos penosos e verdadeiro delírio. Accidentalmente pôde qualquer cahir n'um somno análogo ao que Se
produz sob a influencia dos processos usados pelos magnetisadores; e se devemos precaver-nos acerca da realidade do
somnambulismo, apresentado por alguns proflssionaes, não
está todavia o facto inteiramente em contrario ao que tem-se
observado em alguns doentes.
Basta, quanto ao somno ; passemos á insensibilidade. É
incontestável que respiram impunemente os somnambulos
ammoriiaco mui concentrado, deixando-se belliscar, fazer cocegas, e até ferir, sem que manifestem a minima dòr, o
menor signal de sensibilidade. Um celebre cirurgião, o Sr.
Júlio Cloquet, declara ter extirpado um tumor do seio direito
d'uma mulher mergulhada em um somno magnético, sem
que observasse nella o mais ligeiro indicio de dôr. Em 1846,
os Drs. Loysele Gibon, de Cherbourg, fizeram a ablaçâo
d'uma glande cancerosa em uma mulher adormecida por um
magnetisador,a qual mostrou-se insensi vel durante a operação. No anno seguinte, um medico de Poitiers praticava
uma operação igualmente dolorosa sobre um somnambulo,
que não manifestou a menor sensibilidade. Estes factos, bem
que perfeitamente authenticados, tinham provocado algumas
duvidas; depois, porém, da descoberta dos anasthesicos, o
que antes parecia um milagre converteu-se depois n'um phenomeno quotidiano. Pela acção tóxica, prudentemente applicada, do ether sulphurico, do chloroformio, da amylena,
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póde-se determinar uma insensibilidade completa, e reproduzse agora em poucos minutos o que excitava, ha vinte annos,
a admiração do Dr. Cloquet. Reapparecem no somno occasionado pela inspiração dos anasthesicos quasi todas as
circumstancias que se dão na catalepsia. A insensibilidade
dos somnambulos, bem como a relaxação dos seus músculos,
a perda da vontade, não estão pois em contradicção com a
logar aos phenomenos
physiologia, e se o uso dos tóxicos dá
da catalepsia e hysteria, porque não poderão ser os mesmos
outros processos?
phenomenos nervosos produzidos por
O somno lethargico e a insensibilidade, pontos de partida
do somnambulismo artificial, não são ainda os mais singulares effeitos. Além destes phenomenos, reproduzem-se muitas vezes um desenvolvimento particular, uma exaltação da
intelsensibilidade, e uma super-excitação das faculdades
maralectuaes. Começa aqui o domínio do que chamou-se
vilhoso do magnetismo.
De ha muito que se haviam observado, nos hystericos,
effeitos nervosos da mesma ordem dos que se têm verificado
inno somno magnético. O vulgo, sempre disposto a fazer
aos pheno
tervir o sobrenatural para explicar o que excede
menos que lhe são familiares, via, com os magnetisadores,
a hyso maravilhoso em todos esses effeitos. É sem duvida
se possam
teria uma das mais curiosas enfermidades que
successiencontrar: a pessoa que por ella é atacada passa
vezes se convãmente da prostração completa, que muitas
comfunde com a morte, â uma excitação prodigiosa, que
de perspicácia,
munica aos sentidos certo gráo de finura e
dá-se com os
desconhecidos no estado normal. O mesmo
observou o proetherisados: o ouvido, por exemplo, como
os sons artifessor Gerdy, assaz embotado para não perceber
repercussão que
culados, ouve todavia os sons com uma
ligeiro ruído fazia
duplica e triplica a intensidade. O mais
Sr.
experimentar o somnambulo cataleptico, descripto pelo
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Puel, uma espécie de commoção electrica. Esse súbito e insolito desenvolvimento da sensibilidade nunca foi tomado
por um dom particular: suppôz-se que essas hystericas eram
inspiradas por espíritos, ou atormentadas pelo demônio.
Como bastava-lhes a mínima sensação para serem advertidas
da presença de qualquer pessoa, ou objecto, como o seu
duvido e vista estendia-se muito, chegou-se a acreditar que
eram dotadas de verdadeira adivinhação, d'uma virtude prophetica. O que ainda corroborava os espíritos supersticiosos
nesta opinião, é que mostram os enfermos, durante esses
aeeessos, prodigiosa memória, e facilidade e clareza d'eloeução inteiramente extraordinárias. Victimas dessas hallucinações, e visões habitualmente em relação com as idêas que
es preoccupam, ou provocados por sensações internas e insôlitas, que nellesse produzem, contam, n'um tom inspirado
e convicto, o que viram durante o seu delírio, sendo outr'ora
recebidas essas narrativas como outras tantas revelações. Os
chronistas e analystas da idade média estão cheios de factos
de semelhante espécie, que também se encontram entre os
povos antigos e selvagens.
Em tão intima dependência acha-se a intelligencia do systema nervoso, que nunca profundas commoções affeetam
estç, sem que um delírio, quasi sempre associado com o desenvolvimento excessivo de certas faculdades intellectuaes, se
produza consecutivamente. t o que diariamente se observa
na alienação mental. Causa pasmo a força da memória de
certos loucos, tocando muitas vezes a sua loquacidade as
ralas da eloqüência.
Van Swieten cita o caso de uma moça costureira, que
jamais manifestara as menores disposições para a poesia, e
que no delírio da febre pôz-se a fazer versos. O Sr. Micbéa
observa que, na espécie de loucura chamada excitação manmm, as analogias de palavras, as semelhanças das consonan^ias apresetitam-se tão rapidamente ao espirito do doente,
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que dam-lhe extrema facilidade em fazer trocadilhos, apresentando-se ao seu espirito a poesia primeiro do que a prosa.
Sentia-se Tasso mais inspirado nos seus accessos de loucura,
do que nos lúcidos intervallos. Accrescenta outrosim o re»ferido Sr. Michèa, que no hospício de Bicêtre vira um rapai
carniceiro, que n'um accesso de mania recitara passagens da
Phedra de R<acine, que apenas lera uma só vez, não lhô
sendo possivel recordar-se dum só verso, quando restituido
á razão. Affirma Erasmo ter ouvido um mancebo de Spôleto
fallar correntemente allemlo, n'um delírio provocado pela
presença de vermes intestinaes, não possuindo dessa língua
senão ligeiras noções. Pessoas simples e ignorantes, pos*
suidas peia monomania religiosa, dão provas d'um conhecimento dos textos sagrados e das matérias theologicas, qua
causa verdadeira sorpresa. As citações que ouviram ii'om
sermão, as orações que chegaram aos seus ouvidos durante
o ôfíicio divino, voltam-lhe immediatamente á memória, e
sabem distribuir convenientemente pelo discurso, a que comftiunicam certo ar de inspiração. Coleridge, em sua Biogta^
phia Luterana, mencionou o exemplo de uma criada louca,
que, ainda que completamente analphabeta, repetia sentencas gregas, extrahidas dum padre da igreja, queacci*
dentalmente ouvira ler em voz alta pelo pastor, a cujo serviço se achava.
Foi reconhecido nos somnambulos magnéticos esse assombroso desenvolvimento da memória. Já no somno simples,
durante o sonho, achamos a lembrança de objectos, figuras,
passagens de autores, que, acordados, havíamos inteiramente esquecido. É ainda mais pronunciado este retrocesso
da memória nos somnambulos naturaes. Um medico italiano,
Pezzi, refere que um seu sobrinho, sujeito a accessos de
somnambulismo, procurara um dia recordar-se de certa passagem d'um discurso, relativo ao enthusiasmo nas bellasartes, sendo baldados todos os esforços que para esse flm
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de somnambuempregara. Cahindo, porém, n'um accesso
como
lisrao não só encontrou a passagem que procurara, somfallo de
citou ó volume, pagina, e até a linha, E já que
vez viu-se
nambulos naturaes, farei notar que por mais d'uma
de termos
em suas respostas a mesma concisão, propriedade
hystericos.
e até essa eloqüência observada n'uma multidão de
moveDá-se o sonho em acção no somnambulo natural, anda,
e no
se, conversa sob o império do sonho que o domina,
como em muitos sonhos ordiqual as sensações externas,
narios, intervém a titulo de elementos geradores. Somnambulose hystericos, catalepticos e extaticos, têm todos suas
visões, ou sonhos, reflexos mais ou menos completos de
suas sensações e idéas. Reproduz-se o mesmo phenomeno no
á
emprego dos anasthesicos; tendo as pessoas submettidas
etherisação quasi sempre sonhos, em conformidade com o
seu estado physiologico, ou pathologico. Por occasião das
França, sobre as insprimeiras experiências tentadas em
Sr. Laugier, tendo
pirações ethericas, um celebre cirurgião, o
feito respirar a uma moça de dezesete annos, a quem fora
amputada uma coxa, uma mistura de ar e vapor d'ether,
cahiu essa moça, d'um espirito naturalmente mystico, n'um
verdadeiro êxtase. Despertada, após a operação, lamentou
haver voltado para entre os homens, e referiu que, durante
o seu somno, vira Deus e os anjos. Os próprios animaes
experimentam o mesmo effeito, e o Dr. Sandras observou
que os cães, a que fizera respirar chloroformio, davam gritos
e faziam gestos, indicando claramente que eram atormentados por sonhos e por uma espécie de delírio. Deu ainda os
mesmos resultados o recente emprego da amylena. Donzellas
tratadas pelo Dr. Roberto foram acommettidas de singular
delírio, acompanhado de gritos, risos e soluços. Ninguém
desconhece as visões extaticas, occasionadas pelo ópio eo
hachisch.
É pois natural que o somnambulismo artificial, que
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produz um estado nervoso análogo ao que se observa na hysteria, catalepsia, e somnambulismo natural, e por consequencia na inspiração dos anasthesicos, reproduza effeitos
do mesmo gênero. Nada ha de maravilhoso no que se conta
das pessoas magnetisadas, nem dessa hyperesthisia, ou super-excitação dos sentidos, do accrescimo da memória, e
das visões que algumas vezes estão em exacta relação com
o que o somnambulo podia saber, ou sentir da realidade dos
factos. Por não saberem apreciar o caracter do phenomeno,
foi que os espíritos enthusiastas, e o crédulo publico da
idade média, buscaram explicações sobrenaturaes. Nestes
phenomenos, já por si bastante singulares, basta exagerar
um pouco o que nelles ha de estranho, para chegar ao
maravilhoso; e sob o domínio da admiração provocada pelos
phenomenos inesperados, accrescentamos, talvez sem querer,
na balança do espirito, o peso que fal-a pender para o lado
do absurdo.
De tal modo se prendem os effeitos do magnetismo animal
com as affecções nervosas, acima mencionadas, que de ordinario começam pela mesma fôrma. Um grande adepto da
doutrina, o Sr. barãoDupotet, espirito sincero, porém pouco
critico, diz nos que os individuos a quem se começa a magnetisar são atacados de convulsões assaz prolongadas. Ora,
è exactamente o que acontece no emprego dos anasthesicos,
e que constitue um dos fundamentaes symptomas da hysteria.
Muitas pessoas submettidas á inspiração do ether cahiram
tive
tfuma espécie d'epilepsia, ou de furor, e eu próprio
occasião de observar este facto em muitas pessoas magnetisadas. Foi o anno passado sujeito ao conhecimento do tribunaldeDonai um processo em que tratava-se d'umaaffecdo magnetismo
ção epileptiforme, determinada pelo emprego
animal.
Para acabar de convencermo-nos do estreito parentesco dos
factos magnéticos, e os da pathologia nervosa, basta estudar
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o Somnambulismo natural. Desde o começo que não deixou
de causar impressão as semelhanças que existem entre o
©Stado em que cahe o magnetisado, e o que offerecem os
gõtnnambulos propriamente ditos. Foi essa mesma semélhânça que fez concluir a identidade dos dous phenomenos,
e determinou o ampliar-se o nome de somnambulismo ao
tBtado magnético. Prejudicou demasiadamente essa confusão
aos progressos dos conhecimentos positiyos sobre os effeitos
do magnetismo animal. Como era mais fácil magnetisar oè
indivíduos, do que procurar e observar pessoas acommettidas d'um verdadeiro accesso de somnambulismo, voltou-sè
toda a attenção para o que denominou-se — somnambulismo
artificial— , sendo desfarte desprezado o natural, ou es*
Mttcial. Alexandre Bertrand chamou a attenção dos sábios
sobre este ultimo ponto; limitando-se, porém, a colleccionar
em sua obra factos que ainda não haviam sido subméttidos
asufíiciente exame, os quaes, sem serem apocryphos, não
tinham sido estudados nas suas circumstancias principaes,
decisivas para a apreciação da verdadeira natureza do phe*
nomeno. Outro grave experimentador, o Sr. general de engenheiros Noizet, não fejz em sua Memória mais do que
reproduzir os mesmos testemunhos. « Não fallei do somnâmbttUsmo natural, escreve elle, senão porque é geralmente
cônheêidõ. » O que não è exacto; porquanto, nada tem sido
menos estudado do que este estado; bem que muita gentô
discorra a seu respeito por simples informações, e ligêirdè
boatos. Limitaram-se pela mór parte a exames superficiaes*
sem que buscassem verificar por que caminho chegam as
sensações aò somnambulo. A Sociedade Medko-psycholó§icõ>i
fundada nestes ultimos tempos para o progresso da pathológiá
mental, fez do somnambulismo natural assumpto de nováâ
indagações, e sérias pesquizas. Resultou de certas communi*
èaçõeS, que esse estado, ainda que anormal, não Origina
nenhuma inversão das leis physiologicas. Haviam^se jà pté*
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posto varias theorias mais fundadas n'uraa concepçãoá
priori, do que em observações positivas. Reconheceu-se noa
aetos do somnambnlo, assim como no sonho, um augffiôtttti
excessivo da memória; não é, porém, ainda sufficiente este
phenomeno, para dar conta de todos os actos, como será
faeü de convencermo-nos por alguns exemplos. O celebra
somnambulo Castelli traduzia em seus accessos do italiana
para o francez, e procurava os vocábulos no diccionario,
Um pharmaceutico somnambulo, cuja historia conta-nos 0
professor Soave, de Pavia, levantava-se de noite para preparar os seus medicamentos, e, quando via-se embaraçado,
ia consultar as receitas dos médicos, guardadas na gaveta.
Por mais poderosa que seja a memória, impossível é admittir
que Castelli soubesse de côr, pagina por pagina, o diccionario
italiano-francez, e que o boticário de Pavia lesse simplesmente
pelo pensamento as receitas já gravadas em seu espirito. Vê»
inportanto os somnambulos, ainda que fiquem seus olhos
sensíveis á luz: nada vêm do que os cerca, e proseguem m
mundo real a realisação de idéas chimericas. Contribuiu esta
faeto para que prevalecesse a opinião de que o somnambulo
sente, percebe por outros conductos, outros órgãos diftV
rentes dos das pessoas acordadas: porém não passa isto é«
umahypothese; havendo de ha muito estabelecido a obser*
vação, que no estado do somnambulismo natural nãó se
aeham fechados todos os sentidos. Sem fallar do tacto , que
nlo
notoriamente conserva-se assaz desenvolvido, o ouvido
se acha senão num torpor imperfeito, como freqüentemente;
acontece no somno ordinário; porque quem dorme faz aiseus sonhos os ruídos que vêm imgamas vezes intervir em
Casos ha em que os somnambulos
pressionar o seu ouvido.
apagado a
são sensíveis á acção da luz. Castelli, havendo
foi ás apalvela, collocada sobre a sua mesa de trabalho,
Mas, se os olhos continuam a
padelas acendêl-a na cozinha.
semelhante 4
ver, não é a sua faculdade visual inteiramente

32â

REVISTA BRAZILEIRA.

nossa; por isso que os somnambulos executam nas trevas os
mais difficeis trabalhos, e andam com firmeza sobre os tectos
das casas, para onde, durante o dia, teriam grande difficuldade de se dirigirem.
Fez observar o Dr. Michéa, que para explicar este phenomeno basta admittir leve modificação no apparelho visual.
NSo é faclo inaudito a faculdade dever na escuridão: os mochos, ratos e gatos têm a retina tão impressionável, que
distinguem claramente os objectos durante a noite; e existem muitos outros animaes, cujos hábitos nocturnos suppoem
a mesma faculdade. É sufficiénte uma excitação do órgão da
vista, análoga á essa excitação do ouvido, que faz perceber
ao hysterico os mais leves ruidos, para que adquiram os
nossos olhos a faculdade que possuem outros entes. Ignora-se
por ventura que as pessoas atacadas de myctalepia não podem
ver senão nas trevas? Verificou-se igualmente nos somnambulos a excessiva dilatação da pupilla; não sendo pois necessario recorrer-se á transposição dos sentidos para explicar
os actos que praticam durante os seus sonhos. Não é a vista
o único órgão super-excitado ; o tacto, já tão delicado nos
cegos de nascença, vem , como a memória, em auxilio da
vista; participando também este órgão da hyperesthisia dos
outros.
Demonstra o estudo do somnambulismo natural, que não
é elle mais do que um sonho em acção, um desses somnos
nos quaes os sentidos continuam a transmiltir certas impressões, os membros e a voz a obedecer á vontade; assim
como se observa nos somnos agitados em que falla-se e gesticula-se. Procede o somnambulo conforme as imagens que
se desdobram diante de sua imaginação, e absorvido nellas
não vê, não ouve senão para transmittir ao seu sonho o que
impressiona a sua vista, ou o seu ouvido. Se lhe faliam,
responde segundo o curso de suas idéas; assim como o sonhador, sem comparar as visões que o rodeam com os ob-
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jectos reaes que lhe revelariam a natureza fantástica. Eis o
que acontece no somnambulismo magnético. Não ouve o
magnetisado senão a voz do magnetisador, conservando-se
estranho a tudo o que em torno delle se passa. Está como o
somnambulo natural, absorvido n'uma idéa, u'um acto, e
é por isso que ambos revelam tanta exactidão. Fazem os
somnambulos adormecidos o que não poderiam executar
acordados; devendo o desenvolvimento da sua memória explicar-se pela absoluta concentração da sua attenção n'um só
objeclo.
Em resumo, se o somnambulismo natural traz comsigo
maior actividade nervosa, ou mesmo quando associado á catalepsia, á hysteria, não deixa por isso.de ser uma fôrma especial de somno, e o somnambulismo não é por sua vez senão
uma modificação mais desenvolvida e particular do somnambulismo natural, como bellissimamente o demonstra o general
Noizet, quando reconhece nos tres estados outros tantos gráos
do mesmo phenomeno.
Assim encarado, perde o somnambulismo o seu caracter
maravilhoso para entrar na ordem dos phenomenos, de que
se pôde dar completa explicação. Permittem-nos estes dados
reduzir ao seu justo valor os factos os mais estupendos que
. foram citados pelos magnetisadores, e que successivamente .
provocaram creduiidade absoluta e louca superstição; parecendo-nos. pois, conveniente estanciar por alguns instantes,
afim de esmerilhar a verdade, desfigurada pela creduiidade
e a fraude.
Não vêm os somnambulos naturaes sem o intermédio do
apparelho visual, como havia-se afíirmado: nem tão pouco
ê exacto que disfmgam os magnetisadospela cavidade do estomago, pelo occiput, pela fronte, e até pelas pontas dos
dedos; factos estes admittidos por Alexandre Bertrand. Eis,
e
segundo cremos, a origem do equivoco: os, somnambulos
os°hystericos, quando victimas de violenta crise nervosa, que
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tèmsua sede no epigastro, imaginam, assim como muitos
halracinados, experimentar sensações em partes do seu
corpo, que por fôrma alguma são affectadas. É este um pheromeno de sympathia enferma, análoga á que experimentem
as moças atacadas de chlorose, e que crêm ao ruído do sangue
sobre o
que eircula pelas suas artérias, e reage fortemente
seu ouvido, ouvir cantos harmoniosos. Em presença d'uma
attenta verificação do phenomeno, desapparece completamente a prova que alguém pretendeu tirar do somnambu-'
lismo natural, em prol da transposição dos sentidos no estado
magnético.
Basta, para o primeiro prodígio; passemos ao segundo.
Muito se tem fallado acerca da previsão dos somnambulos
magnéticos. Cumpre procurar a origem desta crença nas visoes, sonhos, mais ou menos em relação com a realidade,
que experimentam os eatalepticos e os somnambulos; e nos
quaes com certo grau de condescendência, pôde-se descobrir
uma espécie de intuição do passado, do longínquo e do
futuro. Destas suppostas prophecias não existe uma que sériao
mente se haja realisado.
Fornece-nos o Sr. Mabru curiosos specimens, pouco proprios para recommendar o espirito e o juízo dos somnambfoles, se somnambulos são, porque as mais das vezes essas
dizedoras de boa aventura, á soldo de algum charlatão, estão
mais acordadas do que .os assistentes. Ha outro gênero de
previsões, sobre o qual com mais preferencia tem-se insistido,
e que serve de pretexto para explorar a credulidade dos
doentes. É a visão através dos corpos, a intuição therapeutíea, e a previsão dos remédios. São puras chimeras, que
talvez achem explicação no sentimento por vezes bastante
exacto, que possuem os doentes no estado somnambulico, do
tratamento que mais lhes convém. Apresentam o mesmo instineto muitos enfermos; instineto que também manifesta-se
nos animaes, sem serem por isso dotados de faculdades mag-
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neticas; mas é por demais favorável aos interesses de certos
magnetisadores a pretenção de curar enfermidades e dores,
que nenhum refrigerio obtiveram da medicina, para que confessem elles a sua futilidade. Esses somnambulos, que dizem
possuir a sciencia medica infusa, não puderam ainda. des*.
cobrir um único especifico, e trilham as mui conhecidas
veredas das Pharmacopéas.
Segundo a própria confissão dos mais graves e sinceros
magnetisadores, o conhecimento das moléstias reduz-se nos
somnambulos á consciência mais ou menos distincta das
modificações orgânicas, que nelles se operam. Ora, para
este phenomeno, não pôde o magnetismo animal reclamar o
monopólio; porquanto, em muitas enfermidades, principalmente nas nervosas, a consciência da crise que vai dar-se
revela-se de notável maneira; mas esse sentimento, por via
de regra vago, não passa de um primeiro symptoma. Predizem os seus accessos os alienados e hystericos, e os epilepticos reconhecem freqüentemente, pela indisposição precursora, a primeira invasão da crise. Concebe-se facilmente,
sem necessitar-se de recorrer ao dom prophetico, que esta
faculdade de prever as mudanças que vão operar-se no organismo seja mais pronunciada nas pessoas, cuja sensibili*iade acha-se mais excitada. Demais, se em alguns casos
predizem com exactidão os somnambulos o instante em que
deverá vir, ou cessar a crise, acontece-lhes também enganarem-se grosseiramente, como confessam-no os próprios
adeptos do magnetismo animal; e não prevêm jamais as circumstancias independentes, ou accessorias, que podem
adiantar, ou retardar a invasão do mal, ou o momento da
cura.
Provêm essas predicções, algumas vezes assombrosas, do
sentimento pronunciado do tempo, como foi verificado por
observadores de boa fé, a cuja frente cumpre collocar o generalNoizet, e ultimamente o Dr. Puel, n'um cataleptico
R. B. III.
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submettido á observação perante a academia de medicina.
Fornece-nos igualmente exemplos de igual sentimento o
somno ordinário. Não se despertam certas pessoas exactamenteáhora que determinaram ein seu espirito? Os animães, que não possuem pêndulas nem relógios, têm o mesmo
instincto; e ha cão que sabe, com a maior exacção , a que
hora dar-se-lhe-ha a comida. É uma nova analogia entre o
somno e o estado somnambulico; a qual deve ainda ser sujeita á derradeira verificação.
Apresenta-se a memória, não só com extrema vivacidade
no estado somnambulico, como que se apura de uma crise
á outra de modo tal, que vê-se o somnainbulo praticar, em
certos accessos, actos que são a conseqüência dos que começára no precedente accesso, ainda que durante o lúcido intervallo perdesse completamente a sua noção. Foi este singuiar phenomeno observado da mais concludente maneira
pelos Srs. Archambault e Meslet, n'uma somnambula natural,
cataleptica e hysterica. Victima, durante seus accessos, de
umamonomania suicida, que desapparecia na vigília, e de
que não tinha a minima idéa, acabava nas crises successivas
de preparar os meios de buscar a morte. Do mesmo modo
que nos somnambulos magnetisados, a lembrança das respostas dadas n'um precedente accesso, apagada durante um"
intervallo, volta com extrema lucidez. Passa-se nos sonhos
semelhante facto; e eu mesmo fui perseguido n'um sonho
por uma serie de actos imaginários, começados nos precedentes, e de que então recordava-me muito bem, posto que
acordado as tivesse inteiramente esquecido. Muito concorreu
esse curioso phenomeno para fazer crer que o estado somnambulico é uma existência intellectual independente, e que
nos transporta a um mundo impenetrável ao pensamento do
homem acordado; releva, porém, não buscar nelle senão
uma progressão de lembranças, idênticas ás que anteriormente indiquei. Finalmente, affirmam muitos observadores,
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que em casos rarissimos, e quanto a idéas mui simples, existe
uma communicação entre o pensamento do magnetisador e o
do magnetisado. Confesso que parece-me o fado por demais
problemático : quando, porém, tratar do hypnotismo, mostrarei como um phenomeno desta ordem, quando demonstrado, acharia ainda explicação sem dependência das relações
sobrenaturaes.
II.
Acabamos de ver como os fados verdadeiramente averiguados do somnambulistno artificial nada offerecem de incompatível com os fornecidos pela observação medica, não
podendo-se portanto pôr em duvida a sua possibilidade; mas,
se são esses phenomenos possíveis, e até entram na categoria
dos que têm sido por varias vezes verificados, produzem elles
por ventura por meio dos processos usados pelos magnetisadores? Se é uma entidade chimerica o fluido magnético, como
esses passes e gestos singulares, que denomina-se magnetisaçâo, podem arrastara um estado próximo á catalepsia,
e determinar artificialmente uma faculdade tal como o somnambulismo, que parece idiosyncrasica ? Apresenta-se naturalmente aqui esta segunda questão, cuja resposta servirá
de prova á precedente verificação.
Reconhecem muitas pessoas a possibilidade e a realidade
de certos phenomenos magnéticos; mas negam absolutamente
que a magnetisação contribuísse para isso em nada. Observando que os processos de que se servem os magnetisadores
são extremamente diversos e sem connexão sensível entre si,
e que a faculdade chamada magnética procede diversamente
nos indivíduos, e não termina em nenhum resultado, concluiam que a verdadeira causa dos phenomenos era a immagnetisado.
pressão feita sobre a imaginação do indivíduo
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são quasi sujeitos
Os que cahem n'um estado somnambulico
um temperamento exa uma affecção nervosa , ou possuem
de uma preoccucessivamente impressionável. Sob o império
temerosa, terminam por suepação, de uma espécie d'espera
e
cumbir a uma verdadeira crise hysterica, ou cataleptica;
únicaattribue-se ao magnetismo animal effeitos nervosos,
mente devidos á passageira enfermidade que se declara,
obserÉ esta opinião certamente plausível, e apoia-se em
vações, na apparencia decisivas. Um partidista enthusiasla
Sr.
do magnetismo animal, cujo testemunho já invoquei, o
barão Dupotet, refere que, havendo-se collocado ao pé de
algumas pessoas, que estavam persuadidas que ia magnetisal-as, viu-as cahir n'um estado somnambulico, ainda que
nenhum meio houvesse empregado de magnetisação, nem
mesmo tivesse semelhante pensamento. Será, pois, pura influencia da imaginação, que produza todos os resultados
magnéticos? Alguns magnetisadores, por exemplo o celebre
abbade Faria, recorreram, para adormecer os seus doentes,
á única força de sua vontade; olhavam-nos fixamente, e á
simples palavra — dormi — apossava-se delles o somno. Gonvenho que seja fácil de illudir-se um magnetisador tão confiado na virtude do seu olhar; mas o general Noizet diz ter
experimentado a influencia desse terrível—dormi—.« Apenas
ouvi-o, lançou-se sobre os meus olhos um espesso véo, um
desfallecimento apoderou-se de mim, acompanhado de ligeiro
suor e forte pressão no estômago; todavia, ainda que repetisse a experiência, não chegou a emoção até o somno.» Assemelha-se tudo isto aos effeitos da imaginação; e comparandose a radical differença que separa os processos de Mesmer,
e os de Puysegur, ficamos absortos pela semelhança dos
resultados determinados por tão diversos methodos; e somos
naturalmente inclinados a não ver no magnetismo, bem como
nas operações dos mágicos, senão um meio de impressionar
os espíritos, epreparal-os para todas as illusôes.
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Importa, porém, que não nos percamos n'um labyrintho
de palavras. O que è obrar sobre as imaginações? perguntam
com razão os fautores do magnetismo' animal. Em que consiste isso, e não teria essa expressão uma elasticidade que
dispensasse de ir ao âmago do phenomeno ? É evidente que,
todas as vezes que em nós se produz um facto psychologico,
é elle acompanhado de outro physiologico, que lhe corresponde. O delírio do febricitante, assim como a hallucinação
do maníaco, procede de certa commoção cerebral e nervosa, que, por não ser ainda bem definida e estudada, não
perde por isso o seu caracter particular. Pôde acontecer que
a imaginação seja impressionada; mas o que se passa em
nossa economia quando tem logar semelhante phenomeno
as recentes
psychologico? Vejamos que solução offerecem-nos
observações feitas sobre o hypnotismo.
Ha quinze annos que um medico de Manchester, o Dr,
James Braid, que se occupava com o magnetismo, descobriu
novo processo para abysmar seus pacientes n'um somno somnambulico. Tomava um objecto brilhante, por exemplo o
estojo da lanceta, e punha-o diante da pessoa a quem queria
adormecer, ífuma distancia de trinta centímetros dos seus
olhos, e n'uma posição lal que pudesse ter a vista constantemente fixada sobre o objecto brilhante, convidando-a a não
deslumbrava os seus olhos. Depensar senão no objecto que
instante contraindo as pupillas
pois de se haverem por um
da pessoa submettida â experiência, dilatavam-se excessivamente, ficando os olhos n'um movimento de fluctuação;
declarava-se depois o somno cataleptico, entravam em sinalgumas faculdades mentaes,
guiar exaltação os sentidos e
affectando*os músculos extrema mobilidade: e á esse período
de exaltação seguia-se por ultimo o do torpor e insensível
immobilidade.
Dous distinctos médicos, os Srs. Azam e Broca, experimentaram recentemente no hospital de Necker, sobre moças que
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Braid. Completo foi
queriam operar, o processo descripto por
o resultado: cahiram as doentes em manifesta anasthesia ;
tomaram seus membros a rigidez cataleptica , e ficaram insensíveis aos belliscos e picadas, de modo que sem dôr aiguma pôde effectuar-se a operação. Foi só depois de ter-se-lhe
tirado de defronte o corpo brilhante, e com o auxilio de leve
fricção e insufflação de ar, que despertou-se uma das doentes,
vinte minutos depois de haver principiado o accesso cataleptico. Como vê-se, é o processo de despertar em tudo idêntico ao
empregado pelos magnetisadores para coin seus somnambulos.
Haverá ainda influencia da imaginação 1 Parece difficil.
Produziu-se certamente urn effeito pathologico, como vai demonstrar-nos o seguinte facto. O Sr. Michéa experimentou
sobre gallos e gallinhas, cujas cabeças conservava suspensas,
e sobre cujos bicos, partindo da raiz, traçara uma linha recta
com giz. Collocada a ave sobre um banco de páu pintado de
verde, ou sobre o vidro contíguo ao seu bico e á linha branca
prolongada sobre esse vidro, ou banco, no fim de alguns
minutos, o animal que antes da operação levantava-se com
força sobre os seus pés, e tinha grande mobilidade no olhar,
começou a fechar as palpebras, enlangueceram depois seus
músculos, e declararam-se a anasthesia e a catalepsia: não
sentindo o gallinaceo as espetadellas d'agulha. Foi o despertar
annunciado por um ligeiro grito, e, tomando seus primitivos
movimentos, procurou fugir. Ha mais de dous .séculos que
essa curiosa experiência fora descripta pelo padre Kircher,
sob o nome de actinobulismo, em sua Ars magna; sendo
porém inadmissível a explicação dada pelo sábio jesuita.
Achou-a igualmente o Sr. Guerry consignada com circumstancias, que não podem ser desprezadas, n'uma-obra hoje
rarissima, as Deliciai Physico-mathematicce de Daniel Schwenter, publicada em 1636. Era este meio tão conhecido
pelos pelotiqueiros, que transmittiam-no como um segredo
mágico para adormecer os gallos.
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Em presença de taes experiências, tantas vezes repetidas,
impossível é admittil-as como simples eífeito da imaginação.
Produz-se naturalmente uma verdadeira vertigem em consequencia da fixidade do olhar deslumbrado; e essa vertigem
era de ha muito conhecida, havendo-se delia apoderado a
superstição. Na primeira metade do XVI século imaginaram
que, ficando-se por muito tempo com os olhos fixos no embigo, e o espirito absorvido nesta contemplação , via-se a luz
divina, de que se rodeava Jesus-Christo sobre o Thabor.
Foram por essa razão appellidados de enphalopsychicos, ou
umbicilanos; e o singular processo que empregavam para
ver a Deus, fora já preconisado no XI século por um ábbade
do mosteiro de Xerocerca, em Constantinopla, por nome
Simeão, em seu Tratado espiritual, onde faz menção da
espécie de somno produzido por este methodo, e das visões
por elle alcançadas.
É portanto pela fixidade do olhar sobre um objecto de
natureza própria a attrahir a attenção , e a impressionar a
nossa retina, e pela absorpção do pensamento nessa contemplação, que declara-se uma vertigem, seguida da catalepsia. Na opinião dos physiologistas, tem esta pratica por
effeito causar uma hyperemia, o plethora do cérebro, que
é a sede do phenomeno. Vê-se muitas vezes o refluxo de
nervosa,
sangue no cérebro, acompanhado de certa excitação
determinar vários accidentes nevropathicos. Não tem outra
causa a hysteria nas moças, e mulheres cujas funcções petamriodicas não são convenientemente reguladas. Occasiona
O Dr.
bem certa hvperemia cerebral a excessiva attenção.
em epiBaillarger cita o exemplo d'um mancebo que cahia
o embaralepsia, se, lendo, encontrava uma palavra que
attenção da sua parte. Produz
casse,' provocando insólita
a retina; e o Dr.
o mesmo effeito uma viva impressão sobre
ter
Pierry conta que uma rapariga tornou-se cataleptica por
um celebre
olhado fixamente para o sol. Como faz observar
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n'uma nota endereçada á
physiologista italiano, o Sr. Tigri,
Academia das Sciencias, os processos usados pelos magnetisadores têm os mesmos effeitos que a hypnotisação, por isso
que se prescreve ao paciente ter a vista constantemente
dirigida para os olhos do magnetisador, collocado de ordiriario n'uma posição mais elevada, por isso que está de pé,
e o magnetisado deitado ou sentado. Determina esta attitude
no ultimo um strabismo convergente e prolongado, que, junto
á attenção que se lhe reco nmenda, lança-o n'um estado de
vertigem/idêntico ao que obteve Baird e seus imitadores,
vertigem que conduz á catalepsia.
Não são, pois, illusorios, os methodos empregados para
magnetisar; têm seu effeito porém diverso do que suppoemno os defensores do magnetismo animal. Consiste a sua virtude em determinarem excessiva attenção, que nas organisações nervosas e delicadas termina n'um estado hysterico,
ou cataleptico. Eis a razão por que só os individuos impressionaveis e nervosos são os próprios para serem magnetisados; não operando outrosim o hypnotismo senão nas
pessoas de igual constituição. Não obram do mesmo modo os
anasthesicos sobre todos os temperamentos; e ha quem seja
completamente rebelde á acção do ether e da amylena. Se tal
è a impressionabilidade, que a simples olhar, como o do padre
Faria, dotado de uma força e vivacidade que perturbam ou
aterram, os olhos do magnetisador desempenham o pape*
análogo ao do estojo de lanceta, ou da chapa de metal luzente.
É o que parece que succedêra ás religiosas de Loudun; o
olhar de Urbano Grandier punha-as fóra de si, e todos os
phenomenos da catalepsia e hysterica declaravam se nellas
apenas avistavam-no, sob o império do medo, ou da sympathia, capazes de perturbarem suas fracas imaginações.
Cumpre accrescentar que, uma vez manifestada a moléstia
nervosa, propaga-se ella pela imitação. Sabem todos os médicos
que são contagiosas as affecções deste gênero pela simples
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vista: a epilepsia, ahysteria, a loucura, não têm outra origem.
Descreveu Hecker a historia dessas curiosas epidemias, que
desenvolveram-se debaixo da influencia das crenças supersticiosas, e cujo interessante quadro traçou o Dr. Calmeil,
• na sua interessante obra sobre a Loucura. Declarou-se ultimamente no norte da Islândia uma affecção convulsiva, acomaos
panhada de hallucinações, com symptomas mui análogos
imaginações
precedentemente descriptos. Impressionadas as
de algumas infelizes moças por famaticasprédicas, cahiram
ellas em accessos de catalepsia, que foram tomados por extases sobrenaturaes, e communicações com a Divindade. Nina influencia
guetn ha, que por si mesmo não haja verificado—
bocejo —.
do exemplo nesse espasmo nervoso chamado
Pôde também o somnambulismonatural assumirão caracter
de um contagio; porque estabelecem recentes observações
a intima affinidade desse estado com a hysteria e a catalepsia.
Refere Pezzi que seu sobrinho fora acommettido de accessos
leituras
de somnambulismo, em conseqüência de prolongadas
sobre esta extravagante affecção, da qual igualmente particiserviço.
pára o criado empregado em seu
viNão nascem por certo caprichosamente os sonhos , ou
as
soes», que se manifestam durante as crises de quasi todas
com
ntvropathias : porquanto, estando em estreitas relações
as sensações particulares da hysterica, ou do somnambulo,
as
reflectem as preoccupações do seu espirito, e sobretudo
Segundo J.
modificações que em seu organismo se operam.
nos hypnoBaird, e o Sr. Azam, podem ellas ser provocadas
movitisados, cujos sentidos adquirem extrema agudeza, por
idéas que
mentos que se lhes façam executar, ou ainda pelas
occasião de obse lhes suggerem. Tenho tido muitas vezes
e que
servar que respondendo á uma pessoa adormecida,
sobre
a
falia durante o seu somno, póde-se leval-a pensar
sonhos. Póde-se
objectos que lhe servem de assumptò a novos
um facto análogo; e assim se
produzir nos somnambulos
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explicaria o phenomeno da suggestão attestada por pessoas
dignas de fé, e a que denominou-se communicação do pensamento.
A attitude dada aos somnambulos causaria nelles certas
visões, que se achariam então em conformidade com a idéa •
do magnetisador que lh'as communicasse. É certamente por
idêntico influxo do estado physico sobre o cérebro que vêmse os ebrios, ou as pessoas etherisadas terem constantemente
em suas hallucinações as mesmas illusões, ou preoccupações
delirantes. Cita-se o exemplo da casa de Tropéa na Calábria,
na qual aquartelou-se um regimento francez, local baixo e
insalubre, e onde sonhava com um cão preto quem ahi pernoitava. A influencia physica e moral dessa habitação levava
cada indivíduo ao mesmo estado physiologico, e por consequencia ao mesmo sonho. É quasi que invariavelmente inseparavel a loucura paralytica das idéas de grandeza e opulencia, que fizeram dar á primeira phase desta moléstia a
denominação de monomania ambiciosa. É uma nova prova
da dependência em que estão certas hallucinações das desordens particulares do cérebro , e do systema nervoso.
Essas correspondências significativas explicam as sympathias, e tornam possivel a producção concomitante *das
mesmas idéas nas pessoas de análoga organisação , ou collocadas nas mesmas condições physiol )gicas. Se, como observouAdam Smith, procede a sympathia menos do espectaculo da paixão do que da presença das circumstancias que
a provocam, com mais forte razão deverá ella nascer de
uma relação nas modificações da economia, de uma espécie
de harmonia preestabelecida entre dous temperamentos sujeitos a influencias physicas e physiologicas idênticas; sem
que haja precisão alguma da mysteriosa transmissão dos pensamentos, para explicar como a mesma imagem otferece-se
simultaneamente a duas imaginações. Ainda foram, porém,
mais longe: no dizer dos experimentadores (refiro-me aosde
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maior conceito, (como sejam o general Noizet e o Dr. Puel),
pôde o magnetisador suggerirao somnambulo uma opinião,
uma verdadeira idéa delirante, de que este fique por algum
tempo dominado; n'uma palavra, transmittir-lhe um sonho
á seu bel-prazer. Delicada é a verificação deste phenomeno,
porque é sempre fácil ao magnetisador enganar; e dous
homens de espirito, fervorosos partidistas do magnetismo animal, Deleuze e Puysegur, parece terem sido por mais de uma
vez mystificados desse modo. E ainda quando chegasse esse
veríamos
phenomeno a ser definitivamente verificado, não
nelle mais do que nova fôrma dos que já havemos estudado.
Existem indivíduos de tal maneira sensíveis, que, como
a idéa de
pondera o general Noizet, basta despertar-lhes
certas modificações da sua existência, para que se lhes reproduzam: e é oquesuccede no somnambulismo,quando
soffrem os nervos incrível excitação. Nos hypocondriacos e
hystericos vê-se nascer a dôr, e manifestarem-se os symptomas, pela mera convicção de que existe o mal. Não são
raros os casos de pessoas persuadidas de padecerem desta,
ou daquella enfermidade, apresentarem logo os symptomas
e desdessas enfermidades: bastando acalmar o seu espirito,
viar-lhesaattenção, para que desappareça o mal. Se pois,
como pretendem os observadores que acabo de mencionar,
nos somnambulos,
paralysias imaginárias foram provocadas
uma forte
e ainda sobre indivíduos submettidos ao império de
e
impressão, como acontecia no salão do abbade Faria, pore o systema nervoso ,
que o espirito reagia sobre o cérebro
teriam resultado
ás
para ahi produzir sensações idênticas que
explicar
de uma causa mórbida real. Serviria tudo isto para
de fé para serem mfluenporque os somnambulos necessitam
como preciados; não que seja esta fé um salvo-conducto,
a condição que
tende o charlatanismo, mas por ser ella
e o orestabelece mais intima connexão entre a imaginação
ganismo.
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Releva, porém, não esquecer que o phenomeno da suggestão não é ainda um facto sufíicientemente demonstrado,
aconselhando a prudência aguardar novos e concludentes
experimentos, antes de pronunciarmo-nos. Ainda não se
pôde, no actual estado dos conhecimentos, dar explicação
das circumstancias que acompanham o hypnotismo; o modo,
porém, por que se produzem os phenomenos que o determinam, ligam-no á classe das moléstias, que teve por caracter a
exaltação, ou o torpor quasi que simultâneo dos sentidos.
É um somno nervoso provocado, como a catalepsia somnambulica, por uma vertigem, e que expõe a sensibilidade
ás anomalias próprias das affecções nevropathicas.
Assim, o que poder-se-hia chamar de naturalismo do somnambulismo artificial, e as praticas empregadas pelos magnetisadores, são factos que sobresahem dos mais sérios e
críticos estudos. Nada têm de commum com os milagres e
com a magia os phenomenos a que alludimos: entram na ordem natural, bem que accidental, das cousas; porque tambem
os accidentes têm suas leis. Longe de contrariarem as noções
que nos fornecem a observação e a experiência, alargam pelo
contrario o seu circulo: não nos transportam ás elevadas regiõesdo sobrenatural, deixando nos no firme terreno dos
phenomenos terrestres, para onde só sabemos dirigir-nos.
Convenho em ser este terreno monótono e semeado de
abrolhos; convidando-nos a imaginação para remontaramnos ás nuvens. Quem porém suecumbe á essa tentação encontra quasi sempre a sorte de Simão Mago, e abala-se a razão
na queda, se de todo não suecumbe. As theorias psychologicas
que se quizeram basear nas especulações mystico-magneticas
são empresas deste gênero, sempre imprudentes e não raro
funestas. O erro dos adeptos do magnetismo animal foi o
de associal-o a observações cujo valor compromettiam-no.
Uma vez voltado para o infinito, não vê o homem mais do
que suas próprias sensações, nada podendo tactear, nem
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comprehender: olha-o como para um espelho de augmentfr,
que lhe transmitte a sua própria imagem. As hallucinações do
sonho, da catalepsia, do êxtase edo somnambulismo, são
como as mesas gyrantes e fallantes, que não respondem senão
ao que temos no pensamento, no temor, ou na esperança.
Existe certamente em nós mais alguma cousa do que essa
matéria inerte e inintelligente, que será prezados vermes e
se decomporá em imperceptivel pó; porém o principio mys»
terioso, que nos anima tanto, intervém nos actos da vigília,
como do somno cataleptico ou magnético. Neste ultimo estado
torna-se a alma muito mais vezes ludibrio da imaginação e
dos sentidos; pois que passiva é a vontade. Soffre forçosamente o nosso espirito a influencia das imagens que fazem
nascer os movimentos espontâneos da fibra cerebral, ou nervosa: entramos, até certo ponto, pelo somno na vida instincUva, insciente de si, como a dos animaes: a razão, essa sublimé conquista da experiência, esse producto completo do
juizo, escapa-nos, ou envia-nos então uma luz que apenas
serve para lançar-nos na incerteza sobre o verdadeiro caracter
das visões, que nos rodeam. Perde por ultimo a nossa pessoa
o sentimento da sua identidade, uma das mais rigorosas
sem cessar
provas de que o eu é distincto de um organismo
renovado e transformado; porque, ao despertar-se o somnambulo, e algumas vezes o sonhador, tudo esquece, e parece-lheque outro indivíduo disse e fez tudo o que a seu
respeito ouve referir.
Não é portanto nesses anômalos estados em que reduz-se
o homem a um ente instinctivo, espécie de autômato, que
Deus, a suprema e eterna razão revela-se-nos ; porque então
estaria o bruto mais vizinho á Divindado, do que o homem.
Cumpre procurar no somnambulismo cousa diversa. Instruenos este phenomeno das intimas relações do organismo com
a intelligencia, de certos meios de descobrir o poderio de
uma economia perturbada e enferma sobre a imaginação,
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suas creações, quando
que pede ao corpo os elementos de
cessa o espirito de fornecer-lh'as, pela sua regular e extrema
actividade. É igualmente o magnetismo animal um meio de
dar ao systema nervoso certa acção que lhe falta, ou acalmar
uma excitação que o exhaure. Foi por muitos médicos emas
pregado no curativo das moléstias nevropathicas, para
quaes era a therapeutica impotente: procurou allivio a dores
excessivas, e somno reparador, após prolongadas crises;
supprindo em alguns casos o uso dos anasthesicos. São estes
relevantes serviços que fazem-no digno do nosso reconhecimento.
Esclarecer o homem sobre a natureza do elasterio, a que
obedece seu organismo, mitigar seus soffrimentos, eis por
certo virtudes que faltam a muitas philosophias, e de que se
honram muitas sciencias.
Reclamam elles para o magnetismo animal alguma cousa
mais do que o desdenhoso indifferentismo que mostramos aos
charlatães, e que seria injustificável logo que homens honestos e graves apresentam-nos factos, cujo estudo por longo
tempo os occupára.
Alfredo Maurv.

(Extraindo da Revista dos Dous Mundos.)

ASTRONOMIA
Sur Ia nouvelle planète annoneée entre Mereiire
et le Solell (*).

l.° Uobservation du Dr. Lescarbault est fausse.
Je vois dans le compte rendu de Ia séance du 2 Janvier
1860, une lettre du Dr. Lescarbault qui annonce avoir vu
passer le 26 Mars 1859 dans Ia région voisine du pôle nord du
soleil un point noir, parfaitement rond, et qu'il atlribue au
passage d'une planète devant le soleil.
A Ia lecture de cet article, je me suis empresssè de vérifier
dans mes notes si je n'avais point observe le soleil lé même
jour, vu que vers cette époque, c'est-à-dire, depuis Janvier
jusqifà Aoút 1859, j'ai fait dans Ia baie de Rio de Janeiro
à S. Domingos de três nombreuses observations, ayant pour
but de determinei* le décroissement de 1'intensité lumineuse
du soleil depuis le centre jusqu'au bord et de 1'équateur aux
ultépôles. Les rèsultats de ces observations seront publiés
rieurement dans un ouvrage sur Ia constitution physique du
soleil, auquel je travaille dèjà depuis long temps et dont j'ai
Ia « Science » en
le
publié quelques fragments dans journal
1858.
Or, le 26 Mars je trouve deux séries de comparaisons, Ia
relative du centre
premiere de li1' 4m à llh 20m surl'inlensité
astrônomo, Mr. Em.
(*) Publicamos este importante trabalho do distinctoapreciado
dentro e fora
e
conhecido,
ser
elle
Liais, em francez, para que possa
doBrazil.
(OEdttor.)
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et du bord du soleil, Ia seconde de midi 42,n à 1' I7m pour
Ia comparaison des pôles et de 1'équateur. L'intervalle entre
les deux séries est dü à des nuages.
En ayant égard à Ia différence de 3 heures entre les longitudes d'Orgères ou a observe Mr. Lescarbault et S. Domingos,
on trouve que 1'entrée du point noir d'après son observation
d'entrée aurait eu lieu à l1' 5m de S. Domingos, et celle de
sortie à 2h 23m du même lieu. A lh 17m de S. Domingos, Ia
tache était donc entrée sur le soleil à Orgéres depuis 12'", et
d'aprèsla vitesse de sa marche d'après Mr. Lescarbault, elle
aurait avance de l',4 sur le disque, de sorte que sa plus petite
distance au bord du soleil eút èté de plus de 20 secondes
d'arc. Cette quantité est trop grande pour que Ia différence
des parallaxes d'Orgères et de S, Domingos eút pu 1'anéantir,
eten conséquence, quandj'ai fait ma dernière comparaison
j'aurais dü voir sur le soleil le point noir en question s'il y
avait été à Orgéres, et cela d^utant plus que d'après Mr.
Lescarbault, ce point est entre à environ 11° du pôle nòrd
du soleil, région que j'explorais. Or, est-il possible que dans
un travail fait pour des recherches sur Ia constitution physique
du soleil je n'aurais pas remarque une tache du soleil à 79°
de son équateur et cela avec un grossissement double de celui
qu'employait Mr. Lescarbault, et quand pour chaque comparaison je visitais avec soin Ia région solaire pour tenir compte
de ses variations apparentes d'intensité par les rides et les
lucules ?
Je suis donc en mesure de nier de Ia façon Ia plus nette
et Ia plus positive le passage d'une planète sur le soleil à
l'heure indiquée. Cest au reste ici le lieu de faire remarqueiune contradiction notable qui existe dans Farticle de Mr Lescarbault.
Dans .sa lettre, il presente ses observalions comme sil
avait observe réellement 1'entrée sur le disque solaire; après
avoir donné l'heure de cette entrée, il ajoute: 1'erreur
possible
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est de 1 à 5 secondes moyennes qu'il faudrait ajouter, tandis
qu'il donne pour errcur possible à la sortie de 1 à 3 secondes
moyennes qiíil faudrait retrancher. L'erreur sur 1'entrée
n'excède donc guère celle sur la sortie, et par leurs grandeurs
ces erreurs sont celles que les astronomes donnent généralement aux passages de Mercure, celles d'entrée à peu-près
doubles toujours de celles de la sortie. II est donc parfaitement évidentque Mr. Lescarbault apresente etentendu présenter son observation comme ayant réellement observe l'entrée.
Or,Mr. Le Verrier, quand il l'a consulte sur ses observalions, n'a pas manque de lui en faire 1'observation; car si
pour une planète attcndue, comme Mercure ou Venus dans
leurs passages, on peut saisirla moindre impression, surtout
sur le
par 1'avantage que l'on a de concentrer son attention
il n'en est pas
point solaire oíidoit avoir lieu le phénomène,
de même quand il sagit dune planète inconnuequi a dü se
êtrevue, après quoi
projeter sur le soleil en totalitépour
1'observateur qui nattendait pas le phénomène a dú rechercher la seconde à sá montre et se prèparer à 1'observation.
Or, devant la remarque de Mr. Le Verrier, Mr. Lescarbault
s'est retracté, comme il resulte de la phrase suivante de Mr.
Le Verrier:
« Mr. Lescarbault a bien voulu nous permettre d'examiner
dansleplus scrupuleux détail les instruments dont il s'est
servi, et il nous a donné les explications les plus minutieuses
sursestravaux et en particulier sur toutes les circonstances
du passage dune planète sur le soleil.- L'entrée elle même
n'a point élé observée par lui; la planète avait déjà parcouru
du soleil au moment ou
quelques secondes sur le disque
de la
Mr Lescarbault l'a aperçue, et c'est en tenant compte
vitesse qu'il a reconnue, qu'il a jugé le moment de 1'entrée.»
avec la manière dont
Or ceei est en contradiction manifeste
23
r. a. ni
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de Ia
Mr. Lescarbault a presente 1'entrée. En effet, il resulte
les
description même de ses instruments qu'il n'avait pas
moyens de mesurer une distance de Ia planèteau bord, mais
seulement ceux de déterminer des angles de position. Le
calcul de 1'entrée ayant été fait aprèscoup, n'a pu être fait
en consêquence que sur une estimalion de cette distance. Or,
diamètre de sa
par les incertitudes qu'il laisse à Vestime du
.'impossibilite
planète, Mr, Lescarbault reconnaít lui-même
d'une lelle estimation exacte. II règne dans ses expressions à
cet égard une incertitude de pius de moitié de Ia valeur Ia
forte
plus probable, ou de plus de deux secondes. A plus
raison dans festime de Ia distance de Ia planète au bord
avait-il conscience de pouvoir se tromper de 2 ou 3 secondes
ou même plus, puisque Ia planète, dit Mr. LeVerrier, était
déjà entrée de quelques secondes (on ne donne même pas le
nombre estime), et cette erreur pourrait être en plus ou en
moins.
Or, Ia planète supposée employant 11 secondes de temps
environ à parcourir une seconde sur le disque solaire, il en
resulte que d'après Ia vitesse observée, et Vestimation de Ia
distance, 1'erreur possible sur 1'entrée présentée comme le
fait Mr. Le Verrier eüt été de 20 à 30 secondes et même plus,
et cela en pius on en moins.
Si donc, dês 1'abord Mr. Lescarbault avait entendu présenter son observation comme il l'a dit à Mr. Le Verrier, il
aurait dit après 1'indication de 1'heure d'entrée : V erreur possible est de 20 à 30 secondes en plus ou en moins, au lieu
de 1'erreur possible est de 1 à 5 secondes moyennes qüil faudrait ajouter. II resulte de cette comparaison des textes que
1'observation du Dr. Lescarbault est partiellement fabriquée
après coup, et dès lors, il n'y a pas plus de raison pour
qu'elle ne le soit en totalité. Par conséquent, elle ne mérito
aucune créance, même abstraction faite des observations sirnultanées. En présence de cette contradiction, il y a lieu aussi
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au sujet du retard apporté à Ia
publication, d'être moins indulgent que Mr. Le Verrier qui avait intérêt à ce
que l'on
accordât créance à Mr. Lescarbault. Porquoi en effet,
après
une pareille découverte, ne pas appeler de suite les
efforts
combines dcs astrônomos de tous les
pays à chercher le retour
de cette planète ? Si Mr. Lescarbault eut
possédé une observalion réelle de cette importance, il faurait
publiée depuis
long temps. Ne doit-on donc pas supposer
que c'est parce
1'attention
a été appelée sur ce sujet par le travail de
que
Mr. Le Verrier sur le mouvement du
perihélie de Mercure,
certain
d'ailleurs de trouver de 1'appui, il a voulu arriver
que
de suite à Ia célébrité ?
2.° Gontrairement à 1'assertion de Mr. Le Verrier, toute
planète plus rapprochée du soleil que Mercure, serait plus
visible hors du soleil dans les lunettes que cette dernièreplanète, à Ia seule condition de présenter un disque sensible.
Une observation facile prouve donc qu'il n'existe
pas de grand
planète entre Mercure et le soleil.
La visibilité des étoiles et Ia visibilité des planéles en plein
jour dans les lunettes sont régíées, comme le fait remarquer
Arago, par des lois différentes. Pour ces dernières, pourvu
qu'elles présenlent un diamétre sensible dans les lunettes, Ia
visibilité ne dépend nullement de ee diamétre, mais uniquement de 1'éclat de Ia surface, et par conséquent elle augmente
avec le rapprochement du soleil. Ainsi Júpiter malgré son
diamétre ne peut être vu de jour au méridien que le matin
et le soir quand le soleil est peu élevé sur 1'horizon; Mars,
quoique beaucoup plus petit, peut dans des cas favorables être
vu jusqifà 2h de différence d' AK du soleil; Venus se voit
plus près encore, mais Ia seule planète'que l'on puisse suivre
dans le voisinage pour ainsi dire du soleil, est Mercure.
Je 1'ai observòe une foismoi-même à Io du soleil, et d'autres
astronomes ont fait des observations semblables.
Toute planète plus rapprochée du soleil que Mercure será
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et par suite présentera plus pres du
pius fortement éclaifée,
sqleil encore sur Ia région atmosphérique, oú elle se projetera
Texcès de 1/64 de lumière qui peut Ia rendre visible.
Admettons donc pour Ia planète de Mr. Lescarbault Ia
distance qui resulte de ses observations, c'est-à-dire, Ia distance de 1,427, il est facile de calculer que 1'éçlat. qui est en
raison inverse des distances será 7,36 plus grana pour Ia pianète en question que pour Mercure.
Cela pose, admettons pour limite de visibilité de Mercure
Ia distance de Io au soleil. A cètte distance, 1'intensité # Ia
surfaçe de Mercure será donc égale à celle de l'atmosphère
celle
plus 1/64 de cette dernière ou 7,47 fois plus grande que
de l'atmosphère à Io de distance du soleil. Elle présentera
donc sur une atmpsphère plus lumineuse de 7,36 fois que
1'atmosphère à Io du soleil 1'excès de 1/64 de lumière qui peut
Ia rendre visible.
'
Or, les expèriences photomètriques d'Arago nous ont appris
que Tatmosphère solaire est õ"une intensité à peu prês constante dans une étendue égale au diamètre solaire, ce qui
indique que 1'int.ensitè varie três lentement dans le voisinage
de cet astre. Quelques expèriences m'ont au reste indique
qu'à 3.0' du soleil, 1'intensité est de 2 à 3 fois plus grande au
plus qu'à 1°. Donc avec rintensité en question, Ia planète de
Mf. Lescarbault pourra.it être vue hprs du soleil à peu près
jusqtfau çontact avec cet astre, pourvu qu'on rait son disque
hpysdu çhajnp. Donc elle serait visible en permanence avec
les lunettesEn visitant les environs du soleil avec soin, en faisant déçrire à Ia luhette une série de cercles de plus en plus grands,
autour de cet astre., on ne peut manquer de voir Ia planète,
si robservation est faite seulement 2 jours consécutifs, pour le
cas oú le prémier Ia planète aurait été derrière le soleil. Tout
le monde peut répéter cette observation qui donne un résultat négatif.
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Le genre d'observation que je viens dindiquer prouve non
seulement que Ia planète de Mr. Lescarbault n'existe pas, mais
il fait voir en plus qu'il n'existe aucune planète dans le voisi"assez
nage du soleil,
grande pour qu'on puisse observer sòn
passage sur le disque, du moins avec des grossissements
modérés; car toute planète qui serait vue en projection sur
le soleil, aurait un diamétre sensible plus grand même qu*il
ne paraitrait sur cet astre à cause de 1'irradiation.
Quant à Ia planète de Mr. Lescarbault, elle avait d'après
lui ün diamétre três sensible: « La planète, dit-il en effet,
parati comme un point noir d'un périmètre circulaire bien
arrêtè,» et plus loin «j'ai Ia conviction que quetque jour on
verra repasser- devant le soleil un point noir parfaitement
rond. » Ces indications si nettes sur Ia forme , indiquent un
disque bien marque, comme au reste son estimation à vue
dü diamétre qu'il compare au quart de celui de Mercure dans
ses passages 1'indique égalernent. Cette planète serait donc
nettement accusée par le genre d'observation que je viens de
ràpporter, et c'est une nouvelle preuve de sa non existencé,
et même de celle de toute autre analogue.
Quoique devant être visible dans le voisinage immedíat o!u
soleil, les planètes du genre de celle de Mr. Loscarbault
deviendraient de plus en plus brillantes en s'en éloignant. àu
dela de Ia limite oú on peut voir Mercure, c'est-à-dire, au dela
de Io leur éclat ne pourrait manquer de frapper Tobservateur le moins attentif.
Je dis maintenant que Ia planète de Mr. Lescarbault, si elle
existait, serait visible à 1'oeil nule soir après le coucher dü
soleil et le matin avant son lever, quand elle est dans les envírons de sa plus grande élongation.
En effet dans ma traversée de France à Rio de Janeiro eií
Juin et Juillet 1858, j'ai tous les soirs et même fréquemment
le matin fait des observations suivies sur le crêpuscule; ob^
servations, dont j'ai même communiqué antérieurement le
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résultat à 1'Academie. Or, en même temps que je nfoccupais
du crépuscule et de Ia lumière zodiacale, j'ai toujours porte
une attention spéciale aux régions voisines du soleil, afin de
voir si je n'apercevrais pas quelque comete ou planète. Dans
ces observations, j'employais une petite lunette de Galilée du
grossissement de 3 fois, vu Ia difficulté à bord par suite des
mouvements du navire, de pouvoir faire des recherches avec
mes autres instruments.
Or, je trouve dans mes notes que le i í Juillet par Io de latitude sud et 28 de longitude ouest, apròs le coucher du soleil
j'aperçus Mercure sans d'ailleurs le chercher d'abord avec ma
lunette; puis en fixant Ia même région à 1'ail nu, je Ia distinguai à environ 4o au dessus de 1'horizon. En faisant au
moyen des éphémérides le calcul de sa distance au soleil, à
cet instant, il est facile de voir qifelle était de 7o 10' et que
son diamètre vu de Ia terre soustendait seulemenl un angle
de 5", et était" plus de deux fois plus petit que son diamètre
dans ses passages sur le soleil. Le 16 Juillet par 5o de latitude
sud et 31° de longitude ouest, Mercure était aperçue dans le
crépuscule sans difficulté et au premier coup d'o3il. II était
alors à 9o 15 du soleil. II resulte de ces observations que dans
Ia région équatoriale, Mercure peut être vu le soir après le
coucher du soleil dès que sa distance angulaire à cet astre
approche de 7o. Dans ce cas Ia planète ne présentant
pas de
disque appreciable, Ia visibilité dépend de Ia lumière totale ,
c'est-à-dire, à Ia fois du diamètre et de 1'éclat superfície!.
La planète de Mr. Lescarbault a d'après son estimation un
diamètre inférieur au quart de celui de Mercure dans son
passage sur le soleil, c'est à-dire, un diamètre de moins de 2",5.
Avec le grossissement de 150 fois qu'il employait, le diamètre
de 2",5 lui aurait paru soustendre un angle de 6' 15", et même
moins, 4 à 5' au plus en tenant compte de 1'irradiation. Or,
remarquant qu'une minute est Ia limite de visibilité à laquelle
on ne peut distinguer aucune forme, et que lestermes dont
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s'est servi Mr. Lescarbault unpoint noir parfaitement rond,
un périmètre bien circulaire, bien arrete, indiquent nécessairement un diamètre de 4 â 5 minutes au moins, on voit
que son estimation que Ia planète serait inférieure au quart
du diamètre de Mercure projete sur le soleil est un peu faible
par rapport à sa rédaction"et on se trouve force d'admettre que
cette planète soustendait au moins 2",5 pour paraitre avec le
grossissement employé comme un disque bien arrêté et parfaitement circulaire.
Ce diamètre de 2",5 est Ia moitié de celui de Mercure le
jour que je fai aperçue à 79 du soleil. La surface de Ia planète
serait donc aussi le quart de celle de Mercure le même jour,
mais comme 1'éclat est 7 fois 36 plus grand par feffet du
rapprochement du soleil, on voit que Ia lumière totale envoyée
à Ia terre par Ia planète Lescarbault devait être double à peu
près de celle de Mercure le 14 Juillet 1858. Donc, comme Mercure était dans ce dernier cas visible à 7o 10' du soleil près
de 1'équateur oíi cet astre s'abaisse rapidement sous 1'horizon,
il s'ensuit qu'on peut afíirmer avec certitude que Ia planète
Lescarbault doit être visible sous 1'équateur dès qu'elle est à
5 à 6° du soleil, et par conséquent en approchant 1'époque de
sa plus grande élongation qui serait de 8o, et lorsqu'elle a
atteint cette plus grande élongation elle doit être très-brillante.
La visibilité à 1'oeil nu soit avant le lever du soleil, soit après
le coucher de cet astre, aurait lieu alors pendant plus de Ia
moitié de Ia révolution de cette planète, c'est-à-dire, pendant
5
plus de Ia moitié du temps. On Ia verrait alors pendant jours
environ après le coucher du soleil, elle disparaitrait 5 jours
et paraitrait 5 jours avant le lever et disparaitrait de nouveau
environ 5 jours pour reparaitrele soir. II s'ensuit donc qtfune
série d'observations du ciei dans Ia zone intertropicale après
le coucher du soleil, prolongée pendant plus de 5 jours seulement avant le lever et après le coucher du soleil, ou bien 15
Ia ferait aperçevoir.
jours après le coucher de 1'astre seule,
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Or, mes observations en considérant seulement lapartie faite
dansletrajetdu tropique du câncer au tropique du capricorne
forment une série beaucoup plus longue dans laquelle je
tfaurais pas manque de voir Ia planèle Lescarbault, ou toüte
autre planète semblable, s'il avait gxisté des astros de cette
nature. De plus, depuis 18 móis que je suis au Brésil, j'ai bien
des fois eu Foccasion de répéter ces observations. Au reste en
pareil cas on ne serait pas venu jusqtfau 19e siècle sans
lesvoir, et les nombreux observateurs qui cherchent sans
cesse des cometes le matin et le soir dans les envifons du
solei!, tfauraient pas manque de découvrir Ia planète de Mr.
Lescarbault, ou 1'anneau de planètes de Mr. Le Verrier, s'ils
etaicht des réalités.
à.° Dans les eclipses de soleil, Ia planète de Mr. Lescarbault n'a pas été vue.
Pendant 1'èclipse du 7 Septembre 1858àParanaguá, ün
soin très-graud à été apporté par Ia Commission Scientifiijue
pour reconnailre les étoiles qui pouvaient être visibles. Les
envirotis du soleil ont été explores avec soin,
pour voir s"il
tfyaúráitpas quelque comete. Or, tous les
poihts lumineãx
àperçussur Ia tótalité du ciei ont été reconnus
pour Mercüre,
Venus ou des étoiles, et ils sont designes dans le rapport de
lá Commission.
Le prèparatèur des plaques photographiques
qui sortait de
^1'obscurité
et devait par suite, conformément à Ia remarque
de Mr. Faye, avoir les yeux plus sensibles encore
que les
autres personncs à Ia lumière, a remarque les étoiles lors(Jü'il
àregardé le phénomène en sortant de Ia chambre obscure
avec les plaques préparées que je me
proposais de tirer. Ila
vu Mercure, mais n'a pas vu plus
que les autres personnes un
còrtége de planètes autour du soleil.
Le genre d'observation demande par Mr. Faye existe dõnc,
età moins de faire Ia supposition
que tout fanneaü de pianètes de Mr. Le Verrier serait venu se
placer juste derrièfe le
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soleil au moment de 1'éclipse, ce qui bien que pòssibíe â
süpposer pour quelques uns ne peut être admis par Ia tôtalftè
de ces corpuscules; 1'éclipse de Paranaguá fournit le moyen
de répondre nóg«ativemenl à 1'existence des planètes en quêstion.
A ce sujet, il est bon de pré munir les observateurs de
1'éclipse de 1860 qui s'amuseraient à chercher des planètes,
conlre une apparence qui pourrait se prodhire et qui pourrait
les tromper. Deux fois un point lumineux a élé vu sur le
disque de Ia lüne dans des eclipses par UUoa et Mr. Vali.
Cette apparence parait due à des rèfractions anormales ou une
sorte de mirage, qui aurait porte 1'image d'un point dn soletl
dans cette direction pour Vobservateur. II pourrait donc se
íaire que des points semblables pussent d'unestatiOn paraftre
hors des deux disques.
Une teile apparence neprouverait donc Pexistence de pianètesqu'àlacondiction de se reproduireidentíquedansdi'
verses stations.
íl resulte de tout ce qui precede qu'il n'existe pas entre
Mercure et le soleil de planète assez grande pour être vue
projetée sur le soleil avec des instruments d'un grossissement
modéré. Le mouvement du périhèlie de Mercure, s'il est dü à
des planètes circulant entre le soleil et Ia terre, ne peut donc
multftude de peites
protenir que des efforts combines tfune
sur le soleil Mmxü êtte
planètes. Mais alors les passages
frequents. Comment donc se fait-il que les observations conscientieuses des nombreux observateurs qui snrtout €eptffs
du soleil aveesoin et
quelques annèes observent les taches
insti umenls puissanís n'aieut
presque en permanence avec des
fait-il aussi que quand avec
pas vu ces passages. Comment se
les mêmes instruments on a explore les règions veisines du
soleil avec W de soin pour tacher de voir Ia couronne ou
des flammes rongeâtres, on n'ait rien vu, puisque ces planètes
devraientêtretrès-brillantes? Comment aussi se fait-il que
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dans les eclipses on n'ait pas vu Ia couronne solaire remplie
de points brillanls ainsi que les régions voisines du soleil,
lorsqu'on s'est arrêté aux moindres détails de ces apparences ?
II ne faut pas perdre de vue que depuis un siècle surtout
les observations du soleil et les dessins de ses taches ont eu
lieu par milliers.
Dans toute cette immense quantité de matériaux on ne
trouve rien qui permette d'admettre 1'existence de corpuscules
tournant autour du soleil. Les observations de Pastorff, rapportées par Mr. Hervick dans sa communication à 1'Institut du
21 novembre 1849; dans lesquels cet observateur à remarque
quelques taches qui ont éprouvé un grand déplacement en
peu d'instants sur Ia surface solaire, se lient à une autre
classe de phénomènes; les changements rapides qui ont lieu
quelques fois à Ia surface du soleil. On a même vu plusieurs
fois des taches naitre et disparaitre pendant que 1'observateur
avait 1'oeil à Ia lunette, et même une tache disparaitre et
paraítre un peu plus loin; ou de grandes taches changer
rapidement de forme. 11 ne faut pas confondre ces apparences
vues par Pastorff avec desplanètes passant sur le soleil.
Onest donc fondé à conclure que, si l'accroissement du mouvement du périhélie de Mercure est dú à Pattraction dematière
comprise entre le soleil et cette planète, cette matière ne forme
pas des planètesproprement dites; elle est a 1'état de poussière
cosmique et ferait dès lors partie de Ia nébulosité solaire ou
lumière zodiacale.
3.° Ce n'est qu'en supposant aux observations astronomiquês une précision dont elles ne sont pas susceptibles,que Mr.
Le Verrier àsupposé Pexistence d'une forte perturbation entre
Mercure et le soleil.
Le mouvement du périhélie de Mercure à été dèduit des 21
passages observes de cette planète. Mais dans ce travail, il
eüt été important de tenir compte de Ia réfraction qui, comme
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jefai fait voir dans un mémoire récent, change le lieu d'oúla
projection de Mcrcure sur le bord du soleil est vue en un
instant donné. En refaisant le calcul de cette manière, on
trouverait nécessairemcnt pour expliquer le mouvement de
Mercure, un mouvement du périhèlie un peu différent de
celui qu'indique Mr. Le Verrier. Lesobservationscomportent
'pourrait
d'ailleurs des erreurs três notables, et on
par un mouvement du périhèlie un peu plus petit que celui que suppose
Mr. Le Verrier, les représenter d'une manière satisfaisante, et
dès lors ce mouvement pourrait ôtre explique en supposant
Ia masse de Venus plus grande d'une douzième à une quinzième.
11 est vrai que dans ce cas, Ia variation séculaire de 1'obliquite de 1'écliptique serait un peu modiflée et introduirait des
erreurs de i",4 sur Ia mesure de 1'obliquité. Lorsqu'on remarque: Io, que les observations des bords du disque solaire
donnent lieu à des équations personnellestrès-fortes;2°, qu'en
Europe ou ont étés observes les 7 solstices d'oü Ia valeur de
robliquité est déduite, le soleil est très-bas en hiver et dans
une zone ou les réfractions sont très-fortes; 3o, que les diverses tables de réfraction présentent entre elles des différences déjà plus grandes; 4o, qu'on n'a pas encore determine
si les mêmes tables conviennent au jour et à Ia nuit; 5o, enfln, que le nombre des solstices en question n'est que de 7 :
onestbicn force d'admettre Ia possibilite d'erreurs de cette
surtout si on ajoute
grandeur, et mêmes d'erreurs plus grandes,
une
aux considérations precedentes Ia remarque que pour
de
même étoile. telle que Ia polaire, deux pointes distantes
ramenées au méridien, des difféquelques minutes donnent,
rences de hauteur qui peuvent atteindre deux secondes. ^
surfobliII suffirait d'admettre une erreur possible de 2",5
d'un dixième Ia masse de
quite de 1'écliptique pour augmenter
Mr, Le
Venus et expliquer Ia totalité du mouvement que
d'après ce qui
Verrier trouve au périhèlie de Mercure. Or,

S.L.R.
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Mr. Le Verrier
precede une teHearreur est admissible quoique
Ia rejette. Mais comme il n'y a pas lieu de supposer toutes les
erreurs sur f obliquité de 1'écliptique, et qu'il y on a bien aussi
sur les passages de Mercure, il ne resulte qu'avec lime. augmerttation moindre de Ia masse de Venus on rend aisément
cosiptedes deux choses avec une approximation pias grande
de Mercure.
pour 1'obliquitè et süffisante pour les positions
€'êstdone, en supposant aux observations astronomiques
une prècision dont elles ne sont pas susceptibles, que Mr. Le
Verrier a émisTopinioo de Ia necessite deplanètes entre ie
soM et Mercure pour expliquer le mouvement da périhélie
de cette dernière.
Âu reste en renonçant à 1'invariabilité des mouvements
moyens qui suppose Ia constance des raasses et que rien
ne protwe, on peut encore expliquer les positions de Mercure, sans supposer un mouvement si grand de son périhélie.
Emm. Liais.

Fremière approximation des élément» de Ia COmete déeouverte & Ollnde le «6 Févrler i»60, par
Mr. Emm. liais.

1,20
Distance du périhélie. —
80° 5'
Iaclinaison
Longitude duno3UdasGend. 324° 0' > Equinoxe moyen du
Longitude du périhélie.... 174° 2' \ ler Janvier 4860.
16Février à 23h48mtemps moyen
Passageau périhélie
d'01inda.
direct
Sens du mouvement:
»

Ces êléments quirecevront ultérieurement les corrections
indiquées par les observations futures, ont été déduils des
observations faites par Ia mèthode du microinètre circulaire.

HISTORIA

A estatua da illia do Corvo.
E quer na nuvem própria que te indico
Que esse cadáver meu vá transportado
E na ilha do Corvo do alto pico
O vejam n'uma ponta collocado;
Onde acene ao paiz do metal rico,
Que o ambjciosp europeu vendo indicado
Dará logar que ouvida nella seja
A doutrina do Céo e a voz da Igreja.
(Caramor.' —f Gantp I, E$t. 63.%)

O martello demoli dor da critica histórica tem destruído ei».
nossos dias os vetustos monumentos do erro e da superstição:
os faetos, que melhor averiguados pareciam, os axiomas pe«
triücados pelos séculos têm sido submettidos á analyse, a cuja
luz. electrica hão poucos resistido.
Impiedadel exclamam alguns; é desf arte profanar o passado, e expor ao ridículo as venerandas tradições de nossos
legendas, são, respoa-,
pais.—As tradições, convertidas em
deremos nós, excellentes para o romance, para as baladas e
canções, que formam a poesia do povo; não podendo pocém
aspirarem os foros da historia, nem com etla cumpre que
confundidas sejam. Resentem-se os chronistas e historiaâoiies
antigos da falta de critica; acolhiam os boatos com a§acü|daclfí dos modernos jornalistas, e sem se darem ao teabaJho
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de examinarem os princípios, apressavam-se em tirar as conclusões: tal é seu mór defeito.
Escolhemos para assumpto deste estudo uma dessas tradições, que mereceu a honra de ser acolhida por graves autores,
passando até nós com a aureola da verdade.
Da fama era que no cimo d'uma montanha da ilha açoriana, denominada do Corvo, achàra-se a estatua d'umhomem montado em um cavallo sem sella, com a cabeça descoberta, a mão esquerda collocada sobre a cri na do cavallo ,
e a direita estendida para o Oceidente, como para indicar
aos navegantes essa direcção. Accrescentava-se que era essa
estatua de pedra, em cujo pedestal da mesma pedra viam-se
alguns caracteres desconhecidos.
Vejamos como um dos nossos primeiros chronistas, Damião
de Góes, refere esse achado, na sua Chronica do Principe D.
João, publicada em Lisboa no anno de 1567, á fl. 9, v.
« Hos mareantes lhe chamam — ilha de marquo—, porque com ella (por ter uma serra alta) se demarqã , quando
vã demandar qualquer das outras. No cume desta serra, da
parte do Noroeste, se achou nua estatua de pedra, posta
sobre umalagea, que era hum nome em cima de hum cavallo
em osso, e o home vestido de nua capa quam bedem, sem
barrete, com nua mão na coma do cavallo, e o braço direito
stendido, e os dedos da mão encolhidos, salvo o dedo segundo, a que os Latinos chamam index, com que apontava
para o Ponente. Esta imagem que toda sahia maciça da mesma
lagea, mandou el-rey D. Emanuel tirar pelo natural por um
seu criado debuxador, que sc chamava Duarte Darmas, e depois que viu o debuxo mãdou hum homem engenhoso, natural da cidade do Porto, que andara inuito em França e
Itália, que fosse á esta ilha para cõ aparelhos que levou tirar
aquella antigualha, ho qual quãdo delia tornou dixe a el-rey
que a achara desfeita de nua tormenta que fizera o inuerno
passado. Mas a verdade fòi que a quebraram por máo azo, e
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trouxeram pedaços delia,— s. a cabeça do home, e ho braço
direito cõ a mão e hua perna, e a cabeça do cavallo, e hua
mão que slaua dobrada e aleuantada, e um pedaço de hua
perna, ho que tudo steue na guarda roupa del-rey alguns
dias, mas ho que se despois fes destas cousas, ou honde se
puseram eu namho pude saber. Esta ilha do Corvo, e santantam foram de Joarn dafonseca, scriuam da fazenda dei rey
D. Emanuel, e delle has herdou seu filho Pero dafonseca,
scriuam da chancellaria dei rey D. João terceiro, seu filho,
ho qual Pero dafonseca no Anno de Mil C.XXIX, has foi ver,
e soube dos moradores que na rocha abaxo donde stiuera a
statua, stauam talhadas na mesma pedra huas letras, e por
ho lugar ser perigoso pera se poder hir honde o letreiro stá,
fez abaxar algus homes per cordas bem atadas, hos quaes
imprimiram has letras que ainda ha antigüidade de todo
nam tinha cegas, em cera que pera isso levaram, contudo
has que trouxeram impressas na cera eram ja mui gastadas,
e quasi sem forma, assi por serem taes,ou por ventura por
na companhia nã haver pessoa que tiuesse conhecimento
mais que das letras latinas, e este imperfecto, n'hu dos que
se alli acharam presentes soube dar rezam, nem do que has
letras diziam, nem ainda puderam conhecer que letras fossem. »
Sujeitando ao crisol da critica esta narração de Góes, vemosque refere-seelle a um boato, ou rumor vago, que correra
em seu tempo, sem que aífirme haver presenciado nada do
que conta. Não viu o debuxo, que do monumento fizera
Duarte d'Armas, nem os fragmentos da estatua que por alguns
dias estivera na guarda-roupa do rei, porque talvez nessa
época ainda não estivesse empregado no paço; levado, porém, pelo maravilhoso, registrou a legenda, que por algum
malicioso fora inventada.
Dos seus poucos conhecimentos geographicos dá o chronista exuberante prova, affirmando que a ilha do Corvo, por
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ter uma serra alta, serve de demarcação aos navegantes, que
buscam o archipelago dos Açores.
« A ilha do Corvo (diz o Sr. José de Torres) é a menor e a
mais septentrional das açorianas. Quem vai do Norte, Leste
ou Sul, quem vai do Velho-Mundo, topa primeiro com as
outras, maiores, mais elevadas, mais grupadas, emfim. Quem
vem do Sul ou do Oeste, quem vem do Novo-Mundo, suecede-lhe
outro tanto, ou primeiro avista a ilha das Flores, que, se apenas
está separada da do Corvo por um canal de nove mühas e
meia, fica porém mais ao Sul, e mais á Oeste, e é terra muito
mais alta e volumosa. Só quem vem do Norte, ou Nordeste da
America, a pôde avistar pelo Noroeste, ou Norte; e ainda
assim,não sabemos se a avistara primeiro, ou independente
da próxima ilha das Flores, quando a maior montanha desta
(Q>Morro-Grande ao Norte) mede 942 metros, emquanto a
maior elevação da ilha do Corvo é de 777 metros, do pico pelo
Sul da. Caldeira (1). »
Investiguemos a mui notavei circumstancia de apontar a
dextra do cávalleiro para o Poente.
Ninguém ignora que desde a mais remota antigüidade
existüi.o costume d'erguerem os povos navegadores, padrões
que marcassem o termo das suas viagens. Com o andar do
tempo variou a natureza desses padrões, que foram suecessivãmente columnas, arcos, e finalmente estatuas. A dous
desses marcos, designando os limites do mundo conhecido,
e situados nos montes Calpe e Abyla, denominaram-se cohimias d'Hercules, de tão poética e legendária recordação.
Á proporção que foram-se adiantando os conhecimentos
geographicos, mudaram essas columnas de direcção, sendo
fácil, como observa o sábio Humboldt, dc acompanhar com
certetsa este mytho geographico em sua direcção dc Este para
(i) Original, da Naveg. do Oceano AU. Sept. e do Descobr. das suas Ilhas
fptefPort. no. século ÃV.— Lisboa, 1857.
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Oeste. Strabão, fallando da fundação de Gades
pelos Tyrios
discute com muita argúcia e liberdade de espirito o
deve
ser entendido pela denominação de columnas, e que
pergunta se
assim devem ser appellidados os monumentos alçados
pela
mao do homem, nos logares que delles derivaram seus nomes.
Herdando dos Gregos o sceptro dos mares, aceitaram
os
Árabes a mesma usança; variando porém em sua lingua a
palavra columna de significação, e sendo tomada comosynonyma ^estatua. Seus viajantes e cartographos semearam
pelas ilhas do mar tenebroso, estatuas de bronze, cobre, ou
granito, apontando para trás, e como que aconselhando aos
navegantes que não se aventurassem pelas regiões do Occidente, de que tão horríveis cousas contava a tradição.
Fácil é de suppor que não deixassem de partilhar os
predecessores do Gama desses preconceitos; e que na exaltada
imaginação de nossos maiores, os gigantes e hippogryphos
do mar dos Ídolos occupassem distineto logar.
Se alguns vestígios se pudessem descobrir desse debuxo ,
de que falia Góes, sustentável seria a historia da estatua. As
conscienciosas e profundas indagações do Sr. José de Torres,
cuja autoridade folgamos de repetidamente citar, provaram
porém, á todas as luzes, que imaginário era q debuxo: porquanto, o único autor que delle poderia fazer menção, Duarte
d'Armas, na única obra que delle existe com o titulo — Das
Fortalezas que estão situadas no extremo de Portugal ede Castella—, guarda a tal respeito o mais completo silencio.
Continua o chronista em sua narração, dizendo: quebraram
a estatua por máo azo, mas desculparam-se com o rei que a
tinham achado desfeita por tormenta do inverno passado.
Claramente vê-se que os encarregados dessa missão históricoscientifica desempenharam-na de maneira infiel, eque, no
plano inclinado da mentira e da fraude, diíficil será sempre
marcar um paradeiro. Note-se que nada diz o chronista sobre
o mérito artístico da estatua, que, pela sua remota antiguiR. B. III.
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dade, não deixaria de despertar a curiosidade dos archeologos.
O mesmo desprezo em que foram tidos esses fragmentos parece estar demonstrando que conhecera el-rei que haviam-no
mystificado, julgando mais prudente não dar-se por achado,
e castigar com severidade os falsários.
Qual seria, porém, a origem de semelhante fábula? — A
configuração das rochas volcanicas dos Açores, que de certa
distancia apresentam em suas cristas fôrmas tão phanlaslicas,
que com facilidade se prestam á illusão, que passando pelo
microscópio do maravilhoso, engrandeceu-se ao ponto em que
a vimos chegar.
« Concebe-se, diz Humboldt, que uma dessas configurações grutescas e imitativas, tão cominuns entre os rochedos
volcanicos de basalto, de trachytes e de porphyro amphibolico,
puderam dar logar ao conto de uma estatua eqüestre, que os
eruditos não deixaram de altribuir aos Cartliaginezes e Phenicios, pouco inclinados, como se sabe, a mostrarem aos seus
rivaes o caminho das suas descobertas (2). »
Se por ventura em algum tempo tivesse exislido semelhante
estatua, não deixaria a tradição de conservar a sua lembrança,
maxime n'um paiz onde, á mingoa de grandes «acontecimentos, cuidadosamente archiva os pequenos successos a memória
dos povos. E o que refere a tradição a tal respeito? Ouçamos
o testemunho do general Antônio Homem da Costa Nogueira,
perfeito conhecedor da localidade:
« Os naturaes (da ilha do Corvo), que não excedem a mil
almas, nenhuma tradição têm de haver na ilha nem vestígios
daquella estatua; sendo que, se o achado delia fosse historico, memória de monumento tão notável não deixaria de
perpetuar-se de pais á filhos. O que porém è incontestável,
(2) Êxamen Critique ite tlUsloirc et de taitiographicclu Noiwãn Continent,
Tom. II.
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e que já sobre as rochas,
já na superfície do terreno se
avistam penedos, que em certa distancia,
ao olho nú,
figuras semelhantes á organisadas. Nas immediacões parecem
do Caldeirão, agradável cratera d'um volcão extineto,"
coberta de
lagos e ilhotas, matizadas, como as margens,
de be!Ia verdura
ao Norte da ilha, e já notadas nas cartas marítimas
do capitão
Vidal, abundam os exemplares dos taes
penedos-estatuas (3) .
Nada vimos por ora senão o resultado de arrojadas
imaginações, que, alimentadas pelas reminiscencias
da antiguidade, julgaram descobrir nos rochedos da ilha do Pico
uma
estatua eqüestre. Onde porém se manifesta a malícia,
e intencional propósito de roubar a Colombo a
gloria do desçobrimento do Novo-Mundo, está na affirmação de haver-lhe
ella servido de guia, ou, como se expressa Manoel de Faria
e
Souza, nos seus Commentarios aos Limadas de Camões:
« Tambien es de creer le serveria de luz.... ai mismo
Colon....
aquella estatua eqüestre bailada de los portuguezes en Ia islã
dei Cuervo, una de Ias llamadas Azores, i Ia mas occidental,
e septentrional delas.. .cõ... em braço derecho rendido,
apuntando con ei Índice âzia Poniente: que sin duda mostrava
essa America Occidental...»
Cumpre notar que, antes do feliz descobrimento de Colombo, nenhuma menção se faz dessa estatua, nem apparece
ella indicada no globo de Marlim Behain, publicado em 1492,
quando é certo que não se olvidara esse illustre cartographo
de registrar as menores circumstancias relativas ás ilhas açorianas as quaes, uma residência de muitos aniios no Fayal
permittia de amplamente conhecer. Nenhum escriptor contemporaneo relata a sua existência, nem delia possuíam a
menoridéa. D. Diogo Ortiz, bispo de Ceuta, e os mestres
Rodrigo e Josepe, a quem, na phrase de João de Barros f
commettiaei re' (D. João II) essas cousas degeographia e des(3) Revista dos Açores . Tom. I, pag. 93.

360

revista

brazileira.

cobrimentos; porquanto, se assim não fosse, assignalariam
tão singular circumstancia, quando em 1484, isto é, trinta
e dous annos depois da descoberta da ilba do Corvo, acon selhavam o indeferimento da supplica do Genovez, por ser.
diziam elles, fundada em imaginações e causas da ilha de
Cypango de Marco Polo.
Demonstrando a impossibilidade de ser vista a pretendida
estatua antes do descobrimento da America, serve-se destas
palavras o illustre sábio, cuja morte prantêa a Allemanha c
o mundo:
« Corvo não é absolutamente o ponto mais occidental do
grupo dos Açores, estando a 3' 5" mais para o Oriente do que
Flores; porém voltando do Brazil, do México, das Antilhas,
os navios favorecidos pelo Gulf-Stream (corrente de agoa
quente do Atlântico), preferem a ilhota mais septentrional
á própria ilha do Corvo. A fôrma d'um rochedo do cabo
Noroeste não pôde receber sua mysteriosa significação senão
depois da descoberta da America, e no tempo em que tornouse mais activo o commercio, e por conseqüência mais frequentado o mar dos Açores (-1). ><
Parece, pois, evidente, que ninguém cogitava desemelhante mytho, antes que o gênio e a pertinácia de Colombo
dotassem a Hespanha com os thesouros do Novo-Mundo.
Obtido o maravilhoso resultado -, que confundia a sciencia
dos sábios da época, despertou-se a inveja, buscando obscurecer, ou attenuar o valor do feito. Inventaram-se muitos
contos, cada qual mais ridículo; ora o de um piloto portuguez, residente na Madeira, de quem recebera Colombo
a derrota, que com tanta segurança devera depois seguir;ora o da estatua da ilha do Corvo, que lhe indicava o caminho
do Occidente, etc.
(Ix) Humboldt. — Examen Critique de CMsloire et Géograpkie du Nouveav
Continent, Tora. II.
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Distinctos escriptores portuguezes haviam já posto em duvida semelhante tradição, e, nâo desejando para o seu paiz
nada que de justiça nâo lhe pertencesse, recusaram acreditar
que a estatua a que nos referimos fosse a indigitadora do descobrimento da America. Aferravam-se porém outros á narração de Damião de Góes, e, julgando-a associada á honra
nacional, por ella pleiteavam, como pela apparição d'Ourique.
Coube ao illustrado Sr. José de Torres descarregar a clava de
Hercules da critica em tão carcomida crença, e exuberantemente provar que fora ella filha d'um sentimento, que por
forma alguma se concilia com a lealdade do caracter portuguez.
Julgamos que agradável será aos leitores depararem aqui
com o imparcial juizo, que a tal respeito forma o escriptor
acima mencionado:
«
Os oferecimentos de Colombo, primeiro
desprezados por Portugal, depois aceitos pela Hespanha, e
coroados do suecesso promettido, foram u i a aceusação á
ignorância, á imprevidencia, ou á má vontade dos nossos
sábios e políticos. Despeitaram-se contra os novos descobrimentos, que iam enriquecer outra nação rival. Daqui por
ventura inventaram, ou apoderaram-se da noção popular e
com o intento
phantastica d'uma estatua na ilha do Corvo,
secreto de tirar por este meio a Colombo a originalidade e
muito o dedo
prioridade de seus descobrimentos, que desde
do cavalleiro, apontando para o Occidente, indicava conhecer.
Assim o descobrimento d'America pelos nossos rivaes ficava
reduzido á fácil conseqüência d'um descobrimento portuguez,
c da luz que delle emanava. Quando não podiam desluzir o
feito, por elles perdido, minavam-lhe sua reputação d'oriPortugal, ao menos
ginal, e queriam de algum modo associar
Seasuaimprupela historia, cá gloria daquella descoberta.
dencia nos fizera perder o dominio daquellas importantissimas
regiões, queriam, e em compensação, levantar ao orgulho
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nacional um falso monumento, que attestassea paternidade
da idéa; contentar o descontentamento publico com a vangloria, e distrahir-lhe a attenção das aceusações que também
mereciam os que aconselharam, e os que rejeitaram as
propostas do aventurado navegante genovez. Entretanto, mal
sabiam elles que, lisongeando as ruins paixões do seu tempo,
combatendo surdamente á prioridade dos descobrimentos
hespanhóes no Novo-Mundo, também davam falsas armas,
com que os inimigos pudessem combater a originalidade da
nossa navegação, e descobrimentos modernos no alto mar
atlântico septentrional. Para salvarem o ciúme nacional dos
martyrios da oecasião, sacrificavam ás conseqüências d'uma
fábula, grande parte da nossa gloria passada
(5). »
Desterrada da historia pela severidade da critica,
pode ser
erecta a estatua, que se dizia encontrada na ilha do Corvo,
no paiz das legendas, de sociedade com tantas outras brilhanteschimeras, em que por largos annos acreditaram os
homens.
*

(5) Original, da Naveg. do Oceano Atl. Septent. e Uo Descobr. das suas Ilhas
pelos Port. no século XVI.

J. C. Fernandes Pinheiro.

Resumo das observações meteorológica* feitas no
Imperial Observatório Astronômico no período
decorrido de Setembro de 18*9 a Fevereiro de
1S60.

1849 — Setembro.
HORAS

THEHMOMETKOS

Fahrenli.
in

7

Ccntigr.

<)

70,326

BAROMETKO

Kéaum.

red. a 0" de tp.

IIYGRON. COSO.

De Saussure.

no

21,292

17,034
mm

9
12
3l

Médias

758,063
72,064

93,683
22,258
17,806
92,000
756,079

71,224,21,791

17,433

757,164 92,886
Total
Dias de céo límpido 1,2,3,4,5,8,9,10,
'
15,
16
10
'27
4
Dias de céo nublado 6, 7,26,
Dias de céo encoberto 11, 13, 14, 17,18,
19,21,22, 23,28,29
11
Dias de ar sempre nevoado 11, 13, 14, J5,
12
17,18, 19, 20, 21,22, 23, 28
Dias nevoados só de manhãa 2, 4, 5, 9,10,
16, 24, 26
8
5
Dias de chuva 12, 20, 24, 25, 30
Alturas do pluviometro 11.2.4,25.4,25. 4,84 26,34
ra m
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Dias de evaporação 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 16,17,18, 21,22,23,24,
28,30
20
Alturas do evaporatometro 0,75. 4. 6,25.
13,1.2,25.10,75.9,6. 6. 16,25. 3,8. 2,25.
8.15,8.2,5. 14.1,3.9. 2,5. 4.2
134,40
Dias de vento constante 1, 3,12, 29.
4
Rumo dos ventos, SE.
Dias de vento variável 11,13,14, 16,19,22,
23, 25, 30
9
Rumos dos ventos, NO. SO. S. SSO. SSE. NE.
Dias de terral e viração 2, 4. 5, 6, 7,8, 9,10,
15, 17,18, 20, 21, 24, 26, 27, 28
17
Dia 23, ás 4
Dia 25, ás 1
Sbt

26,5
19,5
o

Outubro.
HORAS

THERMOMETROS

Fahrenh.
mo

70,007
9
10
3'
4
71,368
Médias 70,747

Centigr.

BAROMETRO

Réaum. red. a 0o de tp.

oo

21,115

HYGROM. COND.

16,890

deSaussure.

.......

•

92,419
755,131
752,898

21,871
21,526

17,497
17,221

754,144

90,726
,
91,739
Total

Dias de céo límpido 1, 4, 11,12, 16, 17, 20,
21,27, 30
40
Dias de céo nublado 3, 5,6, 7,10, 13, 19,23,
24, 25, 26, 28
42
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Dias dc céo encoberto 2, 8,9, 14,22, 29...
6
Dias de ar sempre nevoado 7, 8, 9,14
4
3
Dias nevoados só de manhãa 12,13,17
Dia de trovoada 15
1
3
Dias de chuva 15,18, 31
mm

Alturas do pluvioinetro 13.13,8.23,2
50,00
Dias de evaporação 2, 4, 8, 9,10, 11,12,13,
16,17,19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 29,
30, 31
21
Alturas do evaporatometro 3,75.1,1. 4,25.1.
7,75.4. 8,8.18.13,8.7,25.1.12,1.9,25.1.
mm
8,3
151,70
3,5.10,5.
8,3. 11,5. 7,25. 9,3.
Dias de vento constante 3, 7,10,11, 17,20,
26,29
8
Rumo dos ventos, SE.
Dias de vento variável 1,9,12,13,15,18,23,
27, 31
9
Rumos dos ventos,SO.SE.NNO.SSE.NO.SSO.S.
Dias de terral e viração 2, 4, 5,6, 8,14,16,
14
19, 21, 22, 24, 25, 28, 30
bm
»
..
Dia 19, ás 7 19,00
¦>.
Temperaturas extraordinárias
(Dia
30, ás 7 24,75
Novembro.
HORAS

THBRMOMEtfROS

Fahrenb.

BAROMETRO

COND

HTTGROM.

Centigr. Réaum. red. a 0o de tp.

de Saussure.
o

92,817

5
70,655

4l
8
10
Médias

72,140

21,475

17,480

22,300

17,840

......
71,422 21,901

mm

752,862
90,833

17,521

754,763
753,755

91,742
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Total
Dias de céo límpido 3, 4,13,17,18,25, 27,
io
28,29,38
Dias de céo nublado 5,6,8,11,14,19,21,26 8
Dias de céo encoberto 12,15, 16, 22
4
Dias nevoados só de manhãa 6,11,18,19,28 5
Dias de chuva 1, 2, 7, 9,10, 20, 23, 2
8
Alturas do pluviometro 3,25. 9,75.1. 4. 5.2.
14A 4,5
/^Oo
Dias de evaporação 2, 3,5,6, 7,8,11,12,13,
14,15,18,19,21,23,24,25,26,27,29,30 21
Alturas do evaporatometro 1,25.8,75.19,34.
22,34. 12,5. 9,34. 12,5. 9,59. 1,35. 9,5.
10,84. 11,25. 13,59. 11. 12,84. 3.21,34.
15.7,34.23,34.11,5
34^50
Dias de vento constante 1, 8, 9,11, 12 15
16,22
8
Rumos dos ventos, SE.SSE. NO.
Dias de vento variável 10,23, 25,28
4
Rumos dos ventos, NO. ONO. SSO. SE. SSE.
Dias de terral e viração 2, 3, 4,5, 6, 7,13,14,
17,18,19,20, 21, 24, 26,27,29, 30
18
Dia 2, ás 8
Dia 30, ás 3
Illlll

19,5
o
25,5

Dezembro.
¦ORAS

THEBMOMETROS

Fahrenh.

BAROMETRO

HYGROM.
COND

Centigr.

iléaum. red. a O" de tp.
III

••;
73,144
1

-1

22,858

93,317
18,286

mm

753,322

<~\

de Saussure.\
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H0RAS

-HERMOME1ROS

Kahrcnli.

2l
4

74,345

Centigr.

23,525

BAROMETRO.

Réaum.

recl. a 0o de tp.

HYGROM. COND.

De Saussure.

18,820

751,311
§\
gQQ
Médias 73,726 23,181 18,545 752,166
92,497
Total
Dias de céo límpido 5, 16, 29
3
Dias de céo nublado 4,12, 13, 15,18, 19,20,
21,
28
9
Dias de céo encoberto 6,8. 14, 17, 22,23,
.'
8
25, 31
Dias de ar sempre nevoado 3, 27
2
Dias nevoados só de manhãa 5,6,20,28, 31.
5
Dias de trovoada 7,15
2
Dias de chuva 1, 2,3, 7,9,10,11, 24,26,27,
30
H
Alturas do pluviometro 4,34. 11.8,5. 1,75. 3.
4,25. 1,75. 5. 9,34. 48,35, 3,2
100,47
Dias de evaporação 1, k, 5, 6,7,8,10,11,12,
13,14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 23, 24,
28, 29,30
23
Alturas do evaporatome.ro 3. 5. 9,34. 2. 14.
7,84. 2,75.14,25. 6,1. 6.17. 3.18,6. 2,75.
205,01
10.8.16,34.13,34. 9.12,G. 2,5.18,1. 3,5.
Dias de vento constante 4, 5, 8,9,11,15,16,
22,
27
9
Rumo dos ventos, SE. SO.
4
Dias de vento variável 2, 7, 20,24
Rumo dos ventos, SSE.SO. ESE. NO.ENE. OSO.
Dias de terral e viração 1, 3,6, 7,10,12,13,
18
14,18, 19,21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31.
^
^
(Dia 7, á í 26,25
,
A,,„,
Temperaturas extraordinárias
I Dia 11, ás 8 21,25
nini

iu m
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1660 — Janeiro.
HORAS

THERMOMETIIOS

Fahrenh.

Ccntigr.

74,257

23,476

BAROMETRO

HYGKOM.

COND.

Réaum. red. a O" de tp. de Saussure.
0

6
9
4l

18,781

92,323
mm

753,489
751,897
75,708 24,282 19,426
90,790
Médias 75,011 23,895 19,116 752,729 91,541
Total
Diasdecéolimpido 7,8,9,10,11,12,13,14,
15, 16,31
H
Dias de céo nublado 17,18, 20, 22, 23, 24,
27, 29, 30
9
Dias de céo encoberto 1,2,6,19, 25
5
Dias nevoados só de manhãa 7, 8,
3
Dia de trovoada 28
1
Dias de chuva 3,4,5,21, 26,28
6
ni ni
Alturas do pluviometro 1.0,25.1,75.3.6,75.1
13,75
Dias de evaporação 1,2,3, 4, 7,9,10,11,12,
13,14, 17, 18, 19, 20,622,23,25,26, 27,
28,29,30,31
24
Alturas do evaporatometro 11,5. 9,7. 3,25.
22,8. 19,8. 8,5. 17,8.6. 16,8. 8,75. 17,6.
15,5.14,3. 8,25.9,1. 8.14,1.12,75.8,3. 4.
11,5.10.8.4,25. 22,1
285™45
Dias de vento constante 1, 3,14,17, 28
5
Rumo dos ventos, SE. NO.
Dias de vento variável 2, 4, 5, 9,19, 23, 25,
26,29, 38..,
10
Rumo dos ventos, SE. SSE. NO. ONO. SSO.
OSO. SO.
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Dias de terral e viração 6, 7,8,10, H, 12,13,
15,16,18, 21,22, 24, 27, 28, 31

369

16

Dia 4, as 10
Dia 15, ás 6

21,75
26,75

fevereiro.
H0RAS

6
8
H
3l

THERMOMETROS

BAROMETRO

Fahrenh.

Gentigr.

Kéaam. red. a 0o de ip.

74,095

23,386

HTGROM. COND.

de Saussnre.

18,709
• • •
o
92,919
mm

752,131
76,285

24,603

19,682
90,707
5
750,250
Médias 75,603 24,224 19,379 751,333 91,872
Total
Dias de céo limpidò 10,15,16,17,20,21,27 7
Dias de céo nublado 4,6,9,11,14,18,19,20 8
Dias de céo encoberto 2, 3, 7,22,29
5
Dias de ar sempre nevoado 13, 29
2
Dias nevoados só de manhãa 6,12,15,16... 4
Dias de trovoada 7, 8,12,19,23
5
Dias de chuva 1,5, 8,12,13, 23, 24, 25,28. 9
Alturas do pluviometro 12,75.0,5.1,75.1.1,5.
mm
11,5.8,6.2,75. 4,25
44,60
Dias de evaporação 1, 2, 3,4,5, 7, 8, 9, 10,
11,12,13,14, 16,17, 18,19,20,21, 22,
22
27, 28
Alturas do evaporatometro 3,3. 7,8.12,3.3,3.
14,3. 8,8. 5,3. 8,3.14,8.18,6. 7.6,5.10,6.
mm
6,5.19,3. 11,8.1,8.3,8.2,8.12,8.15,3.6,5 211,50
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Dias de vento constante 9,45,48, 26
4
Rumo dos ventos, NO. SE.
Dias de vento variável 42,43,14, '20,23, 24
29
....
7
Rumo dos ventos, NO. SSE. SE. SSO. SO.
Dias de terral e viração 4, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8,
40,44,16,47,49,24, 22,25,27,28.... 48
Temperaturas extraordinárias )Dia ^' ás,2
)Dia 26, ás 7

27'75
24,5

Nos dias de chuva incluem-se aquelles em
que só choveu
de noite.
Os instrumentos estão 28,5 braças (62,7 metros) acima
do
nivel do mar.
Rio de Janeiro, 9 de Março de 1860.
O ajudante, Francisco Duarte Nunes.

VARIEDADES

Oa vaivéns da fortuna nas industria?.

Parece que por prazer e por systema, ha cousa de meio
século para cá, a industria não faz senão lamentar-se.
Entre as queixas, algumas ha, que são fundadas, e outras
que não resistem ao exame mais superficial; em todas ha
ceflaexageração, que sempre perde as melhores causas.
Sem querermos entrar no exame minucioso dos aggravos
da industria, vamos fazer algumas breves reflexões acerca de
um ponto especial desta questão.
Nos soffrimentos de que são acommettidas ás vezes certas
industrias, alguns resultam da ordem natural das cousas, e
dependem de circumstancias que era fácil prever.
São inevitáveis vaivéns da fortuna; é uma espécie de expiação, de que as victimas não podem lançar a culpa a ninguem, porque são ellas as únicas culpadas; é um período de
languidez e torpor, que succede a excessos de actividade ;
são alguns prejuízos e perdas, depois de vantajosos lucros e
consideráveis benefícios:
Citemos alguns exemplos.
No tempo em que a guerra da Criméa exigia um grande
desenvolvimento de transportes, foi preciso appellar para as
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companhias de navegação, e para os armadores particulares.
Todos os vasos, quer a vapor, quer de vela, ficaram á disposição do governo para o embarque de tropas e de material
de guerra, e nem permittiam as circumstancias que se olhasse
para o preço e condições de afretamento. Tudo servia; nunca
igual adividade tinha-se visto nos portos da França, e a industria, com o fito nos grandes lucros, respondeu ao appello
com todo o ardor e promptidão.
Bello tempo foi esse para a marinha mercante c para as
companhias que podiam dispor de alguns paquetes.
Compraram-se navios estrangeiros, pozeram-se outros em
construcção nos estaleiros, com a esperança de que esti
vessem promptos e acabados antes que se esgotasse a veia.
Tres ou quatro viagens bastavam para cobrir o capital empregado: as sociedades faziam taes lucros, que póde-se dizer
que batiam moeda; as acções elevaram-se tres e quatro vezes
ao valor da emissão, multiplicavam-se as acções, e assim mesmo não chegavam para todos.
Qual era, porém, a base de todo este movimento, e de tão
grande adividade ? Apenas uma circumstancia fortuita que
tinha um período determinado, e que, cessando, deixaria
sem causa todos esses effeitos: foi exadamente o
que aconteceu.
Acabada a guerra, ainda durante alguns mezes continuaram as operações, que não estavam liquidadas; e
quando o
ultimo soldado e a ultima peça de artilharia entraram em
França, acharam-se em presença de um malerial sem destino, e fora de toda a proporção com as necessidades ordinarias. Muitos desses navios desarmaram-se, e ficaram sem
presumo algum, porque lá se tinham ido os bellos dias.
Essas acções, outr'ora tão procuradas, desceram de
prejo,
foram abaixo do par, tiveram desconto, c ainda assim ninguem as queria. Então houve o que não podia deixar de
haver: liquidações forçadas, e embaraços financeiros. Desse
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tempo para cá muito tom custado â industria marítima a levantar-sc, orcstabclccer-sc desse período de prosperidade,
rápido como o relâmpago, e seguido de adversidade mais
duradoura. A fortuna vinga-se das violências quo lhe fazem;
pódc se ató certo ponto sorprendcl-a, mas não se pôde flxat-a.
Nada é mais próprio para entorpecer as industrias, do que
os suecessos que ellas obtêm sem esforço; mais vale a luta
nas suas mais rigorosas condições. É na lucta que as indusIrias ganham uma tempera solida, e mostram o que realmente
são: fora disto, tudo é artificio; c ao primeiro choque, não
tendo forças próprias para resislir, desfallccem o morrem.
N'uma existência mais sóbria, adquirem as industrias forças
mais verdadeiras, c menos susceptíveis de se alterarem, uma
constituição mais sãa, c disposições viris; nos momentos
de crise devem ellas ser os seus próprios médicos, e não atormentarem o governo com queixas, a que por sua dignidade
deveriam renunciar.
A industria marítima não grila, e nunca fez muito barulho;
sabe soffrer sem murmurar, c exemplarmente supporta os
vaivéns da fortuna. Deveriam as outras industrias imitar tão
digno procedimento, e deixar-se desses ares de arrogância c
turbulência, e cuidar mais em se aperfeiçoarem, em contar
comsigo mais do que com os outros, c empregar em desenvolver os seus recursos, toda essa actividade que se emprega
cm defender os seus privilégios ameaçados. Então marchariam
em terreno solido, conquistado pollegada por pollegada, mais
solida e definitivamente adquirido, que as poria ao abrigo
das inquietações c dos embaraços da dependência.
Vamos a outro exemplo.
Ha alguns annos, a industria da distillação de espíritos e
da agoardente pertencia quasi exclusivamente ao Meio-dia da
França; as vinhas davam produetos tão regulares e abundantes, que excluiam toda a concurrencia. Apenas fabricava-se no Norte alguma agoardente de cereaes por pro«. B. III.

25
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cessos inteiramente elementares e primitivos. De repente apparece um llagello que atacou a vinha; os preços da agoardente e dos alcoos elevaram-se a taes proporções, que
disputaram c desafiaram a especulação; c o que então se
passou todos sabem.
Em todos os paizes produetores tle beterraba, estabeleceram-se fabricas dc distillar, e appareceram tio mercado novas
espécies de álcool, a par da agoardenle da uva; e foi tão
crescido o numero dessas fabricas, que a producção do assucar resentiu-se, diminuindo consideravelmente; brilhai.tes lucros acompanhavam e justificavam todo esse movimento,
tanto que a Picardia, Flandres c outras provincias, ameacavam transformar-se numa vasta e immensa fabrica dc distillação. Foram indo assim as cousas, até que a vinha pôde
tirar a desforra da epidemia que a atacara; e não obstante
ser a cura parcial, foi quanto bastou para causar a baixa dos
preços, e o desmantelamento das fabricas de agoardenle de
beterraba, que não se achavam nas melhores condições. O
vaivém tornou-se evidente, co enthusiasmo esfriou; e de
então para cá a marcha dessa industria improvisada tem sido
decrescente. E se agora conseguir-se a cura completa da
moléstia da vinha, so a agoardenle do Sul voltar aos preços
antigos, e se todas essas fabricas montadas com enormes
despezas se fecharem uma a uma, de quem será a culpa?
Neste caso não haverá o commodo expediente de lançar a
responsabilidade sobre o governo, c de pedir-lhe a reparação
de um damno, que os próprios fabricantes voluntariamente
procuraram. A industria fictícia desapparecerá com as causas
que lhe deram o ser; um accidente a creára, outro accidenle
a matará.
Haverá uma liquidação forçada, em que alguns
poderão
ganhar, e em que outros terão de perder.
Na industria dos ecreacs tivemos um espectaculo análogo,
porém com outro desfecho.
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De 1835 a 1857, quatro colheitas escassas puzeram a
França na necessidade de recorrer aos produetos estrangeiros para se abastecer; os preços nos mercados eram verdadeiros preços de fome; em taes circumstancias era mister
tomar um partido. Concedeu-se toda a espécie de franqueza
â importação de gêneros alimentícios, e excitou-se a especulação particular por meio de favores e recompensas. Por
sua parto a agricultura, attrahida pelo lucro, multiplicou as
sementeiras e procurou supprir a penúria dos produetos.
Até aqui nada ha que dizer, c cada um preenchia a sua
missão: o governo, conjiirando os effeitos da escassez; os
lavradores, procurando tirar partido da situação; estes no seu
interesse particular, o governo no interesse geral.
Ninguém se podia queixar.
No entretanto pôz o Céo trégoas a seus rigores; os campos
principiaram a mostrar-se menos avaros, as colheitas tornaratn-se mais bellas e abundantes, e os depósitos e armazéns
começaram a encher-se de novo.
Era um dos vaivéns da fortuna de que todos devem soffrer
as conseqüências. Nenhuma objecção, nenhuma queixa tinha
feitoo consumidor, quando os preços do mercado eram pesado 3
e estavam acima de suas posses, e nem perguntava se não seria
possível ganhar-se menos, para que o pobre não soffresse
tanto; o seu respeito pela liberdade das transacções abafava
o grito da fome. Chega porém o movimento inverso; porque
razão não ha de o produetor guardar a mesma reserva ?
Com que direito virá elle pedir soecorro para os seus prejuizos, quando ninguém se importou com os seus lucros?
Seria isso uma falta de justiça, seria o mesmo que ter dous
pesos e duas medidas, e prevalecer-se da liberdade a seu favor
e contra os outros.
Pois foi isso exactamente o que se fez. Apenas baixou o
preço dos ecreaes, logo os oííiciosos levantaram a voz para
declararem que o preço erainsiiííiciente, que não era um preço
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remunerador; e não obstante os conselhos de alguns homens
sensatos, pôz-se de novo em execução a legislação mais absurda que é possível imaginar-se, e á que se dá o nome de
escala movei
Taes são os exemplos dos vaivéns da fortuna a que estão
expostas as industrias; e o que se deve notar nesses casos é
a que ponto os privilégios aggravam as crises, e o trabalho e
as difficuldades com que luetam as industrias para sahirem
de um regimen de favor, e entrarem em condições regulares.
O caracter próprio de todo o excesso é produzir o excesso
contrario; portanto não ha em todos estes exemplos cousa
alguma que cause estranheza.
As industrias têm todas mais ou menos um caracter essencialmente aleatório, que ao mesmo tempo que constituo a sua
força é o seu principal escolho; devem portanto deixal-as inteiramente livres cm seus actos, guardando
porém ellas a
responsabilidade que lhes é inherente.
Se ha verdade que precise e deva entrar e fixar-se na consciencia publica, é que ao Estado ou ao
governo não pertence
fazer a fortuna das industrias. O Estado só lhes deve, como
a toda a communhão política, segurança, liberdade de movimento, o direito de usar de suas faculdades e de suas forças,
*
e nunca, e de modo algum, ser o seu arbitro e
garante.
Se o governo manifestasse por uma classe uma
protecção
e uma solicitude especial, todas as outras classes
poderiam
com razão querer também ser protegidas; e não sei de
modo poderia o governo esquivar-se a essa obrigação. que
No movimento da riqueza do paiz, o
que se chama genericamente industria tem em ultima analyse o melhor
quinhão,
e em nenhuma outra classe elevam-se cm tão
pouco tempo
existências mais brilhantes; deixemos-lhe,
pois, em com*
o
seu
caracter
pensação
aleatório, c os revezes que podem-lhe
sobrevir como em todas as outras carreiras. Se não
fosse assim,
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quem é qn í so quereria resignar a essas funcções ingratas,em
que a dedicação domina mais que o interesse, a esses cargos
úteis á sociedade. o que quem os exerce sabe
que volta as
costas á fortuna ?
Quem é que se resignaria, por exemplo, á condição
que
impõe a vida do magistrado, do
professor, ou do soldado ?
Quem é que de boamente iria oecupar-se de satisfazer as necessidades moraes da sociedade, se as necessidades materiacs
se tornassem objecto de uma preferencia manifesta e evidente
da parte do Estado, e sc este se apresentasse
por assim dizer
como o íiador de certas classes, prompto
para soccorrêl-as,
todas as vezes que soffressem algum revez? Não;
para quem
tem a seu cargo os destinos de um povo, não
pode ser essa a
mais
legitima
preoecupação
e mais momentosa. É mais elevada a missão dos que governam: devem elles dominar
as cousas, e não ser por ellas dominados; sobranceiros
a todos os interesses, não devem aquilatar a sua importancia pelo alarido que fazem, nem pelas pretenções que
ostentam.
Em geral as industrias não gostam que se lhes dôm consolhos, porque pelo habito de dominar têm-se tornado altivas;
dir-lhes liemos entretanto, c ainda que não nos prestem ouvidos, que o partido mais digno e mais honroso que poderiam
tomar seria o de habituarem-se a viver sem o governo, e a
caminharem para a independência.
Este regimen que aconselhamos n7io tem os perigos de que
se arreceia a industria, o talvez produza mais vantagens do
que se suppõe.
Já mostrámos de que modo e como do seio do privilegio
nasceram os revezes de que tanto tem custado ás industrias
levantar-se; citámos exemplos da industria do álcool debeterraba c dos cereaes, e poücriamos também citar a industria
do ferro, e muitas outras; c cm todos esses exemplos veriamos que ns industrias soflrem, quando abusam, e expiam
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por vaivéns da fortuna, a prosperidade cphemera de que
gozam.
O remédio está, pois, no regimen da liberdade, c com cila
emancipar-se hão as industrias dessas inquietações periódicas,
que lhes inflige a instabilidade da legislação que lhes diz respeito, e então obterão ellas o que favor algum pôde-lhes garantir; isto é, a segurança nas suas condições de existência,
a posse plena e completa do presente, o a certeza absoluta
do futuro.
As industrias nessas condições poderão dispor de si, e sò
de si dependerão; terão então o legitimo orgulho que acoinpanha as posições regulares; c gozando do socego e descanso,
respeitarão tambem o descanso do governo.
A actividade que empregam em recriminações será mais
bem empregada n'um trabalho regular e poríiado, em
que os
suecessos serão proporcionados aos esforços, c a recompensa
ao mérito.
Por sem duvida, ainda assim terão de passar
por provações;
maséisso a condição da actividade humana, de
qualquer
fôrma que se exerça, c essas provações serão inherentes á
natureza das cousas; além de que, numerosos exemplos mostram que essas provações não são tão freqüentes nem
lão
cruéis sob um regimen, que, respeitando os direitos de todos,
assume um caracter de duração c permanência.
As feridas que nascem do exercício da liberdade são daquellas que se curam por si, e promptamente so cicatrizam.
(Jornal dos Economistas.)
M. 0. F.

QUADRO ESTATÍSTICO
Da quantidade universal, e do valor do ouro, e da
prata,
produzidos desde os tempos históricos até o anno
de 1855. — Extrahido da obra do economista russo
« Narcès Tarassenko-Otresehkoff.»

PAIZES

TERMO MÉDIO ANNUAL DA PRÓDUCÇAO DO OURO E DA PRATA NAS ÉPOCAS INDICADAS

PERÍODOS

PRODUCTORES

DE

PRODUCCÃO
OURO
Kilctjramuios (i)

Europa compre-\^°
hendendo a'y0
Rússia. . . Jí
[5o

cie
de
de
de
de
de

J. C.
1492
1810
1825
1848
1851

a
a
a
a
a
a

fr

Ásia compre- i ^°
hendendo a / '* de
Oceania. . .j*0 de
'

de
C° de
fio

\

J. C.
1492
1810
1825
1848
1851

a
a
a
a
a
a

(1) Kilogrammo = 2,2 libras prós.
(2) Franco = 352 réis.

TOTAL
Francos {»)

106 2905 1056588
1492
965 43985 13002788
1810
1825 2220 84612 26184012
1848 11757 117922 65429624
1851 27392 149290 124606448
1855 25931 148410 117210879

não existe
America com- \ |° de 1492 a 1810 7512
de 1810 a 1825 7792
prehendendo) y0 de 1825 a 1848 10787
a Califórnia.
jj0 de 1848 a 1851 61786
de 1851 a 1855 156911

fK dede

PRATA
Kilosrammos

389379
319215
568857
755180
755180

102729782
96980000
162490000
374112280
691612280

1492 3000 6000 11441708
1810 3000 6000 11441708
1825 6000 12000 22683416
1848 12000 40000 48924932
1851 20000 100000 88958056
1855 27000Í110000 114527820
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TERMO MÉDIO ANNUAL DA PRO-

nur.çÃo do ouro e da praPAIZES

PE1UODOS

PRODUCTORES

DE PRODUCÇÃO

/

África.

Austrália

TA NAS ÉPOCAS INDICADAS
OURO
Kilogmimos

1' deJ. C.a 1492

de
/3o de
J4° de
de
\6° de

1492
4810
1825
1848
1851

a
a
a
a
a

1840
1825
1848
1851
1855

4000
1000
2000
3000
4000
4200

O Io, 2o, 3o, 4o e
5o períodos não
existem
6o de 1851 a 1855 190570

1'IUTA
Kiliigammns

TOTAL
Francos

3331332
»

3331332
6662664
10007648
13338980
13980672

656300000

resumo. — Producção geral e lotai desde a antigüidade até 1855;
a saber:
Ouro. -Quantidade presumida até o tempo de J. C. 2,245,562 Kil.
»
produzida dessa data até 1855—13,069,091 »
Total 15,314,653 Kilogr., valendo em francos 50,882,324,020
Prata.—Quantidade presum. atô o tempo de J. C. 63,030,123 Kil.
prod. dessa data até 1855-180,780,047 »
Total 244,410,170Kilogr., o valendo em francos 54,802,590,172
TOTAL DO VALOR PRODUZIDO EM FRANCOS.

102,684,914,192.

Oh.«ea'vaç«es.
importante trabalho executado
pelo Sr. Narcès, cujos resu!tados se acham comprehendidos no
precedente quadro sjnoptico ,
offeréce matéria para delles se tirarem interessantes
deducções • o
n«5s passamos a assignalar aquellas
que mais podem interessar'no
leitor.
.* Comparando o 2> periodo da
producção do ouro e da praia ,'

VALOR

DO

OURO

E DA PRATA.
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na America, com o 6»
período, a saber, o espaço de 318 annos com
o de 4 annos, acha-se
que o termo médio annual da referida producção foi no 6o período cerca de 7 vezes
maior do que o termo
médio annual da mesma
no
2*
producção
período, no qual se comprehendem todas as riquezas em ouro e prata
que ahi encontraram
accumuladas os Hespanhdes na época da
conquista (1492).
2.; Continuando a Austrália a
produzir ouro, segundo o termo
médio annual que teve Jogar no
período de 4 annos até 1855, a
saber, 190,570 Idogrammos, no fim de 12
annos terá ella sd produado maior quantidade de ouro, do
existia em todo o
que a
mundo antes do nascimento de J. C., isto ê, que
2,245,562 kflonairmos.
ft
3.- Comparando o numero de kilogrammos,
que representa a
quantidade total do ouro produzido até o anno de 1855, com o numero que exprime a quantidade total da
prata produzida até essa
mesma época, acha-se a seguinte relação numérica
:
1 para 15.9
Esta relação approxima-se
por modo muito notável daquella que
exprime actualmente o valor comparativo do ouro
puro para o da
prata pura, a saber:
15.3 para 1 ;
isto é, « o valor de um kilogrammode ouro eqüivale ao valor de 15.3
kilogrammos de prata. »
Se, pois, se considerarem os dous motaes, acima comparados,
no seu estado de pureza , a primeira relação achada entre as respectivas quantidades produzidas em bruto poderá ser substituída
pela
segunda, sendo invertidos os termos desta; a saber:
1 para 15.3 ;
isto é, será a relação entre as quantidades
produzidas de ouro, e de
inversa
daquella que guardam entre si os valores comparaprata,
ti vos dos dous metaes.
Da conformidade dessas duas relações deduzem-se os resultados
seguintes:
R. B. III.
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I. Que a producçâo do ouro, e da prata, ficou subordinada ao
da proporcionalidade do valor ao custo de preprincipio econômico
ducçâo de cada um dos dous metaes, na Irypothese da livre offerta,
eillimitada demanda, resultando dahi que as quantidades pròduzidas de um, e de outro metal, representam igual valor ; independentemente das qualidades ptvysicas que especialmente caracterisam
cada um desses metaes, sob o ponto de vista da utilidade, nos vaTiados empregos para que suo adaptados.
II. Que a verificação desse mesmo facto é prova irrecusável da
exactidão dos elementos que compõem o interessante quadro elaborado pelo Sr. Narcès (quando tomados em massa), tanto quanto
comportam as investigações estatisticas sobre semelhante matéria ,
a qual não é susceptível de rigorosas averiguações.
C. B. O.

ESTUDOS DE ANALYSE MATHEMATICA

IV.
Formulas de Interpolaçao.

Sejam dadas as quantidades da mesma espécie yt, y^, y&,
... ,yn, formando uma serie crescente: e tomem-se as diffe.
renças primeiras entre estas quantidades, combinadas duas
a duas, na mesma ordem em que estão dispostas: depois as
differcnçasentre as differenças primeiras, ou as differenças
segundas: e do mesmo modo as terceiras, quartas diflferenças, etc, até chegar á difíerença final da ordem [n—i);
a saber:
l's differenças.

2as differenças.

yt—yx^AVi Aí/a — Aí/i = AVi
yi—yi=*Ay2 As/s — Ay = A!.Ví
Vk—yi=Ayz Ay*—A2/s = AV»
yt-^m^Ay*
3as differenças.
4as differenças.
A% — AVi=A'Vi A3^-A80i=AVt
AV3 —AV!=A3y2
As caraderisticas Ar A2> As> etc> indicam as differenças
R. B. III.

a§
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da primeira, segunda, terceira ordem, etc, em relação ás
quantidades y,, y2, y3, etc.
Sommando, membro a membro, as equações que exprimem as primeiras differenças; virá
v* — */- = AVi + A2/2 -f a.*a- 4- Ay*
Exprimindo A?/a« Aíh> A"*' nas differenças da 1', 2a,
3* e 4a ordem de (t/,), por meio das equações que dão as differenças 2as, 3as e 4as, a equação precedente se transformará
na seguinte:
íh=fh + *A*/i + <>A5?/. h ^A*V^ + A%
Semelhantemente exprimindo A5?/t fim funeções das quantidades yu y2,«/»•?/*¦ Vr.. por meio das equações que dão as
diflferenças3as, 2as e las; ter-se-lia
A''?/. = y* — % • -f %* — %2 -f- Vi

É evidente que os coeíficientes numéricos que aííeclam os
termos, que formam o segundo membro desta equaçüo, e
também os da equação precedente, são os mesmos coeíficientes dos termos que representam o desenvolvimento de um
binômio, cujo exponente é 4: e que por conseguinte, sendo
(») o numero das quantidades ?/•, y%, etc.; ter-se-ha em
geral
»

.
(n—i) (n—m)
V-3^A3!/i.
,
...,.
+ « -^

+ A>.
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(»-t) (n-%)
i

A formula (1) dará qualquer termo da serie
proposta, da
ordem (n -f 1), uma vez que sejam conhecidas as ditTerenças
das diversas ordens, relativas ao primeiro termo da serie,
até a differença (£%): ou que essas ditTerenças sejam dadas
pela formula (2).
Fazendo, na equação (2), ABy%=o: virá
*" r

VH

yn—i^n

2

3

yw — 2

* . . . ±y,
Esta equação de condição deverá ser satisfeita por todos os
termos, que na serie proposta se seguirem , depois do termo
(yn-\-0 , S6 todos elles satisfizerem por outra parle a hypothese precedente; isto é, se as ditTerenças da ordem (n) a
que correspondem fôren nullas: pondo na equação acima,
em logarde (»), o numero inteiro que indica a posição de
cada um desses lermos, em relação ao primeiro da serie.
ü'onde se concilie que a formula (J) exprimirá também cada
um dos referidos termos da serie, pondo nella successivamente (w-fl), (n-\-t), (n-f-3) .... (s) em logar de (n);
tomando assim a fôrma geral, em relação a qualquer termo
da serie da ordem designada por (s-f I); a saber

(»-<)(»-»).
2

3

"'»•

•

(,_|)£_.*)
'
'

2

3

ItM
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Ter-se-ha também
n—i
,
n(«--)
in
i /
A ft =?/..-(»-i)yK_1+(«-D -2-.'/„_2

± .Vi
Supponha-se agora que os termos da serie proposta [yt,
2/2, i/n) são dados pela equação seguinte:
(m)

y = f(?)

A letra f, que entra na expressão do segundo membro
desta equação, é um symbolo indeterminaflo, que precedendo
a quantidade variável (x), de cujo valor depende (y), abi
substitue a locução technica — fuiicção de (x): pela qual
se designa qualquer combinação em que possa entrar (x)
com uma, ou mais quantidades constantes, afim de igualar
a quantidade, também variável, representada por (y).
Faça-se, na equação (m), x = sh ; ifonde se tira
x

sendo (h) uma quantidade constante, e (s) um numero inteiro, de grandeza variável.
Substituindo a precedente expressão de (s) na formula (3);
virá

(5) t

=v,+j.a.v, + f-liir • ^
. x

(x—h) (x—Vi)

A,
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É evidente, que fazendo nesta formula /*=1, virá a formula (3), visto haver-se supposto acima, que O) representa
um múltiplo de (h), sendo por conseguinte numero inteiro,
como é (s) na formula (3).
A formula (3) é apropriada especialmente para continuar
a serie proposta indefinidamente, depois dos
(n) primeiros
lermos, cujas differenças sejam dadas, até a differença constante í AW~
ou calculadas pela formula (4): podendo
J;
ao mes no tempo applicar-se á determinação de
qualquer dos
O) primeiros termos, dando a (s) o valor conveniente, desde
$=o até s=n—1.
Se, na formula (5), se considerar a quantidade (x) exprimindo o múltiplo de uma fracção tle Qi); fica evidente, que
por essa formula se poderá intercalar um, ou mais termos,
entre dous quaesquer ly^ ey

. Adaserie proposta, dan-

doa í~r\ valores fraccionarios comprehendidos entre
XX
h

— = s,e --=§4-1.

A formula (5) dependerá também da formula (4) para o cal
culo das differenças até a differença constante
(___/*
) » se
não forem estas achadas directamente. \
Se, na equação (m), pondo
x = d1, x = an, x = a111, etc.,
resultarom para (y) respectivamente os seguintes valores:

y =>yx> y=yi, y=ys, etc,
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a equação (m), que em geral pôde ser dada sob a fôrma seseguinte
y =A -f Bx-f 6V + etc.,

(m1)

ficará satisfeita, fazendo
JLX^UU x^m)
+

. ( a-a1) ( a-am)

( *—ã1) ( #-*-#") 4^3

(5iC5t)-(íi«-a«j

+ elc'

Com effeito, se nesta equação se puzer (a1) em logar de
(a?), desapparecerão todos os termos do segundo membro,
excepto aquelle em que é factor (yt); e ter-se-ha

Pondo semelhantemente (an) em logar de (x); virá
y = y2

Fazendo a mesma substituição por (a111); virá
y^y*
Dando poisa (x) valores arbitraries, comprehendidos
entre
a?=al, e x=an,
virão outros tantos valores para (y), comprehendidos entre
y=*Vu e y=y2
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A formula (6) é portanto adaptada para intercalar o§ termos
que se quizer entre dous quae«squer termos da serie yx, yt,
ys, etc., uma vez que sejam conhecidos os valores de a1, a",
am, etc., que os determinam na equação (m).
Essa bella formula é devida á Lagrange; e tem ella sobre
a formula (5) a vantagem da maior generalidade, não dependendo da condição, a que está esta subordinada, de variar
o valor de (_c) pur differenças constantes, na equação (m),
que determina os lermos da serie.
Se na formula(6) se suppuzer, que as quantidades (a1, ail,
a111, etc, crescem por differenças constantes, ella se tornará
idêntica á formula (5), como se vai mostrar.
Seja a"=a1 + h, an,= a"1 -f h =a4+ *h, etc.: designando por Ha differença variável entre a quantidade (#) e
(o1); ter-se-ha

x~-a,=zH, x — an — x—a1 — h=H~~h,
x—am==x — a1-^^h=H^n,&[c.
Substituindo as expressões precedentes na formula (0), e
desenvolvendo a serie até o terceiro termo somente; virá

H{H-th) H(H-h)
•"+
» ~_ (H-h)(H-lh)
_*. _n
T=/T-»'+ ao-'*'8

À. 2A
Pela formula (1) tem-se

i/7

//—/«

"*"

H— Wh\
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Substituídos estes valores de (y,)e,de(y3) na precedente
equação; virá
(7)

y=-y,+T^r+1l-lr'A!y.

Fica portanto demonstrado, que levando o desenvolvimento do segundo membro desta equação além do terceiro
termo da serie, se chegará a reproduzir a formula (5), com a
única differença de designar-se naquella por (77) a quantidade
que é nesta representada por (x).
Da formula (3) se deduz com facilidade outra formula
apropriada para determinar a somma dos (n) primeiros termos da serie yx, ylt iji... yn, ou de (n) lermos quaesquer,
que forem dados, como se vai mostrar.
Seja pedida a somma dos (n) primeiros termos da serie
(A)

a,

b, c, d, e, etc.

Forme-se com estas quaulidades a serie seguinte, tomando
zero para primeiro termo:
(B) O,a, a+&, a + 6 + c, o+6+c+tí\
a+6 + c + d + e, etc.
Applicando á esta serie a formula (2) ou (4); ler-se-ha
A Vi = o — O = «; por ser #i =0
^\Vi = o + 6 — 2a = & — a= £a
Alyi = a + b+c — 3 (o + 6) + 3o = c — 2ò + a=c
—& — (6—a) =» ^\6 — ^« =A2o
Z\tyi==a + & + c + d—4(a+6+c) + 6(o+6) — 4o=d
—2c + 6 - (c-26+a)=£2fc — A2a=A3a
Etc.
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Substituindo na formula (3) os valores precedentes de
(Vi» AíVi* A2iVi* A% • etc); e designando por (S„) a somma
dos (n) termos da serie proposta (A), a qual representa na
serie (B) o termo da ordem (n+1); e mudando (s) em (n);
ter-se-ha

(8) S„=íla+B^)Aa + B(í=l)Ç)AJa

Esta formula resolverá o problema proposto, sendo dado
o numero (n), e conhecidas as differenças _\a, __*a, /^a,
etc, com o primeiro termo da serie (a).
Passamos a exemplificar a applicação das formulas (3) e
(8) em algumas series numéricas.
1° Exemplo.— Pede-se a somma dos (»») primeiros termos
da serie dos números naturaes:
Ter-se-ha 1, 2, 3, 4, 5, etc.
1, 1, 1, 1
Primeiras differenças
Segundas differenças O, O, O

o=i, _\a = \, _\2a=i)
Substituindo estes valores na formula (8); virá
2w-fw2 —n
in—1),
l-g-J»l
=w (n-j-1)
=
fi.l + fi
Sn
2
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2o Exemplo.— Seja dada a serie dos quadrados dos numeros naturaes
l2, 22, 32, 42, 52, etc;
cujo décimo termo seja pedido: e bem assim a soturna dos
dez primeiros termos.
Ter-se-ha 1, 4, 9, 16, 25, etc.
Primeiras differenças 3,5, 7,9
2,2,2
Segundas differenças
.
Terceiras differenças O, O
yt— 1 ; A^i = 3; AY = 2; A*Vi = 0; s = 9
flBS3l; £a=3; A2« = 2; £a =0; n = 10
Substituindo estes valores respectivamente nas formulas
(3) e (8); virá
!í9+1=l + 9.3 + ^.2 = (IO)!
10.9
10.9.8. , oop
S10«10.l+-T-30 +, -5—-i=385
Se fosse pedida a somma dos (n) primeiros termos; terse-hia
„

M .

(n—1) _ , (n-i) (n—2) ü

(n+1) (fn+l)
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3o Exemplo.-— Pede-se o décimo termo da serie dos cubos
dos números náturaes; e a somma dos dez primeiros termos.
Ter-se-ha, procedendo como se praticara nos exemplos
antecedentes
2h=l; A^i = 7; A2yi=12; ^=6; A*yi=0; s=9
a = l; A« = 7; A2a=12; &%a=b; A*«=0; n«=»10

»,+l-i + M+Ç.«+^.«-(ioy

Se fosse pedida a somma dos (n) primeiros termos; viria

designando por (S*u) a somma dos (w) primeiros termos da
serie dos números náturaes: propriedade bem notável, em
virtude da qual será (l3-f 23+3\ .. +10s) = (1+8+3...
+10)2=»<55)2 = 3025.
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V.
Series infinitas.

Chamam-se infinitas, na analyse algebrica, as series cujos
termos procedem indefinidamente, de modo que qualquer
deliesémaior, ou menor do que o precedente, os quaes
guardam entre si uma dada razão, constante ou variável:
tomando a serie a denominação de crescente no primeiro
caso, e decrescente no segundo.
As series cujos termos, em numero infinito, são iguaes
entre si, e affectos alternativamente dos signaes
(+) e (-),
chamam-se neutras.
As series infinitas dividem-se também em convergentes, e
divergentes. É convergente a serie, na
qual a somma de um
numero finito dos seus termos decrescentes approxima-se
tanto mais de uma quantidade finita, quanto fôr maior o
numero de termos contemplados naquella somma: sendo a
serie divergente, na hypothese contraria.
Toda a serie infinita crescente é necessariamente divergente.
Ha também series infinitas, cujos termos começam
por
convergir, divergindo depois, e vice-versa: neste caso tomam
essas series a denominação de mixtas.
Seja dada a serie infinita decrescente.
(w)

S=i
jm

i ptr
fl-uixixi
¦
I Qm ~ i„i ~ r„, T WO.
gro
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Ponha-se

&z=L + L _l j_ . ptr
representando por S1 a somma dos termos impares da serie
(to).

Subtrahindo a segunda equação da
primeira, membro a
membro; virá

A—* =•— +
j- + gs + etc.
i
í
__JL
2" Ij»'

•"

gm

"r

õ7" "T" etc. 1

-1 s
Ter-se-ha portanto
2m(S-S1) = S
Desta equação se tira a proporção seguinte:

S: S—S*::®": 1;
da qual resulta, compondo

S1: S—PiiSr—i: i
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Representando (s—s') a somma de todos os termos pares
da serie dada, este resultado se enunciará da maneira seguinte:
« A somma dos termos impares da serie infinita (w) está
para a somma dos lermos pares, assim como a potência (m)
de 2, diminuída da unidade, está para (1). »
Este curioso resultado, que se encontra na Ârs conjectandi
de J. Bernoulli, é attribnido a Lorgna por Lacroix.
Fazendo, na serie (to), m = 3, m—2, m — 1; virão os
seguintes resultados:
(1)
(2)
(3)

tf: S-tf ::7:1
tf: S—tf :: 3il
tf: S—tf ::1:1

Isto é: na serie formada de fracções, cujos denominadores
são os números naturaes elevados ao cubo; a somma dos terrnos impares está para a somma dos termos pares, assim como
7 está para 1: sendo os denominadores quadrados, a primeira somma está para a segunda, assim como 3 está para 1:
e finalmente, no caso de serem os denominadores simples
números naturaes, será a somma dos lermos impares da serie
rigorosamente igual á somma dos termos pares.
A serie que corresponde a este ultimo resultado

w

s=1+|+|+|+^+|+elc.

tem o nome de serie harmônica, em razão do uso
que delia
se faz na theoria dos sons.
Cumpre aqui observar, que se pôde chegar ao mesmo
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resultado acima deduzido dotheorema deBernoulH, relati
vãmente á serie (to1), procedendo do seguinte modo:
4

1
11
\
/
, 1 a
=T(,+¥+?+elc)
+
+*•
T T+r,
~ / 1

1

\

1

1

4

1
1
+ i + T3 + t + etc.
5

T + T + T+elc' ='+T+5-+etc.
A conlradicção apparente que apresenta a igualdade destas
duas series, prolongadas até o infinito, com a desigualdade
que guardam entre si quaesquer dous termos consecutivos da
serie (to'), se desvanece, considerando o desenvolvimento indefinido desta serie do modo seguinte:
Crescendo indefinidamente os denominadores das fracções, que formam os termos successivos da serie (to'), chegarse-ha a dous termos wntiguos, cuja differença seja menor,
do que qualquer quantidade assignavel, sem que por outra
parte sejam nullos esses mesmos termos: de modo que dahi
em diante continuará a serie até o infinito, sendo formada de
termos constantes, e igua.es entre si.
Com effeito, tome-se a fraceão algebrica
a

,

a + nc
«
, b,
, ¦
-—sendo
e, d).
(a,
lrçTd= ~ -\-d
n
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quantidades finitas, e (n) um coefficiente numérico que pôde
crescer indefinidamente.
Fazendo nessa expressão n—o; ter-se-ha
a • -4- nc
c
acima fi,
,=-— = 4, na hvpothese
l
b + nd
gurada em que se tem c => d: d'onde se tira

à + nc=b + nd
Daqui se conclue que a somma de um numero infinito de
lermos da serie harmônica (to1) não pôde ser representada
por uma quantidade fmita, que seja o limite do seu crescimento*: e que por conseguinte é aquella serie divergente, não
obstante ser formada de termos decrescentes.
Em differentes categorias devem ser consideradas todas
as outras series comprehendidas na expressão geral (to).
Porquanto as series, em que a potência (iw) é o quadrado,
quarta potência, etc., são susceptíveis de um limite representado por uma dada fracçãò do quadrado*, etc., da quarta poteucia da semicircumferencia do circulo do raio igual á
unidade; como se mostra no calculo infinitesimal.
Fazendo, por exemplo, m=2, na equação (w); ter-se-ha

_fl

. . 1,1,1,*
'

"*" 22

3l

42

, e,
+
52

Todavia taes limites não podem exprimir-se em números,
senão approximadamente, em razão de dependerem da relação do raio para a semicircumferencia, a qual é designada
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na precedente equação por (*), quantidade
que não tem um
valor numérico exacto, e é representada approximadamente
pelo numero 3.14159, etc.
Dada uma serie infinita, e decrescente, procure-se a expressão geral de qualquer dos seus termos; deduzindo dahi a expressão do anterior. O primeiro termo, dividido pelo segundo,
dará a razão de uma progressão geométrica decrescente, cujo
primeiro termo é aquelle termo da serie tomado para divisor
do immediatamente menor, e o ultimo termo zero.
Se, pois, conhecida assim a expressão geral da razão entre
dous termos contíguos da serie, se reduzir ella a zero, quando
considerada no infinito, se concluirá dahi que a serie
proposta
é convergente.
Nesta hypothcse, tomado um termo qualquer da serie para
primeiro termo da progressão geométrica, e calculada a
razão da progressão como se disse acima, achar-se-ha a
somma dos termos da mesma progressão pela formula
sabida; e essa somma será o limite máximo do resto da
serie, em relação aos termos que precedem o primeiro da
progressão.
Por este modo se julgará também da maior, ou menor convergencia da serie proposta: e cumpre advertir, que este
processo é somente applicavel ás series, cujos lermos são todos positivos, ou todos negativos.
Nos casos em que tôr pralicavel este meth.nlo de investigação, poderá acontecer, que o valor da expressão geral da
razão entre dous termos consecutivos da serie, quando considerada no infinito, se apresente sob a fôrma indeterminada
(J), ou igual á unidaie. De um, ou outro destes resultados
não se concluirá, que a serie de que se trata é conv^gente,
ou divergente: e convirá recorrer a outros meios para resolver
essa ambigüidade, como abaixo se verá.
Applicando o processo indicado ás series que são comprer. 9. in.

27
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hendidas na forma geral (to), ter-se-ha para expressão da razão
entre dous quaesquer termos da ?erie

M = oo

Este resultado comprehende tanto a serie harmônica (mj1) ,
que já havemos mostrado por outra maneira n:,o ser convergente, e também todas as outras series, que acima dissemos
terem limites expressos em funeções circulares, entrando por
conseguinte na categoria das series convergentes.
Na serie logarithmica fundamental

w 1„,a==log,(^-(íí=L>! + (^i)!_(2=l)'
+ etc.
fazendo

)

«=0; virá
log.0=log.,

(i+l+í+i-H-.5L+e.c.)

Em qualquer systema de logarithmos tem-se
log. 0= — x
Se, pois, não fora já sabido, pela doutrina precedente,
que a serie, comprehendida na expressão analylica de (log. 0),
é divergente, este resultado, deduzido da theoria dos logarithmos, o faria conhecer.

ESTUDOS DE ANALYSE MATHEMATICA.

401

Fazendo na mesma formula (p)
a=2; virá
log,

•-^-T+r-r+í-*-)

A serie que entra no segundo membro desta equação
pôde
transformar-se n,i seguinte

(</)

7+n+3o+ete--ã(4 + r+íB+elc-)

Pelas considerações feitas anteriormente sobre o desenvolvimento tia serie harmônica (te1), se mostra facilmente,
que a serie (7), cujos termos exprimem «as differenças dos
termos consecutivos daquella, decrescerá indetinidamente
até um termo que será rigorosamente zero, sem que os dóus
"sejam
correspondentes na outra serie
nnllos: entrando por
conseguinte na categoria das series convergentes.
Para descobrir porém a convergência dessa serie pelo processo acima indicado, notar-se-ha, que sendo a serie
(q)
equivalente á metade da serie, que se compõe dos termos
impares da seguinte
1114
11
(r) ,+-+-+-+-+-+-+,,*.,

cujos termos lê:n por denominadores os números conhecidos
pelo nome de triangulares, na classe dos que se chamam figurados; bastará mostrar que esta serie pertence á categoria
das convergentes.

%

JJ
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termo qualquer da serie (r) por

Se exprimir-se um

---, o que o precede será expresso por—--1: sendo por
conseguinte a expressão geral da razão entre dous quaesquer
termos da serie
n—rí1
n.

.

ri1
n

Crescendo (n1) indefinidamente, á medida que (n) cresce,
como é fácil de verificar na serie [r], ter-se-ha no infinito
n=nx: e por conseguinte *

fí-l-l=0
n

Ê portanto convergente a serie (r); e por conseguinte tambem a serie [q), que faz parte integrante delia.
A somma do numero infinito de termos, que formam o
desenvolvimento da serie (r), pôde ser achada mui fácilmente, do modo seguinte :
Representando por (S) essa somma; ter-se-ha

2S=2+2(I+1)+ j (i.+ i)+ í (i+l) + etc.
= 2+ S: e por conseguinte

S=2
Designando por (u) a somma dos termos impares da serie
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(r); e por (m1) a somina dos termos- (pares): ter-se-hão as
duas equações seguintes:
2 = a +ul. log. 2 = —u log. e: d'onde se tira

l" ~—

2
21ogJ_ 2 log. 2 ^(log.e—log.2
^
——
assa ¦_______._,
U
_S
•",
log.e
log.e= log.—
<? iog. e

Ter-se-ha portanto a seguinte proporção:
u: u1 :: log. 2: log.| :: 1 : 0.4425 prox.;
propriedade análoga á do theorema de Bernoulli: d'onde se
deduz
M= 1.3865, ?ti = 0.6i35.
A theoria das series infinitas tem por objeclo representar
por uma expressão geral qualquer termo de uma serie equivalente a uma funeção dada: ou determinar a somina dos
termos de uma serie dada, em numero finito, ou illimilado.
Foi Archimedes o primeiro geometra, que deu a conhecer
esse poderoso instrumento da analyse mathematiea, quando
achou, pela sommaçjío de uma serie infinita, a quadratura
da parábola. E, cousabem notável! só em meiado do seculo xvn, cerca de 2 mil annos depois de Archimedes, começaram os geometras modernos a dar a esse objecto a devida
atte nção.
Dous geomelras inglezes, Wallis e Gregory, foram os primeiros a revelar com os seus importantissiuius trabalhos
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a riqueza dessa mina, que depois delles fora profundamente
lavrada por Loibnilz, e muitos outros geometras, entre os
irmãos Berquaes figuram, com notável distineção, os dous
noullis (Jacques , e João).
São mui variados os methodos que hoje se conhecem»
destinados á soinmação das series infinitas , segundo varia a
fôrma destas: não fallando do desenvolvimento das series »
de que já tratámos anteriormente.
Daremos aqui, como specimen desses engenhosos processos
analyticos, uma das formulas devidas a Jacques Bernoulli, a
qual é applicavel ás series menos compostas.
Seja dada uma serie, cujo termo geral se represente pela
P
fracção —, e outra cujo termo geral seja —— •
Subtrahindo da primeira fracção a segunda; ter-se-ha
__Pi_==£ P_.
n
n-\-q'
n(n-\-q)
d'onde se tira
P
_ ' IV P\
n+q)
n(n+q)
i+q)
q\n
O primeiro membro desta equação pode ser considerado
como a expressão do termo geral de uma terceira serie,
formada com os elementos das duas series dadas: e ter-se-ha

(,)

-

l
n(n+q)

={ I- p
q \

a p )
n+ql

A característica s indica, no primeiro membro desta equa-
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ção, a som ma de todos os termos da serie, cujo termo geral é
P
'uttiA-q);
e no seBundo membro sommas análogas, da serie
cL*ujo termo geral é í JL

J,

e da que tem por termo geral

V

(lanao"se a M os valores que comportar, desde n—l.
nTq;
até n= oc . Se porém se considerar (n) variando até um valor
Hnito, serão as referidas sommas parciaes, relativamente ás
tres differentes series.
l.° Seja dada a serie infinita

elC"
L3T3.5 + 5.7 +
cuja somma total é pedida; ter-se-ha
p — \, q=2, n = l, 3, 5, etc.
Formando com estes elementos as duas series parciaes,
indicadas no segundo membro da formula [s); virá

,+i+ity.«=,,wi..
(i-+4 + f + ...etc.)
a somma dos lermos da serie composta as
somma pedida.

,

i
, = -5-
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Se fosse pedida a somma da serie, alé o numero (n1) dos
seus termos; ter-se-hia

, "*", JL, JL "M
, i, ~* "W-\~~l
^L_j
5
31

*

-/L+i+i-,

i

i

2»!

2«1+l~2«1-fl;e

* 1

por conseguinte

2.° Seja pedida a somma da serie
1 . 1
-f etc.
n+co
2.4
4.6 ' 6.8
Ter-se-ha
/>=!, ^-=2, ;* = 2, 4, 6, etc.
1,1,1,
«2 '+" ~j"\ "jjT+* • • elc*

^1 :e por consegumte
y

SR^f^)=:T;sommapedidaSe forem reunidas em uma só as duas series infinitas dos
precedentes exemplos; ter-se-ha
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T+T+l5-+2Í+35+Í8+etCi

a-r + etc.
55—r-f-' 7i—r+
22—1 +' 32—l
42—1 r 52—1
3

Esta serie, cuja somma fora achada primeiramente por
Leibnitz, nas suas investigações sobre a quadratura do circulo, offerece uma circumstancia bem notável em relação a
este objedo ; a saber:
Se da serie^precedente forem separados o seu primeiro
termo, o quinto, o nono, e procedendo assim de quatro em
quatro termos, depois de cada termo separado; formarão
todos esses termos a serie infinita
1.1.1,,
3^35^99^

1 .
1,1,
r
9.11
1.3^ 5.7

,

Esta serie pôde ser deduzida da formula, anteriormeute
achada em outro logar, a qual dá a grandeza de um arco
expresso na sua tangente; fazendo nella tang. x = 1.
Leibnitz demonstrou, pela analyse intinitesimal, applicada
ao problema geral das quadraturas, que a área do circulo,
{
cujo quadrado inscripto é representado pela fracção — , ou
2'
cujo raio é-r-l/
'
4

ficariageometricamente determinada,

se fosse possivel achar a somma dessa serie infinita, que lhe
ê equivalente: o que até o presente se não lem conseguido ,
e è talvez impossível.
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Parece em verdade cousa bem singular, que, fazendo essa
serie parte integrante de outra serie infinita, cuja somma
se determinou acima, não seja ella susceptível de representar-se, na totalidade dos seus termos, por nenhum numero racional!
Jacques Bernoulli, a quem deve a sciencia preciosos trabalhos sobre esta matéria, pondo remate á sua theoria das
series infinitas, na importante obra já citada, sob o titulo
de —Ars conjectandi —, resumio em dons versos latinos,
de sublime conceito , o objecto, e o immenso alcance desse
fecundo ramo da analyse mathematica. Eil-os:
«• Cernere in immenso parvum dic, quanla voluptas !
In parvo immensum cernere, quanta, Deum ! %

Terminaremos esta resumida exposição dos princípios,
que servem de base á sommação das series infinitas, fazendo
uma observação importante, sobre a applicação da formula
logarithmica (p).
Pondo nessa formula (—a) em logar de (a); virá
Log.(-a)=-,og.e(2+i+(£+i)í+W + e.c.

)

Sendo evidentemente divergente a serie que entra como
factor no segundo membro desta equação, será infinita a
somma dos seus termos: e ter-se-ha por conseguinte
Log. (—a) = — x
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Por outra parte, qualquer que seja o systema de logarithmos, tem-se
Log. (0) = — oo .
Não podendo subsistir o primeiro resultado, em presença
do segundo, deve concluir se dahi, que nao pôde exprimir
valor algum real o logarithmo de uma quantidade negativa;
e è por esta razão que os geometras admittem a sua expressão-symbolica, soba fôrma imaginaria; a saber:
Log.(-a)=.4j/-l;
entendendo-se por esta expressão, que o logarithmo de (—a)
é imaginário.
Com effeito, na equação transcendente

Cos. x -f- y — 1 Sen.#= «r
ponha-se (*) em logar de {x); e virá

Cos. tt + y — 1. Sen. tt = er

—

y~\
- 1 = eV
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Tomando os logarithrnos de ambos oi membros desta equação; ter-se-ha
Log.j—l) = 7r|/— 1. log. e\ ou
Log.(—1) —(itlog.e)j/ —1

O factor (Trlog.e) que multiplica (l/—O » li0 segundo
membro desta equação, corresponde ao que acima se designou por (A) na expressão de log. (—o).

ECONOMIA POLÍTICA

Adão Snilth.

Logo no principio da segunda metade do século
xvm
apparece a economia politica em
todos
os pontos da
quasi
Europa ao mesmo tempo.
Na Itália, Verri e Beccaria lançam os
primeiros alicerces
desta nova sciencia, e a administração do conde Firmiani
na
Lombardia, e a do grão-duque Leopoldo da Toscanapoem
em pratica os novos princípios para a felicidade dos
povos
que governam.
Na Hespanha, Campomanés, logo depois seguido
por Jovellanos, tem a coragem de dizer e proclamar no
paiz clássico
dos monopólios, do systema prohibitivo, e dos
preconceitos
monetários, algumas verdades úteis, que não o impediram
de ser nomeado presidente do conselho de Gastella.
Em França, o Dr. Quesnay, medico de Luiz XV, publica
o seu famoso — Quadro econômico —, e á roda delle se agrupam alguns amigos e discípulos, como Gournay, d'Argenson,
Mirabeau pai, Lemercier de La Rivière, Dupont de Nemoens, e finalmente Turgot, ornais illustre delles todos.
Na Inglaterra, onde depois da revolução de 1688 tudo
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quanto podia contribuir para o bom governo das nações era
mais livremente estudado que n'outro qualquer paiz, apparece uma multidão de publicações sobre as questões de publico interesse, e a economia política constitue-se quasi em
suas fôrmas definitivas nos trabalhos do simples professor
escossez Adão Smith.
Indagar qual a parte exacta que teve, e a influencia que
exerceu cada um destes escriptores no edifício da doutrina
econômica, seria uma questlo insoluvel e supérflua. Quem
poderá contar a multidão de arroios que concorrem para formar um regato, e a multidão dos regatos que contribuem para
formar um rio ?
D'cnlre os três reinos reunidos sob o sceptro da GrãaBretanha, era a Escossia o que por seu gênio e historia melhor se preparava para ser um dia o berço escolhido da economia política.
O Sr. Cousin, no seu —Curso de historia da philosopliia—,
depois de observar que a Escossia principiou sendo profundamente religiosa, accrescenta:
* Do seio dessas fortes crenças nasceu um povo que foi
sempre fiel á causa da liberdade religiosa c política; illustre
e bravo, honesto e sensato, moderado ao mesmo tempo que
tenaz, tem representado u n papel particular nas revoluções
da Grãa-Bretanha.
« A Escossia não tem com effeito passado por nenhum dos
excessos contrários que a Inglaterra tem atravessado para
chegar a constituir o governo que é hoje a sua força e a sua
gloria.
« Desde 1640 que os membros do Covenant escossez eslavam em plena insurreição contra o poder absoluto; mas,
não obstante, tiveram todo o cuidado de não tomar a menor
parte na tragédia de 1619, e em vez de manchar suas mãos
com o sangue de Carlos I, o parlamento escossez intercedeu,
se bem que inutilmente, a favor da victima real.
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« Em compensação,
maisiarde, no reiporém,
nado de Carlos II, expiava o quando
povo inglez os seus excessos
democráticos pelas loucuras de um despotisro
corruptor os
intrépidos Escossezes,
por meio de revoltas não interrompulas, alimentavam o espirito de independência
que devia
tnumphar em 1688. .
O Sr. Cousin termina este bello
quadro hisiorico por este
tópico, que pinta perfeitamente a Escossia
dos nossos dias•i. f Part\a,Suma do mundo é a creatura humana mais
Ulustrada
e honesta, e por conseqüência feliz •
No meiado do século xvm
possuía a Escossia uma reunião
de homens eminentes,
que irradiavam sobre ella um brilho
quasi sem igual no resto da Europa.
Três nomes entre todos brilhavam na
primeira plana, David
Hume, o historiador da Inglaterra, e
pbilosopho successor de
Locke; o Dr. Robertson, historiographo de
Carlos V, da
Escossia e da America; e finalmente Adão Smith.
Depois destes vinham, o moralista Fergusson,
o chimico
Black, o critico Blair, e o agrônomo lord Kanney,
etc.
O condado de Fife, essa verde
península que se prolonga
no mar defronte de Edimburgo, entre a embocadura
do
Forth e do Tay, é talvez a parte mais risonha da
BaixaEscossia.
Todos os reis da casa de Stuart desde Jacques I até Jaequês VI, tinham ahi sua residência favorita, no solar feudal
e campestre de Falkland.
Um dos pequenos portos da costa , onde apenas se recoIhiam e abrigavam então algumas barcas de
pescadores, foi
o berço de Adão Smith.
O pai do futuro fundador da economia política exercia
nesse porto as funcções de conferente da alfândega.
Depois dos primeiros estudos feitos na escola da sua aldeia
natal, foi o joven Smith passar três annos na Universidade
de Glascow, e depois mais sete na de Oxford.
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Estabeleceu-se em seguida em Edimburgo, onde abrio um
curso de bellas-ietras; e o successo desse curso foi tal, que
foi Smith nomeado para a cadeira de philosophia moral da
Universidade de Glascow, que acabava de ser iilustrada por
Hutcheson.
Foi portanto o ensino das bellas-ietras , e da moral, que
levou Smith á economia política.
Como, e por que caminho?
Não poderemos sabêl-o melhor do que interrogando os seus
primeiros escriptos.
A Theoria dos sentimentos moraes ou Ensaio analytico dos
dos outros e
juizos que formam os homens sobre as acçôes
sobre as suas próprias aceões, appareceu pela primeira vez
em 1759; ha justamente um século. Este livro original foi
o tipela primeira vez traduzido em francez em 1766, com
luto de -t Metaphysica da alma —; a segunda vez em 1774,
e a terpelo padre Rlavet, bibliothecario do príncipe Contí;
ceira vez, em 1798, pela viuva de Condorcet; provas estas
do grande successo que obtivera essa obra, e que ainda du
rava quarenta annos depois. Dizem que Adão Smith preferia-a
á sua grande obra econômica, que sem duvida contribuio
muito mais para a sua gloria.
Não analysaremos as doutrinas dessa obra, depois do excellente trabalho que a tal respeito publicou o Sr. Cousin ;
apenas diremos que o principio de Smith é a sympathia, isto
ê, que nós julgamos a * acções boas ou más, pela sympathia
ou antipathia que ellas nos inspiram. Hutcheson já tinha
dado por fundamento á moral a benevolência; vê-se pois
que entre os dous systemas ha apenas uma pequena dilTerença.
Segundo o methodo, habitual na escola escosseza, Smith
principia pela observação de um fado de sentimento, e deite
deduz uma multidão de conseqüências engenhosas, que enchem dous volumes.
414
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Aàão Smith reduz os differentes systemas de philosophia
moral a três principaes, que são: o que faz consistir a virtude no que ella chama conveniência ou propriedade das
cousas; o que faz consistil-a na utilidade pessoal ou na prudencia; e, finalmente, o que faz consistil-a na benevolência
ou sympathia.
Estes três systemas, diz elle, contêm todas as definições
que se podem dar da virtude.
Adão Smith não exclue nenhum delles, mas dá a preferencia ao terceiro, que approxima o homem de Deus,
porque:
« A benevolência deve ser o único motivo dos actos da
Divindade, porque é difficil conceber-se que outra qualquer
causa possa actuar sobre um Ser independente e perfeito. »
O amor da humanidade é o principio dominante da philosophia do século xvm; e este principio será sempre a
grandeza desse tempo, apezar dos seus erros.
Com semelhante movei nos espíritos, não é de admirar
que o século xvm tenha sido o berço da economia política, e
que tenha esta sciencia sahido já feita e completa do seio
da philosophia escosseza, como sua emanação natural.
A economia política não é com efleito senão uma applicação do amor da humanidade.
Ao passo que a moral da sympathia nos leva a procurar o
bem dos nossos semelhantes na ordem moral, a economia
política nos ensina a procural-o na ordem material; e o vinculo entre estas duas ordens de idéas é a theoria da justiça
e do direito que participa de uma e de outra.
O curso de Hutcheson comprehendia nas suas subdivisões
rudimentos de economia política, conjunctamente com a
moral e a política propriamente dita.
Adão Smith também tinha concebido o projecto de escrever
três grandes tratados que deviam ser partes de um só tou^p;
um tratado demorai, um de economia política, e um de
R. B. III,
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legislação: o primeiro e o segundo existem; mas não teve
tempo de acabar o terceiro , que devia ter por titulo Theoria
de
da Jurisprudência, e cujos fragmentos pediu elle antes
morrer que fossem destruídos; perda immensa, que terá sem
duvida demorado no mundo inteiro o aperfeiçoamento das
leis escriptas.
Tal era o intimo accordo que nesse grande espirito unia
todos os ramos das sciencias moraes e políticas: deviam ellas
separar-se, para que pudesse cada uma constituir-se á parte,
mas nunca devendo perder de vista a sua origem commum.
Adão Smith deixou mais alguns ensaios philosophicos que
attestam a extensão e a variedade dos seus estudos: uma
Dissertação sobre a origem das lingms; uma Historia da
Astronomia, da Physica e da Metaphysica dos antigos; e
Considerações sobre as artes de imitação ; tudo porém desapparece perante as Investigações sobre a natureza e a causa
da riqueza das nações.
Adão Smith deixou a sua cadeira em 1763: c depois de
duas viagens á França, onde foi acompanhar o joven duque
de Buccleugh, encerrou-se por assim dizer por espaço de dez
annos em Rirkcaldy, junto de sua mãi, para compor sua
im mortal obra.
Entre os escriptos de que se inspirou Adão Smith, deve-se
citarem primeiro logar, depois dos economistas francezes,
nove pequenos ensaios publicados em 1752 por seu amigo e
compatriota David Hume, sobre o commercio, o luxo, o juro
do dinheiro, os impostos, o credito publico, a balança do
commercio e a população.
A reputação de Hume, quer como philosopho, quer como
historiador, prejudicou os seus trabalhos como economista;
e entretanto acham-se nos seus ensaios muitas vistas novas e
justas; entre outras, a refutação do erro geralmenteadmiltido, que no commercio entre duas nações o lucro de uma
suppõe necessariamente o prejuízo de outra; cm duas ou tres
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paginas dáHume a demonstração contraria com uma precisão
e uma força, que será difficil exceder.
O bom senso dos Escossezes já tinha adivinhado o que as
duas grandes nações commerciantes de então, a Hollanda e
a Inglaterra, ainda não sabiam, e o que tantos outros povos
custam ainda hoje a comprehender.
Outro amigo de Smith, lord Kames, escreveu um livro
de economia rural, que ainda hoje é autoridade. Todos estes
estudos especiaes deviam de certo contribuir para a vasta
generalidade de estudos e de idéas que apresenta a Riqueza
das nações.
Pouco tempo depois da publicação desta obra, foi Adão
Smith, em recompensa dos seus trabalhos, nomeado commissario do governo junto ás alfândegas, com residência em
Edimburgo ; funeções que exerceu até a sua morte, que teve
logar em 1790.
II.
O anno de 1776 marca uma grande data para a economia
política, e por conseqüência para a humanidade, porque foi
a época em que appareceram ao mesmo tempo os edictos de
Turgot para a emancipação do trabalho, e a obra de Adão
Smith.
N'um parallelo entre estes dous illustres contemporâneos,
qual delles teria a primazia ?
Turgot era o mais moço dos dous, tinha 39 annos em
1776, quando Adão Smith já tinha 43; e entretanto os
segrandes actos do primeiro precederam os escriptos do
gundo.
Turgot também se deu á metaphysica, como o prova o
artigo Existência da Encyclopedia, em que principia a des-
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pontar a philosophia espiritualista que tinha de succeder á
escola de Condillac.
Distrahido dos seus estudos scientiíicos pelos trabalhos da
administração, Turgot, não obstante os cuidados que lhe
dava a intendencia de Limoges, ainda achou tempo para
escrever uma Memória sobre os empréstimos de dinheiro,
Cartas sobre a liberdade do commercio dos cereaes, e Beflexoes sobre a formação e a distribuição das riquezas; obras
admiráveis, que todos os escriptos ulteriores não fizeram
mais do que repetir, e que nem mesmo os de Adão Smith
fizeram esquecer.
Turgot ainda fez mais: u um ministério do menos de dous
annos, emprehendeu ousadamente pôr em pratica todos os
seus princípios; e se não logrou desde logo o seu intento, a
semente que lançara á terra devia produzir fruetos quinze
annos depois.
Voltaire, que era bom julgador, tributou a devida homenagem á curta e luminosa apparição de um ministro philosopho. « Eu soube, escrevia elle por occasião do edicto
sobre a liberdade do commercio dos cereaes, que um ministro acabara de publicar um edicto pelo qual, sem embargo
dos mais sagrados preconceitos, se permittia a todo e qualquer habitante do Perigórd vender e comprar farinha na
Auvergne, e a todo o habitante da Champanha comer pão de
farinha comprada na Picardia.
« Ha tempos vi eu uns poucos de lavradores lendo á sombra das arvores o edicto de Turgot; um delles, velho já carregado de annos, e cheio de juizo c bom senso, dizia aos
outros: « Cousa admirável, ha perto de sessenta annos que
leio ediclos; todos elles nos tiravam a liberdade natural em
um estylo que ninguém podia entender; este, restitue-nos
a liberdade que nos foi arrancada por outros, e eu entendo
facilmente todas as palavras, lí a primeira vez que nesta terra
o rei raciocina com o seu povo ; foi a humanidade que es-
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creveu e o rei assignou; ora, graças a Deus, isto já dá vontade de viver, comtanto que o rei e o seu ministro vivam
também muitos annos! » Infelizmente nem um nem outro
viveu muito tempo, e os votos do velho lavrador não se reausaram.
Quando Voltaire soube da queda do ministério de Turgot,
desesperou; este raio, dizia elle, foi-me direito ao coração e á
cabeça: e logo dirige ao ministro decahido a famosa Epístola a
um homem, que foi um dos últimos accordes de sua velhice ,
porque então Voltaire já tinha mais de oitenta annos.
Emquanto se passaram em França estas scenas tumultuosas, sahia pacificamente da modesta aldeia de Kirkcaldy o
fructo de dez annos de meditações, e sem descer á mesma
arena, ia a obra de Smith consummar para sempre a conquista
imperfeitamente realisada de Turgot.
Esta grande obra fez a principio pouca sensação em França,
onde se agitavam então outras paixões; foi porém acolhida
com admiração na Inglaterra. Na occasião em que em França
se encarniçavam os ódios ao simples nome dos economistas,
ia na Inglaterra a mesma doutrina tomando posse dos espiritosillustrados, e penetrava sem combate na opinião publica.
Tal é muitas vezes a differença entre os grandes homens
dos dous paizes; aqui são elles maltratados e repellidos, lá
são ouvidos e respeitados. Dahi vem também a differença nos
destinos dos dous povos: um, prospera e se engrandece sem
interrupção e quasi sem tumulto; outro, não pôde dar um
passo sem soffrer convulsões.
Toda a theoria de Adão Smith se encerra nesta phrase por
que principia sua obra: « O trabalho annual de uma nação
é o fundo que fornece para o consumo annual todas as
cousas necessárias e commodas á vida; e estas cousas são,
ou o produclo immediato desse trabalho, ou compradas a
outras nações com esse producto. » Esta proposição funda-
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mental, no momento cm que Smith a enunciou, estava bem
longe de ser vulgar, como se tornou depois. Se todos os esSmith,
criptos inspirados por cila, sem mesmo exceptuar os de
se perdessem n'um grande naufrágio, e que só escapasse
esta phrase, bastaria ella para reconstruir completamente a
sciencia econômica de que é cila o elemento gerador.
Antes de Smith, já muito se havia indagado c procurado a
origem da riqueza; uns, encontravam-na nos metacs preciosos, outros descobriam-na na terra; ninguém porém tinha
chegado a esta formula tão clara: toda a riqueza emana do
trabalho, isto é, do homem.
Foi uma verdadeira descoberta que com sua luz dissipou
todas as trevas. O trabalho! eis o principio da economia politica de Smith, assim como a sympalhia c o principio de sua
moral; e o moralista o mais severo approvaria esta doutrina,
ainda mais do que a primeira, porque o trabalho é uma lei,
um dever, uma necessidade superior, e um freio imposto
por Deus ás nossas ambições, á nossa cubiça e ás nossas paixões.
O primeiro livro da obra de Smith trata do trabalho c de
seus produetos, considerados debaixo de dous pontos de vista
principaes — aproducção e a distribuição. A primeira parte
começa pelo celebre capitulo sobre a divisão do trabalho,
no qual Adão Smith quiz impressionar profundamente os
espíritos pelo espectaculo das maravilhas que podem resultar
dessa divisão. Não ha quem não conheça o curioso exemplo
dos alfinetes, que se tornou clássico, e que foi naquelle
tempo uma verdadeira revelação: de então para cá, a
divisão do trabalho fez immensos progressos, c os exemplos
que hoje se podem citar são innumeraveis.
Esta bella theoria, que é das que mais particularmente
pertencem ao philosopho escossez, leve alguns contradictores em França, no principio deste século. Não se tentou
negar os eíleitos da divisão do trabalho sobre a producção,
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o que seria impossível, mas deplorou-se sua nociva influencia
sobre a saúde e a inteiligencia dos operários: « O que poderá
ser um homem, diziam os contradictores, que passa sua vida
a fazer cabeças de alfinete ou pontas de agulha? Seu espirito
o seu corpo não podem deixar dc atrophiar-se n'uma occupação mecânica, que só exige o habito sem pensamento, e a
assiduidade sem esforço. »
A observação é exacta a alguns respeitos; tudo lem inconvenientes nesle mundo; mas so se deve olhar com attenção
para as funestas conseqüências que accidentalmente pôde ter
a applicação dos melhores princípios, lambem é mister que
alguns resultados infelizes não nos oceultem o lado favorável
das cousas, que em ultima analyse fazem cem vezes mais
bem do que mal.
Tal é com effeito a proporção entre os bons e os maus
effeitos da divisão do trabalho; e a experiência acabou de
demonstral-o com tal força e evidencia, que as apprehensões
contrarias não podem mais hoje dizer palavra. A divisão do
trabalho, como já havia notado Smilh .conduz directamente
ao emprego das machinas, o emprego das machinas á alça
dos salários, o ao bom mercado dos produetos, a alça dos
salários combinada com o bom mercado dos produetos ao
melhoramento da condição material dos operários, o melhoramento material á cultura da inteiligencia, e a cultura da
inteiligencia á elevação das idéas e dos sentimentos.
Da divisão do trabalho na mesma fabrica passa naturalmente o espirito á applicação do mesmo principio de uma
officina á outra, ede um paiz a outro paiz. Adão Smith,
continuando a sua analyse , vê a causa primaria da divisão
do trabalho na tendência que leva os homens a traficarem
entre si, o enlão chega;elle á sua segunda máxima: « A
divisão do trabalho è limitada pela extensão do mercado. »
Se ha facto incontestável, é de certo esle; á medida com
effeito que o mercado se restringe, como, por exemplo, n'uma

4__2

REVISTA

BRAZILEIRA.

aldeia, cada homem è obrigado a exercer varias industrias ao
mesmo tempo, e por conseguinte a exercèl-as mal; á medida
pelo contrario que o mercado se alarga, como, por exemplo,
nas capitães como Londres ou Pariz, apparecem as especialidades que naturalmente vão-se dividindo por si próprias,
e cada ramo de industria vai-se aperfeiçoando separado dos
outros.
Foi entretanto este principio tão claro e tão simples que
causou a mais violenta guerra áeconomia politica, porque
é o principio que conduz á liberdade do commercio e das
transacções entre todos os habitantes da mesma localidade,
entre todas as localidades da mesma provincia, entre todas
as provincias de um Estado, e entre todos os Estados do
universo.
A segunda parte do primeiro livro, que trata do modo de
distribuição dos produetos, tem muito menos clareza que a
primeira. O pensamento de Smilh é a principio obscuro e
confuso, e elle próprio o sente, porque pede desculpa de não
ser claro; pouco a pouco, porém, as idéas vão-se destacando
do véo que as envolve, e a analyse sábia apparece de novo.
A noção que tanta difficuldade tem assim em sahir da obscuridade é a noção de valor [oalue], a mais abstracta da economia politica.
Smith entra em matéria pela sua famosa distineção entre
o valor de uso e o valor de permuta, aceita e desenvolvida
depois pela maior parte dos economistas, especialmente pelo
professor Rossi, que delia fez o assumpto de quasi toda a
primeira parte do seu curso.
O preço real [realprice) de cada cousa é o trabalho queé
preciso ter para oblêl-a; e o que cada cousa vale realmente
para quem a possue, e que procura desfazer-se delia, é o
trabalho ou o esforço que essa cousa lhe poupa, e quem a
possue pôde exigir de outra pessoa. Não é com ouro ou prata,
ê com trabalho que todas as riquezas do mundo são origi-
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nariamente compradas; e o valor dessas riquezas, para quem
as possue, é exadamente igual á quantidade de trabalho que
ellas podem comprar ou obter. O trabalho è portanto a única
medida que pôde servir em todos os tempos e logares, para
apreciar-se o valor das cousas: o trabalho é o preço real,
o dinheiro é apenas o preço nominal.
Para bem comprehender-se a utilidade destas distincções,
é preciso trazer á lembrança quaes as opiniões que corriam
quando Smith escreveu a Riqueza das nações. Povos e governos, estavam todos imbuídos da idéa que a única riqueza
era o ouro e a prata; a distincção entre o valor de uso e o
valor de permuta, entre o preço real das cousas e o preço nominai, tem por fim mostrar o contrario.
« As verdadeiras riquezas, repete Smith, sob todas as fórmas, são os produdos necessários, ou commodos á vida, e
o seu verdadeiro valor vem do uso que delia se pôde fazer;
o valor de troca não é mais do que a expressão desse valor de
uso. »
Esta theoria do valor não è completa, mas basta para o fim
que tinha o autor em vista: Smith ainda reproduz depois a
mesma idéa na distincção entre o preço natural e o preço do
mercado, e a este respeito desenvolve elle uma das mais luminosas formulas da economia política; a formula da offerta
e da procura (command and supply).
Apressemo-nos porém em sahir desta metaphysica economica, que não tem hoje a mesma importância que tinha na
origem da sciencia, e vamos ás applicações positivas.
Smith distingue no preço das cousas tres partes: uma que
serve para remunerar o trabalho propriamente dito do operario, e que elle denomina — salário do trabalho (wages of
labour); outra que serve para pagar os instrumentos de trabalho, e que elle denomina — lucros do capital (profits of
stock); e a ultima que serve, pelo menos na maior parte das
mercadorias, para pagar o aluguel da terra, e que elle chama
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— rendada terra (rent of land). Ê por estes três caminhos
que o preço se distribue por entre os differenlcs membros da
sociedade: salário, lucro e renda, eis âs fontes de todo o
rendimento, bem como de lodo o valor permutavel.
Tratando separadamente do salário e dos lucros, menciona
Smith o duplo facto que se dá em lodo o paiz que se enriquece; a saber: os salários vão subindo por etfeito da demanda crescente de trabalho, e os lucros dos capitães vão
baixando em virtude da multiplicação, epor conseguinte da
offerta crescente dos capitães.
Smith mostra depois como, tanto os salários como os capitaes, estão sujeitos a desigualdades naluraes, por effeito da
maior ou menor difficuldade de trabalho, do maior ou menor
risco, etc.
Cada uma destas considerações dá logar a interessantes
desenvolvimentos; mas todas ellas desapparecem perante
esta consideração suprema que as termina: Das desigualdades causadas nos salários e nos lucros pela política geral
da Europa. É com effeito aqui que se apresenta em face dos
antigos privilégios o que se pôde chamar o principio dos principios — a liberdade do trabalho.
« A mais sagrada e a mais inviolável das
propriedades,
diz Smith, é a do trabalho, porque é a causa originaria, c
a fonte de todas as outras. O patrimônio do pobre está na sua
força e na habilidade de suas mãos; impedil-o portanto de
empregar a sua força e habilidade da maneira que ellc julgar
mais conveniente, é uma violação manifesta dessa propriedade
primitiva, tí uma usurpação clamorosa da liberdade legitima,
tanto do operário, como daquelles que estariam dispostos a
dar-lhe trabalho; é impedir a um, de trabalhar no que elle
julga mais lucrativo, a outro, de empregar quem lhe parecer.
« A solicitude que affecta o legislador
para prevenir que
se empreguem pessoas incapazes, é tão absurda como oppressiva, »
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Nesta passagem de Smith reconhecem-se, não só os principios, mas até quasi os próprios termos do celebre edicto de
Turgot, publicado mezes antes:
«< Deus, dizia elle, dando ao homem necessidades, e fazendo para elle indispensável o recurso do trabalho , fez do
direito de trabalhar a propriedade de todo o homem; e esta
propriedade é a primeira, a mais sagrada, e a maisimprescriptivel de todas. »
Eis em toda a sua simplicidade a phraso que mudou o
mundo, e que ainda hoje o está transformando.
Diante desse principio cahiram as antigas corporações: as
alfândegas internas, os monopólios excessivos; e diante delle
hão de dcsapparecer ainda todos os outros obstáculos que se
oppoem á emancipação do trabalho.
Diante desse principio recuam a miséria, a ignorância, o
vicio e o crime; porque, diga-se o que se disser, o inundo
vai melhorando, tanto na ordem material, como na ordem
moral.
A delicada questão da renda da terra não foi tão bem elucidadã por Smith, e foi talvez a sua definição que fez toda a
confusão desta matéria.
Smith, bem como Ricardo e todos os economistas inglezes,
dão á renda a significação de premio que se paga ao proprieímo(landlord), pelo gozo do poder productivo inherente á
terra; mas não é esse o único sentido que o uso dá á palavra
renda. Entende-se ordinariamente por esta palavra, c neste
sentido lambem a emprega Smith, toda e qualquer espécie
de retribuição paga ao proprietário pelo usufrueto, quer da
terra propriamente dita, quer dos capitães incorporados á
terra, como os cercados, conslrucçõcs, edifícios, caminhos,
derrubadas, etc.
Smith leve consciência desta confusão, mas não tratou de
desfazèl-a. O hábil autor da Hiqueza das nações teria pou^
alguns desvios á
pado muitas torturas a seus successores, o
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sciencia, se, insistindo mais nesta idéa, tivesse adoptado palavras differentes, para exprimir cousas também differentes.
Rigorosamente seriam precisas três; porque a palavra generica renda devia ser empregada segundo o uso universal
depara designar a retribuição que se paga ao proprietário:
—a retripois, esta noção deveria subdividir-se em duas
buição que se paga pelo uso da faculdade productiva natural,
e inherente á terra (1), e a retribuição que se paga pelo uso
dos melhoramentos incorporados: uma poderia chamar-se
renda natural ou gratuita, e outra renda adquirida ou capitalisada. A primeira das duas recua e desapparece com o
tempo, e acaba quasi sempre por absorver-se e fundir-se na
segunda. O uso e emprego de uma só palavra para estas três
significações levou alguns espíritos exaltados a monstruosos
erros, e entre outros a negação mais ou menos formal do
direito de propriedade.
Esta observação não ô a única que suscita esta parte da
obra de Adão Smith. O principal defeito deste precioso livro,
e o que torna a sua leitura difficil para quem não tiver uma
attenção firme e perseverante , é a extensão das digressões.
(I) Sobre as funestas conseqüências que podem resultar da doutrina de Smith
da maior parle dos economistas, acerca da renda da terra , veja-se a bella
obra de Basliat — Harmonies économiques —, c especialmente os capitulo»
5", 9" c 13.
O Sr. L. de Lavergnc, censurando, c com razão, a doutrina de Smith, cahio
no mesmo erro, porque diz que a renda « é a retribuição que se paga pelo
uso da faculdade productiva , inherente ao solo. »
Se assim fora, justificado ficaria o famoso Proudhon, quando fez esta lerrive
interrogação, seguida, como diz Bastiat, de aflirmação ainda mais terrível:
«« Quem é que tem direito á renda da terra ? Sem duvida o productor da
terra. Ora , quem fez a terra ? Oeus. Neste caso, retira-te, proprietário. »
A verdade o" que não se paga cousa alguma pela utilidade ou fectindidade do
solo; o que se paga é o trabalho do homem ou da sociedade , n'uma palavra
o valor, e não a utilidade que é sempre gratuita.
M. O. F.
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Por occasião do estudo sobre a renda da terra, matéria
já bastante árdua em si, entra Smith de repente, e sem que
se possa á primeira vista descobrir a ligação das idéas, n'uma
dissertação sem fim sobre as variações da prata (silver), a
partir do século xiv.
Esta discussão histórica abunda, como tudo quanto escreveu Smith, em investigações curiosas e em vistas profundas; mas não guarda a devida proporção com a extensão
total do primeiro, de que forma ella a terça parte pouco mais
ou menos. O assumpto merecia uma obra á parte, porque
ha poucos pontos mais obscuros na sciencia, ainda hoje
que tantos trabalhos importantes têm tentado elucidal-o.
Não obstante, porém, estes defeitos de ordem e de methodo, é o primeiro livro da Riqueza das nações o magnífico
pórtico de um magnífico monumento.
Já a economia politica, púde-se dizer, que ahi está completa; os successorês de Adão Smith poderão ter mais ordem
e methodo na sua exposição, elucidar melhor alguns pontos
obscuros, desenvolver com mais minuciosidade algumas applicações da sciencia, mas em nada poderão mudar as bases,
que Smith estabeleceu de accordo com Turgot.
III.
O segundo livro é consagrado aos capitães. Para exprimir
a idéa que se liga á palavra —capital—, Adão Smith serve-se
de dous termos: stock e capital.
Stock é uma palavra ingleza que significa toda a espécie de
abastecimento eprovisões, quer sejam destinadas para o consumo, quer para servir de instrumentos de producção; caa
pitai é palavra que designa a parte do stock que serve para
producção,
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Depois desta primeira distincçào entre o fundo de consumo
e o fundo de producção de um paiz, Smith estabelece outra
da mesma, senão de maior importância, entre os capitães
fixos e os capitães circidantes.
Quantas nações, e quantos particulares não se têm perdido
entre
por não lerem comprehendido estas simples differenças
o fundo de consumo e o fundo de producção, entre o capital
fixo e o capital circulante, e por terem sacrificado um ao
outro (1)?
A noção do capital conduz naturalmente á theoria da circulação [currency). O dinheiro (monay) é, segundo a feliz
expressão de Smith, a grande roda da circulação, e é-esse
o seu verdadeiro ofíicio.
Por intermédio do dinheiro podem os capitães passar rapidamente de mão em mão, e multiplicar a sua forca productiva, tanto pela quantidade como pelo movimento. Quando
este movimento se accelcra, podem o ouro e a prata ser até
certo grau substituídos pelo papel, e a circulação se estabelece
então sobre uma segunda roda que custa muito menos
a fabricar e a sustentar do que a primeira.
De que modo, porém, e com que condições será possivel
esta substituição? Aqui expõe admiravelmente o autor a
theoria dos bancos em geral, e dos bancos da Escossia em
particular; e esta parte da obra de Smith é com razão uma
das mais celebres, e quem accusar a economia política de
imprudente e aventurosa, basta lêl-a para desenganar-se.
Uma viva polemica suscitou-se entre os economistas acerca
(t) Grande parle das difficuldades com que lula acuialmente o nosso paiz,
e da crise que está atravessando, deve ser lançada á conta da ignorância desta
doutrina fundamental, uma das de maior alcance pratico. A meu ver, nenhum
escriptor tem melhor elucidado esta matéria do qne Wilson, na sua obra — Capitai, currency and banking.
M. O. F.
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de* outra dislincção que faz Smith entre o trabalho productivo
e o trabalho improductivo.
Segundo Smith, só é trabalho productivo aquelle que, incorporando-se ás cousas, dá-lhes maior valor, como o trabalho do lavrador e do operário; todos aquelles cujo trabalho
nada augmenta ao valor dos objectos materiaes, como os
homens de sciencia, os médicos, os administradores, os militares, os legislas, são trabalhadores improduetivos.
O rigor desta linguagem offcndeu os mais respeitosos discipulos do illustre mestre, e J. B. Say esforçou-se por evitar
o mesmo escolho por uma nova classificação dos produetos
materiaes e immaleriaes; classificação que o Sr. Dunoyer
posteriormente adoptou, modificando-a e precisando-a melhor (1).
Adão Smith foi de certo longe de mais, empregando estes
termos; mas para rectiflear o absoluto de sua linguagem
não nos parece necessário mudar a significação da palavra
prodiicto, applicando-a a objectos não materiaes; basta admittir-se, o que é exacto, que as artes que acluam sobre as
pessoas podem contribuir para a producção, como as que
actuam sobre as cousas, com a differença, porém, que só as
ultimas é que cream produetos, e as primeiras servem para
formar os produetores.
Deste modo permanece intacta a especialidade da sciencia
econômica, relativamente aos outros ramos das seiencias moraes e políticas; e os trabalhos immateriaes não entram no
seu domínio senão emquanto se realisam, directa ou indi*
rectamente, em produetos materiaes úteis.
Quanto á distineção em si, é ella fundamental, como todas
(1) A Uieoria de Basliat sobre a mutualidade dos serviços parece remover
as difllculdades que , não obstante os eseriptos do Sr. Unnoyer , ainda suscita
• esta parte da sciencia.
M. O. F*

43ó

REVISTA

brazileira.

as de Smith; e não ha verdadeiramente trabalho produttivo, do ponto de vista econômico, senão o que crêautilidade.
O que importa aqui, e o que queria o autor da Riqueza das
nações, é bem estabelecer a existência de occupações totalmente improductivas, afim de assignalar, e de evitar quanto
fôr possível os parasitas] de toda a casta que vivem á custa
do trabalho e do capital alheio ; o mal consiste em applicar a
uma ordem e categoria inteira de funcções o que só se deve
applicar ao abuso. O próprio J. R. Say, que em parte rectificou esta confusão, também a commetteu e até aggravou-a,
como elle
qnando admittiu que os productos immateriaes,
chama, se dissipam e desapparecem, á medida que são
creados, e não fazem parte do capitai accumulado da sociedade.
O Sr. Dunoyer foi o único que elucidou completamente
este ponto. Não só o juiz, o soldado, o medico, o advogado,
o sacerdote e o sábio, contribuem para a producção material
quando fazem bem o seu dever, favorecendo a segurança, a
propriedade, a saúde, a moralidade, e a habilidade dos productores; mas também os fructos do seu trabalho não desapparecem, á medida que se cream, e constituem por sua
accumulação um capital particular, que é o capital intellectual
e moral da sociedade.
Este capital, longe de ser o menos útil, exerce sobre a
producção uma influencia mais poderosa que o capital material; e se n'um cataclysma fosse preciso escolher o que se
pudesse salvar para assegurar o prompto restabelecimento da
producção, os depositários das luzes deveriam ter o primeiro
logar, porque o espirito, armado das conquistas seculares da
civilisação, mais depressa conquistaria de novo sua acção c
superioridade sobre a matéria, do que a matéria mesmo a
mais rica poderia suscitar o fecundo poder do espirito.
•
Quando se remonta á origem da producção, encontra-se a
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inteiligencia humana; e este facto está subentendido na
theoria do trabalho de Smith, mas não o exprimiu elle com
a clareza necessária.
Depois destas premissas, não ha difficuldade em claramente
definir-se o que se passa no empréstimo a juro. Os homens
os mais eminentes daquelle século, como Locke e Montesquieu, tinham commettido o erro de suppôrem que o augmento da quantidade do ouro e da prata, proveniente do
descobrimento das índias, tinha sido a causa de baixar na
Europa a taxa do juro; Smith demonstra que não é a maior
ou menor quantidade de moeda, e sim a maior ou menor
porção de instrumentos de trabalho e de produclos obtidos
com esses instrumentos, que faz augmentar ou diminuir o juro.
Esta demonstração responde aos escrúpulos dos casuistas que
repelliam o empréstimo a juro, fundados em que o dinheiro
por si só nada produz; e pela theoria de Smith não é o dinheiro que produz, é o capital que se obtém com o dinheiro.
Vê-se despontar neste capitulo a doutrina que mais tarde
teve de ser desenvolvida por Bentham, da legitimidade do
juro convencional.
Passando ás differentes maneiras de empregar os capitães,
Smith distingue quatro, que são: a agricultura, as manufacturas, o commercio em grosso, e o commercio de retalho.
Cada um destes quatro modos de empregar um capital lhe
parece essencialmente necessário, tanto para a extensão dos
outros, como* para a commodidade geral da sociedade: o
que elle prefere, porém, como mais vantajoso, é a agricultura, porque nenhum capital, cceteris paribus, põe em
actividade mais trabalho productivo que o dos lavradores.
Smith consagra quasi todo o quarto livro de sua obra ao
exame minucioso do systema conhecido pelo nome de systema mercantil, e verdadeiramente a obra toda não tem
outro fim, porque o systema mercantil resume em si todos
os erros que a economia politica vinha combater.
R. B. III.

29
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Sendo a causa do systema mercantil a eterna confusão
entre dinheiro e riqueza, Smith começa por demonstrar que
uma nação pôde ser pobre com muito dinheiro, e rica com
empregados
pouco dinheiro; e depois examina os expedientes
de dinheiro
para attrahir a cada paiz a maior porção possível
á custa dos seus vizinhos, e que consistiam cm diminuir por
todos os meios a importação de mercadorias estrangeiras para
o consumo, e a favorecer a exportação dos produetos da industria nacional; era isto que se chamava pôr a balança do
commercio a seu favor. Comprar pouco, vender muito, e
saldar a differença em dinheiro, era o ideal que procuravam,
tanto os governos como os particulares; e para realisal-o
recorriam a toda a sorte de leis c regulamentos, que ainda
hoje não desappareceram inteiramente da maior parte das
legislações.
Os argumentos de Smith contra semelhante systema têm
sido tantas vezes reproduzidos, que desnecessário se torna
apresental-os aqui.
Depois de combater e refutar o systema mercantil, consagra
Smith um capitulo especial ao exame da doutrina dos economistas francezes, a que chama systema agrícola, por opposição ao outro.
Na realidade as idéas dos physiocratas não differiam
muito das suas: mas os escriptores francezes são em geral
mais claros e mais brilhantes que os escriptores inglezes; e
como têm, por assim dizer, os defeitos próprios das suas qualidades, cahem facilmente na exageração systematica.
A escola de Quesnay queria, como Adão Smith, combater
a escola mercantil, e substituir-lhe a liberdade do trabalho;
via ella também que a agricultura era a primeira das industrias, e que a noção falsa de riqueza é que a tinha rebaixado
ao ultimo logar, mas não se contentou com isto; e exagerando uma opinião exacta chegou a sustentar que o trabalho
agrícola era o único producliro, o único que augmentava
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alguma cousa a riqueza da sociedade.
Facilmente refutou
bmith estaexageração, demonstrando
que a industria e o
commercio produzem tanto como a agricultura
Nesta discussão, porém, usa Smith
de um tom affectuoso
e mesmo respeitoso, muito differente
da vivacidade com que
julga o systema opposto. Conhecera elle os
principaes phv«oenfu na viagem
que fizera a Pariz, c muito linha aproveitado com o traio e escriptos delles,
a ponto de dizer que,
seQuesnay ainda vivesse cm 1770,
ter-lhe-hia elle dedicado
a sua obra.
Depois das violências dos tempos bárbaros,
c das prohibiçoes da escola mercantil, ainda ha
para os governos um
meio de perturbar a ordem estabelecida
Deus para o
desenvolvimento da riqueza: esse meio por
é o imposto
Pago por todos, deve o imposto ser
gasto cm proveito de
oclos; se nao, torna-se um
poderoso instrumento de espoIiaçaodos fracos pelos fortes; desvia os
capitães dos empregos
úteis, que elles naturalmente
procurariam, para perdêl-os
em empregos improduetivos. Só falta,
pois, a Smith, para
una Usar a sua obra, determinar em
que casos as despezas
publicas sao legitimas, e em que casos deixam de sêl-o
O quinto e ultimo livro trata deste objecto,
que foi sempre
a pedra de escândalo entre os economistas
e os governos
Smith divide-o em três
partes: a primeira, oecupa-se das
despezas que devem ser feitas
pelo Estado; a segunda, dos
melhores systemas de impostos; a terceira,
das dividas nublicas.
O philosopho escossez não admitte verdadeiramente
senão
duas espécies de despezas,
que devam ser confiadas ao Estado: as que exige a defesa do território,
c as que servem
para sustentar a dignidade e o prestigio do soberano; se bem
que nao exclua elle absolutamente a intervenção do Estado
nas despezas que exigem a administração da
justiça, o culto,
ainstruccão publica e as obras
publicas.
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IV.
ha cem annos, no
Taes eram os problemas que occupavam
as meditações de
fundo de uma pobre aldeia de pescadores,
ca, a douum professor de philosophia moral. De então para
mundo; e por toda
trinado solitário pensador caminhou pelo
logo
a parte em que foi applicada, mesmo imperfeitamente,
Sua terra
appareceu uma prosperidade até então nunca vista.
mas o
natal foi sem duvida a que colheu melhores fructos;
a
resto do mundo vai-se aproveitando também pouco pouco.
nos
É essa doutrina que faz nascer e prosperar nações novas
do
confins da terra, e que impelle as nações mais rebeldes
velho mundo.
Entretanto, se dermos ouvidos aos moralistas intolerantes,
a economia política é um estudo materialista, que só cuida
nas necessidades do corpo.
É exacto; a economia política cuida de dar pão a quem
tem fome, e de vestir a quem tem frio; de multiplicar quanto
fôr possível o numero das creaturas de Deus, a quem chegam
os seus benefícios; de derramar a abastança e o bem-estar
em roda de si, e de fazer todos os povos mais ricos e mais
felizes.
E quaes serão os meios para isso se conseguir ?
Unicamente a justiça e a liberdade, diz a economia politica.
E será por ventura isto o que merece o desprezo e os anathemas?
Dizem que a economia política é a sciencia das riquezas,
ou a arte de se enriquecer por todos os meios.
Ha nisto, porém, má fé ou engano, porque ha duas especies de riqueza: a verdadeira, legitima, que provém do tra-
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balho e da economia; e a falsa, injusta, que provém da
fraude e da astucia.
A primeira adquire-se lenta e laboriosamente, e aproveita
a toda a sociedade, e essa a economia política procura c
aconselha; a segunda obtem-se á custa dos outros, e essa
a economia política condemna e estigmatisa sem piedade.
Se a sciencia econômica estivesse mais espalhada e conhecida, haveria certamente menor numero de pobres; mas
também haveria menor numero de ricos.
O trabalho, -mesmo nos paizes em que é elle inteiramente
livre, poucas vezes faz homens ricos; crêa muitas riquezas ,
é verdade, mas essas riquezas repartem-se mais igualmente,
e pouco resta para a ociosidade.
Quem mais do que a economia política tem atacado o
luxo?
Quem tem melhor demonstrado a união intima do luxo e
da miséria ?
Vimos que a economia política nasceu da moral, pelo menos como a entende a escola escosseza, e que ambas têm
um principio commum, queé o amor da humanidade.
Ainda mais: a idéa de responsabilidade pessoal domina a
mo/al, e domina também a economia política; e é sem duvida'
uma das circumstancias que mais mal lhe tem feito.
A fraqueza natural do homem repugna a essa sciencia
austera, que, despojando de suas vestes o mysterio da riqueza, mostra por toda a parte a dura necessidade do Irabalho e da economia.
O credito, essa palavra mágica que parece que crêa thesouros sem conta, a economia política mostra que tem por
origem, para cada qual, a estrida fidelidade em cumprir a
sua palavra e os seus compromissos.
Todo o preceito econômico suppõe uma virtude; e toda a
conquista legitima de bem-estar depende do cumprimento de
um dever.
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Depois de fazer quanto é possivcl para evitar a pobreza, a
economia politica ainda ensina a soffrer sem murmurar, mostrando que todo o soecorro implica um sacrifício, e que não
se pôde dar a uns sem tirar a outros; o que é de certo o mais
duro castigo que pôde soffrer a imprevidencia humana.
Dir-se-ha que isto não basta? E quem affirma o contrario?
A economia politica não é a moral, assim como a moral não
è a religião ou a politica, nem a philosophia é a historia natural ou a litteratura.
Para que a unidade primordial sobreviva a esta diversidade, basta que estes differentes meios concorram para o
mesmo fim; e a experiência mostra effectivamente que as
populações que devem ao trabalho a abaslança e o bem-estar
material, são também as mais moraes, mais livres, mais
religiosas, mais illustradas, mais polidas, e as mais sãas de
corpo e d'alma.
No bem, como no mal, tudo se liga c se encadeia neste
mundo.
As virtudes publicas também têm diversos moveis ou motivos, como as virtudes privadas; c o interesse bem entendido, se não é oxinieo, é o mais poderoso e o mais vivaz de
todos.
m
Os povos que mais têm perdido o sentimento de seus direitos ainda conservam o de seus interesses; e emquanto
esta mola não está quebrada, não está tudo ainda perdido.
N'uma sociedade sceptíca e"desorganisada, pôde cada qual
ler esperança de fundar ou salvar sua própria fortuna sobre
a ruina dos costumes públicos; mas chega um dia cm que
todos vêm que, so nessa misera loteria os que ganham são
aos centos, os que perdem são aos milhões, e então começam todos a chorar e a prantear as garantias perdidas.
Não ha, pois, prosperidade duradoura para uma nação,
fora do cumprimento viril e sensato dos deveres políticos.
Esta verdade podem os povos esquecêl-a n'um momento
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de cansaço ou de desanimo, mas as lições da experiência se
encarregam de lembrar-lh'a; e na falta de nobres instinctos,
tristemente obscurecidos, o aguilhão da necessidade mais
tarde ou mais cedo levanta as almas decahidas.
É este um dos caracteres que mais distinguem as sociedades modernas das antigas; e qualquer que seja sempre a
força e o poder dos elementos mórbidos, a reacção vital é
hoje mais forte, e é por isso que não se pôde mais reproduzir nada que se assemelhe ao império romano.
De resto, a moralidade de uma doutrina julga-se pelos seus
fructos; isto é, pelo procedimento publico e privado dos
que
a professam.
O movei especial dos estudos econômicos é o interesse;
mas é o interesse de outrem, o interesse nacional e pátriotico; o interesse do gênero humano.
As exagerações de Bentham,- aggravadas ainda por commentarios malévolos, não devem desnaturar o verdadeiro
sentido de uma doutrina, que, se toma por guia o interesse
privado, é porque elle se confunde com o interesse geral, e
que o repelle logo que deste se desvia.
Quanto á preoccupação exclusiva do interesse pessoal,
quem mais do que os economistas tem-se mostrado isento ?
Quem como elles tem repudiado as riquezas mal adquiridas,
os monopólios, lucrativos, as honras que se obtêm por meios
duvidosos, etc?
Quem mais a peito descoberto tem resistido ás violências
populares nos dias de revolução, e ás cobardes condescendencias dos tempos de servilismo?
Quem melhor tem vivido e sabido morrer do que elles, que
supportam sem trepidar as provações da vida, c a provação
suprema do ultimo suspiro ?
Em França, a economia política começa com Vauban, que
morreu no desagrado de Luiz XIV, por ter tido a coragem de
lhe dizer a verdade.
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O fundador da escola dos physiocratas, Dr. Quesnay, conserva-se pobre no meio da corte de França, quando melhor
do que ninguém podia elle, pelas funeções que exercia junto
á pessoa do rei, alcançar graças c pensões.
Lemercier de La Rivière foi demittido do logar de intendente da Martinica, por ter querido introduzir nessa colônia
a liberdade do commercio.
Turgot arrosta a cólera dos parlamentos c da corte; não
receia ir d'encontro á opinião publica, e cabe do poder sem
hesitação e sem pezar, para nada ceder do que considerava
como a salvação do throno e do paiz.
Sobreveio a revolução, e Dupont de Nemoens anima-se
a lutar contra Mirabeau, para combater a funesta creação dos
assignados.
Morellet clama contra a contiscação das propriedades.
Lavoisier sobe tranquillo ao cadafalso, com o único pezar
de deixar incompleta uma experiência de chimica.
Condorcet entrega-se a seus inimigos, depois de com mão
firme traçar as ultimas paginas do seu Esboço dos progressos
do espirito humano.
Em nossos dias J. B. Say, excluído do governo do seu paiz,
antes quiz, para viver, montar uma fabrica de fiação, do que
dobrar-se á inflexível vontade que governava então a França;
e, finalmente, Rossi morro assassinado, por querer gloriosamente resistir ás facções.
Na Inglaterra, onde a sociedade é mais calma e a virtude
mais fácil, os economistas não passaram pelos mesmos perigos; mas, se o theatro é menos agitado, o exemplo que
lá mesmo dão os economistas nio é menos digno de respeito.
Não ha vida mais pura, mais desinteressada, e mais dedicada á sciencia, que a de Adão Smith.
Malthus, cujo nome excita tanlas iinprecações, era o mais
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ameno, affectuoso e sincero dos homens, e um verdadeiro
philosopho christão.
Sahindo-se do dominio da sciencia pura para entrar-se no
das applieações, encontram-se nomes como os de Pitt, Muskisson, Robert Peel, etc.
Pitt, que na leitura assídua de Adão Smith fora buscar a
coragem rara que mostrou na luta que emprehcndêra contra
os abusos, e de quem o conde de Adhémar, embaixador de
França, escrevia em 1785: « Pitt ousou entrar no exame de
todos os ganhos ülicitos, e de todos os abusos; faça-se idéa
se é ou não um homem perdido. »
Huskisson, que, apezar da opposição furiosa dos interessados, fez ern 1824 levantar a prohibição das sedas estrangeiras, e que não teve medo de atacar o acto de navegação
e as leis dos cereaes, que poderosos preconceitos ainda protegiam.
Robert Peel, que antes quiz romper com o seu partido,
mudar publicamente de opinião, e condemnar-se ao isolamento para o resto dos seus dias, do que demorar um só
momento o triumpho de uma idéa verdadeira, que por muito
tempo combatera, e de que afinal se tinha convencido.
Se algum dia houve actos de desinteresse, são de certo estes,
porque todos esses homens teriam pessoalmente ganho muilo
mais, sustentando opiniões contrarias; mas ao menos na
Inglaterra ha uma opinião publica, as idéas econômicas fazem progressos todos os dias, mesmo nas classes populares,
e quando Robert Peel morreu, a nação inteira chorou a sua
morte.
Em outros paizes, infelizmente, não acontece o mesmo ;
não só os economistas excitam a cólera e o ódio dos parasitas,
c dos privilegiados, mas ainda são detestados pelos próprios
que deveriam ouvil-os e respeital-os.
E até o povo que á economia politica deve tudo quanto
tem ganho de ha cem annos para cá, e que a ella deverá
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ainda tudo quanto ganhar, chega a maldizêl-a em sua ignorancia; gosta mais dos que o iisongeiam e o perdem, do que
daquelles que o servem, illustrando-o e dirigindo-o para o
caminho da verdade e da justiça: o povo lembra-se de Robespierre, e nem conhece o nome de Turgot.
Se as verdades econômicas fossem sujeitas ao suffragio
universal, seriam provavelmente condemnadas por immensa
maioria, como muitas outras verdades.
Mas não importa; as verdades econômicas até aqui não
morreram e não morrerão mais; essencialmente pacificas,
nada pedem ellas ao numero e á força, e também, sirva isto
de alento aos que poderiam desanimar — o numero e a força
nada podem contra ellas.
(Extrahido.)
M. 0. F.
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Note sur Ie» onservatlons itliygiqucs de Ia comete
décou verte à Olinda le «6 ffévrler 1860.

Le 26, jour de ladécouverte et le lendemain 27, Ia comete
a presente le même aspect. Elle offrait deux nébulosités distinctes, 1'unebeaucoup plus grande que 1'autre. La grande
nêbulosité qui entraitla premièredansle champ de Ia lunette,
avait une forme allongée sensiblement dans le sens du rayon
vecteur du soleil. Cétait aussi dece côtô qu'elle avait le plus
cVéclat et elle y présentait vers son extrômité un petit point
lumineux comparable pour 1'intensité à une étoile de 8e à 9C
gramteur. La seconde nêbulosité paraissait à peu prèscirculaire et employait 4 secondes pour passer, ce qui, vu sa déclinaison, lui donnait un diamètre de 29 à 30 secondes d'arc.
Cette seconde nêbulosité était plus faible que Ia première et
elle suivait celle-ci le 27 à ÍOh 25 » de 27 secondes de temps
en ascension droite. Sa dcclinaison sud était plus petite de
1'8". La faiblesse de Ia lumière de Ia seconde nêbulosité
surlout rend ces mesures un peu incertaines. Les observations étaient très-difliciles vu 1"impossibilite d'éclairer convenablemcnt le champ sans faiic disparaitre 1'astre. La grande
nêbulosité n'avait ni sa grande, ni sa petite dimension
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dans le sens du mouvement diurne; ses diinensions n'ont
donc pu être éludiées par Ia durée du passage, mais je les
ai estimées par comparaison avec Ia petile nébulosilé, savoir
Ia petite dimension au double, Ia grande de 6 à 8 fois plus
grande que le diamètre de Ia petite nébulosilé. Laspect dc
Ia comete ne changea pas sensiblement jusquau 3 mars,
toutefois Ia seconde nébulosilé surtout me parut diminuer
beaucoup d'intensité. Le 3 àlTlO" cette seconde nébulosite suivait Ia premiòre de 23 secondes de temps en AR et sa
déclinaison Sudétait plus petite de 46''. Le 6, lalumière de Ia
lune, malgrè 1'état favorable du'ciel suffit à empêcher de retrouver Ia comete.
Le 10 mars, Ia seconde nòbulosité de Ia comete qui était
à peine visible le 3, était beaucoup plus brillante qu'à cette
dernière date. A 81' 25" elle suivaitlapremiòre de 21 secondes
de temps en ascension droite et sa déclinaison sud était inférieure de 21 secondes d'arc. Elle était comme précédemmenl
sensiblement circulaire et employait de 4 à 5 secondes à
passer, ce qui, vu sa déclinaison, lui donnerait un diamètre
de 34 à 42 secondes d'arc, La partie antérieure de cette nébulosité était Ia plus brillante, mais toutefois, toutes ces
lumières étaient faibles.
La première nébulosité était beaucoup moins allongée que
lors des observations antérieures; sajargeur dépassait certaiuement le double et atteignait presque le triple de cellc de Ia
petite nébulosité. Le point brillant avait dispam. La grande
longueur était encore sensiblement dans l'arc de grand cercle
passant par le soleil et dans Ia partie siluée du côté de cet
astre, il y avait une condensation tròs-notable et à peu près
circulaire de Ia matière nébuleusc. Ccst au centre de cette
région condensée qu'ont été rapportées les observations. Le
rapport des deux dimensions dc Ia grande nébulosilé était
sensiblement celui de 2 à 3.
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Le 11 mars, la comete a été vue, mais au moment oú je
m'apprêtais à determinei' sa position, les nuages sont venus
interrompre les observations. La première nébulosité était
sensiblement de même forme et de même grandeur que la
veille, maisla condensation de matière qui s'y remarquait,
ne prêsentait plus le même aspect. Au lieu d'un centre de
condensation, il y en avait deux plus petits placés à peu près
sur 1'arxe de la grande dimension. La seconde nébulosité paraissait d'une intensitê uniforme sur tout son contour. Elle
était beaucoup plus faible que la veille et peu visible.
Des dessins de 1'aspect de la comete le 10 et le 11 mars ont
exécu(indépendammentdudessinfaitdèjàle27février,)êtê
lés par Mr. Ladisláu de Souza Mello Netto. Ils sont d'une
exactitude parfaite. Un exemplaire a été envoyé à 1'Institut
de France, 1'autre est ci-joint.
Le 12 mars, la grande nébulosité avait encore la même
forme que la veille, mais il n'y avait plus qivun seul centre
de condensation placé à peu près comme le 10 mars, mais
Les dimensions anguplus faible d'intensité et plus grand.
laires semblaient toutes agrandies. Cest avec beaucoup de
difficulté qu'on distinguait la seconde nébulosité, et seulement par instants.
la
Le 13 mars, il a été impossible de voir aucune trace de
un aspect beaucoup
pelite nébulosité. La grande prêsentait
aucune condensation
plus uniforme. On n'y distinguait plus
mais une région plus mtense,
" circulaire de matière nébuleuse,
La comete
décroissant régulièrement cVintensitè en tous sens.
elliptiétait presque circulaire, présentant encore une petite
très-faible. En
cilé mais .peu prononcée. Sa lumière était
les deuximages
doublantrimageavecunprismebiréfringent,
cette íaiblesse
ainsiobtenuesétaientpeuvisibles. J'ai utilisè
de la mamême des images pour reconnaitre la polarisation
1'ouverture de
nière suivante. J'ai diminue par un diaphragme
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1'objectif jusqu'à ce que les images fussent tròs-difficiles à
voir et j'ai alors constate en faisant tourner le prisme que
1'une des images seulement se voyait quand Ia section principale du prisme était ou situéc dans 1'arc de grand cercle
passant par le soleil, ou perpendiculaire à cet are. Dans le
premiercas, c'était 1'image extraordinaire, dans le second,
1'image ordinaire. Cette observation indique une polarisation
notabledans le plan passant par le soleil, c'est-à-dire, une
polarisation par réflexion. La comete n était cependant pas
alors dans les conditions du maximum de polarisation, lesquelles doivent avoir üeu quand 1'angle entre le soleil et Ia
terre vu de Ia comete est de 90°, car cet angle d'après les élémentsque j'ai calcules, ífétaitqiíe de 50". J'ai constate
que
niVénus, ni Júpiter ne donnaienl do polarisation sensible
dans Ia région ou se projetait Ia comete, en remarquant
que
Ia visibilité des deux images des plus
éloiles
dans
petiles
levoisinage de Ia comete, írétaitpas modifiée
(en séparanl
complétement les deux champs) par Ia rotation du cristal.
Le 13, Ia valeur moyenne du diamètre de Ia comete,
estime par Ia durée du passage
(19 secondes environ) était de
2' 45". Cette estimation est toutefois incertaine et
plulôt au
dessous de Ia vérité. La lumière se fondant insensiblemant
sur les bords.
Depuis le 13 mars, Ia comete n'a
pas été rcvue. L'almosphere s'etant pendant le voyage de Ia commission à Tamandare,montrée défavorable les
premiers jours,
les dispositionsdu voyage auraient permis (Tobserver.quand
Plus tard Ia
limitée
puissance
des instruments de Ia commission commê
pouvoir optique, n'a pas permis de Ia retrouver. .
Emm. Liais.

Sur d'aiielens déulaeements de taches sur le soleil à
l'oeeaslon de Ia note de Mv. Wolf, Imprlmée dans
le eomnte-rendu de,l'Aeadémle des Selenees de Paris. en date du 5 mars 1860.

Dansle compte rendu dela séance du 5 mars 18G0 de
1'Académie des Sciences estimprimée une note de Mr. Rod.
Wolf dans laquelle sont rapprochées quelques dates ou ont
étè observes de grands déplacemenls de taches sur le soleil.
Ces dates, dit 1'auteur, semblent se rapporter à des passages
de Ia planète Lescarbault sur le soleil. II les compare de Ia
manière suivante:
OBSERVATIONS.

DangosFritsch..
Stark....
Stark....
Lescarb..

1798 janvier
1802 octobre
1819 octobre
1820 février
1859 mars

DIFFÉRENCES.

82 jours
10 1725= 82
6208=296
12(1) 126=
26 14287=680

x
x
X
x

jours
21.037
20.973
21,000
21,010

Uaccord entre Ia durée des périodes ainsi calculées d'après
le intervalles, parait frappant au premiei* abord, mais il n'en
sest pas moins fictif et resulte uniquement de ce que pour 3
intervalles, les nombres supposés de révolutions sont trêsgrands. Or, il est évident que quand les intervalles sont
(1) Dans le compte-vendu il y a une faute d'impvession: on a mis 2 février au
lieu de 12 février.
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tels que les diviseurs doivent être très-grands, en les faisant
varier arbitrakement d'un nombre convenable cVunités, on
peutfaireque les quotients diffèrententre eux d/une fraction
très-petite.
En conduisant le calcul d^me autre maniòre, il est facile
de voir que les obscrvations citées par Mr. Wolf ne peuvent
être des passages de Ia planète annoncée le2G mars 1850 par
Mr. Lescarbault.
En effet, ily auraiteu, d'apròsMr. Wolf, pour expliquer
les diverses observations en question, 1064 révolutions entre
Pobservation de Dangos et celle du Dr. Lescarbault, et Pintervalle de ces deux passages serait dc 22346 jours; ce qui
donnerait 21,00*2 jours pour Ia durée moyenncde Ia révolution synodique.
Remarquons mainlenant que ccltc valeur de Ia révolution
"synodique donnerait entre robscrvation du Dr. Lescarbault
et
celles de Stark et de Fntsch les nombrcs de jours suivants:
\ombre de jours Jiombre de jours
talculí. obsené.

pour .'observ. du 12 févr. 1820 680 révolnt. 1/.281
id. du 9 octb. 1819 686
id.
1/^07
id, du 10 octb. 1802 982
id.
20G24

1A287
1/./..3
20621

liittmre
fale,—obs.

— 0
— 6
-f 3

Gomme on le voit, les différences avec ce que donnerait Ia
révolution moyenne alteignent presque le liers de Ia période ,
et entre les observations de 1819 — 1820 et celles dc 1802,
existe Ia plus grande différence qu'on puisse rencontrer, celle
d'une demi-période, car il y a entre elles une différence
de 9 jours. Loin donc qu'il y ait accord de
période entre
ces diverses observations, ily ale pluscomplet désaccord.
II est impossible deVecourir à une grande excentricité de
1'orbite pour expliquer le désaccord des dates des diverses
observations citées par Mr. Wolf, car alors celte excentricité

MANCHAS NO SOL.

4-47

devrait être enorme et inadmissible, dautantplus qu'une
grande excentricité en plaçant le périhélie tout près du soleil
rendrait les passages très-fréquents, contrairement aux observations de tous les astronomes qui observent le plus assiduement le soleil. Une grande excentricité ne pourrait
dailleurs expliquer le même retard pour deux observations
distantes de 4 móis, celles de 1819 et 1820, et de plus Ia
grande différence de 9 jours entre les conjondions a precisement lieu pour des observations de Ia même époque de 1'année..
celles de 1802 et 1819. En outre pour expliquer Ia rareté
des passages, il faut admettre une grande inclinaison, et dês
lors il n'aurail pu y avoir à Ia fois passage le 9 odobre 1819
et le 12 février suivant.
J'ai au reste,dans une note précédente,cité mes observations
qui prouvent que le point noir dont parle le Dr. Lescarbault
doit être explique autrement que par un passage de planète,
sans quoi je 1'aurais également vu à S. Domingue ou j'observais le soleil au même instant. Mes notes disent régions polaires du soleil très-uniformes düntensitè, peu de pointillé. Je
cherchais les points à peine visibles et je n'aurais pas vu une
tache enorme. Cest un fait impossible indépendamment des
consiàérations fondées sur 1'intensité de Ia lumière et sur les
observations d'éclipses etenparticulier, celle de Paranaguá,
considérations qui prouvent qu'il n'existe pas de semblable
planète. Mon observation négative ne peut recevoir aucune
explication autre que Ia non-existence de Ia planète en quês
tion, tandis que 1'observation affirmalive du Dr. Lescarbault
peut être expliquéeparune illusion due soit à un phénomène
subjectif de vision, provenant de Ia fatigue de I oeil, soit peutêtre même à un phénomène de réfraction ou extérieure ou
intérieure à ia lunette et qui aurait forme sur limage solaire
celle dun point noir en transportam dun lieu sur un*autre
lieu de fimage les rayons venant dun certain point et qu^
«A, B. III.
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alors auraient manque en ce point, phénomène semblable à
celui qu'on remarque dans les occultations d'étoiles par Ia lune
oúquelquefois on voit l'étoile se projeter sur le disque lunaire;
soit peutêtre encoreà un passage debolideou à un phénomène météorologique que Uheure de 1'observation d'Orgères permettrait également de supposer. Je veux parler de ces bandes
de nuages noirs que l'on voit souvent quand le soleil est bas,
couper nettement le disque solaire et qui quelquefois présentent sur leursbordsune netteté trèsgrande que n'annule
pas le grossissement dela lunette. Quelquefois avec ces bandes
de nuages, apparaissent des petits points noirs détachés. J'en
ai vu plusieurs exemples dont le plus remarquable a été note
dans labaie de Rio de Janeiro le 8 septembre 1859, mais le
phénomène appartient à tous les climats. Ne serait-ce pas
un ou plusieurs points consécutifs de cette nature qu'auraitvu
leDr. Lescarbault? S'il a réellement aperçu le point noir en
question, il est du moins certain qu'il avait gardé du doute
sur Ia nature de son observation , puisqu'au lieu de Ia communiquer de suite, il a attendu 9 móis dans 1'espoir de
revoir le même phénomène , ce qui indique qu'il ifosait pas
publier sans vérification. Ce n'est que quand il a cru voir
dans Ia note de Mr. Le Verrierune probabililé très-grande pour
une planète, qu'il s'est hasardè à faire connaitre son observation. Au reste, quelle que soit 1'explication qu'on veuille admettre, il n'y a pas lieu de s'arrêler aux détails, vu qu'ils ont
étéarrangés, comme je le fais remarquer dans ma première
note, de manière à présenter une observation d'entrée sur
le disque, observation impossible pour un astre inconnu,
Emm. Liais.

8«r deu* phémtaN remarquables
observe» dan.
1» Provlace de Pernambueo,
le ti ^nt^

Le 11 avril 1860, Ia commission scientifique
qui s'occupait alors dans son voyage de retour
de Tamandaré de
divers travaux hydrographiques sur Ia cote,
partit de 1'êmbouchure du Rio Formoso, rivegaúche,
pour celle du Sennhaem. Pendant le commencementdelaroute,
je nVoccunai
.«elIr.lel-lleoten.nt Luiz Antônio
de Soo» ZZZ
relever quelques détails de Ia cote
près de rembonchure du
R.o Formoso. II était alors 5' du soir. Ce
travail nous mit en
retard et nous restámes en arrière du reste
de Ia commission
avec un cavalier portant notre signal
pour 1'emploi de lá
lunette de Rochon.
Quand Ia nuil fut tombée, nous accélérâmes Ia marche
de
nos chevaux, mais, au bout de
quelques instants, nous sentimes passer des boutTées d'air brülant
qui nous flrent éprouver
un peu de malaise. En même temps, nos chevaux
refusèrent
de counr, haletants et épuisés. A chaque instant,
ils tendaientà tomber et nous fumes obligés de continuer
Ia route
au pas.
Nous suivions le rivage de Ia mer et Ia brise
venait du
large. Elle était fraiche et de temps en temps,
toutes les
minutes environ, on sentait
passer pendant quelques secondes un air soufflant de Ia même direction et
d'une têm
perature brülante. Du côté d'oü soufllait le vent, c'est-à-dire
dans l'Est-Sud-Est, i'air était chargé de vapeurs épaisses
del'honzon. Vuleurpeudedurée, il eut été impossible près
de
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Ia sensamesurer Ia température de ces bouffées d'air, mais
chaud, mais
tion n'était pas seulement celle d'un air tiède ou
un vent
celle d'un vent brülant. Cette circonstance pour
et
venant immédiatement de Ia mer est très-remarquable
mérite d'être cilée.
membres
En arrivant à Serinhaem, je sus que les autres
nous.
de Ia commission avaient fait Ia même observation que
Lá nous apLe 16 avril, Ia commission rentra à Olinda.
avril, il avait été remarque vers
primes que le même jour 11
midi dans les villes de Olinda et du Recife un autre phènomène
relations intimes avec le premier.
qui peut avoir quelques
Entre llh 1/2 et midi, 1'éclat du soleil s'affaiblit notablemcnt.
L'astre pouvait être regardé à 1'oeil nu pendant quelques
instants, et autour de lui on voyait, quoique le ciei parüt pur,
m'en a
une couronne irrisée qui, d'après Ia description qui
été donnèe, ressemblait à Ia couronne mètéorologique. En
artimême temps, plusieurs personnes du peuple et un des
Ia
ficiers au service de Ia commission laissè à Ia garde de
station d'01inda, João Baptista Hylario, aperçurent à 1'oeil
nu et à l'est du soleil une éloile brillante qui, d'après Ia
Venus. II n'y
position indiquée, ne peut être que Ia planète
avait de nuages que près de 1'horizon et le phènomène n'a
dure que quelques minutes.
Enapprenantcefait, mon premier soin fut d'examiner
comment il se faisait que nous n'eussions pas remarque ce
phènomène à 1'embouchui e du Rio-Formoso, et je trouvai
dans nos notes quaprès une sorlie fatigante sur Ia cote, sous
un soleil ardent et sur lesable brülant, sortie faite pour quelquês triangulations, nous entrâmes vers llh dans une maison
ou on nous avait offert 1'hospitalité, afin de nous reposer en
attèndant un voyage en mer pour, quelques sondages, voyage
pour lequel une embarcation était commandée pour midi et
ne vint qu'à 1 heure,

DOUS
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Après cette vérification de nos notes, il n'y avait pour Ia
cômmission aucun motif de rejeter les informations recueillies, et attestèes par un grand nombre de témoins.
La visibilité de Vénus à 1'ceil nu, le 11 avril, est un fait Iresremarquable. Eneffet, ce même jour, cette planète n'é!:iit
qu'aux 3,5 environ de 1'intensitè répondant à son maximum
de visibilité à 1'oeil nu, et, dans ces circonstances, elle ne
peut être vue sans instrument. Depuis le 11 avril, 1'éclat a
augmenté, et cependant MM. Pitanga, Januário Cândido de
Oliveira et moi, nous avons constate à Ia date du 18 et même
du â8 avril qu'elle n'ètait pas visible. Or, si alors nous n'avons
pu l'apercevoir même en Ia cherchant, il faut admettre une
forte réduction de Ia lumière atmosphérique pour qu'elle ait
frappé des hommes du peuple qui ont vu une Mie êtoile.
La diminution de 1'éclat solaire le 11 avril ne peut être
attribuée à une cause météorologique, c'est-à-dire, atmosphèrique, car alors Vénus, loin d'être plus visible, aurait
été moins perceptible encore. Le phènomène vu parait donc
dè Ia nature de ceux qui ont été remarques en 1106, 1208 ,
1547 et 1706 et que M. Erman a attribués à des passages de
nuages cosmiques d'astéroides devant le soleil.
Acet êgard, il est digne de remarquei'que les 4 èpoques
que je viens de citer, ont été à 6 móis environ des époques
de maximum d'êtuiles filantes d'aoüt et de novembre. Pareille
chose a lieu pour le phènomène que nous rapportons, qui
s'est produit à 6 móis du maximum du 11 au 29 octobre.
On pourra peut-être savoir si le phènomène dont nous
de terrain
parlons, a été remarque sur une grande surface
en longueur et en largeur, et hors de 1'Amérique Méridionale.
Dans cederniercas, si le phènomène est dú, comme il y a
lieu de le croire, à un nuage cosmique, ce nuage aurait étè
très-éloignè dela terre. Si, au contraire, 1'observation est
avec le fait météorolopluslocale, Ia relatiou du pliéuonène
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gique note le mème jour par Ia commission serait plus visible.
En effet, Ia localisation de 1'apparence proviendrait de ce
que le nuage aurait passe assez près de Ia terre pour que,
comme dans les eclipses de soleil, les différences de parallaxe
aientsuffi à projeter en un point le nuage sur le soleil, et en
d'autres hors de cet astre. Alors quelques uns des corpuscules
auraient pu rencontrer ratmospliòre et y déterminer une
notable perturbation locale.
Quant à Ia couronne vue autour du soleil, elle pourrait
recevoir deux explications: ou bien elle a été produite par
diffraction dans le nuage cosmique composé alors de poussière d'une grosseur assez uniforme, ou bien, elle est due à
un petit refroidissement, lequel aurait determine dans l'atmosphère Ia formation de globules aqueux, assez peu nombreuxpourne pas allérer sensiblement Ia limpidité du ciei,
mais en quantité suffisante pour, avec Ia lumière solaire
encore assez vive, donner lieu au phénomène de Ia couronne
météorologique. Quoiqifilensoit, Ia visibilité nette de cette
couronne, qu'on ne peut apercevoir dans les cas ordinaires
quen atténuant 1'intensité desrayons solaires, est un Índice
de plus de Ia diminution de 1'éclat du soleil et pourrait même
permettre d'évaluer numériquement Ia perte d'intensité.
Emm, Liais.

ASTRONOMIA
Elemento parabollquee de 1'orblte de Ia grande
Comete de I68O.

Passage au périhélie == 16 juin âOh51m34', temps moyen
de Rio de Janeiro.
Distance périhélie = 0,2896823
Longitude du nceud ascendant — 84° 27' 3",3/Equinox. moyendu
Longitude du périhélie —160° 51' 15",4\p""nI*ri"p,5"lg6°
Inclinaison
— 78° 54' 8",6
MOUVEMENT DIRECT.

Ces éléments ont été déduits des trois positions normales
suivantes, déterminées au théodolite répétiteur.
Temps moyen de Rio de Janeiro.

Positions apparentes.

8 juillet6h44m 8\3 4fl= 9h47ra39',91; Z)=19°31'3",7xV
13 juillete^O-õ^ 4/iN=10h47" 3,,64; /)= 2°41'8",5/V
17 juillet6h55-32,,9 4/t=Uh26m22Ml; 0= 9°24'20"7S
Les éléments qui précèdent, sont une seconde approximation de 1'orbite, les observations ayant été, à 1'aide d'une
première approximation , corrigèes des effets de Ia parallaxe
et de 1'aberration de Ia lumière.
Ces éléments ne ressemblent à ceux d'aucune autre comete
connue. (')
Rio de Janeiro, ler aoüt 1860.
Emm. Liais.
(*) II reslera à 1'aide de Ia totalité des observations quand elles seront réunies, à reconnattre si cette comete n'a pas un mouvement elliptique.
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Posições do Cometa de 4 de Julho de 1MO.

DIA

M.

t.

S.

T.

ESTRE1XAS DE COMPARAÇ.JO

I

__^«
I,

7

DO COMETA

'

'

13

POSIÇÕES

ni

17

b'

h

3,75

______—

14 49

m

h

m

*

10 58 52,61 (A)
1,19 AR =10 49 17,61
D = 2 11 0,02 N. 1 57 50,02 JV.

7 56,61
11 8 41,61 (B)
3 33,13 AR=H
D = 0 51 44,24 6'. 0 52 54,24 5.

15 7

27 37,40

15

16 7

15 14,40

14 55

11 18 27,26 (C)
4,98 AR =11 16 49,43
D = 6 21 26,52 S. 6 25 26,52 5.

18 7

32

52,32

1136 12,39 (D)
15 20 38,59 AR =11 35 20,77
D =11 24 8,84 S. 11 21 1,34 S.\

19 7

49 41.80

11 43 14,39 (E)
15 41 27,39 AR =11 43 9,19
D =14 18 36,94 S. 14 24 58,14 S.

23 7

36 59,97

12 27 4,25 (F)
15 44 29,70 AR =12 13 58,25
D =22 10 11,14 S. 22 37 41,14 SJ

24 6

56 51,11

15

26 8

27 33,68

16 47

27 7

37

16

28 8

29 11,21

4,11

12 27 4,24 (F)
8 10,80 AR =12 19 30,24
D =24 1 6,05 S. 22 37 41,05 5.
1,39 AR =12 31 34,72
12 27 4,22 (F)
D =26 58 30,87 5. 22 37 40,87 5.

12 27 4,21 (F)
0 20,06 AR =12 36 58,71
D =28 11 40,78 S. 22 37 40,78 5.1

12 27 4,20 (F)
16 56 32,29 AR =12 42 28,70
D =29 23 40,69 S. 22 37 40,69 S.,

jgmmtMmmSÊmmmmmmmBMmmmBMmmmmmmmã

ESTRELLAS DE COMPARAÇÃO.

Gõbel
Boguslawski

Catalogo de Berlin para 1800.

(F)
p Gòrvo
Imperial Observatório do Rio de Janeiro, 1 de Agosto de 1860.
Antônio Manoel de Mello, director do Observatório.

CANTOS ÉPICOS

Yplranga

Detem-te, ó viajor! — Nãô vês o rio
Que a montanha contorna e além se peráê
Por entre arbustos sussurrando e rindo ?
Não vês o sol abrilhantado e bello
A descambar no fúlgido horizonte?
A brisa que respira o odor das flores ?
As aves que acolher-se aos ninhos cantam?
E o pastor que o rebanho ao aprisco leva
Ao som da frauta suspirosa e triste ?
Tu estás no Ypirangal... Ah! que nesta hora
Ainda o écho dos vizinhos montes
Repete o brado: «Independência ou morte! »
Oh! nesta hora também Cabral pairava
Sobre o Oceano, extático, enlevado,
Ante dos Aymorès o erguido cume,
Que dourava também em luz immensa
Vaidoso o sol no rubido occidente;
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E da terra, que então se alevantava
Como uma flor do seio do Oceano,
Trazia a brisa sobre as curvas azís
O hymno da brazilia liberdade,
Que morria p'ra sempre se quebrando
De encontro ás proas dos bateis soberbos.
Era o sol como agora! Oh! como agora
A aragem murmurava os seus queixumes
Enleada nos leques das palmeiras,
Ou sorrateira ao manaká roubava
Subtilperfume, que embriaga, encanta,
E as azas encolhendo docemente
Se extinguia. No fúlgido occidente,
Rubro como um oceano incendiado,
O sol fluctuando como um globo de ouro,
Magestoso ao occaso caminhava,
E a luz dourada que mandava aterra,
No bello valle projectava a sombra
Do vulto eqüestre que assomando vinha.
Seguia-o numerosa comitiva;
E elle era bello em seu corcel fogoso,
Como o anjo da guerra em seu cavallo
De vastas azas com sua brida de ouro,
Voando sobre o campo da batalha;
E seu corcel nitria — sequioso
Do pouso amigo que adivinha ao longe.
Pensativo, em si mesmo recolhido,
Não falia o cavalleiro, e o silencio
Pende dos lábios dos fieis que o seguem;
Dorme também nas quebras das montanhas
O écho, que a gloria do porvir nem sonha,
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Sem saber qual o brado que da inércia
O virá despertar p'ra todo o sempre.
Pensativo — e seguindo, elle dizia
Naquella alma tão grande como o império
Que elle creou depois no novo mundo:
« —Salve, ô terra benigna e hospitaleira,
O' pátria de Amador! (1) Rei qu'um segundo
Eternisou por séculos e séculos
Deixando-lhe na fronte magestosa
O brilho da coroa que engeitára,
Tanto a abnegação no mundo é rara!
E qual teu prêmio foi? Livraste a pátria
De iberos ferros entregando-a aos lusos!
Talvez que o sangue tepido, fumante,
Do martyr (2), que jorrou ás mãos de algozes,
Te coasse na lousa do sepulchro
E humedecesse teus mirrados ossos!
E quando o crâneo seu livido e secco,
Inda ensombrado por melenas negras,
Rangesse volteando sobre o poste
Da praça ao bafo da nocturna aragem,
Quem sabe se o rumor não te quebrava
A mudez do sepulchro interrompendo
O teu dormir de morte? Além, là nessas
Terras de diamantes s'ergue altivo
O monumento (3) que o seu crime lembre,
E o teu nome esquecido á pátria deixam!...
« Negreiros, Camarões, Rabellos, Dias,
Jazem sob a poeira em que repousa
As cinzas de um traidor (4), cuja coragem
Contra a pátria alentou estranha guerra!
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Herdeiros de Camões --brazilios bardos,
Sobre a terra africana a vida exhalam,
E tu, ó Amador, dormes na campa,
E teu dormir não è de paz por certo;
Masrdorme, e um dia acordarás de todo!
, — Gigante do poder — em vão tua pátria
Inda no berço seu ergueu seus braços;
Negros grilhões os pulsos lhe opprimiram ;
. — Escravo — pelejou como homem livre,
Infante — batalhou como um gigante,
Mas tudo lhe faltou, que não medrasse;
Artes, letras, sciencia e commercio
Lhe negou a miserrima política
Desses tempos de então, e o Luso ufano
E avaro das riquezas deste solo
Trancou os portos seus ao orbe inteiro.
Fora de Portugal restava — um mundo,
Porém pára o Brazil mais nada havia!
« Ah! não foi illusão, quando cansado
De longo viajar ouvi o brado
Do gageiro que a terra annunciava ;
Então meus olhos absortos viram
Sobre a plaga da America ditosa
Resupino gigante (5), e no sêu sonho
Parecèü-mè dizer com voz tão clara
Que os povos todos do Universo o ouviram
— Vem com tua palavra despertar-me ;
Dá-me esse gladio, tira-me as algemas;
Ah! já me cansa esse dormir de pedra;
Dizequ'eu viva, manda que me erga,
E o mundo todo ficará pequeno
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Ante o gigante armado de teu glâdio!
Em troco tu terás immenso império,
Seguro throno, diamantina c'rôa;
Junto à cruz de Cabral darás aos povos
Sagradas leis em taboas argentinas;
E unida a monarchia á liberdade
Em sagrado consórcio, a tua estirpe
Eterna gozará de seu império.
Oh 1 brilhante futuro! Lá nos Andes
Sobre o seu throno de alabastro e ouro
Se sentará brazilia liberdade!
— Rainha das nações — seu justo sceptro.
Não pesará jamais sobre o universo;
Não terá por tributos de outras plagas
Os sanguentos trophéos de escravos povos;
Não virão os bateis sulcando os mares
Trazer-Jhe as páreas de vencidas gentes!
Outraserá sua gloria, outra mais bella,
Digna da humanidade. De seu throno
Ha de a filha (6) sahir que os Lusos livre
Do rude despotismo. No seu throno
Se mostrará o rei ás musas dado ,
Pio, clemente, justiceiro e grande. (7)
Folga, ditosa America t As esquadras
Da brazilia nação singrando os mares,
Soltas as velas aos galemos ventos,
Não irão aviltar nações estranhas,
Nem deixando os exércitos as fronteiras,
i Como longa guerreira caravana
i Serpeando nos áridos desertos,
Irão a conquistar estranhas terras,
i Mas farão baquear os falsos thronos
t De novos Neros, que o teu solo insultem,
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« E o auri verde pavilhão brazilio
c Ovante ondulará por toda a parte! »
« E calou-se. Também as naus já vinham
Longe cortando as marulhosas ondas,
E em breve o não vi mais. Qual visão grata
Despareceram do gigante as fôrmas;
Desfeito todo em montes e colunas
Patenteava assim o seu império;
A brisa me trazia um como hymno
Da plaga que meus olhos encantava;
Eis ribomba o canhão, eis lá risonha
Abra immensa — do mundo maravilha
— Prodígio sem igual da natureza —
(8),
Em seu seio acolheu as naus possantes (9).
« Folga o gênio da America — com o riso
Da vingança nos lábios — vendo a estirpe
De antigos reis buscar seguro abrigo*
Na terra onde o tinido das cadeias,
Que os seus conquistadores lhe traziam,
Afugentou a pátria liberdade,
Deixando escravos os seus tão livres povos.
« Foi longa a escravidão, porém o dia
Chega já de ser livrei Lá estala
O primeiro grilhão do captiveiro!
Os portos abrem-se ás nações do mundo,
Prospera a agricultura, e o commercio.
E a industria e as artes avultando crescem;
Renasce a imprensa, brilham as sciencias,'
E na brazilia sonorosa lyra
Preludia seu hymno a independência.
« Vai, saudoso baixei, vai, entra o Tejo
Que viu a esquadra de Cabral partindo,
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Ir longínqua buscar um novo império,
Onde à cruz do Senhor abriu seus braços;
Leva o rei (10) que de Lysia adorne o throno,
E eu ficarei na terra americana
No festim das nações—novo conviva —
Recebe os parabéns, Brazil potente!
Lá vence a independência! Livre, exulta!
Em breve tempo que porvir risonho!
Rompem canaes a terra; férreos trilhos
Varam a noite das umbrosas selvas;
— Gloria da nossa idade — orgulho
do homem —
O rápido vapor vencendo o tempo
As distancias encurta e estreita os laços;
Surgem cidades e pullulam povos;
Províncias honlem já são hoje impérios!
Oh gloria! Oh meu porvir! Não és um sonho 1»
Pensava assim. Veloz como o relampo
Junto a elle parou um mensageiro;
Rápido salta do fogoso bruto,
Que nitrindo, co'as mãos o chão escarva ;
E o mensageiro se descobre; beija
A regia dextra; entrega-lhe a missiva,
Que vem de longes mares, longes terras,
Ahi de fadiga o seu corcel arqueja,
E entre vellos de espuma o freio tasca!
Parára a comitiva. Toma a carta
O príncipe, e a percorre e a lê de um rasgo t
Na frente bella, magestosa e vasta
Contracção depezarlhe notam todos;
Eis súbito se anima; — no seu peito
Se lhe dilata o coração; — os olhos
Ao longe os leva —, e a terra se lhe avulta
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Em extensa campina e serra immensa,
assombram !
Que cingem rios que o universo
— Elle vê um império ingente e bello,
E invicto brada: «Independência ou morte!...
Que electrico furor! Que enthusiasmo
Inunda as almas de prazer divino!
Abrasados do santo amor da pátria,
Cheios de brio e ardor os cavalleiros
As espadas arrancam repetindo
O grito, que soara magestoso,
Gomo o vagido immenso de um gigante
Ainda
Que abi nascia para o orbe.
Pela ultima vez o sol luzira
Sobre as espadas que cruzadas brilham
Symbolisando um santo juramento,
E se abysmára no horizonte infindo,
Deixando o céo apavonado e bello.
Também a numerosa comitiva,
Como longa serpente sinuosa,
A estrada voltejando se sumira,
Ouvindo sempre o portentoso brado,
Que de écho em écho revivia ao longe.
Cahe a sombra da noite. O sol já brilha
A outros povos como novo astro,
E amanhãa luzirà a um povo livre
Que sem sabêl-o vivirá em ferros I
Porém o brado retumbando em breve
Desde a foz do Amazonio á foz do Prata
Fará cahir as ultimas algemas.
— O' princeza do Sul —, sentada á margem
Do Tamandatahy (il),,— illustre berço . ...
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Da liberdade, independência e gloria —,
Nobre terra de heróes! — Ebria de gozo,
Que os ares encha derramado em vivas,
E a te sorrir de amor, recebe, acata
Bravo guerreiro que as tuas portas entra,
E vem do campo da maior victoria!
A sua espada não goteja sangue,
Nem retinio na pugna mal ferida;
O seu ginete não calcou cadáveres,
O odor da guerra respirando em fumo;
A batalha custou somente um brado,
Cadente brado que o Ypiranga ouvira!
Ah! primeira que todas as cidades,
O' filha do Brazil — virgem do valle -—
Proclama e c'rôa em teus invictos muros
O grande imperador — Pedro Primeiro.
Setembro 7 de 1855.
J. NORBERTO DE S. S.

x, t, in.
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NOTAS.

(1 Amador Bueno da Ribaira, nobre Paulista, que rejeitou o
titulo de rei que lhe offereceram os seus conterrâneos. Vid. Madre
dk Deus , Memórias históricas da capitania de S. Vicente.
(2) Tiradentes. Executado no Rio de Janeiro em 21 de Abril
de 1792, sua cabeça foi exposta no Campo da Forca, em VillaRica, sobre um poste , para exemplo dos inconfidentes !
(3) A casa de Tiradentes em Villa-Rica , hoje cidade de OuroPreto, foi arrasada, salgado o logar, e levantou-se ahi um motmmento on padrão de infâmia, qué depois um illustre Mineiro , o
Sr. Jorge Benedicto Ottoni, conseguio que se desmoronasse.
(4) Calabar.
(5) O gigante que dorme á entrada do Rio de Janeiro.
(6) D. Maria II, rainha de Portugal,
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Pedro II.
(?) S. M. I. o Sr. D.
de Janeiro.
(8) Abahia do Rio
trouxe a familia real.
(9) A esquadra portugueza que
(10) D. JoSo VI.
S. Paulo , á qual Dora Pedro conferiu o titulo
de
cidade
(11) A
de imperial em 17 de Março de 1823.
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A QUEM LER.
Leitor curioso, uestas fabulosas obras do Fradinho da mão
furada te offereço desenganos das suas tentações, e escarmento das penas dellas, para fugires a umas, e temeres outrás; que no entretenimento da jocosidade acharás o proveitoso, se prudente te quizeres inclinar á doutrina que nellas
se te envolve, para que ache em ti o melhor acolhimento o
moral entre o profano, como se disfarça; que estão os gostos
hoje de tão máu gosto, que se inclinam mais ao que damna,
que ao que aproveita.
Faze o signal da cruz primeiro que leias, para que o máu
fuja de ti, e o bom te persuada.
De cinco folhetos te dou esta beberagem; se te não souber
bem, suspende no primeiro a tua direcção,. que te não vai
nisso nada; calumnia e murmura quanto quizeres, poises
livre e senhor dòteu alvedrio, e são baldadas as desculpas
com tentações maliciosas.
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PROEMIO.
Estranhos são os meios que a fortuna toma para facilitar
felicidades aos homens; dos mais pobres nascimentos muitas
vezes os expõe ás dignidades supremas, e dos mais nobres c
ricos os precipita para as desgraças incomparaveis.
Baldadas são as diligencias contra este destino impenetrável
e mysterioso, sem prejuízo da livre vontade; quantos deméritos com todo o sete-estrello estimados e preferidos! effeito monstruoso da fortuna , cujos sumptuosos edifícios costumam fabricar sem alicerces, e por esta razão duram tão
pouco!
Não é a penetração deste segredo para humana capacidade,
mas concernente á nossa historia o principio do primeiro paragrapho; como se verá no meio que a fortuna tomou para
enriquecer urn affligido e pobre soldado.
Nem sempre se podem escrever historias verdadeiras, politicas e exemplares; também do fabuloso e jocoso se colhe
muito frudo, por ser salsa para desfastio da doutrina que
nella se pôde envolver aos que se applicam mais á ociosidade
illicita, que á lição dos livros espirituaes e graves.
De que servem as fábulas, que os antigos escreveram ,
mais que de inventiva e assumpto de catholicas moralidades ?
que não profana a lição o fabuloso, quando se toma por motivo
para inclinar ao acertado : nem reprovar ociosid.ades geralmente dos que prevaricam offende os merecimentos dos que
seguem odidame da razão, não soffrendo o gênio curioso
ociosidades, por nâo mallograr o tempo.

díabinho da mão furada.
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Obra* ilo Iftinblnlio «Ia mão furada»
FOLHETO 1.

Retirou-se um soldado da milícia de Flandres em tempo
de Philippe II, chamado André Peralta, afflicto e maltratado
da guerra, tão pobre como soldado, e tão desgraçado como
pobre. Depois de entrar neste reino, onde havia nascido, e
caminhava para Lisboa, pátria commum de estrangeiros,
madrasta de naturaes e protectora de venturosos, começou
de anoitecer-lhe uma légua de distancia da cidade de Évora,
em um sitio onde estavam umas casas abertas e desoccupadas
de gente. Vendo o soldado caminhante que a noite ameaçava
escuridão, e que as nuvens sem descansar choviam, se resolveii a passar a noite, comp pudesse, em algum aposento
mais reparado daquelle edifício, contentando-se nelle, para
seu sustento, com o limitado provimento áo seu alforgé; e
cortando com a espada ramos de umas arvores e vallados,
que perto estavam, para acender fogo a que se enxugasse e
reparasse do frio, se recolheu a um dos aposentos, que julgou
por mais accommodado.
Tirou do alforge fuzil o pederneira, que é a mais importante
alfaia de quem caminha , acendendo fogo, á cuja claridade
varrendo com uns ramos parte do aposento, em que se accommodou, depois de se enxugar ceiou do pobre sustento que
trazia.
Já tinhaõ soldado, depois do ceiar, dormido um breve
somno, que seria passada a terça parte da noite, quando
acordando a um grande estrondo, que nas vizinhas salas se
fazia, applicouao lume alguns ramos, para que com mais
luz pudesse melhor testemunhar o que aquillo era: ouvio
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que uma voz desentoada e medonha lhe dizia: « Despeja ,
atrevido soldado, este aposento, se não queres perecer nelle,
derribando-o e desfazendo-o sobre ti. »
A esta voz attendendo o soldado, viu que, a seu parecer,
as paredes do cubículo estremeciam, prognosticando sua
ruina, e que os fragmentos das antigas portas e janellas se
quebravam; mas nem por esse respeito perdeu o animo; fazendo das tripas coração, pelo não matar primeiro o medo
que o perigo (como muitas vezes succede aos desalentados),
respondeu á dissonante voz, dizendo: « Se és espirito transmigrado desta vida, e necessitas de algum suffragio nella, eu
te requeiro da parte de Deus me digas quem és e o que pretendes, que animo tenho para te servir, e te promelto fazer
tudo o de que necessitares para leu remédio; ainda que por
ser um pobre soldado me seja forçoso mendigar para o fazer.
E se és espirito damnado, nada me dá de teus ameaços, que
aqui tenho a cruz da minha espada, e palavras me ensina a
santa fé catholica, que me livrarão de ti e de teus poderes: pois
nâo tens jurisdicçâo para executar sem a divina justiça o perraittir; demais, que se eu aqui te enfado, pouco tempo terás
essa moléstia; pois éjá da noite passado tanto espaço, e
apenas apparecerá a luz da resplandecente aurora, quando
despeje; que o rigor da escuridão e tempestade me não dá
logar a obedecer-te logo. Com isto me parece que se em ti ha
algum conhecimento da razão, te podes dar por satisfeito e
haver-me por desculpado de me atrever a ser teu hospede;
que se no campo havia de perecer a vida esta noite á chuva e
ao frio, mais licito me pareceu fial-a ao abrigo do solitário
desta casa. »
Replicou a voz: « Ora já que estás tão pertinaz em não
despejar, tanto choverá aqui, como no campo »; — e dizendo
isto, em um breve instante se destelhou o telhado do aposento, e ficou chovendo nelle como na rua.
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O soldado vendo-se naquelle aperto, não teve outro remédio
mais que metter-se no canto da chaminé, e tornando-se ás
boas com o dono da casa (que até o diabo se obriga de lisonjas pelo que tem de enganador), lhe disse: « Senhor Barrabás, Astarat, Belial, Asmodeu, Levitan ou Berzabú, ou
qualquer outro príncipe infernal que Vossa Diabrura seja ,
não é política de grandes sujeitos usarem rigores com os humildes. Perdoe Vossa Diabrura violar o solitário desta casa
com minha assistência ; e considerando que o medo e o frio
faz metter o homem com seu inimigo , e como o desta noite
era tão grande,-me obrigou a não reparar no terror delia:
sirva-se Vossa Diabrura de tornar a telhar a casa, porque me
repare da chuva, que em rompendo a luz do dia a despejarei
logo. Contente-se por castigo do meu erro com os sobresaltos
e moléstias, que me tem dado, que tanto é o demais, como
o de menos; e se quer que conversemos um pouco, appareça,
que animo tenho para isso, e por mais feio que se me represente, não me aproveitarei das palavras que sei para me livrar
deSuaDemonencia, nem lhe direi cadê retro, nem o notificarei com os exorcismos, que tanto descompoem a Vossa
Diabrura. »
Palavras não eram ditas, quando já a casa estava outra vez
telhada, eo Diabinho da mão furada em presença do nosso
soldado Peralta, em figura de fradinho de pequena estatura,
mas de disformes feições, os narizes rombos e ascorosos de
moncos, a boca formidável com colmilhos de javali, e os
pés de bode; o qual ao sobresaltado Peralta articulou estas
palavras:
- O' animoso soldado, não sou nenhum desses príncipes
iufernaes que disseste; sou, sim, commissario geral para
tentador e provocador das maldades; depois que , por soberbos e ingratos, o nosso ineffavel Creador nos despenhou
das celestiaes alturas, uns de nós outros foram sepultados
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nos abysmos inferuaes , outros licámos no ar á superfície da
terra tendo nossa pena, paia movermos as tempestades e
terremotos, quando o poder, que nos precipitou, o pcrmille
por castigo ao mundo. Destes sou eu um dos mais perversos
e endiabrados de todos. Eu fui o que inventei o tomar tabaco, para que os homens perdessem o sentido e regalo do
ol facto, e andassem sempre ennodoados nelle; e bem se vè
que foi inventiva minha semelhante vicio, tanto sem gosto,
pois não soffrem os que o tomam quando espirram, que lhes
digam Domiuus-tectun, porque respondem logo para evital-o:
— Senhores, é tabaco —, e tem por delicia metlèl-o em pó
pelos narizes, e bebendo-o em fumo pela boca, á imitação
do inferno. Eu inventei os sapatos acolherados com um palmo
de polivi e sua fonraiulia adiante em signal do que merece
quem os usa. Eu inventei os rebuços de meio olho, por levar
ás mulheres liberdades soli capa delle; os monlios e as unagoas, os guarda-infaules, punhos francezes pelo meio dos
braços, e decolados provocadores cias laseivias. .Não fallo em
capaiuas, serambiques, cliacoinas, sarabaudas e seguidillias
deshoneslas, que isso são cousas de nonada para mini. Uns
me chamam Diabinho da mão furada, e outros Fradinho, por
alguns de nós termos as mãos tão rolas de liberdades, que em
muitas casas onde andamos fazemos ferver o mel, crescer o
azeite,augmeutar-seosbeus, lograrem-se felicidades, e sobretudo, quando nol-o merecem com a boa companhia que nos
fazem, descobrimos thesouros escondidos aos donos das casas
em que andamos. A estas me inclinei para minha habitação,
pelos infelizes donos que tiveram, e os execráveis malelicios,
que nellas se executaram : daqui tenho ordem de Lucilei para
acudir a todos os mágicos e bruxas, que comnosco têm
pado,
e lhes dar razão do que por meio de minha industria
querem saber. Determinava fazer-te má hospedagem, mas vendo*
te tão animoso e justificado, revoguei minha tenção
(que alé
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os diabos, pelo que tivemos de atrevidos, respeitamos ossujeitos valorosos); que não somos tão feios, como nos pintam;
e já folgo de te ler hospedado esta noite para a passar conversando condigo, por seres homem de inestimável valor, a
quem minha presença não atemorisa, como a alguns que só
do nome delia se assombram e arripiam ; assim não partirás
daqui sem ir aproveitado e te fazer grandes bens. »
Respondeu o Peralta: « Agradeço á Tua Diabrura, Sr.
Diabinho da mão furada, a hospedagem desta noite, por ser
inescusavel, mas os favores, que prometle, os escuso; porque, como Sua üeinonencia costuma pôr o mel pelos beiços
de semelhantes promessas, com que engana os parvos, para
depois se pagar dellas com tanto dam no dos que lhe dão credito, não quero eu prato de ouro em que hei de escarrar
sangue, e sangue espiritual com risco de minha salvação. »
« Ora digo (replicou o Diabinho) que és discreto, pois me
conheces tão bem; ó verdade que a profissão de minha naliireza é a que suppões de enganar com promessas de bens,
para dellcs tirar males de quem os recebe, sem considerara
pensão com que llios concedo ; porque os ignorantes cuidam
que no receber não ha engano; mas de mim podes estar seguro, que de ti não quero nada mais que fazer-te bem ; porque parece que outro demo como eu me cortou o enibigo. »
< Não entendo (respondeu Peralta), a mim não me enganam
palavras; a verdadeira felicidade não consiste cm ter tudo,
senão em desejar nada, e Sua Denioneucia bem sabe que
neste mundo o lazer mal e lazer bem lein igual perigo; porque nunca falta contradicçào aquém bem, obra, nem quem é
mau tem boa correspondência. Sempre observei'o não teimar
com rei, nem superiores, nem com os ricos, e muito menos
com os diabos; porque não ha valor na natureza humana para
porfiar muito, havendo de medrar pouco. • Alguns avisos se
dão aos superiores, que não são faltas do infamado, senão
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mentiras do invejoso, e por isso conimummente leva o prêmio
quem o não merece. Á Sua Demonencia não peço nada mais
que me deixe socegado passar o restante da tempestuosa
noite. »
« Não sejas lão desconfiado da aileieão que le tomei (respondeu o Diabinho), por que te não pareças ingrato ; chegaste aqui pobre, e quero que vás rico; considera, para não
engeitares o que te offereço, o que diz o castelhano : — haga
se milagro, y haga lo ei diablu »,• — ao que respondeu Peralla: « Se Vossa Diabrura quizer obrar comigo essa grandeza, sem esperar de mim quequebranle em nada a obrigação
de fiel catholico, nímserà mi declta tanta, quanto será mi
plazer. » « Ainda (replicou o Diabinho] não sc pescam trutas
a bragas enxutas. » — Hespondeu Peralta: * Também se tumam trutas a bragas enxutas. Os bons pescadores as tomam
presenladas; e presentes ha que não custam aquém os recebe
mais que o aceitai os. » —Teimou o Diabinho : « Nunca o
muito custou pouco; já te disse não queria que le custassem
nada os favores que te fizesse, porque me pago delies no gosto
que tenho de fallar comtigo. »
Querendo a isto responder Peralta, llio impediu a vista
de quatro femininos vultos, que com notável estrondo entravam pela janella com grandes alaridos, e as grenhas soltas
e empeçadas e negras, as caras disformes, as carnes curtidas,
e nas grosseiras e torpes mãos umas candeínhas acesas, as
quaes ajoelhando ao Diabinho, lhe fallaram na fôrma seguinte:
«Ati, ó poderoso commissario do príncipe das tenebras,
reverenciamos e rendemos graças; como fidedignas subditas
tuas, vimos publicar os benefícios que temos feito, em virtude
do pacto que comtigo temos celebrado, para que o julgues
por bom acerto, e nos não faltes quando te invocarmos.»
« Eu vos agradeço, amigas minhas (respondeu o Diabinho),
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esse cuidado e adoração que me fazeis; assim bem podeis
relatar as maravilhas que tendes executado em virtude do
favor que vos concedo. » — Levantou-se uma das bruxas com
humilde submissão, e disse ao Diabinho: « Eu, ó Lucifero
Commissario, venho esta noite de chupar o sangue a um menino, que não havia mais que dous dias fora baptisado, e o
deixei sem vida;»— ao que respondeu o Diabinho, dando um
formidável grito:. « O' monstro indigno de meu favor, e do
titulo de bruxa, merecêras portal feito logo, logo, em corpo
e alma te sepultasse nas profundas do inferno, e que não viras
mais luz do mundo! Não fora mais licito que antes de se baptisar esse menino lhe tiráras a vida; que então, quando não
tivera pena, não gozara a gloria, que perdeu a nossa soberba,
cuja inveja nos abrasa e obriga a procurar a perdição de todas
as creaturas, porque não occupem as cadeiras que nós perdemos? — A innocentes em graça matas, feminino Herodes,
Não fora melhor que esse
para irem gozar da eterna gloria?
tiinnocente vivera até a idade em quepeccára, para que
com lhe
veramos parte nelle, que não evitar-lhe este perigo
.
.
tirar a vida ?
commissario
(resindignado
ó
« Grandes diligencias fiz,
minha maldade antes de se
pondeuabruxa), por executar
casa, lebaptisar; mas semeando seus pais mostarda pela
as espadas nuas
vantando os ferrolhos das portas, e pondo
não sei a antinas entradas dellas, m'a impediram; que
virtude destas cousas, que nos
a
comnosco
tem
que
pathia
intentes; se nao e
encontram com grande violência nossos
da virtude de alguma reque procedeu de semelhante effeito
será o mais certo.
liquia, que ao infante se tinha posto, que
mais justo fora que v.vera
Quanto ao que me toes, que
nelle teres
iquelle innocente até idade em que peccára, para
culpa original que
parte contenta-te com a que tiveste pela
ser um grande santo,
lavou o baptismo; pois se vivera poderia
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além de ficar por tal capaz de maior gloria, que pudera acoutecer com seu exemplo reduzir muitas almas a Deus, c tirar-te
das mãos as prezas dellas; e sobretudo tu tens a culpa da
minha hydropisia do sangue humano, pois le fizeste insaciável
sanguesuga delle. »
O Demônio endemoninhado lhe disse : « O" inferno abrevado! ó feminino llorodos! ó diabo dos diabos! pois atormentas com o sangue que chupas aos inuoçentes baptisados;
não te irás daqui, ó indigna da minha presença e de meus
favores, sem o merecido castigo! » —E sem mais nem mais,
tomando um páudos que Peralta tinha dedicado para o lume.
a moeu em pancadas, de sorte que lhe aleijou urna perna.
Admirado estava Peralta, c fora de seu sentido, de ver
aquelle espectaculo, e de haver gente baplisada, que por
gozar favores do demônio para sua eterna condemnação soffresse tal ignomínia! Desejava-se ver dali cem léguas, e maldizia em seu, coração a sorte que ali o trouxera, onde se julgava em tamanho perigo, vendo, a seu parecer, o inferno
em vida; se bem fiava de seu animo c coração. qne encommendando-se interiormente a Deus . mediante o seu divino
favor escaparia de tudo.
O diabo depois que derreou a bruxa com o referido castigo,
e lhe mandou que dentro de quinze dias não fizesse signos
salomonicos, nem o invocasse, sol» pena de lhe tirar logo a
vida,e lhe antecipar o inferno, ande eternamente beberia
chumbo derretido, pelo sangue innocente baptisado que chupára, mandou ás companheiras que referissem o que tinham
feito, ao que ellas logo obedeceram , relatando taes enormidadese torpe/.as, que Peralta. por lhe parecerem indignas de
se escreverem, não fez dellas memória ; só referiu que foram
taes, que o Diabinho lhes disse : « Vidor ! amigas minhas!
vós outras sim , que sois merecedoras de meus favores : eu
vos engrandeço por superlalivas bruxas; e porque lenho o
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hospede que ali vedes, e é já tarde, vos podeis restituir ás
vossas habitações. » — Ellas, que até então não tinham reparado em Peralta, por altenderom somente ao Diabinho, e
Peralta estar muito quieto e sem fallar palavra retirado ao
canto do aposento, tanto que delle tiveram vista, transformando-sc em gatos negros, saltaram pela janella fora da
quadra com horrendos manias.
Assombrado estava Peralta e sem gotta de sangue, porque
todo lhe linha o coração, com temor do que tinha visto , parecendo-lhe iIlusão do diabo o que julgava realidade, quando
desapparecidas as bruxas lhe disse o Diabinho: « Que te
parece daquellas subdilas minhas? » —Peralta respondeu :
« Estou admirado e altonilo como fora de mim: dizer que
haja gente tão bruta, tão cega e tão irracional, que eonhecendo-te a ti, por executar maldades contra seus próximos,
e viver quatro diaslicenciosamente á custa do desprezo com
que as tratas, comprem um inferno, onde hão de penar éternamente; ó miséria grande, ó execrável maldade! Eu te
confesso que vivia enganado; porque por mais que ouvia
dizer haviam bruxas, e que com teu favor obravam grandes
malefícios, e para isso te eommunicavam, não me podia
persuadir que assim fosse, imaginando que não passava de
superstições de mulheres embusteiras; mas agora que vi com
os meus olhos o contrario do que imaginava, so não foi illusão do teu engano, fico desensanado, que coração sem arte
não cuida maldade. »
* Quantos desses enganos ha no mundo (disse o Diabinho); mal sabes o que corre nelle, e quantos fazem praça
de timoratos e virtuosos que me estão entregues ! »
« Coh supan selo coman (respondeu Peralta), que eu lhes
não lenho inveja, e lá lhes virá seu S. Martinho a tempo que
o arrependimento não tenha remédio; que quem tempo tem,
e tempo espera, tempo é que o demo lhe leva; mas é natu-
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reza humana que com a idade, com a fortuna, com o interesse, e com paixão se vai mudando, assim como os malevolos com as palavras, riso e lagrimas encobrem o que têm no
coração: erram com capa de bem, e com amor próprio perseveram e fazem reputação da vingança e da crueldade. Quanto
melhor fora ao sujeito, que persuadido de ti engana ao mundo
com capa de virtude, o não haver nascido nelle; nem visto
a luz do sol, por se livrar da eterna condemnação ! Assim é
aquelle que nas necessidades é humilde, e fora dellas arrogante e desprezador; o que em si louva e affecta, é o que lhe
falta; julga-se fino na amizade, mas não a sabe guardar;
despreza o próprio, e ambiciona o alheio; quanto mais aicança, mais deseja; com bens e acerescentamentos alheios
se consome e inveja. »
« Mais pareces pregador, que soldado (disse o Diabinho),
contra o habito da tua profissão; porque os mais dos soldados
se não são diabos, são as peites delles na blasphemia e liberdade da consciência, com que executam seus vícios.»
« É verdade que a vida do soldado é muito licenciosa
(disse Peralta); mas nem por isso deixa de haver muitos timoratos e reformados; porque os perigos de que escapam na
guerra, muitas vezes lhes fazem emendar a vida, por não os
tomar nelles a morte carregados de malefícios. »
< Esses são poucos (respondeu o Diabinho); não queiras
tu ser agora corredor do mundo, examina-te; porque não és
tão Paulo que não tenhas cahido em bastantes malefícios:
não t'o digo, porque tu o sabes; e no meu livro de memória
tenho tomado assento para tuaaccusação, quando fôr tempo;
mas ninguém vê as trancas nos seus olhos, e só vê os argueiros alheios. »
Disse Peralta: « Confesso que fui moço e soldado, e que
como tal cahi em grandes desacertos contra a obrigação de
catholico; mas já agora arrependido e confessado procuro
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emendar-me de meus erros ;• que gato escaldado dágua fria
tem medo ; c porque este conhecimento me obriga a apartarme da tua companhia, e a luz da manhãa vem já rompendo,
peço-te me dês licença, para proseguir meu caminho. »
« Não sei que secreta causa (disse o Diabinho) me obriga
de te fazer bem; segue-me, c irás aproveitado, já que tua
ventura assim o permitte. » — E descendo por uma escada
abaixo, disse á Peralta o seguisse, o que elle fez contra sua
vontade, e chegando a uma açotéa, onde signalando-lhe o
Diabinho um canto delia lhe disse, que cavasse com a sua
adaga, que com pouco trabalho descobriria uma panella com
quinhentos cruzados em ouro, que ali deixara enterrados
certo miserável, que naquellas casas morava e morrera subitamenle, havia mais de cem annos.
Assim o fez Peralta, e brevemente descobriu a panella com
a quantia mais copiosa, que o Diabinho disse accommodasse
no alforge e se partisse logo, que elle o queria acompanhar
alé Lisboa, pelo livrar de alguns contrastes, que no caminho
lhe podiam sueceder, e manifestar-lhe os enganos do mundo.
Sentidissimo ficou Peralta da offerta da companhia, e antes
de boa vontade largara o dinheiro, que ir com o diabo; e
assim lhe disse: « Deixe-me Vossa Diabrura ir só, porque
tenho muito medo de seus enganos, e me não deixará lograr
uma só hora de descanso ; e se para isso é necessário largar
a panella de dinheiro, eu o faço de muito boa vontade. » —
Ao que o Diabinho replicou: « Não sei que secreta causa me
obriga a respeitar-te e a fazer-te bem; e assim te não hei de
largar até te pôr em porto seguro.» — « Pois já que assim è
(respondeu Peralta), e te resolves a acompanhar-me, ha de
ser com condição, que me* não nas de impedir as boas obras
que fizer.» — Disse o Diabinho: « Disso te dou eu firme palavra.» — E Peralta respondeu: « Vamos em boa hora.»
Nesta conformidade partiram da pousada (ou conciliabulo)
r. B. rn.
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o Diabinho da mão furada c o famoso Peralta. Chegados que
foram á ribeira chamada Enxarrama, viram como naquella
noite linha chovido, muita água ia de monte a monte; mas
sem embargo disso, disse o Diabinho á Peralta que passasse,
da outra
que elle o tomaria ás costas, c a pé enxuto o poria
dizendoparle do rio em paz c salvo ; não consentiu Peralta,
lhe: « Vossa Diabrura faz de mim Judas, quer-me mergulhar
com a panella de dinheiro; rodeemos um pouco, c vamos á
— no que
ponte, que è o mais seguro e o mais acertado » ;
com facilidade veio o Diabinho por ter oceasião do mostrará
Peralta que, por mais que se acautelasse dos seus enganos,
se não poderia ver livre delles, se elle os quizesse executar.
Caminharam breve espaço, c pareceu á Peralta que estava na
ponte; porque o Diabinho phantasticamente Ufa representou
fingida, e indo passando ao parecer de Peralta pela ponlc, no
meio delia dcsappareceu a supposta machina, c se viu Peraltano meio do rio, sustentado no ar do Diabinho, o qual
lhe disse, que ali veria o pouco que importavam para com
elle prevenções e cautelas, quando quizesse executar maldades; porém, que não desconfiasse mais delle por não dar
oceasião a fazer verdadeiros seus receios.
Assombrado ficou Peralta quando se viu no meio da corrente impetuosa, pendendo da vontade de quem o sostinha ;
imaginando que para executar a maldade de se afogar naquelle rio, usara o Diabinho com elle os referidos enganos ;
e fazendo interiormente naquelle aperto actos de contrição,
e pedindo soecorro ao Céo, esteve por muitas vezes largando
o alforgecom os cruzados que trazia, julgando-os tão falsos
como o dono, por também ficar mais desembaraçado para
lutar com as águas; mas fazendo das tripas coração , e da
necessidade virtude, mostrando que não temia nem devia ^
disse ao diabo que o puzesse em terra; que dali por diante
o reconhecia por fiel amigo. Assim o fez o Diabinho, c foram
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caminhando para a cidade de Évora; Peralta imaginando no
meio que havia tomar para se apartar de tão prejudicial companhia,e o Diabinho fulminando embelêcos para executar
suas maldades.
Chegaram á dita cidade, onde se apresentaram cm uma
cstalagem á Porta de Aviz; nella deixou o Diabinho a Peralta,
dizendo-lhe que descansasse e se regalasse aquelle dia, que
elle ia dar uma volta pela cidade a fazer umas galanterias,
que á noite se veriam.
Com isto se despediu o Diabinho, e Peralta se recolheu a
um aposento, onde fechando-se tirou do alforge o dinheiro,
porque se não podia persuadir que fosse tão favorecido da
ventura, que por tão estranho modo lhe deparasse aquelle
remédio para reparo de tantas misérias e trabalhos, como na
milícia tinha padecido.
Tirado o dinheiro e desenganado com a vista delle , e de
sua realidade, não cessava de dar graças ao Céo por aquelle
amparo; porque como nada se move sem permissão sua,
ainda que o instrumento daquelle bem fosse o demônio, o
attribuia á maravilha da Divina Providencia, e assim em agradecimento de tal mercê, promettia de fazer todas as boas
obras que pudesse.
Depois de Peralta contar o dinheiro tres ou quatro vezes, e
tirar delle o que lhe pareceu necessário para os gastos do caminho, pediu linhas e agulha á dona casa; gastou o restante
da manhãa em coser os dobrões entre os forros do jubão e da
roupeta.
Acabada esta obra pediu de jantar, e tratou do regalo da
sua pessoa, como quem se achava com dinheiro fresco; que
pela vida que professava de soldado nada tinha de miserável,
como alguns malditos, que feitos escravos do dinheiro, por
não trocarem um tostão se deixam perecer de fome, e jejüam
sem algum merecimento, poupando para ontrenV o^que] não
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logram para si. O nosso Peralta que era livre desta rclè miseravet, além da olha da hospedagem , mandou assar uma
boa franga, e com os mais fragmentos de queijo, azeitonas e
bom licor de pèra-mansa fez a razão; e depois de jantar, como
tinha velado a noile passada, fechada a porta do aposento se
lançou a dormir.
Entregues os sentidos exteriores ao somno, ociosidade da
alma e esquecimento dos males, e soltos os interiores, como
se lhe não tirava do sentido o Diabinho, lhe oceorreram á estimativa e phantasia imaginações, ajudadas do vapor do pôramansa, e se lhe figurou com representações evidentes se via
com elle no inferno.

FOLHETO II.

Chegado Peralta com o Diabinho por representações á
porta do inferno, viu que um grande tropel de gente vinha
correndo para elle lhe preterir na entrada delia; e admirado
de ver tão grande alvoroço para tão triste habitação, perguntou aoendiabrado companheiro, que gente era aquella ?
ao que lhe respondeu, que eram uns condemnados por miseraveis, que não souberam na vida que cousa era dar esmola,
nem fazer boa obra, nem tão pouco ser senhores do que
tinham; os quaes tinham passado a vida em tania abstinência,
que lhes representava a sua ignorância que a haviam ter
menos penosa no inferno; e por esse respeito vinham com
tanta pressa a tomar logar, cuidando furtavam bogas; mas
allá se lo diran de misas.
Admirado ficou Peralta da brutalidade de tal gente; c entrando (a seu parecer) pela boca da infernal gruta, o aturdiram e assombraram alguns horrendos latidos do cão Cer-
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bero, a quem o Diabinho assobiando socegou, dizendo que
eram amigos. Passaram adiante. Em o primeiro aposento viu
Peralta muitos homens em pé, arrimados a varas de justiça,
e detrás delles outros tantos escrevendo em feitos, e um
grande numero de demônios espancando-os com varejões tão
compridos, que alcançavam a todos. Os que tinham as varas
clamavam pjlos escrivães, que da parte d'el-rei notificassem
aquelles perversos malditos para autos de resistência; porque
aquelles desacatos feitos a ministros e officiaes reaes, eram
dignos de um asperissimo castigo; e nisto persistiam de contmuo, e quanto elles mais gritavam , mais lhes davam, dizendo-lhes:
Varas que por ambições
De interesse e da cobiça
Mediram mal a justiça ,
Se tornaram varejões.
Que gente era aquella, perguntou Peralta a seu sócio, porque ali não se conhecia rei, nem roque? respondeu-lhe: que
eram ministros, meirinhos e alcaides, c detrás delles seus
escrivães «e porteiros, que haviam sido condemnados por
obrarem mal em seus oíficios, e que por haverem sido instrumento da sua condemnação pela má administração da
justiça, subornação que nella tiveram, respeitos e empenhos
por que a mal usaram, peitas e interesses que receberam por
proferirem sentenças injustas, se usava naquelle logar do
poder ejurisdicção infernal, atormentando-os com pancadas
daquellfs varejges, sem attenção a requerimentos, autos ou
reprotestos, nem appellação ou aggravo, nem outro algum
curso superior.
Em outra estância se representaram a Peralta algumas
a quem
pessoas, graves sentadas em tribunaes ascorosos,
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muitos espíritos malignos defumavam com papeis queimados,
e abrasando-os com fogo lento, lhes diziam :
O interesse c respeito
A tal pena*causa deram ,
Pois na vida vos fizeram
Fazer jlo torto direito.
E informando-se Peralta do seu Fidus Achates quem eram
os defumados, lhe disse: que eram alguns ministros condemnados por confirmadores do julgado contra o direito e o merecimento dos autos, movidos por paixões, peitas ou respeitos,
ou também de sua má lenção, de que de tudo procedem as
fumaças, com que os offendiam, que significavam os máos
feitos delles; o que não suecede aos bons, bem tencionados,
porque em todos os estados ha máos e bons.
Em outra parte viu Peralta outros com alguma autoridade,
e ao redor delles muitos demônios atordoando-lhes os ouvidos
com disformes buzinas, dizendo-lhes de quando em quando
o seguinte quarteto:
Ouvidos, que ouvir na vida
Não quizeram pretendentes,
No inferno as tristes buzinas
Ouvirão eternamente.
Perguntando Peralta a seu familiar, quem eram aquellcs ?
respondeu, que eram ministros occullos das partes, que fechavam as portas e cerravam os ouvidos, fazendo dos pieiteantes aves baldias; as chancellarias são a éra onde se põe
o cebo para enganal-os; o juiz a rede, e os advogados e ministros os caçadores; e por mal obrarem caçaram os lormentos que estão padecendo.
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Admirado estava Peralta de ver taes espectaculos, e não se
podia persuadir que fossem verdadeiros, senão outra illusao
phantastica, semelhante á da fingida ponte; porque se lhe não
accommodava á boa razão que houvesse sujeitos de juízo o
catholicos romanos taes que com conhecimento do bem e mal,
dessem occasião a commetterem taes aggravos a Deus, que
os sujeitou áquellas penas infernaes, sem remédio, quando
no mesmo dislricto se lhe representaram outras figuras folheando grandes livros, os quaes lhe arrebatavam da mão
alguns demônios, e com elles lhes davam muitas pancadas,
dizendo-lhes de quando em quando os epigrammas seguintes:
Folheai sem descansar
Os textos com desprazeres,
Pois vossos máos procederes
Vos fizeram condemnar.
Padecei a infernal ira,
Pois fazieis com maldade
Ou da mentira verdade,
Ou da verdade mentira.
Perguntou Peralta ao Diabinho companheiro , quem eram
aquelles? respondeu-lhe que eram advogados constituídos
cm trapaças*, onzenas e affectações, que por terem das partes
mereinteresses e dádivas com esportulas mais excessivas ao
chimecimento de seu trabalho, fulminavam requerimentos
atropellar
ricos sem fundamento de razão ou justiça, afim de
e inquietar o socego justo , limitando as leis, dirigindo-as
e fingindo-as
com diversos sentidos, trazendo autoridades
doutos e
apparentes ao caso; inculcando-se por discretos,
vãos e
verdadeiros, sendo entranhavelmente enganadores,
livros espancados
mentirosos, e por isso eram com os mesmos
dos demônios e condemnados a eternas penas.
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A estes se seguia outro conclave de gente muito esfarrapada, rota e mal vestida; uns muito pensativos e cuidadosos,
outros mordendo nas unhas, e outros dando palmadas na
testa, fazendo acções como doudos, e juntos a elles alguns
demônios, dizendo-lhes os seguintes quartetos:
Pródigos, que dispendendo
Tanto ouro, e tanta prata,
Tantos rubins e diamantes,
Tantas pérolas e esmeraldas,
Encarecendo bellezas,
Que se hão de tornar em nada,
Apenas no fim da vida
Tivestes uma mortalha!
Informando-se Peralta do companheiro das mãos rotas, que?
gente era aquella? lhe respondeu que eram poetas, que se
condemnaram por darem epitheto ás bellezas humanas, chamando-lhes divinas, angélicas, idolatradas e soberanas, com
outras semelhantes loucuras. que por mais que se quizeram
desculpar dizendo, que eram ornato e exaltação da poesia
as hyperboles daquellas lisonjas, lhes não foi aceita a descarga.
Aquelles que ali vês pensativos estão desatinados, buscando
conceitos no entendimento para um certame poético, que
Plutão ordenou sobre o roubo que fez de Proserpina; e os que
vês batendo na testa e mordendo as unhas, estão buscando
conceitos para os versos que têm já começados; e o prêmio
que por elles hão de receber são os tormentos dobrados que
padecem, pois não sei que anlipathia tem a fortuna com a
pobreza, que tão pouco favorecida é delia no mundo, sendo
tão applaudida nelie; nem que implicância tem a
poesia com
a pobreza e miséria, que não houve professor seu,
por mais
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insigne que fosse, que não acabasse infeliz e miserável; por
isso está naquelle canto Ovidio, açoutando-o seu pai por fazer
versos, e elle promettendo em verso de se emendar; porque
é tal a doença da poesia, que por mais que procurem os
gênios, que a professam, deixal-a, se não podem livrar
delia.
Não tinha o Diabinho acabado as referidas razões, quando
Peralta olhou e viu muitos cavalleiros vestidos de capa e
volta, sem espadas, com anneis de bispo , e luvas fechadas
nas mãos, virem fugindo de grande multidão de gente, que
os seguia, dizendodhes: « Esperai, infames maçõas, verdugos
da morte, que vós aqui pagareis as erradas medicinas, que
nos applicastes, sem mais conhecimento, ou razão das queixas
que aquellas que voluntariamente arbitrava o vosso asnatico
entender, sem cessardes, com o sangue das veias de nossos
corpos, nem com as beberagens das boticas sem serem coadunadas ás queixas; nem de leites, frangos, ajudas, e ultimamente se não morremos de garrote, banhos e fora da terra;
extorquindo-nos o cabedal tanto do corpo, como da fazenda;
e o peior foi, estando nòs morrendo , dizerdes escapávamos
da morte, motivo por que nos descuidamos da nossa salvação;
pelo que vós, malditos, fostes o instrumento de virmos aqui
com este epigramma:
E assim com razão pagais
Com pena o rigor tão forte,
Seres ua vida da morte
Gadanhas universaes. »
Seguiram também a estes carniceiros da gente humana dous
tumultos dc gente, uns tirando-lhes com redomas, almofarizes
e espátulas, e outros com malvas, violas e jogos de tábulas,
dizendo-lhes os primeiros: « Aqui, falsos Galenos, nos ha-
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vemos de vingar.de serdes a causa da nossa perdição com a
prodigalidade de vossos récipes, sendo igualmente interessados com os boticários;» — os segundos clamavam, arguindo-lhes a culpa das innumeraveis execuções das sangrias e
sarjas.
Não ignorou Peralta que os cavalleiros eram médicos, e os
das redomas e guitarrinhas boticários e barbeiros; por isso
não perguntou ao Diabinho quem eram, attendendo só a ver
em que parava aquella revolta, que foi o chegarem todos aos
doutores, e depois de os derribarem das bestas abaixo , c os
arrastarem largo espaço, os boticários lhes deram ascorosas
beberagens, e os barbeiros muitas sangrias com lancctas
abrasadas em fogo.
Occupado estava Peralta na representação deste objecto,
quando advertiu delle, outro, de um grande tropel de gente,
uns com sovelas e tesouras nas mãos, fazendo uma barafunda
de todos os diabos, e a causa da sua differença era sobre
quaes foram na vida maiores mentirosos; e como os das sovelas eram sapateiros e os das tesouras alfaiates, não se resolveu; alguns demônios os acompanhavam a determinar a
questão, dizendo-lhes:
#

Destes por ser singular
O mentir por seu prazer,
Podemos nós aprender
A mentir e a enganar.
Logo nas costas destes viu Peralta que vinham outros
muitos, e atrás delles outros lautos demônios, que os traziam
de rastos a lançar em um lago de água sórdida, fedorenta e
turva, para que bebessem nelle a que tinham lançado nos
vinhos, que venderam por serem taverneiros; elles gritavam
que os não lançassem , que não mereciam tão grande castigo
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os demônios,
por baptisarem o vinho, e o fazerem christão:
em paga de uma tão boa obra, como era o serem missionários,
baptisantes, lhes diziam:
Recebei nesta eternidade,
Velhacos de infame ser,
Dessa água mais quantidade,
Que aqui fizestes beber
Aos homens contra vontade.
Eslava Peralta admirado, considerando como se pagavam
no inferno as maldades, que se faziam no mundo , quando
enfeiviu sahir de uma sala, ou gabinete, muitas mulheres
levavam
tadas e besuntadas, olhando para os peitos se os
as meias
altos ebem puxados, e para os pés se brilhavam, e
botando
se appareciam, fazendo-se escoadas da barriga, e
o cü para trás, influindo mais gravidade, e circumdando-se
estavam,
todas, se foram chegando para as outras, que já lá
não lhes
e mandando-as retirar para tomarem melhor logar,
supposto estavam mais desquizeram as outras obedecer,
— tire-se para lá, e — vá para acolá, e
preziveis; e sobre o
— não quero, e - olhe para ella -, houve tal tumulto no
umas
inferno , que nem os diabos paravam; engadelharam-se
nas outras, e tudo ardia em tanto fogo e alarido, quo
diziam :
atroavam os infernos; alguns demônios lhes
Porque não ardem galantes
Nesta infernal officina,
A todas as circumstantes
Míinda queimar Proserpina
Os monhos c guarda-infantes.
barafunda, perSorriudo-se Peralta de ver semelhante
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guntou a seu Diabinho, quem eram as duas mulheres, que
vira como senhoras mandar queimar ás outras os monhos e
— respondeu-lhe o Diabinho que eram Euguarda-infantes?
ridice e Proserpina, que os podas fingiram ser roubadas do
— « e foi falso testemunho que lhe levanpríncipe infernal,
taram, que até os demônios no inferno não estão livres delles;
e a verdade é que ellas pelas suas obras e por seus pés vieram
cá, que ninguém as foi buscar. »
Não bem linha o Diabinho acabado de referir estas palavras,
quando Peralta em outra parte viu muitas pessoas cobertas de
ásperos cilicios, macilentas e fracas, ajoelhadas defrome de
um demônio, que estava senlado sobre um throno de fogo,
que ardia sem dar luz, e coroado de negro fumo. Assombrado
Peralta de tal visão, perguntou a seu familiar infernal que
gente era aquella ? — elle lhe respondeu: que eram martyres
do Diabo, que na vida chamavam hypocritas, que com as.
contas na mão fingiam que rezavam , e com a^uelles cilicios
e outras penitencias se mostravam virtuosos, para os terem
por bons, sendo os mais perversos e depravados delles, por
cajo respeito tinham no inferno as insígnias com que o grangearam , podendo ser instrumento da sua salvação, e que o
príncipe a quem adoravam era o grande Lucifer, o qual lhes
dizia:
Castiga-te meu poder,
Sem ninguém poder livrar-te;
Pois le quizeste perder,
Ninguém poderá salvar te.
Em outra parte se representaram a Peralta muitos homens
em grandes porfias com compassos, quadrantes e espheras
nas mãos, cujas insígnias os manifestavam por astrologos:
uns defendiam que não havia mais que o eco empyrco, o que
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no convexo dêlle estavam as estreitas e mais corpos celestes;
esta
outros negavam a esphera do fogo; outros contradiziam
inopinião; e sobre isto havia taes gritarias, que o mesmo
se vieferno se assombrava de os ouvir; sobre cuja* porfias
outros
ram a descompõr de maneira que se tiravam uns aos
com os globos celestes e terrestres espheras, astrolabios,
bússolas, dioptras, cylindros, compassos e pantometros.
lhes
fazendo tal revolta, que um diabo que os acompanhava
disse : « Maldita gente, quem to, mette a querer testemunhai:
?
do que não viste, e a tr ichemoche dizer taes disparates Que
sabes livrar
astrologia, ou que sciencia (oi a tua, pois te não
? Por vida
de vir argumentar sobre ella neste togar e abysmo
hei de
do Sr. Lucifer, que se mais alguém falia palavra, que
o martyrise;
tapar a boca a cada um com seu demônio, que
em suas esdeixem estar o cér», as estreitas, o sol e a lua
não sabem, nem deste abysmo
pheras, c não se metiam no que
o demônio prose pode considerar. . - Calaram-se todos, e
seguiu, dizendo:
A astrologia divina,
De que todos sois indignos ?
De entendimentos divinos
Somente pôde ser digna.
numero de mancebos.
Em outra parle appareceram grande
á mola, com calças
eviuradM em todo o asseio, vestidos
sapatos acolherados com sua forjustas, meias de glovia,
bem talhadas e muito
aninha e saltos de palmo, as cabeleiras
vezes á cabeça por ver se desçopolvilliadas, dando muitas
exercitarem os vis
bria.ii janellas. e nellas alguma dama para
nsam, e ainda nos templos
e escandalosos rompantesde que
do divino culto,
com mais devassidão c toleima, ludibriando
fazendo mais capricho
c nelle com muitos risos e escameos.

>
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da vaidade e namoro que da ovação : detrás destes estavam
muitos demônios enfarruscando-lhes os vestidos, e sujandolhes as meias e sapatos, pondo-lhes fogo ás cabellciras, e
mettendo-lhes tições pelos narizes, com que desatinavam , e
faziam notáveis clamores c gritadas, rogando aos demônios
que antes lhes fizessem outros males, que sujar-lhes os vestidos, porque na limpeza delles estava o remédio de seus enganos; mas elles não cessaram só com este malefício , porque
depois de os ennodarem, lhes entraram com tesouras ardentes a tirar as guedelhas, c queimar as bigodeiras, con
o que elles faziam taes extremos de sentimento, que pareciam
doudos; c os demônios lhes davam vaias, dizendo este epigramma:
Vossa perversa maldade
Aqui donde parar veio
Fez a limpeza e asseio
Converter-se em sugidade.
Perguntou Peralta ao seu interprete de mão furada, que
gente era aquellaf respondeu-lhe que eram pulões, que sem
cira nem beira ostentavam aquella limpeza; porque com ella
passavam praça do que não eram , e enganavam o inundo; c
que em pena disto se lhes fazia o referido, que elles sentiam
mais que outro qualquer tormento.
Não tinha acabado bem Peralta de se admirar desta representação, quando por outra parte viu que vinham correndo
muitas pessoas vestidas de comprido , com barretes c badamecos, e com elles outros tantos demônios, dizendo-lhes:
« Vão-se com todos os de cavallo de nosso inferno a ser demonios do mundo, como eram, que não queremos cá tal
gente nelle; porque se não levantem com nosso império, c
usem de seus embustes o travessuras: » — e sobre não ha-
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vemos de ir, sim havemos de ir, foi grande revolta. Aqui
acudiu o Diabinho, e porque via eram estudantes, os expulsou,
dizendo: « a paz, a paz, cavalleiros, amigos somos todos;
estes senhores foram meus companheiros em executarem maldades; Vossas Diabruras me hão de fazer mercê de lhes dar
megasalhado, pois tantas diligencias fizeram na vida pelo
recer; » — dizendo-lhes este satyrico Cpigramma:
São de maneira endiabrados
Os estudantes bragantes,
Que d3onde estão estudantes
São demônios escusados.
Comtudo foram admittidos por intercessão do interlocutor
infernal, o Fradinho da mão furada; e por isso se disse que
até no inferno era bom ter um amigo.
Enlevado estava Peralta na dita representação, quando por
uma infernal rua viu passar grande numero de coches e liteiras, do que admirado disse ao Diabinho: « É possivel que
»— Dissetambém no inferno se ande em coches e liteiras ?
— porque
lhe o Diabinho: « Daquillo ha infinito numero »;
nelles e nellas penaram aquelles a quem os coches e liteiras
haviam trazido ao inferno com innumeraveis malefícios» ;¦—
coches
ao que Peralta replicou, dizendo : « Como podiam os
dos
e liteiras ser causas da sua condemnação, se ella pendia
o Diaseus insultos e máos procedimentos ? »— Respondeu
em se vendo
binho: « Pois elles e ellas os originaram; porque
vão soberbos desem coche ou liteira, qualquer daquelles
se sobre as estrellas,
prezando a humildade, imaginando
o céo, vanglocuidando que na carruagem caminham para
faltar para ella
riando-se daquella ostentação, e por lhes não
o alheio;
o preciso deixam de favorecer os pobres, e de pagar
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e por isso digo bem, que nos coches e liteiras penam no inferno.» A isto replicou Peralta, dizendo : « São pragas luas;
porque muitos ti lalgos e grandes senhores conheci eu em
carruagens, coches e liteiras muilo caritativos, benignas e
ajustados com a razão.» —-« Não nego, disse o Diabinho ,
que ha bons c máos; e os que merecem o nome de bons são
aquelles cujas obras se conformam com a antiga nobreza de
seu sangue; porém aquelles que entram no noviciado da fidalguia, cuidam que na inehação c soberba consiste a sua
conservação e respaito. Todos se perdem sem que minhas
tentações os obriguem.» A isto ia Peralta para responder,
quando viu que muitos demônios que seguiam as ditas carruagens, vinham gritando aos eocheiros: « Pára, pára », -e elles fazendo-se moucos ás diabólicas vozes, se detinham
de outros demônios, que lhes sabiam diante: foi forçoso
obedecer-lhes, e parados que foram, disseram os demônios
aos encochados c liteirados: « Vossas mercês, senhores galantes, cuidam que nestas carruagens vêm passear no inferno? pois estão enganados; apeiem-se logo , que lhes queremos dar os tormentos que merecem; » — ao que lhes
responderam que aquelle termo era muilo descorlez, e indigno de suas qualidades, qae se fossem embora, que elles
não se haviam de apear; e nisto houve uma revolta tão infernal, que indignados os diabos puzeram fogo aos coches c
liteiras, em que se abrasaram os que vinham denlro, sem que
para isso fosse bastante os lastimosos gemidos e horríveis suspiros/com que dentro repetiam estes dous resenlidos quar-r
tetos:

Esles coches e liteiras
Deram comnosco através;
Porque as vanglorias do mundo
Nisso sempre a parar vem.
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O' quem a nascer tornara
De novo agora outra vez,
Para que viver soubera,
Como havia de viver.
Não acabou bem Peralta de se admirar desta representação,
quando em outra parte viu muitos homens agarrados a grades
de fogo ardente, e outros tantos demônios dando-lhes rigorosissimos tormentos, de que os atormentados se queixavam
com lastimosos e horrendos alaridos, a que os demônios lhes
respondiam juntamente: « Padecei, velhacos, ociosos, lascivos; pois tendo na vida tantas mulheres com liberdade para
vossos gostos, inquietaveis em suas clausuras as religiosas
dedicadas «para esposas do ineffavel Creador, tão cioso da
pureza, como poderoso para o castigo de semelhante sacrilegio;» e depois deste vexame, lhes começaram todos a dar
vaias, dizendo-lhes:
Mentecaptos e ignorantes,
Que fabricais de amor cegos
Edifícios de esperanças
Sobre alicerces de vento.
Que pretendeis de mulheres
Detrás de grade de ferro
Com esposo tão cioso
E com poder tão immenso.
Sem temer quem pôde tudo
Como brutos, mais que néscios
Navegais com vento em popa
Na vida para os infernos.
R, B. III.
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Tantalos de vossas glorias
Sois pois dellas os desejos,
Tendo-as â vista dos olhos
Lograis só com o pensamento:
Que toda a mulher queria,
Por isso disse um discreto:
Mas que a freira, e a pintada
Aborrecia em extremo.
Estas letras vos contamos
Não para vos dar conselho;
Mas para vos dar vexames
De mentecaptos e néscios.
Acabada a musica, desataram os demônios das grades
aquelles aftligidose os levaram de rastos a lançar em ardentes
fornalhas, onde se abrasavam; de que compadecido Peralta
contemplava quão arriscado desacerto era na vida desinquietar as religiosas dedicadas a Deus, e quão dignos do cas¦tigo que se lhes dava.
Nesta consideração eslava, quando dcsapparecida aquella
visão , viu em outra parte muitos demônios, os quaes estavam
fazendo pellas de velhas setentonas. muito autorisadas com
seus capellos, inculcando virtudes, que davam rigorosos rechaços de uns para os outros, com pellas de ferro ardentes
as faziam em pedaços, e ellas com horrendas vozes gritavam
que não era aquelie o gasalhado que esperavam no inferno
em prêmio de serem na vida almoeda de tantas virgindadcs,
profanidades de tantas virtudes, e recolhimentos e motivo de
tantos adultérios, e assim requeriam as levassem perante o
Sr. Lucifer, para lhe pedirem justiça, o que clle estava obrigado a fazer como absoluto senhor e rei do infernal império;
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os demônios lhes respondiam:«Que justiça se vos pôde fazer,
infames „mais que o que padeceis, que é só o que mereceis;
pois os serviços que allegais ao Sr. Lucifer não foi pelo obrigardes a elle, senão por vossos particulares interesses, comendo e regalando-vos com o dinheiro que vos davam pelas
alcovitices que fazieis; e assim vos não deve nenhuma remuneração, pelo que justamente se vos dá o castigo, que
padeceis por vossas maldades, e por serdes a causa de todas
as que fizestes peccar com vossas persuasões e enganos, que
tambem carregam sobre vós; e assim tapai as bocas, e sede
nossas pellas; » — com que começaram de novo a pellotal-as,
e ellas gritavam dizendo este quarteto:
Penamos, porque de gostos
Alheios fomos terceiras;
Que as pagas que dá o mundo
São todas desta maneira.
Desapparecida esta visão, se representou a Peralta logo
outra de muitos homens com cruéis mordaças na boca, de
ferro abrasado; e perguntando a seu companheiro que gente
era aquella ? elle lhe respondeu: que eram barqueiros, aimocreves, carreteiros, carniceiros, e os que por dinheiro
juravam falso; que a todos por blasphemadorese por perjuros
mal tencionados se lhes dava a pena daquellas mordaças.
A esta se seguia logo outra representação de grande numero de homens e mulheres, espedaçando-se com grandes
alaridos e gritarias; perguntando Peralta ao Diabinho, que
gente era aquella? lhe disse; que eram os mal casados entre
os quaes havia diversidades de gênios, de que procediam
muitas discórdias, e taes que raras vezes se conformavam;
ellas pelos profanos trajes e appetites de suas pessoas, com
que vexavam os maridos, obrigando-os a excessivas despezas,
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occasionancom que as suas possibilidades se não atreviam ,
de tal
e
do-lhes com esta desordem amofinações empenhos
cm contínuos
sorte que passavam a vida desgostosamenle
das suas perdissabores, pragas e motins lambem motivados
de suas
versas condições, além dos particulares desgovernos
estados, e
casas; elles por faltarem ás obrigações de seus
sem
terem'grande descuido em suas casas, mulheres e filhos,
conforme
a contribuição do preciso trato, doutrina e sustento,
suas posses eintelligencia, ode não reprimirem prudentemente os desordenados luxos e appetitcs profanos de suas
familias, instruindo-as em bons costumes. e tementes ao Altissimo com seu exemplo e applicação, resultando do contrario muitas desordens, e finalmente virem a padecer no
inferno os referidos lormentos: e assim estavam em porfias
ellas dizendo : « Você não me dava o que lhe pedia , nem
obedecia aos meus preceitos, e menos se conformava com a
minha vontade; »—elles dizendo: « E você com as suas perseguições, «agonias e gritadas, teimas, acintes e rebenditas.
me movia a fazer o que não devia, e se não conformava com
a minha vontade isto me pcrinittisse; » — e nestes — dize
tu,—direi eu—se travaram de sorte que saltaram ás punhadas
entre todos, fazendo tal moliin e alarido, que aturdiam o inferno; as mulheres, umas «assombradas dizendo em gritos:
Ai! que me quebrou um braço este traidor; » — outras:
Ai! que me arranhou a cabeça este inimigo: — ai! que
me matou este ladrão:» — c cmquanto se estavam espedaçando feitos uma brasa, os demônios que lhes assistiam, lhes
repetiam o seguinte quarteto :
Estes desconformes casados
Em depravadas vontades,
O merecido padecem
De suas desconformidades.
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Avistada esta representação, olhou Peralta para um lado e
viu uma disformidavel porta negra, a qual abrindo-se de repente com grande estrondo, se via dentro um intenso fogo
em profunda concavidade, e infinitas pessoas ecclesiasticas »
divididas em congressos, todos com seus superiores e prelados
maiores, acompanhados de muitas legiões de demônios que
os acommettiam ferozmente com execrandos tormentos, e
tão cruéis, que , atemorisado, disse Peralta ao seu Diabinho
que eram as mais insofíriveis penas que tinha visto: e a sua
maior admiração era executarem-se em pessoas daquella qualidado e de difierente jurisdicção ! Ao que lhe respondeu o
Diabinho: « Pois que^cuidas? O serem grandes indagadores
das vidas alheias, e as suas deslealdades, ambições, mancebias, tratos e eommercios illicitos, e a falta de pasto espiritual lhes move aquelles rigorosos tormentos para toda a
eternidade; e para se dizer tudo em uma palavra, é a peior
gente que ha no mundo, excepto alguns bons. »
Acabada esta representação, viu Peralta em outra parte um
rei acompanhado de muitos homens, cujos trajes os acredilavam por grandes sujeitos, aos quaes seguia infinito numero de demônios, que os martyrisavam com rigorosíssimos
tormentos, e lhes diziam de palavra como por injuria:
Pagais, desagradecidos.
No eterno fogo infernal
Pagar na vida tão mal
Benefícios recebidos.
Lastimado de ver tão rigorosos tormentos, perguntou Peralta ao Diabinho que rei era aquelle, e que pessoas eram
aquellas que o acompanhavam T elle lhe respondeu: que eram
os ingratos, e que o rei era Saul, que depois de ser ingrato
a quem da baixeza da sua humildade o levantou á dignidade
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real, o foi também a David, querendo-lhe tirar a vida por galardão de o livrar do gigante Goliat, e lhe lançar o demônio
do corpo com a suavidade de seu cântico, e virtpde das vozes
de sua harpa; e que os que o acompanhavam eram senhores,
que o imitaram em semelhante vicio.
Por diante fora Peralta com as representações das visões,
em que estava engolfado , e acabara nellas de revolver o inferno, se o Diabinho da mão furada, entrando pela janella
do aposento, lh'o não impedira, dizendo-lhe: «Não durmas
mais, companheiro, porque é tarde e le poderá fazer mal. »
Acordou Peralta sobresaltadissimo , e disse a seu familiar
endiabrado: « Ai! companheiro, deixa-me, que me tens
morto; porque coma communicação'da tua pessoaepresença de teu espirito estou admirado de hontem para cá:
acabo agora de umas visíveis representações, acompanhado
de ti no inferno, e estou fora de mim, mais morto que vivo;
e quando isto foram horrendíssimas representações visiveis,
que fará a realidade de seu espectaculo ? »
« Deixa-te desses assombros (respondeu o Diabinho), que
isso são illusões da phantasia; que o inferno não se vê senão
quando se padece; porque se o Céo permittira o contrario,
ninguém se condemnaria, e estiveram os demônios ociosos.
Para te livrar dessa imaginação, quero-te divertir com o que
passei esta tarde depois que me apartei de ti.
« Primeiramente me fui aos estudos, e sobre certos argumentos fulminei taes dissensões, que sobre ellas se altercaram
de sorte, que estiveram a pique de se matarem todos, se os
religiosos da companhia não acudiram com justiça a atalhar a
pendência, depois de bem escalavrados. Fiz jurar falso a
algumas pessoas por limitados interesses; levantar a outros
falsos testemunhos; e taes alvoroços em toda a cidade, que
bem diziam todos — anda o Diabo solto.
« Logo fui a certo convento de religiosas fomentar dis-
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cordias que entre ellas havia sobre a eleição de nova abbadessa. Estavam ellas divididas em dous ranchos, em cada um
delles sua cabeça, que motivava as dissensões; uma dellas
inclinada adifferente sujeito com tal paixão, que diziam
umas ás outras do seu séquito: « Manas, Fulana se não fôr
abbadessa, não seremos nós filhas de nossos pais; » — « Pois
isso (respondiam outras) pôde deixar de ser, tendo da nossa
parte tantos votos? Pelo dia de Deus! que quando succedesse
nos faltassem, que seria neste convento outra como a de Roncesvalles.» — « Eu (disse outra) lanço muito bem as favas aos
páusinhos de Santo Antônio, e sempre me sahia a sorte em
favor do nosso intento. » « Pois eu , mana (disse outra), este
S. João passado lancei por ella três alcachofras, e todas me
sahiram floridas, de sorte que não havia mais que ver.» —
i Eu (disse outra) estive no nosso miradouro com uma bochecha de água na boca até dar meia-noite, e o primeiro
nome que ouvi foi o da nossa abbadessa.» — « Não me fio;
dessas cousas (disse a cabeça do bando), porque todas são:
superstições e disparates sem fundamento algum, e catholicamente se não devem crer, antes julgo por grande imprudencia e offensa de Deus o exercilal-as.»
« Da parte do outro rancho contrario dizia uma ás companheiras: « Não ha duvida que a nossa parte ha de prevalecer,
porque eu mandei chamar a certa beatinha minha conhecida,
e diante de mim fez andar a peneira como uma desatinada;
e um devoto meu me avisou que encommendára o negocio a
certo mathematico judiciário, e que elle levantara figura
sobre a nossa pretenção, c lhe mandara dizer que não tinha
duvida.» — « Não durmamos nós sobre essas tentações (disse
outra mais ancian), que destas cousas não faço caso, nem
cabedal pelo que têm de enganosas, que os contingentes futuros só Deus os pôde saber.» — « E fallou verdade, que nós
—
outras não sabemos mais que conjural-os incertamente.»
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« Ai! mana, pois dizei-me, os astrologos não fazem os repertorios, em que adivinham os tempos? » — « E quando (repücou a ancian) fallaram elles verdade, se não foi acaso ?
não vedes vós que quando dizem —- ha de chover — faz bom
tempo; e pelo contrario quando dizem — não ha de chover—
então chovem dilúvios de água ? e por esta razão tomam
sempre salva de suas mentiras, dizendo: Deus super omnia. •
— «Pois eu tenho feito devoção (disse outra) para esta noite
tirar uma alma, que me ha de vir fallar, e dizer-me toda a
verdade.» — «Também disso me rio eu (respondeu a veterana), porque a palavra de Deus nos ensina, que a que desta
vida vai não torna a ella.». — Disse a que fallava: « Quando
a difficuldade, que digo, se vença, tereis vós animo para lhe
fallar? » —« E como (respondeu ella) que não ha mulher
deliberada e appetitosa, que se intimide de nada. »
« Nestas praticas as deixei; e eu sou o espirito que esta
noite pelas onze horas lhe hei de ir fallar, que ella cuida ha
de ser alma passada desta vida; porque as devoções , que
ellas para as tirarem fazem, têm pacto secreto comnosco; o
peior è que muitas vezes por esta via nos invocam, e quando
lhes apparecemos e falíamos não têm valor para nos ouvir, e
nos lançam de si assombradas com palavras, a que não podemos resistir; mas ellas o pagam com o que lhes custa o
sobresalto.»
Admirado estava Peralta de ouvir o Diabinho; e quanto
elle mais lhe manifestava seus poderes e suas obras, mais
o atemorisava sua companhia, e desejava livrar-se delia.
Neste tempo subia ao aposento, onde estava uma fragona
muito bem parecida, que na pousada havia, chamada Angela
Pedrosa,que por ter ouvido pela manhãa contar o dinheiro a
Peralta, se vinha a elle, como gato a bofes, confiada na sua
agradável presença; — disse a Peralta que vinha saber o
que
queria se lhe ordenasse para a ceia; o qual .respondeu: —
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Senhora Angela, se ha lombo de porco, mande-me assar
um pedaço;» — ao que ella disse: « Eu mesma o assarei e o
trarei a Vm. quando lhe vier pôr a mesa, porque desejo muito
agradar-lhe e servil-o. » — Peralta, por não deixar de fallar
ao galanteio de soldado, lhe disse: «Não errou quem lhe pôz
a Vm. o nome que tem; pois o acredita com a sua gentileza.»
« Prouvera a Deus, senhor (respondeu Angela), que eu
devera menos á natureza; porque ella me tem desterrada da
minha pátria e feito grandes males: nasci em Arrifana de
Souza, filha de lavradores honrados; e porque estando uma
noite fallando a um mancebo que me pretendia para esposa,
se veio a encontrar com elle outro que também me pretendia,
e movido de ciúmes lhe tirou a vida; foi-me forçoso ausentar-me aquella noite com temor da justiça, e deixar os
pais e pátria; e por não molestar a Vm., lhe não refiro os
suecessos que tive no caminho até chegar a esta pousada,
onde haverá um anno que assisto, servindo.»
Neste passo deu o Diabinho uma risada, que até ali estava
calado; e a dita Angela lhe disse: « De que se ri Vm., Sr.
fidalgo ?» — Respondeu o Diabinho: « Das patranhas que
Vm. nos conta, não sabendo que a conheço eu melhor que as
minhas mãos. Vm. não é filha de um remendão, chamado
João Fernandes Pedroso 7 e por essa boa cara que a natureza
lhe deu, não era ama de um abbade, onda* por sua fecundidade deu tal escândalo, que quiz o Ordinário evital-o,
pondo a Vm. na clausura de Terena, e Vm. por evitar este
recolhimento, não tomou as de Villa-Diogo com um soldado
que vinha do Porto, a que serviu na jornada de companheira
de cama e mesa até chegar a esta pousada, onde a deixou e
se passou a Lisboa? Çois se isto é assim , como Vm. muito
bem sabe, por que nos está encampando, vendendo-se por
outra que não é ? Cuida que mamamos no dedo, e que nSo
sabemos quantos são cinco ? »

>
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Assombrada ficou Angela de ouvir a relação verdadeira do
Diabinho, fazendo-se muito vermelha . e de envergonhada
não soube outra cousa que lhe responder mais que só: « Vm.
é o Diabo I pois também sabe das vidas alheias. » — « Zombando se dizem as verdades (disse o Diabinho], mas nem pelo
que tenho dito, Vm., Sra. Angela, deve perder com o Sr.
Peralta; porque a graça desses olhos. e a perfeição dessa
cara, com a disposição desse corpo, se faz credora dos maiores
empregos. O certo ê que pouco fizera o Sr. Peralta em se
obrigar de Vm. e leval-a em sua companhia até Lisboa, onde
Vm. pelo seu bom parecer poderá ter melhor ventura. » —
Bem entendeu Peralta os enganos e gabos de Angela, e o arbitrio que o Diabo lhe dava de a levar comsigo em ordem a
movêl-o ao peccado da sensualidade, com o trato e communicação de Angela; mas elle que, escarmentado das visões infernaes e do que via obrar ao Diabinho, linha outros pensamentos dirigidos a melhor fim, dissimulando o luciferino
intento, disse a Angela, dando-lhe cinco reales para ajuda
de uns sapatos, que fosse dar ordem á ceia e que mais devagar fatiariam; ao que ella logo obedeceu, fazendo sua mesura de mantéo até o chão com esperança de conseguir aquelle
ganho. O Diabinho ficou contentissimo, parecendo-lhe que
Peralta se affeiçoára de Angela, e assim como ella se retirou,
lha disse: «Ora jate fica esta noite com que te divertires; porque esta moça parece te roubou os affectos.»
« Estou tão sobresallado (respondeu Peralta) depois que se
me representaram os horrores do inferno, que as delicias
da vida me aborrecem, e assim pouco tem Angela que esperar
de mim, e muito menos as tuas persuasões", á vista deste desengano. » — « Não te tinha por tão ignqrante (replicou o Diabinho), quecresses em sonhos. » — « Bem sei (tornou Peralta) que não é licito crer nelles; mas os que representam o
mal para se temer e fugir delle, não são sonhos, são avisos
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do Céo. Se queres que sejamos amigos, ha de ser com condição que não me has de persuadir a cousa que seja contra o
meu Creador. • —•« Companheiro (disse o Diabinho), eu não
posso deixar, por mais que teu amigo seja, de usar da natureza
que professo em te armar laços, em que cahem os fracos e
ignorantes; vence-os tu com prudência, que para fugirão
máo e seguir o bom foste creado com livre alvedrio; e quanto
mais venceres os estímulos de minhas tentações, terás maiores
merecimentos.»—« Confesso que assim é (tornou Peralta);
mas também è temeridade fiar semelhantes resistências da
fraqueza humana; que quem não teme os perigos, perece
nelles; pelo que te peço, como companheiro, que emquanto
o formos, te queiras moderar comigo nas tentações. - O Diabinho, ainda quedissimuladamente, disse que assim o faria;
e parecendo-lhe que da inclinação de Angela resultaria o máo
fim que esperava, se despediu de Peralta, dizendo-lhe que
tinha certo negocio que fazer aquella noite, e se ficou invisivel
na pousada fazendo das suas.
(Continua.)

BIOGMPHU
4

Fr* Franeisco de S. Carlos*

Francisco Carlos da Silva, que na Ordem Seraphica tomou
o nome de Fr. Francisco de S. Carlos, nasceu nesta cidade
do Bio de Janeiro aos 13 de Agosto de 1763. Baplisou-se na
freguezia da Sé como filho legitimo de José Carlos da Silva e
D. Anna Maria de Jesus, ambos naturaes desta mesma eidade.
Na tenra idade de treze annos tomou o habito de S. Francisco no convento de S. Boayentura da villa de Macacú, onde
mais tarde professou. Seu grande amor pela solidão, e pelo
estudo, levaram-no a dar semelhante passo; e em verdade
nenhuma outra profissão podia tão bem quadrar ao gênio melancolico de S. Carlos.
No collcgio desta capital fez o joven religioso os seus cursos
de philosophia e de theologia, e chegando á idade canonica
recebeu o presbyterado que lhe foi conferido pelo illustrebispo
a
D. José Joaquim Justiniano Mascarenhas Castello-Branco,
sendo logo depois eleito
quem tanto deve a nossa diocese ;
seu collegio, era prêmio do
passante (professor substituto] do
seu grande talento e notável applicação.
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Á instâncias dos seus superiores partiu S. Carlos em 1790
para a cidade de S. Paulo afim de ahi exercer, por cinco
annos, o honroso cargo de lente de theologia dogmática; o
que desempenhou com geral applauso. Regressando á pátria
em 1796, foi nomeado commissario dos Terceiros da Penitencia, em cujo emprego pouco demorou-se por ter de acompanhar a Bernardo José de Lorena, capitão-general de MinasGeraes, na qualidade de visitador geral das Ordens Terceiras
e Confrarias Franciscanas.
Terminada a sua honrosa commissão, voltou ao Rio de
Janeiro em 1801, onde a fama dos seus grandes talentos
oratórios o havia precedido a tal ponto, que o bispo Mascarenhas convidou-o para reger a cadeira de eloqüência sagrada no seminário de S. José.
No curto espaço de cinco annos exerceu duas guardianias
(a do convento do Bom-Jesus da Ilha, e de N. S. da Penha da
provincia do Espirito-Santo) com grande prudência e critério,
fazendo amar-se pelos seus confrades. Coube-lhe mais tarde
(em 1813) a honra de presidir ao convento desta corte, recebendo em galardão dos seus relevantes serviços os cargos de
definidor e visitador geral da provincia da Immaculada Conceição, como se denomina a ordem franciscana do Brazil.
Sendo escolhido para pregar por occasião das festividades
que se celebravam nesta capital pela chegada da familia real
(1808), ficou o principe-regente (depois el-rei D. João VI) tão
encantado da sua eloqüência, que confessou nunca ter ouvido
nada de melhor, escolhendo-o logo para pregador da sua real
capella; e agraciando-o pouco tempo depois com o honoriíico
emprego de examinador da Mesa da Consciência e Ordens.
Retirado do púlpito, theatro da sua gloria, logo
que se
falto
forças
sentiu
de
recolheu-se á solidão do claustro, onde
calmos se desusaram seus derradeiros momentos, e onde veio
buscal-o o archanjo da morte no dia 6 de Maio de 1829, na
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idade de sessenta e seis annos, três mezes e sete dias. Jaz
sepultado na quadra em que se enterram os religiosos.
Estas particularidades sobre a vida conventual de Fr. Francisco de S. Carlos (que devemos á bondade do muito digno
provincial dos Franciscanos, o Revm0 padre-mestre Fr: Antonio do Coração de Maria e Almeida) foram desprezadas
pelos seus anteriores biographos, por julgal-as talvez de pouco
interesse para o publico. Discordamos do seu juizo, do que
lhes pedimos desculpa; porque pensamos que não pôde ser
indifferente aos vindouros o saberem se o frade foi ou não
considerado em sua ordem, quaes os cargos que nella exerceu,
e a que circumstancias deveu o elevar-se na hierarchia monastica. Seria completa a biographia d'um militar em que se
omittissem as patentes que obtivera, as batalhas em que se
distinguira, e as praças que commándára? — Não por certo;
pois o mesmo acontece com o frade.
Outra consideração nos levou a indagarmos dos passos da
sua carreira claustral. Para obter um logar distincto na Ordem
Franciscana do Rio de Janeiro na época em que viveu S.
Carlos, em que tantos talentos floresciam á sombra do santuario, em que tão profundo e variado saber abrigava-se debaixo da estamenha, devêra-se possuir um mérito real, e uma
illustração transcendente: tacs eram, pois, as qualidades de
Fr. Francisco de S. Carlos.
Dupla coroa adornava sua magestosa fronte, a d'orador e a
de poeta: como orador sagrado magnetisou seus contemporaneos,que chamavam-no —serêa do púlpito—; como poeta,
legou-nos o poema da Assumpção da Virgem, que a critica
colloca a par do Paraíso Perdido e da Messiada.
Fr. Francisco de S. Carlos era o Pindaro da tribuna sagrada;
delle diria Bocage:
it Agitado d'iinpelo divino
« Acesos turbilhões na voz desatas, »
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Torrentes de eloqüência despenhavam-se de seus lábios,
como as águas do rio S. Francisco na cachoeira de Paulo Affonso; sua voz maviosa, semelhante á do sabiá, deleitava os
ouvidos do auditório; emquanto sua vigorosa dialectica prendia as attenções. Por vezes abandonava-se á inspiração; voava
sobre as azas do improviso e arrebatava os ouvintes a regiões
desconhecidas: então era Chrysostomo, era Basilio, era GregoriodeNazianzeno, n'uma palavra, era Massillon. A frescura
das suas imagens, o viço e o esplendor da sua dicção transmutava o sermão em hymno, e dir-se-hia que dedilhava a
harpa de David. Na oração fúnebre reconheceriam nelle um
digno emulo Bossuet e Flechier. Fallando da que pronunciara
nas exéquias da rainha D. Maria I, assim se exprime o Sr.
Dr. J. M. Pereira da Silva:
« Todo este sermão è admirável; os pensamentos supe« riores, a elegância da phrase, a eloqüência das idéas e a
« vivacidade do estylo se reúnem, e se combinam em pro« porções iguaes: a alma do pregador expande-se maravilho« samente; seu coração falia em todas as palavras; sua in« telligencia apparece em todas as expressões: Fr. Francisco
« de S. Carlos, com este sermão fúnebre, toma logar entre
« os mais respeitados e conhecidos pregadores de todas as
« modernas nações (1). »
Seguindo a trilha do grande bispo de Meaux na sua famosa
oração fúnebre da rainha de Inglaterra, viuva do desgraçado
Carlos I, o nosso illustre patrício iguala, se não excede o seu
modelo.
O que ha de mais pathetico do que o logar em que descreve
a morte da Sra. D. Maria I, e de mais sublime do que a sua
entrada na bemaventurança ? Julgamos não abusar da benevolencia dos leitores citando este bellissimo trecho:
(1) Plutarcbo Brazil. , Tom. I, pags. 132 e 133.
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~ Assim vivíamos, quando E direi eu
,
Portuguezes, aquelie sussurro triste e
vossos
pavoroso,
corações presagos rejeitavam, como ave de máo que
agouro?...
Aquella voz surda, que sahia
pela boca do povo, e
dizia, como que em segredo—Nossa rainha está mal que
—
Nossa rainha perece-morre!-Oxalá
que não fora! Verificou-se! —Morreu! —Aqui a tendes morta ! —Morta?
—Eu me reporto — não — viva,
porque os justos não
morrem ! — Era necessário que se rompesse este muro de
divisão, que impedia-lhe ver o seu Deus sem enigmas:
era necessário que os olhos, que foram sempre inundados
de lagrimas, estancassem o pranto, e vissem aquella fermosura sempre antiga e sempre nova, como diz Santo Agostinho. Bate pois as azas, oh! pomba, solta-te das
prisões
terrestres, do peso da casa de barro! Hoje é o dia dos teus
triumphos! Ergue o collo altivo ; remonta os vôos, atravessa as portas dos tabernaculos eternos, abysma-te no
coração do teu Jesus, cujas ingratidões nos
peccadores
tanto magoaram o teu. Recebe o sceptro
que élle te ha
preparado; mas que sceptro? —Uma vara arrancada de
uma arvore, despojada de suas folhas, privada de fazer
sombra, a que o artista dando-lhe um verniz d'oiro não
lhe tirou a condição de corromper-se? Não.— É este sceptro
da virtude de Deus que o Senhor envia a Sião para dominar
sobre seus inimigos. Arrecada o reino em que teu Deus te
mette de posse: mas que reino? — O de Portugal, que foi
fundado em rios de sangue nos campos dOurique, que no
quarto século da sua fundação esteve em perigo de ser a
herança de estranhos, que no sexto gemeu na viuvez, e que
agora um atrevido repartia sem ser o seu dono (2) ? — Não.

(2) Allude á divisão do reino de Portugal por iNapoieão I, em virtude do
tratado secreto do Fontainebleau,
R. B. III.
34

512

REVISTA

BRAZILEIRA.

— É este reino que não tem fim; et regni ejus non erit
[mis.— Recolhe emfim a coroa, quo te é reservada pelo
justo juiz.— Que coroa ? — Disto que se chama oiro, a que
utn falso brilhantismo dá o merecimento, e a avareza o
preço? — Destas pedras chamadas ricas, que brilham com
a claridade emprestada do sol, c para dizer tudo — terra
e mais terra —? Não: a recompensa c coma é o mesmo
Deus recompensador! »
Juntai ao vivo colorido destas palavras a magia d"urna pronunciação clara e elegante, gestos expressivos e apaixonados,
a natural sympalhia que inspirava unia bella c magestosa íigura, que seus coetaneos comparavam á de S. Basilio, e formareis idéa do eximio orador que possuiu o Rio de Janeiro na
pessoa de Fr. Francisco de S. Carlos.
Mas, me pergunlareis vós, onde param as homílias, os
sermões, as orações fúnebres do illustre Franciscano ? Monte
Alverne responder-vol-o-ha:
« A difliculdade da impressão, a falta de recursos , a int differença para com toda, a sorte de empresas typogra« phicas, talvez mesmo a modéstia dos autores, impediam a
execução destes projectos, que illustraram outras nações,
« e fizeram avullar a massa dos conhecimentos humanos.
« Todas essas inspirações do gênio, essas felizes
producções
« que faziam o encanto o a admiração dos nacionaes e dos
estrangeiros, eram destinadas a morrer no mesmo dia de sua
« apparição, ou quando muito a obter,
qual peça de theatro,
« novas recitas. A posteridade estava fechada
para os nossos
« oradores: as honras .Ia imprensa eram apenas concedidas
« aos discursos recitados por occasião dalgum
grande acon« tccimenlo, e cuja publicação convinha aquelles,
os
« pregavam , ou faziam imprimir. A ninguém lembrouque
ainda
« reunir as orações fúnebres de S. Carlos e de
S. Paio, e for« mar uma collecção, qual a
que os Francezes fizeram das
i
,
«
«
«
i
«
«
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orações fúnebres de Bossuet e Flechier. E.stes brios nacionaes estão quasi extinctos : para nós tudo está matériaUsado; nossa vida é para o dia de hoje, porque'a vida dos
sentidos — é o presente ; o futuro pertence à intelligencia (3).»
Oxalá que tão severo anathema não caia sobre a nova geração: oxalá que os depositários desses magníficos discursos
os transmitiam á posteridade pelo maravilhoso invento de
Guttemberg.
(3) Obras oratórias.— Discurso Pret., pag. XI.

J. C. Fernandes Pinheiro.

LITTEMTUM

Discurso pronunciado pelo Sr. Elias de Beaumont,
presidente da Sociedade Geograpltica de Paris*

Senhores, chamado por vossos benevolos suffragios para
presidir á esta assembléa, rogo-vos que vos digneis de receber
a expressão do meu reconhecimento.
Independentemente da alta distincção que hoje recebo,
cumpre-me agradecer os valiosos auxílios que para meus tra*
balhos pessoaes tenho encontrado em vossas sabias publica*
ções. A geographia é o ponto de partida, guia, e, por assim
dizer, uma das pedras angulares da geologia.
Occupado em escrutar a natureza interna da terra, em
investigar em suas profundidades os múltiplos contornos do
grande mosaico terrestre, apoia-se o geólogo nas forças externas do solo. Uma boa carta topographica è para elle o
mais precioso dos instrumentos. Se a geographia pede á
astronomia os meios de fixar as posições respectivas dos
pontos mais remotos da superfície do globo; se pede á physica geral os dados que servem para precisar a diversidade dos
climas, faz aproveitar á geologia de todas as luzes por ella
reunidas. Bem como as musas são as sciencias irmãas, e a
geographia que presta seu concurso à historia para restabelecer os annaes das mais antigas e esquecidas nações, não é
menos útil a geologia para fazer reviver pelo pensamento,
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sob os climas que as viram prosperar, essas raças successivas,
hoje perdidas, de vegetaes e animaes, que povoaram antes
da existência do homem as diversas partes do seu futuro dominio.
A geographia physica, a mineralogica, a botânica, a zoológica, a das raças e línguas humanas, e a antiga, são como
uma brilhante pleiade de sciencias que se juntam sem confundirem-se, tendo por laço commum a sciencia cheia de
erudição dos Danviiles, e dos Malte-Bruns, que estão tão
longe de se confundirem que têm autores e monumentos distinctos.
Um só homem conseguira abraçal-as todas, e derramar em
cada uma das suas partes luzes igualmente vivas: sua morte
foi o principal luto da sciencia no anno que vai findar.
0. illustre autor da Geographia das plantas e dos monumenlos americanos terminou sua longa e laboriosa carreira
a 6 de Junho ultimo, depois de haver dado a ultima demão
na grande obra que debaixo do titulo de Cosmos apresentanos o fiel e completo quadro dos nossos actuaes conhecimentossobre o mundo physico. Pensou, senhores, a vossa
commissão central, que a primeira sessão publica celebrada
pela Sociedade de Geographia depois da morte do Sr. de
Humboldt, devera em parte ser consagrada ao elogio desse
excellente e venerando confrade que fora um de seus fundadores, um de seus presidentes, e que por um terço de século
não cessara de ser seu mais constante e activo collaborador.
Confiou a redacção desse elogio á hábil e adestrada penna de
um de seus mais eminentes membros.
Outra e dolorosa perda acaba de experimentar a Sociedade
de Geographia no decurso do corrente anno. O Sr. Carl Ritter
succumbiu igualmente em avançada idade levando ao tumulo os inexhauriveis thesouros d'uma erudição que não
fora completamente vasada em sua grande obra sobre a Ásia.
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Proporcionando o seu trabalho á importância do assumpto,
ao numero e extensão dos documentos que accumulára a
sciencia desde Herodoto e Strabão até Everest, Jacquemont e
de Hugel, o Sr. Ritter apresentou nos successivos volumes da
sua Geographia&Asia [die Erdkundevon Asien) o mais completo quadro des**a parte do mundo, que foi o berço do gênero
humano, e cuja vasta extensão alimenta ainda, na variedade
infinita de sens climas, mais da metade dos homens actualmente vivos.
Também teve o corrente anno o triste privilegio de ver
apagarem-se os últimos raios da esperança, que apaixonados
admiradores porfiavam em conservar acerca da volta de Sir
John Franklin e de seus intrépidos collaboradores.
Regressou este anno a expedição, armada ha dous por lady
Franklin, e commandada pelo capitão Mac-Clintock, depois
de ter invernado por sua vez nas regiões polares. Trouxe a
dolorosa nova que Sir John Franklin morrera em seu navio a
11 de Junho de 1849, e que seus desditosos companheiros,
após um novo inverno, passado em seus navios, enclausurados pelos gelos, viram-se constrangidos a abandonal-os na
primavera de 1848, perecendo todos antes de poderem aicançar o rio*lo Grande Peixe (Great-fish river), que corre na
extremidade norte do continente da America Ssptentrional.
Tributando justa e sincera homenagem ao heróico fim
desses martyres da sciencia, mortos em silencio, e sem testemunhas no meio das gélidas solidões, seja-nos licito, senhores, pagar também o tributo de nosso respeito á essa mulher admirável, que superando a prostração d'uma profunda
dôr, consagrou mais de dez annos d'incessantes esforços, e
despendeu a maior parte de sua fortuna para saber se seu
dilecto esposo a precedera na mansão eterna, ou se jazia
abandonado aos rigores do exílio polar, e ás torturas da
fome.

518

REVISTA BRAZILEffiA.

Taes são com effeito os perigos que arrostaram com tanto
valor e coragem esses denodados campeões da geographia, a
quem devemos saber que a passagem de noroeste só d'illusoria maneira existe. Aprouve-vos, senhores, de coroar por
muitas vezes suas successivas descobertas , e por certo que
poucas coroas foram melhor merecidas.
Sobre o túmulo dos heróes que mais queriam honrar celebravam os antigos jogos fúnebres; assim por notavei coincidencia o anno que inscreveu sobre suas taboas necrologieas
tão gloriosos nomes para a geographia, foi igualmente aquelle
que viu inaugurar duas das mais importantes empresas cujo
pensamento fizera conceber a geographia, e cuja utilidade
demonstrara.
Ao passo que vê a humanidade finar-se o gênio investigador que, depois de Christovão Colombo, mais contribuirá
para fazer o novo mundo conhecido; ao mesmo tempo que
vê desapparecer o illustre sábio, que como o Sr. de Humboldt,
mais doutamente concorrera para aprofundar o estudo da
Asia; quando a descoberta dos vestígios de Sir John Franklin
vêm encerrar talvez para sempre a serie de audaciosas tentativas successivamente emprehendidas ha quarenta annos,
com o fim de contornar a America pelo noroeste, occupa-se
a sciencia com os meios de tornar possivel a grande navegação que deve rodear o globo, sem sahir das cálidas e accessiveis regiões, cortando os isthmos de Suez e da America
central.
A Sociedade de Geographia associa-se com tanto maior
prazer á essas duas grandes empresas, por isso que tiveram
ellas por advogado a um dos nossos veneraveis decanos, sábio
presidente de nossa commissão central, membro sempre
activo e vigilante do antigo instituto egypcio, a
quem o
Egypto agradecido folga de chamar — Jomard-Bey. —
Per
tencia por certo ao sábio illustre
que Mehemet-Alli consti-
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tuira representante da nascente civilisação de seus estados
junto de nossas sociedades scientiflcas e grandes escolas, o
assignalar a melhor e mais convinhavel direcção do canal
maritimo do isthmo de Suez, bem como de
proclamar a existencia no monte Renia da principal fonte do Nilo,
que desde
•Herodoto debalde buscava-se
adivinhar.
Cumpria igualmente ao zeloso promotor das pesquizas sobre os mysteriosos monumentos de Palenque constituir-se,
para com os homens cia sciencia e chefes do grande movimento industrial, o apóstolo desse canal interoceanico de
Nicarágua, cujos primeiros delineamentos uma augusta mão
não desdenhara de traçar.
Foram esses projectos inspirados por vistas pacificas. As
colônias européas espalhadas nos dous hemispherios; as
nossas de Taiti e da Nova-Caledonia, que feliz previsão parece ter situado como balisas sobre um dos mais diredos
caminhos que deverá seguir de preferencia a navegação abreviada ; os portos da China e do Japão franqueados ao nosso
commercio; Cantão, Tourane e Saigoun, recentemente occupados por nossas tropas, bastavam para dar aos dous canaes
marítimos máxima importância; porém, como se semelhantes
circumstancias ainda não fossem sufficientes para determinar
sua immediata execução, como se o assassinato dos nossos
missionários, com menospreço dos tratados, não chamassem
para a extremidade do Oriente as vistas e a espada d'uma
civilisação, em que o sentimento da honra pre4omina, acaba'
o governo desse império do Meio, que serve de commum
alvo para o corte dos dous isthmos, de commetler, sem porvocação alguma, inqualificável ataque aos pavilhões, tão
felizmente unidos da França e da Inglaterra, chamando desta
arte ás ribas do Pei-ho alguns dos soldados de Sebastopol,
Magenta e Solferino.
Uma pancada do leque do dey d Argel valeu á França o
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magnífico domínio que converteu-se no principal foco da ei vilisação africana ; esperamos igualmente que não sejam menos
proveitosas para o conhecimento e civilisação da Ásia oriental
as ultimas injurias do governo de Pekin.
Porém a sciencia que abre a estrada ao commercio, e que
honra-se de marchar nos estados-maiores dos exércitos e das
armadas, á frente das expedições militares, melhor conserva
o seu caracter e mais completamente se ostenta nas missões
pacificas.
Compenetrada da utilidade que haveria, tanto para o nosso
commercio como para o conhecimento da África interior, em
prender por estreito laço nossas possessões d'Argelia com a
nossa colônia do Senegal, tão felizmente augmentada com a
sabia e emprehendedora direcção do coronel Faidherbe,
fundou a Sociedade de Geographia um prêmio de 6,000 frpara o viajante que com mais facilidade conseguisse ir do
Senegal á Argélia, passando por Tombouctú.
Justifica a magnitude desta excepcional medida a importancia de tal viagem, que ligaria as regiões que possuímos
com as que percorreu o Dr. Barth, que tão justamente coroastes.
Crearia homens emprehendedores, que seguindo as gloriosas pisadas de Mungo-Park, de Uichardson, d'Overweg,
completassem o estudo do Niger e do lago Tsad , batedores de
nossa diplomacia africana, não restando mais do que um intervallo, comparativamente limitado, entre o campo das descobertas que partem do litoral para oeste e para o norte, e os
paizes atravessados pelo Dr. Livingstone e pelos exploradores
do Nilo Branco.
As regiões em que mutuamente se encontram , e algumas
vezes se combatem as populações christas e musulmanas, o
Sahára, o Sudan , o Egypto, a Pérsia e a Turquia asiática,
essas regiões que a nossos olhos dão tanto attractivo ás tra-
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dições bíblicas, combinadas com as lembranças das cruzadas,
parecem próximas a nos serem patentes, não só pela força
e pelo interesse , como pelas sympathias de seus habitantes.
Tal é, pelo menos, o objecto dos esforços d'um pio missionario que occupa-se em espargir a civilisação na África e no
Oriente por escriptos nas linguas orientaes. Já o jornal árabe
intitulado Birgis-Baru (a águia de Pariz), que ha seis mezes
publica o Sr. abbade Bourgade, cura da capella de S. Luiz em
Carthago, conta leitores em quasi todas as cidades da África
e do Oriente até Bombaim e Calcutá. Curioso é ler os juízos
que acerca delle emittiram alguns dos homens que n'ontras
eras teriam sido os mais ardentes adversários de tudo o que
partia doOccidente. O ex emir Abd-el-Kader, cuja coragem
e desditas folga a França de honrar, depois de havêl-o vencido, assim se exprimia ultimamente, 11'uma carta dirigida á
redacção do jornal: « Li o vosso Birgis-Baris, que causou« me summa satisfação. Havia pedido ao vosso agente em
t Damasco que tomasse a minha assignatura; mas visto que
€ estamos em contacto, não ha mais necessidade d'interme« diários. »
Ocheikh Nassif-Eliazedj, sábio autor de grande numero de
obras árabes, escrevia por sua vez : « Vi a brilhante luz de
vossa eslrella (allusão ao titulo do jornal Birgis, Júpiter),
« cujo encanto domina os nossos corações. É na realidade
« uma bella e útil cousa • arte d'estylo, doçura d'expressão,
« eloqüência de palavras, esplendor de pensamento, concorrem para o complemento do vosso fim. É o nec-plus« ultra dos talentos do escriptor e^dos desejos do leitor. »
Ora, as paginas que inspiram ao emir e ao cheikh
estas benevolas palavras, são consagradas a considerações
tendentes a provar que a respeito da moral e caridade afastase menos o Koran da doutrina christãa, do que até agora o
pensaram as populações musulmams.
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É muitas vezes a firmeza o mais efficaz dos meios conciliatorios: e é satisfactorio ver que depois da expedição dos
Francezes ao Egypto, da conquista dArgelia, e da guerra da
Criméa, estejam mais próximos a se entenderem o Oriente
e o Oceidente.
Approximados pelo vapor, e cedo pela electricidade, não
lhes restará, para serem verdadeiramente irmãos, senão diminuirem por uma instrucção, cada dia mais fácil, os inconvenientes das differenças das línguas, essa praga do genero humano, que fez-se datar da torre de Babel, e cujos
funestos effeitos tem a geographia.mais do que qualquer outra
sçiencia, freqüentes oceasiões de deplorar.
Porém a doçura do sentimento religioso, libertado da intolerância dos séculos passados, tende a introduzir nas relações dos povos entre si, parece destinada a progredir cada vez
mais,revestindo-se das fôrmas da mais graciosa cortezia. Será
ás senhoras a quem deveremos esta ultima transformação ?
Devemos esperar que não tarde ella a consummar-se, lembrando-nos que uma senhora de Vienna, a quem a Sociedade
de Geographia deferiu, por acclamação, o titulo de membro
honorário, e a quem o Sr. de Humboldt honrara com uma
recommendação para todos aquelles que conheciam seu nome; que a Sra. Ida Pffeiffer pôde terminar pacificamente seus
dias em sua cidade natal, depois de ter feito por duas vezes
o gyro do mundo, sem outro propósito mais do que o de ver
por si mesma as maravilhas da creação, e ser testemunha
da curiosa diversidade de usos e costumes dos differentes
povos.
Talvez que em breve existam entre as populações, separadas pelo oceano, não só relações commerciaes, mas ainda
sociaes e domesticas. Não será bastante fazerem-se, em Auckland e Sydney, cursos sobre as sciencias da Europa, e
adoptarem-se na Nova-Caledonia e na Terra de Van-Diemen
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as modas de Londres e Pariz: estará o homem tão completamente de posse do globo terrestre, que tratar-se-hão como
vizinhos os habitantes das regiões antipodas
Senhoras e senhores, a musa da historia junta em nossos
dias grandes e bellas paginas aos annaes humanos. Coube-me
a felicidade de ter sido chamado para assignalar, bem
que
imperfeitamente, o glorioso logar que ahi deve occupar a
Sociedade de Geographia.
(Exlrahido do Bulletin de Ia Sociétè de Géographie, tom
XVIII.)

PALEONTOLOGIA

Relatório âcerea do grande prêmio das setencias
pliyslcns para o aanio de 1956, lido na sessão de t
de Fevereiro, e eujas conclusões foram impressas
sia aeta dessa sessão (1).
(Commissarios os Srs.: Elias de Beaumont, Flourens , Isid. Geoffroy SaintHilaire, Milne Edwards , Ad. Brogniart, relator.)

0 estudo das camadas da crosta do globo demonstra
que
a superfície da terra soffreu grande numero de revoluções
antes de tomar a sua fôrma actual.
Os restos de vegetaes e de animaes, tão abundantes em
muitas dessas camadas, estabelecem igualmente que na
época em que tiveram logar essas revoluções era já habitada
a terra por numerosos e vários seres organisados.
Qual, porém, o numero, e natureza desses seres?
Que mudanças experimentou essa população animal e ve(1) A questão proposta pela academia era a seguinte :
« 1.° Estudar as leis da distribuição dos corpos organisados fosseis nos differentes terrenos sedimentados , segundo a sua ordem de superposição.
« 2.° Discutir a questão da sua apparição e desapparição successiva ou si,
multanea.
« 3.° Procurar a natureza das relações que existem entre o estado actual do
reino orgânico e seus estados anteriores. »
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getal, emquanto essa longa serie de transformações modiflcavam a superfície da terra?
Como se effectuaram essas mudanças?
Póde-se, finalmente, apreciar as causas que as produziram ?
Taes são os principaes problemas que comprehende a
1questão posta em concurso e que tão grave interesse lhe
conimunicain sob o ponto de vista da historia do nosso globo.
Para que a solução fosse possivel, fora mister que azoologia e a botânica houvessem chegado a um grau de aperfeiçoamento tal, que bastasse o estudo de alguns fragmentos
desses seres destruídos para chegar ao seu conhecimento
exacto, e que pudesse com certeza fixar á geologia a sua
idade relativa.
Fora mister ainda que o numero dos restos fosseis conhecidos fosse assaz considerável, para que não viessem novas
pesquizas profundamente modificai' os resultados obtidos.
É o que póde-se esperar actualmente. Com effeito, desde
o começo deste século fez a historia natural consideráveis
progressos em todos os seus ramos.
No espaço de cem annos, de tal modo se augmentaram os
nossos conhecimentos relativos ás espécies de animaes e vegetaes que actualmente habitam o nosso globo, que decuplou
o numero das espécies conhecidas.
Ha apenas um século-que no recenseamento geral da natureza, publicado por Linneo, comprehendia o reino vegetal
apenas 8,100 espécies, estando o reino animal muito longe
de attingir a este numero. Conhece-se agora mais de 10,000
espécies de cada um dos dous reinos organisados.
Têm os algarismos mais importância do que se pensa
para
a questão que nos occupa; porque indicam quão numerosos
e variados são os meios de comparação de que dispomos
para
chegar ao conhecimento dos seres que viviam durante os
precedentes períodos geológicos.
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Mas não é somente pelo augmento
do numero das espécies
conhecidas que facilitou-se a determinação
das espécies fosse.s; mas também pelo conhecimento
muito mais profundo
de sua organisação,
que permito estabelecer comparações
certas entre cada uma das
partes e fragmentos muitas vezes
imperfeitos e mutilados, conservados
no estado fóssil
Mais rápida foi ainda a extensão dos nossos
conhecimentos
relativamente aos seres organisados
fosseis.
No principio do presente século não
existia mais de um
m.lheiro de fosseis descriptos com
alguma exactidão; em
*8>0 ma.s de 32,000 espécies
podiam ser enumeradas com
eertezae comparadas com exactidão,
quer entre si, quer
entre os seres vivos.
A própria geologia é uma sciencia moderna.
Pelo fim do
século passado as camadas do
encerram restos
globo,
orgânicos, eram apenas distinctas umasque
das outras, e sua
ordem de successão, isto é, sua idade relativa,
base da histona chronologica dos seres cujos despojos contém,
em parte
alguma achava-se com exactidão estabelecida.
Hoje pelo contrario a ordem de successão
das camadas
sedimentarías desde as mais antigas até as mais
modernas,
foi reconhecida em suas menores
particularidades; comparadas nos pontos mais remotos da terra; reunidas
para constítuir terrenos correspondentes a outras tantas épocas
tia
formação da crosta do globo; épocas
que podem grupar-se
em períodos geológicos, cuja duração impossivel de fixar-se
ao certo devera prolongar-se por
grande numero de secolos.
Vê-se, pela latitude dos nossos conhecimentos sobre os vegetaes e animaes vivos, o grau de perfeição a que chegou a
geologia dos terrenos sedimentarios; finalmente, o grande
numero de corpos organisados fosseis, de
que acabamos de
lallar, permitte procurar quaes foram os habitantes antigos
R, B. III
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sueda terra, e em que ordem suas diversas raças tomaram
cessivamente posse delia.
Desde o século xvi que os fragmentos dos corpos organisados, encerrados em estado de petrificação nas camadas da
terra, haviam attrahido a attenção de um dos homens mais
notáveis desse tempo. Bernardo Palissy, esse oleiro artista e
sábio, quasi estranho aos conhecimentos depostos nos livros
tão imperfeitos dessa época, bebendo por isso mesmo toda a
sua instrucção na observação directa da natureza, precedia
mais d'um século ás pesquizas dos naturalistas.
Revoltando-se contra a opinião da mór parte dos sábios de
então, que consideravam as petrificações como brincos da
natureza, e simples imitações dos seres vivos, Bernardo Pa-que a
pedra não pôde tomar a
lissy declara positivamente
fôrma de uma concha, se o animal não a construir.
Combate por outra parte a opinião, já emittida por Cardan,
de que todas essas conchas e outros restos de animaes haviam sido transportados pelo dilúvio aos pontos da terra em
que foram encontrados: « Eu sustento, diz elle, que as
conchas quando, são petrificadas em muitas carreiras, foram
formadas no mesmo logar, quando os rochedos não eram
mais do que água e limo. »
Levando por ultimo mais longe suas observações, colhen o
e desenhando as fôrmas dessas petrificações, acerescenta que
encontrou mais espécies de conchas petrificadas do que as
que existem vivas no oceano; que muitas são de fôrmas completamente desconhecidas, e outras estranhas aos nossos
mares vivem somente no das índias e costas de Guiné, d'onde
são trazidas pelos navegadores. Não parecem já formuladas as
fundamentaes idéas da paleontologia nestas linhas escriptas
no fim do xvi século ?
Todavia as idéas de Bernardo de Palissy, tão notáveis para
essa época, passaram desapercebidas; e nenhuma influencia
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tiveram sobre os trabalhos dos naturalistas
do seguinte seCUIO.
O xvii século com effeito, tão brilhante
pelos progressos
do esPlnto humano nas letras,
philosophia e mathematicas,
nao occupou-se no ponto de vista
que nos interessa, senão
com discussões sobre a origem dos corpos fosseis/As
mais
extravagantes hypotheses reinaram
por muito tempo ácerrá
da formação directa desses corpos no meio
das rochas que
os contem. Assim a volta desta idéa,
que eram restos de seres
orgamsados, que tinham vivido na superfície
da terra destruidos e sepultados depois por uma submersão
geral do
globo, deve ser considerada como um novo passo para a
verdade.
Reinou esta ultima opinilo durante
do xviu
grande
século. Todos os corpos organisados fosseis, parte
contidos nas
differentes camadas do globo, eram attribuidos ao
dilúvio
universal, e considerados como um irrecusável
testemunho
dessa grande revolução do nosso globo.
Scilla, na Itália; Scheuchzer, Wolkmann, Gesner,
Walch
na Allemanha; Woodward.e Brander, na Inglaterra.;
Pallas'
ria Rússia; Antônio de Jussieu , Bourgoet, Guettard,
em
França; e muitos outros, que longo seria enumerar,
fizeram
conhecer, com mais ou menos exactidão , esses restos
da
antiga população da terra.
Á medida, porém, que esses fosseis eram melhor conhecidos, que as camadas que os encerram mais estudadas,
tornava-se cada vez mais evidente a impossibilidade de referir a sua origem a um acontecimento único o de curta duração; e pouco a pouco desapparecia a idéa do dilúvio como
causa de todos esses depósitos.
Linneo attribuia-os já a uma retirada lenta e
prolongada
do mar, que successivamente descobrira a superfície dos
nossos continentes, phenomeno de que ainda lhe offereciam
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recentes vestígios as costas da Suécia. Buffon considerava-os
como productos de duas épocas diversas, prolongadas por
milhares de annos. De-Luc, buscando harmonisar as observações geológicas com a narrativa do Gênesis, considera os
dias da creação como longos períodos, durante os quaes, e
de modo inteiramente distincto do dilúvio bíblico , se passaram os principaes phenomenos cujos vestígios se observam
sobre o globo, e de que seria o dilúvio o ultimo.
Houve no fim do século passado uma tendência em distinguir a formação das partes superficiaes da terra em épocas
mais ou menos numerosas; fundam-se porém* essas distincções antes em hypotheses do que em factos bem observados,
e assaz numerosos para firmal-os sobre sólidas bases.
Multiplicavam-se no emtanto as observações geológicas:
deSausswe, estudando com admirável talento a estructura
tio complicada das grandes cadeias de montanhas; Paitas,
examinando com rara sagacidade a constituição geológica da
Rússia, fazendo-nos conhecer essesgrandesmammi feros ainda
sepultados no gelo das praias do mar glacial, abriam novo
caminho, e traçavam aos geólogos modelos que deveram
buscar imitar.
A distincção das grandes épocas da formação, caracterisadas, não só pela natureza e posição das camadas que lhes
correspondem, mas pelas producções marinhas contidas em
umas, pelos animaes terrestres encerrados em outras, trazia
a divisão da crosta da terra em terrenos primitivos, secundarios e terciarios, como já se nota nas Épocas da Natureza
de Buffon, e nos trabalhos de Pafas, de Saussure, e Dc-Luc.
Mas não existia ainda nesse tempo o estudo completo da
successão das camadas da superfície da terra, que faz da
geologia moderna uma verdadeira historia chronologica do
nosso globo.
A idéa da retirada successiva das águas do mar, que teriam
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-primeiramente coberto o cume das mais altas montanhas,
e
nellas deposto os despojos dos seres
que a habitavam, idéa
domina
que
geralmente durante grande parte do xvm seculo, tornava-se cada vez mais contradictoria com os factos
observados, e suppunha hypotheses de difficil admissão. Não
tardou que mostrasse o estudo profundo dos
paizes montanhosos que a presença dos corpos fosseis sobre os
pontos os
mais elevados podia explicar-se pela elevação dessas montanhasde modo mais simples do que pelo abaixamento das
águas do mar.
Nasceu dahi essa theoria da elevação das montanhas,
que
deve a um dos nossos confrades suas leis e admiráveis desenvolvimentos. Permittiu-lhe ella fixar a idade de suas diversas
cadeias, e estabelecer a ordem chronolugiea de sua apparição,
e traçar de modo seguro a origem dos principaes contornos
da configuração actual do nosso globo.
De maneira claríssima explica semelhante theoria as alterações do estado physico da superfície da terra nas diferentes
épocas da sua fundação, mudanças que ligaram-se de modo
tão intimo aos da natureza organisada. Apresenta além disso
essa simplicidade e unidade que, principalmente na natureza, tem o cunho da verdade.
As revoluções e mudanças do estado physico da terra re*
sultam, segundo ella, d'umasò causa, a liquiíacção primitiva do globo e seu resfriamento gradual, phenomenos que
não poderiam ser hoje postos em duvida.
Não é mais necessário recorrer á elevação geral do nivel
dos mares para explicar a presença dos corpos organisados
fosseis até perto do cimo das mais altas montanhas. Os rochedos que os contém, formarlos no seio do mar, ergueram-se
com as montanhas de que fazem parte, até a altura em que
os vemos; podem pertencer ás formações mais recentes, e
não são, como Buffon suppunha, restos dos mais antigos habitantes do globo.
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Vimos que muitos naturalistas do ultimo século haviam
reconhecido que todos os seres organisados fosseis não tinham vivido contemporaneaniente na terra, e muitas vezes
distinguiram as producções marítimas dos terrenos secundarios dos seres mais análogos aos da época actual, depostos
nos terrenos lerciarios e nas grandes alluviões. Quão longe
porém estavam essas indicações geraes do exacto conhecimento dos seres próprios a cada uma das idades da superfície
da terra!
Começam com o nosso século as primeiras applicações da
paleontologia á geologia. Viram-na nascer quasi que siinultaneamente a França e a Inglaterra. A distincção mais minuciosa dos terrenos sedimentados nestes dous paizes devera
realmente fixar a attenção dos geólogos sobre os corpos organisados fosseis que encerram; idêntico porém não foi o seu
ponto de vista.
Em França foi o próprio solo do valle de Pariz, que desde
o começo deste século constituiu-se objecto das investigações
de Cuvier e de meu pai; depois de dez annos de pesquizas
demonstraram no Ensaio sobre a Geographia Mineralogica
dos arredores de Pariz (1), que cada uma das camadas que
constituem nossas colunas encerram corpos organisados
fosseis que lhe são próprios; que esses fosseis se encontram
nas mesmas camadas á grandes distancias, e podem servir
para caracterisal-os; devendo por ultinfo concluir-se da natureza desses seres que uma parte das camadas foram formadas no mar, e outras nas águas doces,
que alternativamente, e por varias vezes, cobriram o nosso solo. Fácil é de
reconhecer em semelhante estudo do valle
parisiense, trabalhos de geólogos a quem eram familiares todos os ramos
da historia natural, e quedelles sabiam fazer feliz e fecunda
applicação.
(1) Lido no Instituto em 1810, e publicado ém 1811.
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Alguns annos depois da publicação do Ensaio da Geologia
dos arredores de Pariz, um engenheiro inglez, William
Smith, ao qual haviam permittido seus trabalhos fazer um
profundo estudo do solo da Inglaterra , e reconhecer a importancia dos corpos organisados fosseis, como signaes distinctivos das formações geológicas, publicou igualmente o
resultado de suas observações (1), onde assignalou as espécies
(l) A primeira publicação de William Smilh foi a siu carta geológica da Inglaterra e do paiz de Calles, que apparece'u em 1815 , primeiro trabalho deste
gênero applicado a um grande paiz, e que exigira multiplicadas viagens e obeervações. Em 1816 começou a publicação d'uma obra intitulada Strata identified by organhed fossils, acompanhada de estampas representando os principaes fosseis de cada uma das formações dislinctas por elle : não appareceram
mais do que quatro fasciculos comprehendendo dezoito estampas in !>." Abraçam as formações desde o crag e o london-day até o oolitho superior e o futle/s
raih. Em 1817, sob o litulode — A stratigraphical system o/organizei fossils
in l\°, publicou sem figuras enumerações mais extensas dos corpos organisados
fosseis desses mesmos terrenos.
As outras obras de William Smith são cartas geológicas locaes, posteriores ás
publicações precedentes. Nestas duas obras, cujo assumpto prende-se á questão
que nos occupa , não indica o autor ter o menor conhecimento da Geographia
Mineralogica dos arredores de Parh , publicada comtudo em 1811.
O Sr. John Philips , seu sobrinho e discípulo, professor de geologia em Dublin, que lhe consagrou uma mui minuciosa noticia biographica (Memoirs cf
(William Smith , London 1818), e que deu uma lista das suas obras, não cita
outras. O mesmo dí-se com o Dr. Fitton, n'um artigo sobre o mesmo sábio »
publicado na Revista d^Edimburgo e reproduzido no Philosophical Nagaiire
(Agosto, 1832), no qual exprime o pezar de que nenhuma commimicaçn > tenha
sido dirigida \ Sociedade Real, e dos outros corpos «científicos haja estabelecido
de modo positivo os resultados das pesquizas deste geólogo em épocas anteriores
ás publicações que havemos ciiado.
Causa pois surpresa , que o Sr. Lyell, na Historia da Geologia , que faz parte
dos seus Princípios de Geologia, indique até na sua ultima edição William
Smith como tendo publicado em 1790, isto é , vinte e cinco annos antes da
primeira publicação que lhe attribuein seus biographos , um quadro das camadas
da Inglaterra : Tabular view of lhe Bristli strata, no qual se acharia esta applicação da paleontologia á geologia stratigraphica.
Tudo denuncia um erro de data, grave todavia neste ponto da sciencia.
William Smith, nascido em 1769, foi encarregado, de 1790 a 1800 , de su-
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características dos terrenos de sedimento da Inglaterra, cuja
distincção e ordem de successão contribuíra elle para esta.
belecer; vê-se porém que esses fosseis são antes considerados
como indícios próprios para reconhecer as camadas que encerram, do que como indicação da natureza da creação de
cada uma dessas épocas de formação.
Geralmente admittidos foram logo os novos princípios:
sua applicação propagou-se com rapidez pela França, Inglaterra, Allemanha, Itália e Estados-Unidos; e no espaço
de poucos annos, pelo concurso dos sábios de todos ospaizes,
boas descripçôes e figuras exactas fizeram conhecer os vegetaes e animaes próprios á cada uma das terras
que os geologos distinguiam por sua posição relativa na superfície do
globo.
Fornecia a paleontologia descriptiva matérias destinadas
para compor floras e faunas das épocas contemporâneas ás
diversas formações geológicas. Emquanto foram mui restrictos
esses catálogos, não comprehendendo senão um limitadissimo numero de animaes e vegetaes contemporâneos dos
d*
positos que encerram seus despojos, ou emquanto esses seres,
mal conhecidos em sua estructura essehcial não
puderam
com certeza ser comparados com os
actualmente
vivem ,
que
nao foram mais do que espécies de signalamento
para cada
uma dessas épocas; não se pôde tirar nenhuma
conseqüência
perintender os trabalhos de exploração das minas de carvão de
pedra e canalisaçao, que dirigiram a sua attenção sobre a stratificação
dos terrenos secundários
°\
qUC C°ntêm' 6 PareCe mesmo' á vísta de «*» e communiiST
cações verbaes, que reconhece»
já por essa época a importância dos corpos
organisados fosseis como servindo d, caracteres
a certas camadas. *
A histona, porém, dos geólogos do continente,
mostraria igualmente que
suas idéas eram dirigidas para o mesmo alvo
muito tempo antes das publ cacTes
que poder™ fazer conhecer ao pubUco „ reS„l,ados. Nosso
„„,« C Z.
tabeto que as publicações de William Smith
sao muitos anno pòste^
ás de Cuvier e Brongniart sobre o valle de Pariz.
Pwenore
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verosímil sobre a natureza do reino animal, ou vegetal,
em
uma época determinada da formação da crosta do
globo;
fectos novos não tardariam em vir contradizer resultados obtidos precedentemente, e as generalisações só eram
permittidas como simples ensaios, a que cumpria renunciar, á
proporção que o exigissem novos descobrimentos. De tal
áorte porém se multiplicaram ultimamente as observações,
que licito é caminhar com seguro passo no terreno das idéas
geraes.
Em muitos casos não bastou reunir os restos fosseis
que
podiam offerecer ao colleccionador as explorações feitas no
ponto de vista industrial; em vários pontos da Europa,
sábios, cheios de dedicação, fizeram explorar rochas ricas
em fosseis, no único fim de reunir da maneira a mais completa esses representantes d'uma antiga creação. Para assegurar á sciencia a conservação desses restos da antiga população da terra, vimos o Estado adquirir n'um departamento
da França um terreno que contém immensa quantidade desses
fosseis, e fazêl-os extrahir com o cuidado necessário para
a reconstrucção dos seus esqueletos. Desses trabalhos proseguidos com ardor no mundo inteiro da Sibéria à NovaHollanda, do Canadá ás Terras Magalhanicas, resultaram
progressos inteiramente imprevistos na sciencia dos fosseis.
Faunas e floras mais completas, comprehendendo muitas
vezes milhares de espécies, nos representam melhor o complexo dos seres organisados de cada época; specimens mais
perfeitos permittiram melhor estudar a organisação desses
seres, e estabelecer de maneira mais precisa suas relações
com os que actualmente vivem. Póde-se emfim deduzir de.
seu todo leis mais certas sobre o seu modo de successão, e
sobre as suas relações prováveis com o estado physico do
globo durante cada período da creação.
Por certo que longe está esta sciencia de haver chegado a
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seu termo; novas descobertas virão enriquecêl-a; o numero
das espécies, de 30,000 elevar-se-ha bem depressa a mais
de 50,000; serão completados alguns fragmentos imperfeitamente conhecidos, e algumas modificações poderá experimentar a sua classificação; a massa porém dos nossos conhecimentos a seu respeito è assaz importante para que chegasse
em opportuno momento a questão proposta pela Academia:
porque a sua solução agora, ainda imperfeita em certos
pontos, pôde offerecer novos horisontes, dar útil direcção
ás futuras indagações, e estabelecer as balisas duma historia
mais completa do globo.
Mas para chegar a esses resultados geraes, fora preciso
organisar catálogos exados dos vegetaes e animaes cujos
restos estão encerrados e n cada uma das camadas constitutivas do globo; assegurar-se da exactidão de sua determinação, e da natureza exada do terreno que as contém;
formando desfarte faunas e floras das épocas correspondentes
a cada formação geológica.
. Era este longo e difficil trabalho que devera servir de base
a todos os raciocínios e generalisações que mais tarde poderia
estabelecer o autor. Cumpria calcular sobre mais de 30,000
espécies de animaes e vegetaes, repartidas em vinte e cinco a
trinta épocas differentes de formação. Incompleto e inexacto,
todas as conseqüências tornavam-se falsas ou duvidosas, e
essas conseqüências formavam a parle mais importante dum
trabalho deste gênero.
Essas minuciosas pesquizas, esses catálogos com cuidado
organisados, essas conseqüências deduzidas com prudência
e rigor, compatíveis em assumptos taes, achou-as a commissão na grande obra manuscripta, dedicada á Academia
pelo Sr. Bronn, professor de historia natural na universidade
de Heidelberg, sábio assaz conhecido por todos os geólogos
e paleontologistas, pelos seus accurados estudos nesta matéria.
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Differimos apenas em alguns pontos das opiniões emittidas
pelo sábio autor da Memória coroada; Iodos os factos que por
elle não puderam ser verificados, aceitou-os na fé dos trabalhos de outros paleontologistas; e os mais celebres nomes
garantem as suas determinações. Não raro é descobrirem-se
divergências de opiniões entre os mais afamados naturalistas
sobre certas fôrmas singulares desses seres destruídos (l),
ou sobre a posição de terrenos problemáticos; e com justiça
não devem ser exprobrados ao autor alguns equívocos que
em semelhante trabalho possam ser encontrados.
Seu principal mérito é o de ter-sabido grupar esses factos
com aptidão para mostrar sua mutua correlação, e com as aiterações do estado physico do globo, d'onde fácil seria deduzir
outras considerações geológicas. É o que buscaremos demonstrar, expondo neste relatório alguns dos principães resultados á que as investigações paleontologicas conduziram ,
(!) Neste numero citaremos o que no trabalho do Sr. Bronn diz respeito ás
* stigtnarias, que faz representar um papel muito importante na formação do
carvão de pedra.
O Sr. Bronn, adoplando as idéas já antiquadas dos Srs. Lindley e Goeppert,
considera as stigtnarias como vegetaes de fôrma especial, cujo modo de desenvolvimento seria inteiramente insólito , e que propagando-se em grande numero
nos paizes dessa época, teriam contribuído mais do que qualquer outra cousa
para a formação do carvão de pedra. Numerosas observações, porém , e que
quotidianamente se confirmam, estabelecem que as stigmarias não são vegetaes
completos e de gênero particular, mas raizes prolongadas horisontal mente de
grandes vegetaes arborescentes do gênero sigülaria ; podem ter essas raizes
concorrido para a formação dos jazigos de carvão de pedra, mas suas hastes
volumosas deveram representar um papel mais importante nessa producção, semfallar dos ramos e das folhas de tantas planlas diversas que por vezes se reco
nhece no mesmo carvão de pedra. Accrescentaremos que a estructura anatômica
das' stigmarias, bem conhecida hoje, torna-as pouco próprias para fornecer
muita matéria carbunculosa, porque não possuem mais do que um eixo lignoso
mui pouco considerável, relativamente ao seu volume total, cuja maior parte
é formada pelo tecido ceilular.
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e que mais importância ofTerecem para a historia do desenvolvimento dos seres vivos do nosso globo.
Um dos principaes resultados dos modernos estudos
pa*
leontologicos foi provar que cada formação geológica contém
muitas vezes fragmentos de seres organisados completamente
differentes dos das outras formações, e que essas mudanças
na natureza dos seres vivos se renovaram por varias vezes
durante a suecessão total das camadas sedimentadas
que
formam a superfície da terra.
Como se operaram essas suecessivas mudanças ? Foi
por
uma destruição simultânea e completa de todos os seres
que
viviam sobre a terra em uma época determinada, e
pela sua
substituição por um aggregadode seres differentes ? Ou então
uma parte somente das espécies que formavam a
população
do globo foi destruída em um momento aprazado, tendo
a
outra parte continuado a viver misturada com nova
população? N'uma palavra, o renovamento dos seres vivos foi
completo e simultâneo, ou parcial e suecessivo?
t esta ultima opinião a adoptada pelo Sr. Bronn, apoiado
em numerosos factos, e reconhecendo todavia
quo em cada <
passagem d'uma nova formação, isto é, d'uma época geõlogica particular, a proporção das espécies destruídas e das
novas que as substituem é quasi sempre mui superior
á da$
espécies que sobreviveram às causas de destruição,
e que
em certos casos o complexo dos seres organisados
parece
ter cessado de existir para dar logar a espécies
totalmente
diversas.
Conduz-nos esta questão á outra mui debatida e
que prende-se ás mais sublimes theorias da
philosophia natural • os
seres de varias fôrmas que sucessivamente
apparecem sobre
o gtobo são o resultado de nova creação,
ou descendentes
modificados e transformados de antigas
espécies hoje extinctas ?
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O Sr. Bronn, cuja opinião a tat respeito de bom
grado
aceitamos, mostra quanto este ultimo modo de explicar
a
producção das espécies, gêneros, e muitas vezes até classes
inteiras de animaes e vegetaes, completamente differentes
das que lhes precederam, está em contradicção com todos os
factos conhecidos e todas as leis da natureza organisada tal
qual agora a vemos.
Não se trata realmente dessas ligeiras modificações
que
poderiam transformar uma espécie ifoutra vizinha, e que
entrariam quasi nessas mudanças que as variações das condições physicas, ou a influenciado homem podem imprimir
em nossas raças domesticas. São novas fôrmas, typos de organisação completamente novos cuja origem deve ser procurada em seres totalmente diversos.
Suppôr que um pássaro, ou um mammifero tiraa sua origem
d'um peixe, ou d'um réptil; suppôr ainda que um pequeno
mammifero insectivoro, como os descobertos nas calcárias
jurassicas, é o tronco d'onde ter-se-hia mais tarde derivado um
elephante, ou um rhinoceronte, constitue uma extravagante
theoria, que nenhum facto positivo corrobora, e que por
ultimo conduziria á esta conseqüência, simultaneamente repellida pela religião, pela sçiencia e pela philosophia, de
que o homem, que por ultimo apparece, como para coroar a
obra da creação, não seria mais do que o resultado de alguma
transformação das raças animaes que o precederam.
Addicionemos a isto, que o estudo attento da successão dos
seres nos diversos períodos geológicos não é de modo algum
favorável á semelhante hypothese, que para ter alguma verosimilhança, devera mostrar-nos as transições desses seres
süccessivàmente modificados, epermittir ao zoólogo, ou ao
botânico estabelecer uma serie de anneis que tivesse aiguma probabilidade.
NO tiieio da obscuridade que cerca taes mysteriòs, e que
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debalde intenta o nosso espirito lobrigar, reconhecemos que
menos difficil é para a nossa intelligencia conceber que o
poder divino , que na terra creou os primeiros seres vivos,
não haja repousado, e que continue em outras épocas geológicas a exercer o mesmo poder creadpr, imprimindo ao
conjuncto dessas successivas creaçoes os caracteres de grandeza e unidade, que o naturalista, mais do que os outros
homens, admira em todas as suas obras.
Quiçá se originara a hypothese, que acabamos de combater, d'um principio verdadeiro, mas cuja generalidade foi
todavia exagerada; isto é, o de aperfeiçoamento gradual dos
seres organisados desde os mais remotos tempos até a presente época.
Certo é que tanto no reino animal como no vegetal começou a população da terra por indivíduos pertencentes a
classes geralmente consideradas como as mais imperfeitas,
ao passo que as mais perfeitas só appareceram em tempos
relativamente mais posteriores.
Assim os mais antigos terrenos sedimentados só contêm
restos de animaes invertebrados e plantas cellulares, consideradas como fazendo parte das mais simples ramificações
destes dous reinos. Não tardaram em seguirem-se-lhes mais
perfeitos animaes e vegetaes; osmammiferos, porém, no reino
animal, e as plantas phanerogamas, no vegetal; admittidas
como occupando a mais insigne ordem nos dous reinos organicos, só se desenvolveram em época mais recente no ponto
de vista geológico.
Somos portanto induzidos a admittir que uma lei
geral de
aperfeiçoamento dos seres organisados presidiu ás successivas creaçoes que habitaram o nosso planeta; mas, se é verdadeiro em these geral este principio, e encarando únicamente as grandes divisões dos dous gêneros orgânicos, deixa
de ter tão positiva applicação, quando examinada em
parti-
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cülar cada classe do reino animal e vegetal, e muito enganarnos-hiamos se considerássemos o complexo dos seres que se
succederam nos differentes períodos geológicos como formando uma serie regular do simples ao composto.
Ainda mesmo admittindo essa geral tendência para o aperfeiçoamento successivo dos seres por uma longa serie de
tempos geológicos, vê-se que alterou-se ella em sua marcha
regular por um segundo principio muitas vezes preponderante,
o da apropriação dos seres ás condições de existência á que
eram submettidos em cada época.
Não só nos mostra o estudo da distribuição geographica
dos entes que vivem na superfície actual do globo, que cada
espécie requer certa reunião de condições physicas para poder
existir e perpetuar-se; mas também que algumas famílias de
animaes, ou vegetaes não podem viver senão em.determinadas situações. Assim, por exemplo, as palmeiras, bananeiras, e muitos outros vegetaes, só podem viver em climas
calidos; os grandes panchydermes, elephantes, rhinocerontes, hippopotamos, são submettidos ás mesmas condições
de existência. O mesmo acontece aos habitantes dos mares:
não só as espécies, mas também os gêneros das regiões tropicaes são diversos dos dos mares polares, como certas familias só vivem no meio do oceano e longe de todas as praiac,
emquanto exigem outras mar pouco profundo e vizinhança
de costas.
Deveram necessariamente influir idênticas influencias sobre
os seresorganisados do velho mundo, e o estado particular
da superfície terrestre em cada época geológica devera sem
duvida oppôr-se á existência de determinados grupos de
seres, favorecendo ao contrario o desenvolvimento de outras
famílias.
Constitue o estudo dessas diversas condições physicas, e
de sua influencia sobre a natureza dos animaes e vegetaes
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em cada época da formação da crosta terrestre, uma das
mais importantes partes da Memória coroada, á que deu o
«seu autor mais amplo desenvolvimento, e onde maior somma
de novas idéas apresenta. Demonstra, v. g., que em cada
época dependiam as condições de existência a que eram os
seres vivos sujeitos: Io, da natureza da atmosphera, que infallivelmente devera modificar-se em differentes épocas por
erupções gazosas, resultantes dos phenomenos plutonicos, ou
volcanicos. e pela própria influencia dos seres organisados;
2o, da mesma temperatura da terra , que em épocas vizinhas
ao seu estado primitivo era mais elevada e tornava menos
sensível aos seres organisados as differenças dependentes das
latitudes e da diversidade das estações; da extensão relativa
dos mares e das terras; bem como da profundidade das
primeiras e elevação das montanhas que alteravam a natureza
do clima d'um mesmo logar em cada época geológica; finalmente, o que o Sr. Bronn chama relações sociaes, ou antes
de associação, isto é, as relações que existem de modo necessario entre diversos seres, dos quaes estão uns na dependeocia dos outros.
Acha-se confirmada, por numerosos factos fornecidos
pela
moderna paleontologia, a influencia dessas diversas condições sobre a existência, ou desenvolvimento maior, ou menor
de certos seres em cada época geológica, e
que ápriori podiase quasi prever; e se rapidamente seguimos a
progressão dos
tempos e das revoluções geológicas desde as épocas
as mais
remotas, em que apparece a vida na superfície
da terra até
os nossos dias, reconheceremos a acção simultânea
dessas
diversas causas sobre a natureza dos seres vivos
que successivamente habitaram-na.
Não é do nosso intuito o seguirmos essa longa
historia do
mundo òrganisado em sua serie de épocas
distinctas, reconhecidas pela geologia. Basta-nos assignalar
as mais notáveis
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mudanças, operadas nos três principaes
períodos a que po*
dem-se reduzir as numerosas épocas geológicas: o correspondente ás mais antigas formações sedimentarias, o secundario e o terciario.
Provam-nos todos os phenomenos physicos, relativos á
formação do nosso globo, que nos primeiros tempos da
consolidação da sua crosta devera apresentar-se elle sob a fôrma
d'um espheroide cuja superfície, sem notáveis desigualdades,
achava-se coberta, desde que o permittira o seu resfriamento
d'uma camada de água de espessura quasi uniforme, e sobre
o qual talvez não se visse nenhuma partícula de terra. Concorda absolutamente com semelhante resultado a natureza
dos seres vivos nessa primeira época. Aquelles, cujos despojos encontram-se nas primeiras camadas de sedimento,
depositadas nesse mar primitivo, são effectivamente vegetaes
e animaes maritimos. Nenhum ser organisado terrestre annuncia-nos a existência de terras, erguendo-se sobre o nivel
dos mares. Os vegetaes, pouco numerosos, em conseqüência
talvez da fácil destruição dos seus tecidos, fazem todos parte
da família das algas marinhas, um dos mais simples grupos
do reino vegetal. Não pertencem no começo os animaes senão
ás mais simples ramificações do seu reino, e só mais tarde é
que os peixes e os reptis vêm completar esta fauna do primeiro período geológico.
Muitos differem dos animaes que hoje existem; ligam-nos
comtudo a sua estructura e analogias á mor parte desses molluscos que vivem longe das costas no meio do oceano nas
regiões tropicaes, ou as madreporas, que se erguendo do interior dos mares pouco profundos, formam ainda em nossos
dias as ilhas de coraes do grande oceano.
Revela-nos igualmente a natureza desses animaes que as
águas desse vasto mar tinham já uma natureza análoga á dos
actuaes, e que participava a sua alta temperatura da do proprio globo terrestre.
R. s. in.
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Demonstra-nos outrosim a geologia physica, que durante
esse período de resfriamento da crosta do globo, occasionou
dobras e excrescencias, origem das primeiras cordilheiras.
Deveram essas desigualdades da superfície terrestre elevar
acima do nivel das águas porções de terra que formaram ilhas
numerosas, e mais ou menos extensas.
Veio a paleontologia confirmar taes resultados; porquanto,
pelo meiado e fins desse período, vêm-se espaços maiores,
ou menores da superfície do globo cobrirem-se de abundante
e poderosa vegetação; a qual por muito tempo se perpetuará
por entre as alternativas de destruições e novas creações,
jamais abdicando esse singular caracter de simplicidade e
grandeza, que a differença mais do actual reino vegetal, do
que acontece no animal para com as espécies desses longinquos tempos.
Pertencendo esses vegetaes aos grupos menos perfeitos do
respectivo reino, recordam-nos pela abundância de certas familias, principalmente a dos fetos, as fôrmas ainda predominantes hoje nas pequenas ilhas do grande oceano, confir •
mando destfarte o caracter insular da superfície terrestre nessa
época. Os restos dessa primitiva vegetação, accumulados pelo
tracto dos séculos sobre o solo que lhe dera nascimento, são
a origem dessas poderosas camadas de combustíveis que formam os nossos jazigos de carvão de pedra, e esse combustível,
producto das mais antigas florestas do nosso globo, e conservado por milhares de annos no seio da terra, tornou-se em
nossos dias um dos principaes elementos da riqueza e
poder
das nações.
Durante esse primeiro período a elevação da temperatura
devida ao calor peculiar do globo, a pouca importância das
primeiras eminências sobre a superfície terrestre, e a ausência
de grandes continentes e altas montanhas, deveram communicar ao clima dos vários pontos do mundo singular uniformidade.
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É o que evidentemente prova o estudo dos fosseis;
porque
nesse período, mais do que em
outro,
os seres que
qualquer
viviam n'uma mesma época sobre as localidades
mais remotas
da terra apresentam idênticos caracteres, ou mui
differenças; não se lhes descobre apparentemente passageiras
latitudes,
nem longitudes, e sua semelhança
permitle investigar directamente a uniformidade quasi absoluta de clima
em todas as
zonas do globo.
Depois dos grandes depósitos da época carbonifera,
a população marinha, que sob tão variadas formas se mostrara ,
a vegetação terrestre, tão poderosa e singular,
que produzira
as camadas de carvão de pedra,
parece desapparecer completamente, ao menos sobre a immensa maioria de logares
da superfície da terra, para ser substituída
por seres mui
differentes.
Começa o periodo secundário ; novas famílias se mostram
nos reinos animal e vegetal, e sobretudo a variedade
das
fôrmas entre os animaes parece em relação com a variedade
das condições physicas que a superfície da terra começa
de
apresentar.
As numerosas elevações que se succediam deveram tornar
mais desigual essa superfície, mais profundos os mares, mais
altas as montanhas, e ilhas mais extensas offereciam um
já
solo menos uniforme. Acarretava cada um desses
phenomenos
mudanças physicas na superfície terrestre,
que causavam a
destruição de grande parte dos seres existentes,
que uma
creação acabava de substituir. É todavia durante esta suecessão de diversas creações, correspondentes ao
que geralmente se chamam terrenos terciarios, que
se
parece completar
o reino animal nas suas principaes fôrmas.
As grandes classes do reino animal, já existentes nos mais
remotos tempos, comprehendem então fôrmas mais variadas,
mais perfeitas, e por vezes mais vizinhas ás do mundo actual,
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constituindo também typos mais singulares: taes são esses
reptis extraordinários pela sua estructura e modo de existencia que fdrmam um dos mais notáveis caracteres dessa
época.
Póde-se logo no começo de tal período reconhecer a existencia de animaes da classe dos pássaros, de que nenhum
indicio encontramos nos terrenos mais antigos. Nada possuimos desses animaes, excépto as suas pegadas conservadas
na areia das praias, hoje transformada em pedra-lioz, e que
nenhuma duvida deixam acerca da existência de raças de
pássaros gigantescos.
Assignalam mais tarde alguns raros fragmentos ossosos a
primeira apparição dosmammiferos, que apenas consistem em
algumas pequenas espécies de pequeníssimo tamanho, e de
estructura assaz anômala, para que por muito tempo se hajam
conservado duvidas sobre a sua classificação. Assim, pois,
principia no fim do período secundário o reino animal a
mostrar-se com todas as fôrmas que caracterisam suas grandes
divisões.
Não comprehende ainda o reino vegetal durante a múr
parte desse longo período senão alguns grupos mais simples
por sua organisação, havendo inteiramente desapparecido as
familias singulares da época carbonifera, e diversificando
muito as fôrmas que as substituíram, das que ainda habitam
o nosso globo.
Vem finalmente nos últimos tempos desse período pequeno
numero de espécies, pertencentes a mais altas divisões do
reino vegetal, completar a totalidade dos grupos que o coustituem.
Póde-se ainda crer que durante esse período secundário
condições physicas, mui pouco differentes umas das outras,
reinavam na maior parte da superfície da terra; e
que os diversos climas, actualmente tão distinctos, o eram muito m«-
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nos entlo; por isso causa-nos verdadeira impressão a semelhança das fôrmas, e até da identidade de muitas espécies,
que na mesma época viviam em pontos os mais remotos
do globo, na Europa, Ásia, África, e nas duas extremidades
da America.
A esse longo período secundário, testemunha do deposito
de tão importantes formações geológicas, desde a pedra de
cantaria de Vosges até a greda, e da renovação tantas vezes
reiterada das populações animal e vegetal do globo, succedem
nolaveis mudanças na constituição physíca da terra, e ao
mesmo tempo na natureza dos seres que habitam-na.
Augmentaram maiores protuberancias na superfície das
terras emergidas; formaram-se grandes ilhas; ergueram-se
importantes cadeias de montanhas; rios e vastos lagos ac*
creseentaram a extensão das águas doces. Não participando
tanto do calor interno, submetteu-se a superfície da terra á
mais immediata acção dos raios solares; modificaram a distpibuição da temperatura correntes marítimas e atmosphericas, determinadas pela extensão dos continentes; pronunciararo-se cada vez mais as"differenças dos climas, eá
proporção que nos adiantamos para o ultimo período, o terciario, approxima-se mais a terra ao seu estado actual.
Desfarte mostram-se os seres organisados com fôrmas mais
análogas com as que hoje existem, o que não.tivera logar nas
épocas anteriores.
Possuem representantes nas faunas e Horas desse período
todas as varias classes dos reinos vegetal e animal, e pouco
differe a sua proporção das que ora se nos apresentam. Identica differença que agora notamos offereciam os seres organisados, conforme os logares que habitavam. Differiam entre
si, como ainda hoje os animaes que viviam nas regiões do
globo, onde estão actualmente a Europa, Ásia, America, ou
a Austrália; sendo portanto evidente a influencia do clima
sobre os seres organisados.
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No fim desse período os habitantes dessas diversas regiões
pareciam ter já recebido em grande parte os caracteres que
essencialmente distinguem as actuaes faunas desses mesmos
paizes. Apresentam-nos a Europa e a Ásia os grandes pachydermeSi elephantes, rhinocerontes, hippopptamos, que ainda
habitam o antigo continente. Achamos na America do Sul,
sob análogas fôrmas, gigantescos tatus, tamanduás,
preguiças, que ainda actualmente ahi existem. Na Austrália,
muitos mammiferos fosseis reduzem-se á essa divisão de animães marsupiaes tão característicos da moderna
população
dessa região.
Ninguém se capacite porém que o aggregado dos entes
que
nessa época viviam tenha-se perpetuado até hoje. Radicaes
differenças apresentam-se a este respeito, conforme a natureza dos seres que analysamos. Procedem talvez da influencia
dos meios em que viviam semelhantes seres, e do
grau de
perfeição dos seus órgãos, que faziam-nos mais ou menos
sensiveis á ligeiras differenças nas condições
physicas que os
circumdavam.
Assim, v. g., os animaes marinhos, e
particularmente os
das classes inferiores, parece terem- se
perpetuado em grande
proporção desde a mais recente época terciaria até hoje Sua
organisação menos desenvolvida, sensibilidade
mais obtusa
e vida menos sujeita ás variações
as
circumstancias exque
ternas imprimem na atmosphera,
podem explicar sua resistenciaemface das influencias
que bastaram
destruir os
animaes e vegetaes das classes superiores, para
desenvolvendo-se
uns e outros no meio da atmosphera, e
submettidos a todas
essas variações do clima
que ainda hoje limitara a mor parte
de suas espécies uas regiões assaz circumscriptas.
Com effeito
o attento exame dos restos dos maramiferos
que viviam pouco'
mesmo nos tempos mais recentes do
período terciario, prova-'
d8SSeS anifflaes differiam «e maneira
bem
ITT,
Farte habitantes
notável dos actuaes
do nosso globo
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Além disto, os limites geographicos dessas espécies antigas,adualmente destruídas, não eram os de seus congeneris
do tempo presente. Os elephantes, os rhinocerontes, os hippopotamos, os tapires, as girafas, habitantes aduaes das
regiões tropicaes, estendiam seu domínio até ás praias do
Baltico e do mar Glacial. Prova-nos isto que, se nessa época
climas differentes caraderisavam as diversas zonas da superficie terrestre, não tinham ainda tomado.seus limites aduaes,
e por certo que mais elevada temperatura reinava então em
nossa zona temperada, O que finalmente distingue estes ultimos tempos do período terciario da época actual é ausência
do homem.
Tudo na realidade tende aprovar que o homem não existia,
ainda mesmo na época desse grande cataclysma que cobriu
vastas extensões do globo desse terreno dalluvião, imprópriamente chamado de dilúvio, e no qual acham-se ossos de
grandes mammiferos, hoje extindos. Nenhum resto humano,
nenhum resultado da industria do homem mesclou-se a esses
ossos nos depósitos regulares, resultantes dessa ultima grande
revolução do globo.
O dilúvio cuja narração nos transmittiu a Bíblia, e cuja
lembrança conservaram todas as antigas tradições dos povos
do Oriente, seria um acontecimento posterior áquelles de que
a geologia pôde até hoje verificar a existência e fixar a ordem
chronologica de maneira segura; seus vestigios teriam geralmente desapparecidoouse confundido com osphenomenosdiversos que se produzem na superfície da terra desde a creação
do homem.
Assim não teria elle assistido a nenhuma das grandes revoluções geológicas, que deixaram profundos vestigios sobre
o nosso globo, e todavia por sua intelligencia conseguiu
distinguir essas revoluções, representar o estado do globo
os
nas diversas épocas de sua formação, e repovoal-o com
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seres que o habitavam ; obra immensa, cujo plano, hoje em
parte realisado, traçava Guvier, ha cerca de ciucoenta annos,
e cuja grandeza assignalava com estas palavras, que tinalisam seu Discurso sobre as revoluções do globo :
« Quão belio seria, diz elle, ter as producçôes organisadas
« da natureza em sua ordem chronologica, como
possuímos
f as principaes substancias mineraes, como que ganharia
< a sciencia; da organisação os desenvolvimentos da vida,
« a successão de suas fôrmas, a exacta determinação das
« que primeiro appareceram, o nascimento simultâneo
de
« certas espécies, sua destruição
gradual, instruir-nos-hiam
« talvez muito mais sobre a essência do organismo,
do que
« todas as experiências que podemos tentar sobre as espécies
« vivas, eo homem,a quem apenas foi concedido um
instante
« de permanência na terra, teria a
gloria de refazer a his« toria de milhares de séculos
que precederam sua existência,
« e de milhares de entes
que não foram seus contempo'
« raneos. »
(Extrahido des Comptes Rendus Hebdomadaires des Séames
de VAçadèmie des Sciences de Paris).
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NOTICIAS SCIENTIFICAS E ARTÍSTICAS

(Ex,trahiniQS da exçeüente. obra do Sr, Ufc Figueir* intitulada — Anm
Scientifico e Industrial, as seguintes noticias que julgamos de summo interesse).

Phyatca.
NOVA EXPERIÊNCIA PARA TORNAR MANIFESTO O KOVIa^NTâ
DA ROTAÇÃO DA TBRRA.

O Sr. Perrot, engenheiro, communicou á Academia das
Sciencias uma nova maneira de tornar manifesto o movimento da rotação da terra. Desde que o Sr. Foucautt fez a
magnífica experiência que celebrisou o seu nome, e que
consiste em tornar evidente, pela variação d'uma pêndula
oscillante, o deslocamento da terra através do espaço; desde
que pela invenção do gyroscopio tornou o referido physica
ainda mais simples e pratica a demonstração do mesmo faeto,
publicaram-se diversos meios para chegar» eom mais, ou
menos exactidSo, ao mesmo resultado. Porém de todos os
methodos que foram propostos para fazer sensível aos oUws
o movimento da rotação da terra, ornais simples, seutft
Mais convincente, seta o que propôs em i&59 o Sr. Perro*
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Para manifestar a movimento relativo do nosso, globo, toma
uma simples celha redonda cheia d'agua, segura por escóras
bem firmes, e furada no fundo e no centro com um buraco
circular para o esgoto d'agua. Segundo as theorias da hydraulica, as partículas d'agua contidas na celha, dirigindo-se
das extremidades-para o centro pelo movimento do esgoto,
em vez de seguir o raio que vai da circumfereucia para o
centro do liquido, devem-se encaminhar para a direita. Ora,
se espalharmos na superfície d'agua, e seguindo um raio da
celha redonda, uma linha de pós, ou pequenos corpos fluctuantes, formados por exemplo, pela cera de carnaúba,
notar-se-ha que durante o esgoto d'agua, esse raio ao principio rectilineo, curva-se na direcção d'uma Unha cujas partes
mais vizinhas ao centro inclinam-se insensivelmenle para a
direita da posição que teriam occupado se tivessem seguido
exactamente o raio rectilineo. Quando chegam perto do centro
de esgoto, gyram em espiral, e o seu movimento, observado
das bordas da celha, é ainda para a direita. A influencia do
inovimento da terra manifesta-se pois por essa direcção que
tomam os corpusculos chegando ao centro do esgoto.

VELOCIDADE DA PROPAGAÇÃO DOS SONS FORTES E FRACOS.

Sabem todos que ossons fortes, ou fracos, propagam-se
com a mesma velocidade. Eis um facto que parece attestar o
contrario:
Em sua expedição aos mares do norte o capitão Parry mandára um dia fazer exercício de artilharia, com o fim de experimentar a velocidade dos sons, e determinara que cada
artilheiro nâo fizesse fogo antes de haver recebido ordem do
ofJSciàl. Ora, muitas pessoas, situadas a alguns kilometros
de distancia, observaram que ouviam o ruida do canhão
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antes de haverem ouvido a ordem para fazer fogo, provando
assim que o som da artilharia precedera ao da voz do official.
#•

INFLUENCIA DA MUSICA SOBRE OS BICOS DE GAZ.

Observou-se que emquanto o gaz arde no orifício dos bicos
uma espécie de pulsação, ou de augmento e diminuição da
corrente, produzia-se, á proporção que ouvia-se musica em
um aposento illuminado á gaz. O jornal inglez da Illuminação
á gaz referiu uma curiosa observação neste gênero. Executava-se com piano, violão e violoncello os grandes trios de
Reethoven, e os bicos correspondiam por um movimento de
chamma, marcando um compasso em harmonia com o das
peças; e verificou-se que não procedia tal movimento d'outra
cousa senão da vibração do ar pela musica. Pôde este facto
tornar-se assumpto de importantes estudos.

Mecânica*
COMMUNICAÇÃO ENTRE OS VIANDANTES E OS GONDUCTORES
DE TRENS NAS ESTRADAS DE FERRO.

De ha muito que se buscam os meios de pôr osviandantes
das estradas de ferro em communicação com os conductores
dos trens. Difficil é o problema; porquanto, se forem dadas
aos viandantes grandes facilidades para fazer parar o comboi,
produzirá isso demoras muito mais perigosas do que os
accidentes pessoaes.de que se desejam remédios. Achou um
engenheiro inglez em 1859, simples e eíficaz meio de obter-se
semelhante resultado. Consiste esse meio em collocar sobre
o tender', no logar resef vádo ao fogui$tá, um espelhome pat
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venha reflectir-se o comboi inteiro. Graças a esse espelho,
podara o conductor do trem e o machinista verem tudo oqjue
se passa no comboi. Logo que apparecer um viajante, ou
mostrar um lenço na portinhola do wagon, será este signal
conhecido, e poderá parar o trem á ordem do conductor. Uma
das vantagens de tal disposição é que não poderá ser contrariada pelas sinuosidades do caminho.
Parece-nos excellente este systema para o serviço diurno,;
sendo porém de difficil applicação durante a noite. Verdade
é que pensa o inventor, que fixando duas lâmpadas nas duas
extremidades das ultimas carruages do trem. permittirá a
reflexão dessas lâmpadas sobre- o espelho collocado no tender
que aviste o conductor toda a extensão do trem, apezar da
obscuridade da noite, tão distinctamente como durante o
dia. Não partilhamos inteiramente da sua confiança neste
ponto: mas confessamos que seria já um grande resultado o
de dar durante o dia aos viandantes das estradas de ferro a
faculdade de se relacionarem com o conductor do trem. Este
meio, ha tanto tempo procurado, parece-nos haver-se
por
este modo engenhosamente realisado; e procederiam com
acerto as nossas companhias de vias férreas, se o submettessem a alguns ensaios. Possuem quasi todas as locomotivas
sobre o tender grandes óculos postos n'uma vidraça,
que
servem para protegerem o conductor e o machinista contra o
raáo tempo: é> pois, diante dessas vidraças,
que collocoa o
engenheira inglez o seu espelho reflector.
Chlmica.
A ALÜMIN1A EM FOLHAS.

Um hatefolha d'oiro de Paria, o Sr. DflfcuMe, conseguiu
raiiuir a atamimla a folhas tio delida», eomo
o ouro e a
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prata, e pr conseqüência a produzir pó d'aluminia tão fino
como o dos metaes preciosos. Grandes difficuldades apresentou semelhante operação: o recozido d'aluminia deve ser
bem freqüente; não podendo porém ser feito pelo methodo
ordinário ao ouro e a prata, cumpre empregar o fogo d'um
braseiro. Simples e commum é batedura. Destfarte substituirá
em muitos casos a folha d'aluminia a da prata, e ainda que
menos branca, será menos susceptível de alteração.
Arte de constrüeçõesPONTE

SUSPENSA

SOBRE

O NIAGARA.

Acaba de terminar-se a gigantesca obra que deverá ligar na
fronteira do Aito-Canadá o caminho de ferro do Estado de
New-York ao do Canadá Oriental. É uma ponte suspensa que
pretendeu-se lançar sobre o Niagara, á curta distancia das
celebres catadupas desse grande rio.
Observada das catadupas, essa ponte, ou férreo carril, que
está a 250 pés acima do nível d'agua, parece inteiramente
incapaz de supportar o peso d'uma locomotiva, puxando
seus carros carregados de 200 pessoas: e não obstante des*
empenha ella essa tarefa diariamente. Verdade é que nto
podem os viandantes atravessarem essa ponte sem serem
acommettidos d'uma verdadeira vertigem: tendo assim idéa
das sensações que devera experimentar o famoso acronata
Kondin, quando realisava em 1859 sobre uma corda estendida acima das cataractas desse rio, rasgos de agilidade e
audácia que arrancara» a admiração enthusiastica e os fre*
neticos,/iiírrAas de milhares de Americanos.
À ponte suspensa de Niagara é de dou*s andares, o que lhe
dá tanta segurança quanta se pôde esperar da ponte mais bem
suspensa, ^ernwttindo4he resistir á acção dos trens e á vio-
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lencia dos furacões. Quando um trem cheio de mercadorias
carrega a ponte com o peso de 326 toneladas, é apenas a depressão de dez pollegadas. Tem 800 pés de comprida, e os
cabos que a suspendem são de fio d'aço.
Serve a ponte inferior para a passagem dos peões, cavaileiros, carruagens, etc; sendo a superior exclusivamente
destinada aos combois do caminho de ferro. Desde a sua conclusão nenhuma deterioração experimentou, nenhuma reparação foi-lhe necessária: e mostra mesmo o constructor tal
confiança em sua obra, que assevera que nem o uso ordinário
poderá alterar sensivelmente esta magnífica ponte suspensa.
Hygiene.
ACÇÂO DO CHUMBO

SOBRE 0 TABACO.

Ha annos que notara o Sr. Ghevallier que o envoltório de
chumbo de que se servem alguns negociantes para guardarem
o rape oxyda-se ao contado do fumo, e communica-lhe propriedades venenosas. O Sr. Felix Boudet quiz tratar directamente desta questão, e assegurar-se um envolucro de chumbo
pôde por seu contado, mais ou menos prolongado, communicar-lhe propriedades venenosas.
Introduziu o referido Sr. Boudet certa
porção de tabaco
n'umsacco de chumbo: collocoti-a n'um
quarto, separando
cada camada de tabaco por discos mui delgados de chumbo.
Suspendeu depois uma folha de chumbo em uma campona de
vidro, debaixo da qual puzera uma larga cápsula cheia de
tabaco, de tal sorte, que o único vapor do tabaco
pudesse
aduar sobre o vidro.
No fim de algum'tempo estava o chumbo rápida e fortemente atacado em cada uma das três condições
experimentaes. 0 chumbo em contado com o tabaco desmaiava
imme-
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diatamente, apresentando uma superfície descorada, e na
qual podiam-se com facilidade observar com a lente algumas
manchas esbranquiçadas. A acção causada pelo vapor do
tabaco era muito menor, posto que evidente, e a superfície
metallica exposta directamente á esse metal cobria-se d'uma
espécie de pennugem esbranquiçada que amortecia o seu
brilho. As porções de pó destacadas das superfícies metallicas
encerravam certa quantidade de parcellas esbranquiçadas.
Parte do sacco de chumbo, limpo com cuidado e desembaraçadodas parcellas de tabaco que adheriam-lhe, foi lavada
com água distillada, e nessa água reconheceu-se, por meio
de reactivos, a presença d'um sal de chumbo em dissolução.
O exame mais profundo da substancia branca formada na superflcie do metal demonstrará que era composta de subacetato de chumbo.
Resulta destas observações do Sr. Boudet que nos saccos de
chumbo, nos quaes se guarda o tabaco em pó, pôde formar-se
sub-acetato de chumbo, que, desprendendo-se com facilidade
do metal, mistura se com o tabaco. Essa mistura, introduzida
nas ventas, daria logar a uma entoxicação chumbaria, e
poderia causar graves accidentes.
Haviam os factos feito d'antemão presentir esta conclusão.
Acha-se na Gazeta Hebdomadária de Medicina de31 de Julho
de 1857, observações do Dr. Mayer de Berlim, que mencionam
cinco casos de envenenamento e paralysia saturnina, produzida pelo rape, que conforme o uso mui vulgarisado na
Allemanha, fora conservado em saccos de chumbo, e entregue
neste estado aos consumidores.
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