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retanto, si de algiim nos fora dado fesentir-nos;
pontrít algum devêssemos conspirarmos, apelle que foi

p|||e pa|a que a morte cahisse inexoiiél #bre tãd dia^
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é o nosso primeiro dever:

Qüiv-paóriios. % / •
Resignar-nos em presença de Um mal incomutení?1 • . -^

ravelé obrigação que nos corre indecjiaavelmente •
ílesignemo-nos. 'SMxíSSIiSl „ . «¦ ¦¦¦
0 sofrimento mandado Deus, afim de mellíor P^ ; |

var-uos na fé com que n'EUe acreditamos, na espiamça
com que nlle confiamos, no amor com que ror ;..W^
amal-o cada vez mais, louvai-o e bemdizel-o se -^r^'transes 

mais afflictivos' da vida. :. . , , ;. I.. ;JBH, • •
? Sofframos, pois, com a humMe conformid" Vfcí *
dadeiros crentes, o golpe que fundo penetrou
dè uma sociedade inteira.
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princípios de liberdade e ordem, provecto
hurilador insigne da palavra, probidaso e exem|
dos os cargos que occupou, ornamen|o, honra e
«Academia Cearense» o moço, finalmente, de c
zino e debü, toas athletico de espirito, viveu pof
consummatm in brevi; por outro lado, por
íhuito, viveu séculos: explevit têmpora jpf lm ponlÇ
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^..paliando pelo mundo

3o^iétído paul,
Como por spbre. lodaçal impuro
Vôá a%a^

Olitódo o céo azul!
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.«Reparte-se o anno em duas estações nas províncias
do Inorte do Império: a pluviosa e a sêcca. Nos terrenos
ari(àos,que nãò conservam humidade, a vida vegetal_passa
port uma apparente suspensão no tempo do verão. Pouco
'afctÉÉ de Começar a estação pluviosa é a época- de cahi-
¦reci as chuvas intermittentes e pouco constantes denomi-
nagas chuvas de rama. Estas falham todas .tis'vezes pe

>entôs geraes continuam a soprar com intensidade du-
.^.te todo o verão. Então as nuvens nimbosas,'• alevan-
tadííis do mar, atravessam a atmosphera da província do
Ce4rá, 6 vão precipitar-se nos terrenos das províncias aus-
tral^ouoccidentàes. Exactamente durante os mezes da
esta) wão pluviosa na do Piauhy, de Agosto a Janeiro, é a
ató osífoera do Ceará varrida por ventos impetuosos do
t[ü%.árante de L. Assim como esta intensidade das corren-
tes í atttiosphericas, que constituem os ventos próprios da

te ! quadra de calor sêCcò, pôde impedir a queda das chuvas''"*" aelrâmatedo mesmo modo pôde retardar ò apparecimento
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das chuvas denominadas de inverno n'essa provir-c|a. lem
lugar o começo da estação pluviòsa desde que o#vento|
M mar hão perdido muito da intensidade com « sopram
no vérão.TDurante toda a quadra de calor humitfo ou ;in|
verno as correntes atmosphericas são de ordinário M|
Violentas, Emfim as ultimas chuvas são logo sepidas dio
apparecimento de ventos impetuosos do quadrante de I.|,
que desseccando o terreno e sovando a rama das mm
res vem poderosamente contribuir para a producçáo* uof ;
phenomenos da desfolkada. São pois ordinariamente dou|,
os tempos phiviosos no Ceará. O primeiro período é d|
cerca de 6 mezes, e denomina-se lá inverno apezar de sei
uiii verão excessivamente quente e humido. O ^egund(|

meio do verão, de Setembro a Novembro ou Dezembro
e são denominadas chuvas de rama, porque então a ; .íoi
vegetal desperta-se de súbito, as arvores abrolham, inu.^
taf florescem, e enfolham-se; e como seja um >mmà

para o criador ã producção de rama nas arvores forrai
geiras7por esse tempo em que os prados naturaes estai
talados, d ahi tiraram o nome, com que designam as oh|:
vas d'essa quadra. Vamos vendo, então, que duas devem
ser as épocas da florescência no Ceara. As plantas dd
carrascos, taboleiros ecatingas" do sertão, onde a vege<
tação é constantemente intermittente, florescem durante á)
estação pluviòsa, algumas por quasi todo o inverno, m

folhadas, pelo tempo das chuvas de rama, 
^p|#g

Outubro. Novembro ou Dezembro, algumas das plantas,
que florescem durante a primeira parte do^ anno, ain^

x>x " . * ^
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repetem uma producção escassa de flores. Porém, u . Bg«

qira somente, floram algumas arvores^dos sitK* onde,
a vegetação é intermittente, Os pereiros, as cyiwphalas,
os jimeh-os, umaris, carvoeiros, imburanas, atoara, 

|p
desenvolvem então os seus órgãos de reproducçao .... m&

páram-se para fructificar. Nàs serras selvosas, onde a ve|
letação éperenne, dá-se a floração em cada espciesg

fundo a sua natareza. Em geral as arvores *fgff
|am-se para dogo revestirem-se, ou brotam ao mesn)
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tempo pe pèj-dem as suas folhas velhas^ pelos mezes dé
Setembro a Cíiíjubrõ. Exactamente quando Os vegetaes dos
sertões se achaà Seccos e reduzidos aos seus troncos com
os galhos nus, por essa época pois, a flora das serras
orna-se das suas mais bellas galas, criando novo alento
os seus seres, tomando jiova vestidura é desabrochando as
suas flores. Das arvores que desfolham-se, florescem antes
de vestirem -se algumas—como os páos d'arco; ao mesmo
tempo, que brotam outras, como os pirauás, arapiraca;
on depois e durante a estação pluviosa. N'este casso estão
as iauraceas das serras (louros), que florescem no prin-
cipio do inverno; as mirtaceas, que o fazem nos ultimos
mezes festa estação ou logo nos primeiros do verão. '

Depois d'estas considerações poderemos estabelecer
as regras, que se deve seguir, na colheita dos vegetaes
niedicinaes da flora cearense. Varia o tempo próprio para
a colheita conforme a natureza dò sitio botânico em que
tenlia de* ser feita. Em geral, para o sertão, póde-se to-
mar pelo melhor, o da terminação das chuvas, o elo começo
elo verão, quando se trata de cascas, raizes e mesmo de;
ramas. Com effeito, devem ellas ser tiradas quando o ve^
getal está em pleno desenvolvimento, pouco antes da fio-
rescencia. ou depois da fructificaçao. E como aconteça fre-
quèntemente na província do Ceará, que os invernos não
sejam bastante prolongados, que o apparécimento dos ven-
tos geraes, a cessação subsequente das chuvas, o começo
d o verão, em uma palavra, venham tolher ao desenvolvi-
mento da vida vegetal, cessando ella, antes de haver-se
completado o cyclo das suas transformações orgânicas, pre-
fere-se fazer a colheita das cascas dos vegetaes mediei-
naes durante o verão, pela razão de estarem então os
suecos vegetaes mais perfeitamente elaborados, bem apu-
rados, concentrados e quasi seccos nas partes das plan-
tas que sé tomam para uso. E' por exemplo n'essa está-
ção que se tira a casca do pereiro (tônico subnarcotico),
ou da raiz do leptoloMum (milome). a da catinga ou mar-
lueleiro branco (croton), as raizes dos marmeleiros, ve-
lames, do çorongo, do teiu-iá, etc.

7 Pelo decurso dos ultimos mezes da estação pluviosa'-• 
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fez-se á colheita das ramas e folhasfcEstas ultimas par-
les das plantas são pouco empregadas. fcEíe Maio a Jn™
nho colhem-se as partes herbaceâsIa fragrante jjíwcAtía,
que donominam madre-cravo, ás folhas do m§rmeleirO de
cerne ou quebra-fà^
da canellá do matto (outra espécie de <$ol<mf* a dè u$a
Uppia (chá de taboleiros), a cidrilha de botões {peetidio
citriodóro do sertão), ô velame de cheiíò, etc.

Para ás ráize§ e bolbos ha dous tempos de colheita;
durante o verão, ou logo ao primo despontar das flores
ou folhas no tempo vernal. Assim os bolbos das aimryllist
suecedaneos da scilla no norte do Império, poderão ser.
colhidos de Julho a Outubro (e para fazê-lo enfcão.com
facilidade seria necessário cultivar a planta), ou então de
Dezembro a Janeiro assim que deitem as hasteâs flori-
feras, antes de enflolharem-se, Entretanto deve-se prefe-
rir 6 primeiro proceder ao segundo, sempre que se pro-
cure obter um produeto de efficacia constante e capaz cie
conservação. Os movimentos, da nutrição vegetal, nos cli-
mas calidos, desde que se estabelecem as condições ne-
cessarias para o seu começo, fazem-se por um verdadeiro
arrojo: de um dia para o outro, ao favor de alguma boa
chuva, carregam-se as plantas de seiva e abrólham. Então
os bolbos das amaryllis, ao despontar das flores, estão
mais Ou menos refeitos de humidade, tem perdido um
tanto de sua efficacia, e muito mais no tempo do enfolháfc
mento da planta Arestas condições fc o povo os tem por
ensoados è fracos, o que reconhece-se pela consistência
do humor, que dissora o topo dos bolbos cortados, déven-
do elle filar entre os dedos, para ser considerado em bom
estado o produeto. D'aqui se conclue que as cebolm-bra-
bas, se vierem á ser empregadas em pharmacia, sõ o po-
déráe com segurança se se tornarem objecto de cultura,
como já dissemos. $ .

A mesma regra de se colherem as partes medicinaes
no começo do tempo sêcco ou durante o verão, applica-
se ás raizes. Assim as do corongo ou pratudo, as das ans-
tolochias, que denominam papo-de-perú, jarrinha, ange-
Ü as da papaconha (itubu), do (^osiieraipa, conhe-

-; ' ' 
•'.• . . '.-• "'•-" ¦ ' ' '.. ¦"' -' 

. fc'. .'- .. ';.¦..-: 
y-i-ryi, 

¦ '..• :.---' . 
'fc

mm

. - '¦'.-fc' " fc- -'"'M^K'**• fc' ¦ •> A< a :.Wwm

ütlimfcfcfc'»- A:si ¦: -''.lA.yy A*':; Ml ¦'<

AI

y%

| fcfc||}|l

": y -p^my''
'¦if,AP¦¦'¦'¦:f/tW^ '

: Aü|f .
yP fc-'-''--f

fcfcfc: -'fc 'fl
¦> '-.'.. < v ¦¦ ¦-¦. f 1 .

fc '-0
>«A*Í * A "fc ¦

i APP
fc- 

¦ '*#-• 
'

'¦: ¦¦ ¦ •:.: - - "'¦;- ' ' •¦':'. - AP: ,?-,; <fc-
.'- , '-"l u

¦ '¦'''' ¦,' ' 
: ¦"¦- ... 

' ¦: :y.y>:

- 
¦'¦ 

-. 
'¦'"'' ¦¦¦" 

',¦ " 

/ 
" '¦ " 

¦'"¦' . "'^

i - ¦' 
' 

'/fc. .'¦ ' 
yM\

' '• ' -.' ¦ Mm¦yyy. p ,A 
'-;Af^J

>:«:..

Pipyy.. ¦'i-Pyyy .•"í.-fc.v.-; •fc-fcfcfcfc;'fcífc-'fcfcí'íA;'fc". fc- -.:.-:.v.-fc •'/. . '.'- . .-. y:.'A ' -" v.. . . .-. , •'; . . . »..< .• r ,. i ¦ ¦' '¦fc fc,t;fc :py.< .fcfcfc- P.Pp:'. , < ?Mm



S_____ÉRS>W5!M__M__5J'1«™8Ry_W_W^'!. _*m__* •

;i''^''A^i^^Pí^^^^^KWl:":'

'-' • ' ' '."' " /v_#?ir'''' - -'*'' '¦ '¦'¦ . '»•''*' A ;!-• '.- ¦ . •',* • ¦ ¦ ' '.'jf*
¦¦-':.:.¦ ¦¦'": .- .A 4. A •.' ,.'".'•.•; -'vAAvAv

..A ¦'-' .:¦' ¦'.'• .¦.'¦• '"'¦ -A' .-¦' '-j'v''..' A -'. * vYÍ^*. ;i'y.v

:':"¦,' AA AAA':',A ¦ -<^A AA'A-A^,.'•'¦ '¦'¦ A

;¦'.'.• ..-'.¦.., ..¦:..¦ '.;¦ -'.-.¦¦ ¦'.''¦.«{*;.'4; •;*¦;*--'. - ":;"'¦•'.¦

É|<;ffA:, 
^'%^'»«^i>^írMS<'S**^

M£lÉ"> ,..,.¦ ;...

~ A:;.'-;:A,v>.' ¦¦:¦'. V . \Mj£fA AÁ*f^-f- ff\ "
:A A£y:];AA';-A • V <A%^AA ; ;." A; A"-'.?".''•";,•'"" -A*¥.' : i.Jf:ff

¦'"'"''/' ' AYAA AA.aA-.-A'" V. ;Av',: 5;' :.":,^':í>5'i.i AA;r;;; 
'v 

:. ;;;,v^ pM

II

,-"A'fí?A'' .;,.¦¦'¦ ... ,A, A-A .. .. ,.,,..;.•,:.;.., ^AAA

; »A ACADEMIA CEARENSE

cldo pelo nome -Si^^^f^^^S^®S?^PMP ®f
rama de vaqueiro no Geará, as do earrapicho (Icraníeria,
íomeiitosa), etc, devem-se colher de Junho a Setembro.

1P§sm^ Pelo que havemos dito da variedade de épocas em
ÍÍ|ll;"/pA^ue florescem os vegetaes . no: Ceará, eonfonne õs sitios
i éa que vegetam, comprehonde-se quanto devem variar

mm

o vp" — a J—.

Igíts para a colheita das flores. Os mufumbos, nomem

•

:

a ifc

p ¦'¦.¦ de erigem talvez*africana que dão os Cearenses a diver-
sía plantas sarmentosas, de flores excessivamente odoran-A

¦¦¦¦¦'. 
,it 

' ¦

tesT os mufumbos, que se prestam á extracção de essen-^
cias e de agüas distüadas ou alcoòlatos aromatieos, de-
vero ser colhidos no começo do inverno e só então (as
ielraceras dos tabóleiros), ou dõ meio até o fim d'essa
estação (os comhretos). ou em fim no verão, que é quan-
do li ora o nectarifero mufumbo da beira do rio. ;
a Apanham-se as flores bechicas da cocsalpinia brac-

têosa, Tul. (a catingueira) durante os primeiros mezes
do inverno; as da outra espécie do mesmo gênero (o .
jocá) de Abril a Maio; as da coutarea (quinaquina), que
sao empregadas ao modo das rosas rubras, de Fevereiro
a Abril; em differentes épocas da estação pluviosa as da
angélica do matto (a guettarda), as dos câmaras.

A macella do sertão, synaatherea do gênero apha-
nQsfepkus. que Gardiior citara como espécie da grcmgea,
¦colhe-se florescida não só pelo cabo do inverno, como
pelo decurso do verão, vegetando ella então nas vasan-
fè| dos leitos dos rios. Nesses dous tempos pois são dif-
fer^utes os sitios em que se encontra a planta. As de
v&antes, tanto as espontâneas como as cultivadas, dão
produetos de Novembro a Dezembro.

As .exsudações resinosas fazem-se abundantemente
durante o verão. Pelos mezes da estação secca é rendosa
a procura das resinas dos jatobás, aroeiras, balsamos,
imburana de cheiro, de espinhos, do camará de frechas,
üihecegas, etc. Entalham-se os troncos das arvoim e ei-
es exsudam de per si as resinas procuradas. Estão no

mesmo caso as gommas das acácias, as gommas-resinas,
coino a do angico, do cebiá, do pajaú. 

'.

È' durante os mezes do verão, que se íãz a apanha
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de cautchuc, produeto do leite da maniçoba. Ós mezes de
outubro a Dezembro, por mais rendosos, segundo a exY
pressão dos collectores, são o tempo da apojadurà das ar-
vores; apezar de completamente desfolhada, o tronco da
maniçoba ao menor córte verte abundância de látex que
em doze horas coagula-se. V

(Para extrahil-o lavram os sarnambieiros superfici-
almente a casca da arvore;.e deixam escorrer o liquido
sobre a face do tronco, cahindo mesmo no chão, e o apa-
rham de mistura com a maravalha peridermica, com a ter-
rav ficando assim de máu aspecto e muito conspurcada a
chamada resina de sarnambi. . Os collectores mais cuida-
dosos reunem-se em grupos, passando adiante os sujeitos;
que vam* incisando a casca das jatrophas, e seguindo-os a
distancia os apanhadores, que tiram o leite com colheres.
Para coagular-se depositam-no em espathas de catolé, què
chamam capèraas ou carrascas, onde vem a formar -se
uma massa plano-convexa- interiormente lacunulosa, de
côr amarella-eiicardida, com cheiro especial em fresca,
e que se corta ao meio para melhor seccar: é a resina de
carrascas, que vale o dobro da primeira sorte.) (*)

ym..
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'yyí|,:£í^ para a extracção da borracha de maniçoba
tem melhorado n'oste Estado, depois que os cearenses, que a ella ao-
tualmente acffi se dedicam, adquiriram a pratica de melhor obtel-a
nos serinp-aos do Pará e Amazonas, para onde emigraram durante

Yas sêceasf de 1877 á 1879, e de 1888 á 1889. ';. ¦ M r .
Presentemente empregam os processos, denominados de cho-

ro e âas tigdhiíias. x:" ' '. ,.'y,. ... m
O primeiro consiste em: raspar a casca do tronco das mam-

C(iba.s até a altura de 1 ai 1/2 metro, á partir do terreno, do qué*
resülfca escorrer o látex pelo tronco abaixo, em fôrma de lagrimas'((1'aMa 

denominação de borracha]"d?. choro), coaguiando-se sob a' 
4coão caiorifera dos raios Mares. Feste estado, ó ella apanhada

: e conduzia aos mercados de beira-mar, onde encontra prompta
í yònda, aiira de ser exportada para a Europa, e Estados Unidos da
?: Y Âinerica do Norte. n .

O segundo processo, o denominado das tigehnhas; consiste no
seguinte: os seringueiros fmem leves incis5es, com uma machadi-

ínha, om diversos pontos do tronco das arvores, em sentido ver-
^vticai, de modo a não passarem além da casca das mesmas, afim

& de não offenderem o respectivo lenho. .:../"'
V: Feito isto—adaptam aos troncos das arvores, 3a golpeadas.
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I extracção da resina das kymeymas, m abundam
M no Ceará, poder-se-hia fazer com o mesmo^prov^p
m a do cautchue, pois que igualam;se om valor com-
mercial. Em melhores condições se acha a almecega, cujo
'.'/.'.' ".' • 
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logo abaixo das iucisões, pequenas vasilhas de 1>arro, ou de fô*
llia-de-Flandres, denominas tigdfaJw obrigando-as.a se conser-
varom presas ao; tronco, pòr meio de uma substancia gommosa.
Poiico depois d'esta operação, começa ojato a correr das incisões;
ome pôde durar cerca de tres horas. ^ ^ te ]m§

Decorrido esse intervallo de tempo, tratara de passar o leito
recolhido nas %eZ««s,paraiima vasilha maior.-

Tem então lugar o processo da defurnaçao. Consiste este no
S 

Desde que se disponha de uma quantidade sufficiente de
leite mergulha-se n'elle um pedaço de madeira roliça (isto ê, de
fôrma cylinârica\ previamente preparado, de comprimento e gros-
sura convenientes á operação; o leite adhero.em uma' camada fina,
ao çyliridro de madeira que, em seguida, e exposto á acção da,
fumaça de uma fogueira, de antemão preparada, sobre a qual der-
ta se uma porção de caroços do coco da palmeira aqui denomina-
da catolé. .

te Desde que se acha consolidada esta primeira camada* mer-
agulha-se de novo o cylindro de madeira na massa do leite, aflm de
/cobrir a primeira com uma segunda camada, a qual é exposta, a

seo turno, á acção do fumo da fogueira; consolidada esta, conti-
nua-se do mesmo modo, até que as camadas de borracha, super-
postas, tenham adquirido a espessura que se quizer. N'este estado,' fc B ¦ 6 o prodncto levado aos mercados compradores.

Aconselham os praticoã que: de uma arvore de maniçoba,
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¦raB: caio diâmetro tenha apenas attlngldó .ai decimetro, não se deve"te tirar por anno mais de duas chicarás do leite. Apparecem troncos
maÍB^grossos que evidentemente supportam um esgotamento maior.

Compre ter em attenção o seguinte facto: ó que, extraindo
te tete o leite da maniçoba, não pôde elle demorar sem ser defumado, de
I : nm dia para outro, porquanto coagula se, ficando ínprestavel.

5 /Convém, acrescentar ainda que: no processo da defumação
!| da borracha, para obter a maior acção do fumo sobre cada cama-

da de leite, empregam uma espécie de forno de argilla, em cujalii™ parte superior há uma chaminé de secção circular, e diâmetro ado-
BquWo; üollòcam esta vasilha por sobre a fogueira, preparada corir
lenha que desenvolva bastante fumaça, e com caroços de catolé ; o
ftírao, n'estas condições, torna-se assaa espesso, e sáe naturalmente
pela chaminé, dentro da qual se vara suceessívamente expondo, á
aeç&G da fumaça, as camadas de leite que cobrem o cylindro de ma-
deira, aftra de que fiquem consolidadas, cada uma de per si.
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preço é superior ao da gomma -elàstícãT (*) as espécies
de ydca, que a produzem, vivem na região littoral, na
das chapadas e nas serras.

teTemos; pois visto, que durante o verão de Março,
impropriamente chamado inverno, emquantt» os vegetaes,
repletos de seiva, br*ótam, enfolha||se e poem-se a flores»
cer, são elles pouco activos, ouip não estarem ainda
formados alguns dos seus principies immediatos, ou por
se acharem diluídos na grande quantidade de humidade,
que as plantas então contêm. A casca do marmeleiro bran-
co, colhida durante o inverno, não tem o principio coran-
te que abunda n'elle desde o fim do inverno até ao cabo
do verão. A casca do velame despegada no tempo do ve-
rão dissóra uma seiva ferrugineá, adstringente; nos mezes
do inverno é pouco sapida, incolora a seiva ou hquor que
se acha' no èntre-casco d'esse croton. O mesmo aco»-

: , ;',

rf>y'-:X

(') Dos produetos da industria extractiva n'este Estado, 0 que
maiores vantagens presentemente offerece, debaixo do ponto de
vista cornmercial, é a borracha âe mamçoba. teiteitetetetete

O preço da arroba (15 kilogramnias) regula,no mercado desta
C8PÍtíá 

tangido até 120$000; isto, porémurarissimas;^ç
A extracção d* esta substancia, tao aproveitada para a fco ri-

câçâo de innumeros objectos do uso immediato na economia o na
industria, tem augraentado progressivamente^ no Ceará. E f ;>f
que nos últimos três annos, a expp&çao para a Europa, da tor-
mão, ãe ma-niçaba, realisada somente pelo porto da Fortaleza, at-
*illgi0: 1895-

A' 191:103 kUogrammas, em . . • • • • . *2£-': ¦ :
A' 3M-.327 «' » em • i»y»!
A'; 493:507 em ¦ 1897.
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Entrótafeto, póde-se dizer que é uma industria que começa;*
<Ar exülorada, com real interesse, n'este Estado. ?tjtâiMm 

TStos cobrados pela Recedona ^^no^Janno(1897) montaram á elevada cifra de 142:811$5001...quan o,
Se anto mna tal industria deveria ser amparada e proteguk
Sfnoderes oubUcos, com a concessão dos maiores favores, afim
lSa^sw attingir o máximo desenvolvimento na reg;ao
¦SmmSSb tâo careèedora de industrias que compensem, de m
__7t-ZtaSo -**» *> ^^T^^T' a(
tados, de quaudo em vez, pelo terrível flagello das seccas.

H, Théberge.
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hwi ao sangue de drago e á urusurana (euj
^fllÊnsf li nem sempre tem a seiva colorada). Q

Os princípios mmediatos, que a arte # ^i^1*^

U diffundindo-se por todos os appare ho, 
^£^

felles prestar substratum ás formações da 
jh^WwwiYa mesmo n'essa época os princípios tmctunaes s.

«°am"Sente forLdos. &|g ^ ^ Pta-
t.Va t-nWancias que se podem modificar pela simpies m

nxvffonio e produz r o principio corante característico, n

dfsse modo que pôde haver, nas plantas indigoferas,
Tn» estlVio, o ,ual sob a mfl»enc,a do «.

oxveenio transforma-se em índigo colorado. Sabe-se pela
SgMta. que. .<«. caso ?^'*X?£
mudança n'uma simples oxygenaçao, d^^^^nte
locação de uma proporção de agua de <^^™™
de anil. Er provável que se expliquem do mesmo^modo os

tos que se observam em muitas.partes vegetaes w-
?gata de princípios tincturiaes. O que ha nas «d»-.
S no politgomim, isatisy eupatorium,cissus, e sote-

m èoZüincolm, Nâo se encontra na casca das
Sas, e especialmente na do Ceará, .p"«";
ta, não se encontra (dizemos) o principio corante senão
5b a modificação incolora. Logo qne;se expoe^o ara
casca d'estas arvores, o seu hvrilho coii-semjg
íempo, envermelhece. A casa e lenho ;*^*««*
(aJaiáawa indet.) são brancos^ sob a mfluen^a dcnima
temperatura elevada, e ao ar, tomamzcor^rubra^A to
Diranga fbiqnonia das serras do Ceara) pela simples des^
-S> torna-se vermelha. Esta. modificações peta vam
passam os princípios corantes sob a influenciada atmq£
lera produzem-se naturalmente pelo prosegmmen o dos
Lvimentos nutritivos do vegetal. Em geral, as plantas,
j* ..-¦'¦ rt-*^*"."" . -¦-'.; . '¦¦¦.,'.'»*-¦¦¦
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qaè contém principios corantes da m
quando chegam á época em que hão terminado a sua ve-
gétação; quando têm acabados e perfeitos os fructos, ma-
duras as folhas, estes órgãos <Je nutrição, o entracasco
mesmo, toiiíMi a côr do principio, que é particular á es-
pecie ou ao gênero. E, pela observação da cor, que to-
màtíi as folhas em maduras, póde-si presumir a existen-
cia ou inexistência do principio corante nas plantas, e a
sua abundância. As cássias, que dão principio corante
amarello (è uma d'elías, a caninana da Meruóca, obser-
vada pelo Dr. Capànemá, é commum no Ceará), as cas-:
sias têm as flores amarellas, e as folhas pela maturidade
tomam essa côr. A folhagem dos crotons torna-se...ama-.,
rello-alarànjada ou vermelha; e as plantas d'esse gênero
seryem para tingir-se dé amarello, de amarello- alaran-
jadò, tórrugineo, e vermelho-amarellado. Ficam amarei-
las, mais ou menos alaranjadas ou avermelhadas, as fo-
lhas dos muricis; e o rasteiro tinge de alaranjado-en-
cardido. As das lasiandras ao amadurecerem tornam-se
rubras. Amaranthaceas, que dão tinta roxa, ficam com as
folhas e até os talos d'essa côr. Os solanos, que dão anil,
as coiranas, caavuranas tomam a côr rôxo-denegrido em
seus órgãos de nutrição, quando tendem a cahir. Emfim,
nas plantas em que não ha vestígios de principio coran-
te, adquirem a cô- parda ou a de palha essas partes, quan-
do estão para terminarem-se as suas funeções. A' presump-
ções da mesma ordem leva-nos a observação das cores
das flores, que têm alguma relação com as das folhas ma-
duras. N?uma espécie, cujas flores sejam amarellas, po-
dendo-se encontrar principios corantes d'essa côr, ou ala-
rânjados, ou rubros, não é provável quo tenha ella o azul
ou o roxo: se as flores fossem azues, os principios co7
rantes variariam d?ahi até o violaceo, porém não chega-
riam ao rubro nem ao amarello. Vemos, pois, que estas
côrès se circumsçrevem a duas series: a cyanica e a xan-
thica. O amarello e o azul, que são o começo de cad&
serie^ estão separados na faxa spectrál (da lu^ d*coi?i
P|)sta) pelo verde, que é a mediana das .sete mio^: k%4-
rie xanthiça oecupa uma parte, a cyanica outra, no espe -
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etro. Ora, se notarmos que as partes verdes dos vege-
taes respiram por um modo diverso da dos órgãos ap-y
pendiculares de outra côr, e que, pois, os seus princípios co-
rantes são de diversa natureza, poderemos dizer que o
verde constitue na faxa spectral uma linha definitoria entre
asfcduas series xanthica e cyánica. Os solamos, que per-
teimem a serie cyanica, não têm flores amarellas; as suas
coro ilas variam do azul ao roxo e branco. As cássias, da
xaáthicA têm flores só amarellas. Não podem ser azues
as da t Ipiranga. Nos muricis são amarellas ou vermelhas..
O coijjfctimento das cores das flores tão bem como o das
folhas 'maduras pode pois levar-nos a suspeitar a exis-
tencia einutureza de princípios corantes nos vegetaes a
que ellas pertençam, e a julgar da sua prestabilidade na
wte da linturaria. I

Tornando ao objecto de que nos afastámos para esta
digressão, concluímos que formando-se os princípios co-
rantes"semente durante o periodo da plenitude das func-
ções vegetaes, é depois d'essa época que se deve fazer a
colheita/lias partes das plantas que são exigidas pela arte
da tmtf .ária. Aos exemplos adduzidos é desnecessário
juntar outros desde que se estabelece a regra geral de
eolbereiErse essas plantas no tempo da florescência aca-
bada ou da fructificaçao.»
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>k.§ 1, Tão numerosas são as plantas medicinaes no
Brasil, diz o Dr. Martins, que, em vez de sentir a falta
de remédios vegetaes, encontra antes o medico embaraço
íia escdÜia do mais presentaneo d'entre os que se appre-
sentam Qom iguaes direitos a serem empregados em cada
caso especial; riqueza, que os médicos europêos parecem

ao íiívejar por entenderem que pela maior parte são ino-
peiosos, Tal não é no emtanto a opinião do celebre pro-
fessor bávaro a este respeito, e procurando conciliar as
suas ei onças com as duvidas dos médicos scepticos faz
entrar om linha de conta as condições especiaes, em que
|^a^t^ a medicina no Brasil, explicando por ellaç a eífi-
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cacia dte remédios análogos aos que se mostram 'inácti-.
;. vos, quando administrados a doente^ eivilimdos. No Çra-

E vsit e especialmente no centro dò Império, diz o ür. Êar~:
t^- o doente torna-se; uma entidade á parte na familiar

: sipai^se d'ella; colloca-se fora das condições hafutuaes
de e&ição vital.; impede-se-lhe o accesso da luz; deixa-
sé-o ficar em abstinência de alimentos; veda-se-lhe o com-
mercio com amigos; e isolando-o tanto assim, impossibi-
litandó-o de fallar com pessoas, que não sejam as encar-
regadas do seu tratamento, e especialmente com as mu-
lheres no estado de gestação ou de ovulação, provém d'ahi
accumulaçâo de excitabilidade; e ao-.favor d'estas condi- .

Vililes excépcionacs medicamentos pouco activos operam com.
vigor, O-que se não pôde dar para com o doente europêo, ||
cujas condições são totalmente Contrarias ás das "do caso
precedente, e que pois necessita de «íodificadores muito |
mais enérgicos. A theoria é aceitável como theoria geral;
porém infelizmente as observações sobre que se basêa a/v
sua applicação á gente do Brazil são inexactas. E' isso
inexacto pelo que diz respeito ao modo de proceder-se x

Y em familia,. nos casos de moléstia, mesmo na nossa mais
baixa classe, e ainda no centro do Império; porque, ém
vez do apartamento imaginado pelo autor allemão, é, pêlo
contrario, n'essa oceasião que o doente se vê mais pro-

, curado pelos que lhe querem demonstrar affeição ou se
interessam pelo seu restabelecimento, constituindo muitas
vezes por suas observações inopportunas e repetidas um .V

íYiühbaíaçó ao medico; é inexacta pelo que se refere á ali- |
mentacão. ao uso rigoroso da dieta, porquanto a gente.;V

Y do povo, como se ainda partilhasse os erros (la medicina
w brunoniana^ pécca antes por abuso de alimentos, do que

pelos rigores da abstinência. Se a. quizessemos applicar
aos nossois indígenas, veriamos ainda que as observações
de Martius são desencontradas com as.noticias de autores
sinceros, que estiveram em relações immediatas com os
mdigenas e escreveram o que observaram. Baste-nos citar
o Lery, que no eapitulo XIX de sua obra diz o seguinte:
«Mesme quelque grieue;|uie soit la maladie, les autres
* qui sont en santé, suyiiant leur coustume ne laiss^ont
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%m*m a«oir les oreilles pilll^:^^ *
0 ©r: Martins deveria ^ilflfli^
de empeçonhamento. Então, mas so então, seriam ex*ctas
Z suas reflexões. O empeçoahado mmm.£*£,
evita as emoções moraes; foge a toda a 

^e^^|p3<v e entrega-se todo aos cuiílados da sua medicado.
#^ào^u?se suppõe nociva a presença da mulhere^ -

í^acao ou ovulaçao: é então que a menor commoção
feto™ ôü Tespirito faz exa^rbarem-se todos os sym-

ptoS^u determina- o seu appàreçimento, se amda nao

'^A^condição 
subiectiva do doente, pe o professor

Martins suppunha pnnium, apresenta-se pois a^as
em alguns casos. As razões adduzidas P^f || W^
sito à nossas plantas medicinaes e do juízo que delas
formam os médicos, da sua efíicacia, não são as verda-
deiraá. Depois das escandalosas reformas (Lordat), que a

descoberta da irritabüidade introduzio ^ medicma^ae-
pois da destruição de toetos os systemas antigos, antes da
restauração do edifício da sciencia, eleve haver um período
de duvida, de incerteza. N'elle estamos actualmente. O
scepticismo oecupa o throno da medicina. Ora no emtan-
to. que os médicos antigos fiavam-se na simples obser-
vácão, os modernos exigem como complemento índispen-
savel d'aquella a experiência. A respeito pois das nossas

plantas, sobre as quaes os processos experimentaes de ana y-
ge ainda não foram ensaiados, tem toda a razão de formular
duvidas a medicina rigorista e hesitativa de nossa época.

7 besentindo talvez a insufficiencia de suas razoes,
procura o professor ele Munich explicar a effjcacia das
Biezifthas brasilicas pelo emprego dos.1 vegetaes frescos.
Aènltte elle, que nos remédios vegetaes frescos ha um
quid de vital, uma compleição especial, Uni' certo nexo or-
ranico com conservação ele espirito vital, que perde-se
pela desseccação, diminuindo^ assim a força do reme-
dio. Hão se sabe bem ainda qules são as alterações, por
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que passam as partes vegetaes seccàndo-se. Suppõe-se ém
geral, que ellas consistem em perda de humidade, de prin*
çipios voláteis, resinificação de alguüias essências, ínodi-
ficctg^o ligeira dos princípios gommosos e proteicos. Dando
iòM a importância ás observações do botânico allemão
sobre © emprego de plantas frescas, bem que hão adopte
o seu oiitologismo,e considerando a difficuldade de ob
ter em toda a parte os sumos, as folhas verdes, flores
frescas, bolbos e fructos succosos, o único meio de ob-
Via-la parece-nos o emprego dos diversos modos de pré-
parâçãoé conservação pharmaceuticas. Assim os princi-
pios voláteis sob a forma de hydrolatos ou alcoholatos
somente se conservam: è d'esse modo se pode obter no
Geaíá os do mossambé de cheiro, das flores de pereiro,
do mofumbo, da angélica do matto, da de rama, das fòf
lhas Jé limão, do matto, da láranginha#braba, etc. Deven-
do-se associar ou conservar associados os principios aro-
maticos aos fixos das plantas deve-se recorrer ao álcool
como vehiculo e ao processo das alcoholadas (alcoholature
fr.), como meio. Assim se preparariam as alcoholadas an-
tieseorbutícas dos rebentos da braúna (zanthoxylea arb.);
da casca da cyiiophalla ou feijão-brabo; as alcoholadas
estimulantes da casca, lenho e brotes do máu-visinho, li-
inãozinho de espinhos, laranginhas, espécies congêneres
das tinguacibas; as narcóticas da jurema preta; a ne-
vrosthenica do cravo de urubus (porophyllum), das cascas
de balsarao, cumaru e merendiba de cheiro. Os extractos
de todas estas plantas não tem estás propriedades em gráo*
tão àppreciavel.

§ 2— A medicina popular não emprega indifferente-
níente qualquer forma pharmaceutica em seus preparados.
Gs principios activos das plantas são extrahidos pela de-
cocçao, pel% maceração a frio ou ao sereno, ou pelo ai-
cool. E' pelo methodo da maceração, ou por um processo
semelhante ao da fabricação dos hydrolés (soluções), quê
sé preparam as chamadas purgas de juá, de limãozinho,
do cipó de cruz, da timbaúba, cabacinha: obtém a raspa,
deitam-na em agua a serenar, tiram a decoada, batem-na
em quanto deita espuma, e^esperdiçando esta, dão a be
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ber o soro, que fica. Assim tambem se empregam .a casca

não espumam e são purgativos enérgicos. Pela,(Jg
illráò obtem-se ainda os princípios^ activos do dej|||
Xnanacá, e do bordão de velho ou páo-podre _d qual se

itltícÉo na obra de Piso sob o nome de gaibipocaiva
pS<W t«Mm, Bth.), os da paraAa,da ^amm.Requerem o processo da infusão todas as plantas
aromaticas. ¦ ¦ MiiUa maíc n Q«ft

Os extractos são pouco empregados. Muito mais o sao
os xaropes, os mellitos, que fazem ordinariamente com aü

Pkn 
Raras^vezes toma-se como excipiente de conservação

o vinagre: e apenas menciono ojupicat, planta de capon-
M de que se prepara a acetolada (acetolature, Beral).
m( O álcool é muito usado. Preparando-se as tincturas
com as plantas frescas, obtem-se verdadeiras alcoholadas
MeohoMun fr.) muito mais operosas de que as tinctu-
fepropriamente ditas. Pelo processo das alcoholadas se
extrahem (como já dissemos) os princípios antiescorbuti-
cos dabraúnae da cynophalla (cappans), os nevrosthe-
nicôs do mossambê de cheiro (dactylena), os estimulantes
li: espécies de mnthoxüum, conhecidas pelos nomes de
limãozkiho de espinhos, máu-vizinho laranginha braba,
nue tem as propriedades das tinguacibas do Rio, etc. *•
4 rigor o emprego do álcool para excipiente na prepa-
ricão dos remédios antidotaes. Ora reparando-se em que,
de provincia a provincia, e mesmo de lugar a lugar, va-
riam extremamente as plantas empregadas, como alexite-
ivss- eno emtanto que em toda a parte se encontra
a prescripção de álcool, como vehiculo; considerando-se, que
muitos dos vegetaes empregados são pouquíssimo activos

Áa sirva de exemplo a balsamona [cuphcea], planta que nao
passa de ser um ligeiro aperiente), pode-se achar justeza
ns opinião, que concede ao álcool um papel importante,
como elemento pharmaceutico d'esses preparados: para nós,
como alexitereo, temos que valle elle muito mais, do que
W principios variáveis, de que é considerado excipiente.

Os amylos medicinaes, as féculas impuras, verdadei-
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ros extraetos feculaceos, são muito freqüentemente pws-
criptos na medicina popular. Do mesmo m§do porque na
Europa prepara-se e administra-se o amylb da bryooia,
ijtilisa-se no Brasil os do poareh&n, de ipomceds, diocJms,
MiA, miekieteás, «te. Taes preparados são defeituosos
pela incerteza da dosagem. Esses amylos, quando bem la-
vados, apenas poderão ser considerados como meros ana-
lèpticos, e n'este caso estão os dos jacatupês, das nracu-
nans, do maririçô,etc. Conforme o numero de lavagens* por
que passam, perdem elles mais ou menos e mesmo com-
pletamente o principio purgativo, e é por essa razão qüe
a dose operativa varia de 2 a 4 ou mais colheres. te

Das tmcMeleas. sparattospermasy baúnas, caraças,
yélames, extrahe-se um polme chromulifero, que se depo-
sita de uma malaxagem das partes das plantas pisadas
ou raladas em água pura. São estes os que eu chamo ex-
tractos feculaceos, de dosagem menos incerta, que os ver-
dadeiros amylos; porém constituem üma fôrma de reme-
dios menos agradável.

A medicina popular emprega freqüentemente os bali-
hos medicinaes, ora com o escopo da producção de uma
acção interna e geral, como quando se prescrevem os
banhos de pipi, os da guararema, do alecrim (Imxhnris),
dos câmaras e tinguacibas, etc., como estimulantes; os de
angélico, mitome, pereiro* canudo amargoso, como toni-
cos; os de cápeba, sucupira, nabatenô, como adstringen-
tes; os das coiranas e camapús como lenientes, etc: ora
visando unicamente a uma acção tópica, como a que se
espera da paraíba nas dermatoses,e mesmo na affecção aca»
rifera; do guarahatimbó nos mesmos casos, do cipó m
mico ou cipó de macaco, como insectieidas todos.

Empregam-se fumigações; que se fazem com as par-
tes aromaticas das plantas. São usadas freqüentemente jas
do Cedro; e na medicina veterinária constitue talvez o
único tratamento, que se applica, aos animaes affectados
do mal triste, o emprego das fumigações da catingueira.

§§? notável que na Europa, segundo Tessier, empreguem
nó curativo do sang-de-rate, affecção muito semelhante
ao mal triste, o mesmo processo das fumigações.
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È' natuM a passagem de plantas mediçinae^ |pt
xicás. Muitos vegetaes da flora cearense são reconhecidos,
como venenosos; e a tradição conserva alguns dmheci-
mentos sobre essas propriedades, constituindo ||||| ||
fas a toxicologiapopiiiar. Afr ?Jrem s5° ^SS
m .oittí!*/^
de ciiterio falham muito. Diversas pautas sao emprega-
Si no Ceará, como parasiücidas: d'entre ellas devem-se
discriminar as que são simplesmente detersivas, comovo
Íu4 os pacaris, Wbmmm das que são legitimas insecti-
cidas- e entre estas oecupam os primeiros lugares os ste-
wlüâum, especialmente o veMmo,™ simanêas, o pe-
reko as quaes, empregadas, ao modo uo guarana-timbo
no Bio, contra a affecção pedicular dos animaes, e para
destruir o parasitismo de acarideos dos gêneros sarcoptes,
Íxodes,eUs., tem ainda propriedades ichtyotoxicas, .seme-
íhantes ás da eamptosema fluminense. As substancias ícü-
tTotóxicas denominam-se tinguis ou barbascose corres-
bondem no Norte do Império aos timbos do Rio de Ja-

{Sendo usado o processo de pescar envenenando ou
embarbascando as águas, empregam os Cearenses muitas
plantas, como tinguis. Fazem-se estas pescarias nos de-
lositos d'agua, que ficam durante a secca pelo leito dos
grandes rios da província, ou nas lagoas, que com elles
communicam. E' nos annos de aturado e vigoroso mver-
no i chuvas copiosas), que esses sitios se tornam piscosos.
A razão é a seguinte. Quando as chuvas do tempo^ pro-
prlo tem alagado todos os terrenos do Ceará, quando os
rioH correm com grosso volume de águas, as lagoas, os
açudes sangram; e as mesmas ypueras, ps ganhados ad-
jacantes põem-se em cqmmunicação com essas grandes
esteiras fluviaes, e por ellas com ío mar. Tem então lu-
m i a arribada de peixes, que procuram as partes supe-
iojes d'essas torrentes, chegando quasi até?ás suas nas-
cenep. Peixes do mar, que habitam as barras excessiva-
mente pisçosas dos rios da província, sobem para a des

., ., ,,-.' ' : 
* 
.".' ,:¦¦¦¦¦¦¦-....• ...¦• ¦' "X-.y ¦ *~r

"-:s-;--

"¦¦' "Sy ¦'.''?'?¦,'¦'? '»-. . 'ySS'. ' " ' _ ¦ : " ¦*:v,'*? ^'k'1'yM

h*»á«,"i,¦¦' ' -cc :uy "-"..' :.* 
,cJ;;í-

r*Y*p- .-¦¦•. i- ».'-,.•¦. : ,.-X,'*/X

s
X-:.X:

. 
¦'¦:;

y- :*.;-v>.¦'¦-¦¦-, li*-:"'

¦¦::¦

'4mke*r

•?;¦¦

*5£"J*íiwl

(. rf.

¦ 
::¦-' 

¦

¦¦X-y

S:

..,--¦¦¦:,

¦ -;-¦¦ ¦-. ' '-??'.'

'"':;i^^^
- ' - - - **",

?iy^.'t^c.>-:*

¦''¦: '-;-'•''' 
r .ri

¥?t«



fcS7;|llI|7_ÉS

'"'( VI"'¦ ' 7 ¦>. ' -¦' ",'. .<./!'}.'' .7 
"7'77-¦-' ¦ ¦ ¦' "' '; ¦

' ; ' >'. '¦'. 7 ¦ i, ¦ ':.¦ :'¦'¦ .v .• "vi' ¦'¦¦ ¦¦' ¦ . ¦ .. .

•¦

MB,

|'I

:7!j'Í^7

7 ;:v,"'i.:

'V. t7i'v7:' \ 7'"'N

7. '^S*-'^-.!!' "7S. S_$iI_t; :V

77: ym
. I :

¦•¦{•' .. "tvv.... '

Hfl

Pf::-v

:7:'.¦•¦ -

Wm
,,.syyíi>'

7 '...'.-'¦
Efflsfflif
SisESS*. ''••

SMS

-. ,:

ova, e quando de Junho a Julho as çommunicaç .es dos
differentes depósitos de água se acham catadas, os açu-
cies, as lagoas, os poços, os banhados conservam nao só
peixes de água doce, como muitos do mar, que nio des7
cem a tempo. E' d'este modo que todos os depósitos de
água tanto do littoral como do interioi do Ceará se acham
em condições de fazerem-se n'elles productivas pescarias
pelo decurso do verão. Reservam o emprego dos tinguis
para os banhados, ypueras ou pequenos poços, seguindo
nas grandes lagoas outros processos menos nocivos do
pescaria} ;'"^:y:'^-:-'''-¦ :
7 Muitas plantas (dissemos nós) são empregadas como

tinguis: as mais activas são o tingui de bolas, tingui-oa-
peta, ou timbó-peba, espécie de magonia, cujas partes usa-
das são as raizes, casca e lenho^amassados ou quebrados.

(Os pescadores dentro d'agua ou em balsas batem
o tingui com água dentro de uma vasilha de páo: a água,
que se torna espumosa, vão lançando ao poço e conti-
nuam até julgarem sufficiente. Seguem o m°smo proces-
so com o barbasco ou tingui da praia (jaeqúinia armil-
laris), que vegeta somente nas immediações do littoral).

Nas vizinhanças das serras de vegetação continua
usam do pucahi (pkyllantus), do jaborandi (otionia), que
obram com violência mesmo em águas correntes e são
comparáveis em efficacia ao camptosema fluminense itím-
bó de raiz.)

São estimados, como ichtyotoxicos enérgicos, a tini-
baúba ou tamboril (enterobbium), cuja casca é a parte
procurada: o araçá de tinguijar, espécie àG'diospyro$, de
qué tomam a rama. Menos activos se dizem o guardião'(iyryonia);ro 

tajujà (sicyos); a catáia, o cipó de macacos
(stenolotáum velutinum. Bth.) denominado tingui (le pi-
ranhas por supporein-no affectar especialmente aos m-
rasálmos; a casca M sapindus comestível (pitombeira}; a
casca e fructos do sapindus desvaricado; a rama da ja-
tropha, que produz a gomma elástica; a de uma espécie
de canavaUia (fava de rama). Em terceiro gráo de effi-
cacía collocam os Cearenses ao mossambê, a herva mol-
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ra, e a uma especie de polygonum, que chamam fumo
bravo. ?;#a kM v ¦ ¦ .'¦ I^IlS^m .^fâc

0 tingui de bolas passa por ter a propriedade de
álimpar as águas dos poços, as quaes depois de seu em-
prego tornam-se claras, límpidas e potáveis. Esta planta
parece pois ter as qualidades do nirmuli da índia (stryr
chnos potatorum. L. f.), de que usam os fructos contu-
sos, para fazer precipitarem-se as impuridades da água
e torna-la própria para beber-se: da nossa magonia po-
der-se-hia empregar a raspa, a serragem ou o lenho
amassado. .."¦. k ¦ '.,¦- ú : I

A< . Os tinguis tem quasi todos a propriedade de fazer
espumar a água. Em alguns d'elles, como no sabonete e
na pitomba, está demonstrada, a existência de saponina.
E! a este principio ou a^oütros do mesmo gênero, que
devem as soluções vegetaes a qualidade de espumarem,
como água de sabão, quando batidas.

Parece que existe a saponina em algumas cucurbi-
taceas; e a momorclica do Senegal, planta perfeitamente
acclimadae commum tf§ Brasil, tem a serventia de ve-
getal saponifero nas mãos das lavadeiras: a macèradados
frnetos cia bucha, agitando-se, espuma muito; e é, depois
de bem espumada, que tomam como purgativo o liquido
restante. Ás partes novas e a casca da timbaúba espu-
mam tambem e são empregadas para substituir o sabão.
Será pois a saponina o principio tóxico d'estes tinguis?
Só pela analyse chimiça pode se decidir esta questão, tan-
to mais importante, que, se verificássemos a existência de
saponina n'estes e n'outros vegetaes nossos, adquiririam
elles grande valor, como plantas industriaes. Os fructos
dos sapindus, empregados de tempo immemorial na índia,
são objecto de commercio. §s cascas saponiferas de Pana-
má, de Quillay são levadas pelo commercio ás fabricas
européas. E' de crer-se, pois, que as plantas saponiniferas
do Brasil se tornem tambem objectos de commercio. Pode-
se suspeitar a existência d'esse principiq, além dos vege-
taes já citados, no lim&oútiho (myrsi?iea), em polygalas
(pacaris), nas semridacas denominadas pacarivás, na mon-
nina das serras dos sertões do Geará, nas bonanias (sa-

>f-í-v

''¦'.-

}:<P

m¦* -'-.p-f
'' fc-fcw

WÊÈ

A. 
'¦' 

¦ :fc'
.**-.-,:¦ .. ¦¦¦¦'¦Af.-..iri--s*: ¦-'.- ¦ '¦¦'¦ -•¦-: ¦ ¦¦• >-«- '..-.-¦ ¦ ',.:¦ -fc '.. 

Si . '¦' : ¦. - .
. . . ¦ , fc ! fcfc fcfc v; -- < ¦ . ¦• :.vS

' A".- ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ -'¦ .*'
fc. - ;. ' 

t 
'¦ '.yy..,:"'¦*."¦.' :'¦"; -, -fc.-'fcfc*.r'

'fcfcfc'" 'fcA 
fc ' 

v* -í 5 > i > 
"^

' '-.'.-fc ¦ :'*.'">fc--' :-, fc.,."¦.:--.'-.-•¦.;...--.'• :i ¦:¦ .».¦

" 
fc • 

'¦• 'fc

fc- A .'-'.- * ,

T-."fc.!--

•' '. . ' ' ' fc ' 
'" 

.
..v .*''¦¦ ¦'*¦¦¦ '¦¦' ..'¦ ¦ 

P- ¦¦' '. .-./',>';, 
r 

¦'¦'-.¦ y* ' 
' fc-,.

-." P ¦'¦.:'¦:'



..Jlftfl
ütte ' 

;
te 

¦¦ 

te

te'1., 

; 
'¦

m&m
SI

tete

//'tete-

HU''',

v;;í'^)Mtetete.' 
te, .;'¦;-¦

m.%ò;

boftetes de cipó), íià reisséláa smilacina (cipó dás lava-
deiras ou herva de Santa Eugenia), em algumas espécies
iíesohnumrcèstrúmeacnpUnus.

A classificação de ich+yotoxico não deve fazer sup-
por, que os tinguis sejam nocivos a toda a sorte de am-
mal: mesmo aos peixes muitos d'elles, mesmo dos fortes,
hão matam é somente entontécem. Alguns tinguis são plan-
tas forrageiras, como a maniçòba, a fava de rama. Os
fructos do diospijros, que são empregados para tingmja-
das no Ceará não são comestíveis: ha porém uma out ra
espécie do mesmo gênero, cujo fructo denominado mar-
melada é appetecido pela gente dos Caryris.

Como vegetaes veneniferos, citamos já ^Upiama, w
cuja raiz a casca compacta efriavel reduzida a pó deixa
perdèr-se por lavagens successivas os principios tóxicos,
qué contém. Estes, se não sâo de todo extrahidos, obram
como irritantes, rlMerminánd^teproducção de uma gas-
tro-enteritis, com enterorhag||á'onde pôde vir como snr-
seqüência o emaciamento,|pteâsmo e a morte. A fan-
nha da raiz dé míMo^p
seiroi qué. ingie^^M
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jptts&i, um alimento gros*
0.___.w Ja com o leite. Já iíâ referi-

m^tobemiip^^Blíecedentes ás mucunans, coto-
nhas ^^^s||)ÍiíiÍ|iâ(eras de cujas raizes e sêmen-
tes éxtrahe-se puríssimo tÉflO:A aselepiadea volúvel, que
conhecem no Ceará pelo nome de angélica de rama, por-
amor do cheiro activo das suas flores, e de mata-cães por
ser venenosa,li sclüàwtia mulUflora.U.,e&ti no caso dos
jáeãtupês e müéunans; é pelos mesmos processos extrai
hé-sé amylo atóentar de suas raízes tuberosas.

Dentre os gêneros de plantas venenosas, citaremos
apenas, como representadas na flora cearense, as andiras,
que são narcoticaS-aeres; os abrus. de sementes veneno-
sas e excessivamente irritantes; as sinmrubas, cuja casca
passa por ser narcótica; as tephrosias, das quaes um a
espécie que vegeta na região Jitjoral, o anil brabo ou
tingui de Cayenna, é empregado mmo ichtyotoxico; as
rawolfias; as mimosas e acácias, cujas sementes passam
por venenosas, e em alto gráo as do angico, e cronha-criz.
Testa ultima, a vachellia, acredita a gente do Ceará, crue
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a ingestão da infusão ou decocto brando da raiz' (parte
da p. dotada* de pronunciado cheiro alliaceo) destróe os
efeitos nocivos das sementes; tradição que menciono, por
ser commum a outras mimosas, como os caaiús, juquiris,
e ao juquerionano no Rio. Ora como a raiz da espon*
geira óu cronha-criz é tida em conta de alexipharmaca,
parece-me que aquella crença popular procede de haver-
se assimilado o envenenamento com o empeçonhamento.

Mencionaremos ainda entre as plantas nocivas do
Ceará a coerana, sapótacea leitosa indeterminada e veneno
miiftó acre; o. imbú-im ou ximenia; a sesbania dos lagos,
qufí passa por canicida"; o sapinãas comestível, deletereo
ás aves de criação; o pereiro; o manacá; e a jurema (mi-
mosft), que parece representar entre nós o papel do pan-
gofna íií0&ffffA^f - Aa: - §Aa1

: Sendo na provincia freqüente o apparecimento da raiva
eanfna, o meio prophylactico, com cuja efficacia contam
os Cearenses, consiste no emprego de venenos vegetaes
|>ara matar os cães. Algumas plantas dão produetos que
são ;empregados com este escopo. Existam espécies do
gênero úmphalobium no Ceará; não são as que no Rio
de Janeiro empregam-se como canicidas; lá porém ne-
nhuma das nativas é usada para semelhante fim. Servem
para isso as sementes do angico, os fruetos daspaMcoa-
f^^ da herva da costa (scliubertia), as folhas pisadas da

>&rahiba.
São no Brazil genéricos e applicaveis a grupos de

an^as venenosas os termos timbó e tingui, empregados
tanto pára designar as plantas ichtyotoxicas, como os ve-
geíaes, que usados como forragem produzem entoxicação:
e taes são no Rio algumas espécies de cardiospermum.
tlm!|ós de rama, que affectam ao gado vaceum e caprino,
e no Ceará ò tingui, espécie de hyma. muitíssimo com^
iiium nos baixios. Além (Testas, que são propriamente
deieterèas,lia vegetaemque se tornam innocuos pelo suetu-
dísmo. Está n'este;--0h o canudo do $ lago, mata-cabrâs,
èBpecie de calonyction. que tem muita affinidade com a
planta desçripta por Martius sob o nome de iporrwa fis-
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iulosa, e de que differença-se por ter as folhas em am-
bas as faces pubescidas e as sementes pilosas. Como vé-
getal toxiféro, affecta especialmente ao gado eabrum. Os
cavallos adquirem o suetudismo d'esta sorte de alimento
e comem a sua rama durante o verão: quando porém não
estão acostumados,'produz-lhes diarrhéa, narcose e morte.
As vaccas e cabras em estado de gestação abortam fre-
quentementé pelo seu uso. A iguaes accidentes estão sit~
jeitos os animaes, qae pascem a rama da^poman capri-
pede ou salsa. A esta affazem-se porém com mais facíli-
dade; e chamam-se'.mesmo salseiros os que costumara
nutrir-se com as suas folhas e hasteas herbaceas,— Além
destas duas convolvulaceas, na lista das plantas forragei-
ras suspeitas, contam-se no Ceará a maniçoba (jatropha
da gomma elástica), cuja rama verde é innocente, e opera
como noxia desde que murcha: a rama do juazeiro, que
sótê bem supportada pelos animaes crescidos: ás portu-
laças, que são purgativas e passam em toda a proviticia*
por venenosas. Nos primeiros casos, e especialmente para
com o juá, suppoiiho que se deve adoptar, para explicar
a acção perniciosa destes vegetaes, a opinião do Dr, Ca- "

panema o qual acredita na producção do meteorismo,, como
causa da morte. A propósito da maniçoba póde-se pôr
ainda a hypothese da formação de algum principio tóxico
por fermentação: quanto ás beldroegas, e mais ainda a
respeito'da salsa, creio que é a diarrhéa produzida por
esses alimentos a razão sufficieiite do seu perecimento.

Não é porém pela falta de plantas forrageiras no
Ceará, que os animaes vão alimentar-se com essas plan-
tas nocivas; mas'pelas condições especiaes em que ellas
vegetam. Os mororós (baukmias), que são a melhor for-:
ragem para o gado yaecum, desfolham-se logo que cessam
as chuvas, e bem que as suas folhas seccas não hajam per-
dido as propriedades nutrientes, ellas estragam-se pelo
chão, e o calor secco as reduz a pó: está claro que nin-
guem as colhe para reserva; nem procuram disseminar a
planta pelos baixios frescos, onde poderia continuar a ve-
getar durante os primeiros mezes do verão, e revestir-se
outra vez pelas chuvas de Outubro a Novembro. O páo
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branco, as espécies de mimosa, que denominam cebiá é
malícia do gado, estão no mesmo caso, etc,

Porém n'essa época em que as eatingas se acham com-
pletamente desfolhadas, o calonyction, que vegeta gregario
nos ypus, a salsa que alastra com a sua rama os areaes
frescos dos leitos dos rios offerecem aos a,nimaes alimento
verde, que elles então preferem: d'ahi os accidentes. O
oieio de obvia-los é destruir todas as hervas nocivas fe
cultivar nos baixios as plantas forrageiras. Entre estas
merecem menção a teleianthera polygonoider o stephano-
physo asperulo. o dipteracantho meloso, uma espécie de
hastardia* que chamam melosa de gado, a cynophalla, a
eanna-fistula (acácia), o umary, espécies de phaseolus, ca-
ncwalUa, cratylia, que denominam feijão de pombas, favas
dé ramarcamaratuba, rama de prata, etc.

(Destas considerações resultaria que a fazer-se, algum
dia, a cultura das plantas forrageiras, deverá ella ser execu-
tada com as do paiz, que são em grande numero e se
prestam a uma escolha fácil, tanto das gramas que possam
dar feno, como das hervas, ramas e mesmo arvores. O Dr.
Capanema prepara um trabalho sobre este objecto, cujas
conclusões são exactamente as mesmas, que as minhas.)»

(Continua)
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Ao mesmo tempo que proscrevia a metrópole a aber-
tura dè tyj)Ographias, a ereação de associações litterãrias
é seientificas, o estabelecimento de livrarias, obstava tain-
bem todo o progresso nas artes e nas industrias* ?

Tinha ciúmes e receiava que com esse desenvolvi-
mento* o Brazil estivesse se preparando para a sua eman?
Cípaçâo politica.

iS, na verdade tinha razão*
A: poesia e a arte commeçaram a quebrar o jugoco-

lonial; inspiradas: pelo patriotismo lançaram no espirito
publico os germens da mossa futura regeneração*

A inspiração artística andou mais apressada que o
plano dos politicos; sonhavam talvez os filhos da arte com
a independência do ninho pátrio antes dos açontecimen-
tos pipliticos haverem demonstrado a resolução d'essè im-
pcfílàté proitena. (1)

..-- y - í tf ¦ ¦ ¦ < "• ', 
ú

f .' S ' ;::.
¦' •¦¦ Vc. . ¦' . h* ¦**¦•* 7..' ¦ '.»¦¦'¦ --f e-t ' .' ;'.;•*.-- ¦¦., ¦ . -y-: *?.'¦***

<f* i^Msm

(1) DiivMowirade Azevedo* Valentlm da i^
visti«o rto8tltttto Histórico • Gwgrapfaieo Brãzüeiro 1869. Pâf.
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As sublimes melodias de Mozart, de Bellini e de Bee-
thoven são tão bem ouvidas como admirados os celebres
quadros de Rubens, a Transfiguração de Raphael, as Ma-
donas de Corregio e o Cenaculo de Leonardo de Vinci;
deleita tanto ler-se o poema de Camões, como cori-
templar-se a Adultera de Bernardelli ou a Venus de
Milo. A poesia, a musica, a pintura e a estatuaria estão
intimamente ligadas; ao lado da historia e acompanhando
os séculos, faliam ás gerações que se succedem a lingua-
gem da rima, do som, da côr e da linha, que, sob o pon-
to de transmissão de pensamentos, faz da humanidade
uma só familia.

Se durante os tres séculos, de que nos occupamos,
o Brazil dispoz de homens notáveis nas lettras e no
púlpito, tão eminentes como os mais eminentes da culta
Europa, tambem os teve nas artes com igual merecimento.'"',':Ne 

sutor ultra crepidam* Medico e não artista, cer-
tamente não vimos fazer a critica das artes da nossa que-
rida pátria.

Simples narrador, exporemos apenas succintamente
o que houve n'e'sse sentido nos tempos coloniaes do Brazil,
fazendo, outrosim, apenas ligeiras apreciações. ^

Quem estudar o movimento artístico colonial do Bra-
zil, terá forçosamente necessidade de visitar os monumen-
tos dos Jesuítas e das ordens religiosas, porque, como na
instrucção publica e na litteratura, foram esses padres quasi
que os únicos que as cultivaram e ensinaram, como bem
diz Pedro Fabro: «Logo que o christianismo rompeo, na
exuberância da Fé, no seio maternal das Catacumbas, a Arte
assumio um imprevisto e novo aspecto. A Egreja tornou
se para ella a grande restauradora e inspiradora liberal.

Provoca a manifestação do gênio e auxilia na mani-
fèstação da sua obra."

O novo e velho testamento, onde os primeiros christãos,
na Roma subterrânea, copiavam aquellas expressivas
pinturas, admiráveis de tocante singeleza, que lá se con-
templam como ainda exhausta a senha perseguidora, ín-
»uflam o hálito de Deus ás Virgens de Murillo, ás Ma-
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donas de Raphael, ao juizo Final de Buonaroti, como an-
teriormente á Divina Comedia de Datíte.» (1)

Os Jesuítas que exerceram, cultivaram e professaram
as artes liberaes ou mechanicas, com grande proficiência*
aproveitando-se da grande aptidão e talento verdadeira-
mente artistico dos Índios, diz o P. Charlevoix, na sua
lílstoria do Paraguay. lhes ensinaram as artes de dou-
rador, pintor, esculptor, ourives, relojoeiro, serralheiro, car-
pinteirò, marceneiro, tecelâo e fundiclor, e tão habilissimos
se revelaram que edificaram as suas egrejas, á vista dos
riscos e plantas que se lhes apresentavam, não sendo ellas
inferiores aos mais formosos templos da Hespanha e do
Pérú, pela belleza, construcçâo, • riqueza e bom gosto das
pratas e ornatos. 7

Tão hábeis se mostravam para as artes os Índios,
diz ó P. João Daniel no seu Thesouro do Pará, que bas-
tava dar-lhes a matéria prima de que esses objectos erão
feitos, e um simples modelo, para que elles fizessem outro
de tal modo semelhante, que difficil seria distinguir a sua
obra do modelo que lhes fora apresentado.

Guiados pelos jesuítas foram os índios os construc-
tares dos bellissimos templos das Missões do Paraguay,
o das magníficas estatuas encerradas n'esses templos.

Segundo o Snr. Monglave, estes artistas erão negros,
escravos dos jesuítas, que os mandavam instruir na Itália;
entretanto, o Snr. dezembargador R. de S. da Silva Pon-
tes em um programma desenvolvido na sessão de 17 de
Março de 1842 do Instituto Histórico e Geographico Bra-
zileiro, considera terem sido artistas os próprios índios.

—Onde aprenderam e quem foram os artistas que
fizeram levantar os templos dos jesuítas em Missões, e
fabricaram as estatuas que alii se acharam collocadas?
Eevista Trimensal de Historia e Geographia. Tomo 4.#
1842, pag. 65. ..'.777.7

Cultivaram sempre os Índios as artes com muito
gosto. ff. ssé sentido refere o Snr. Dr. Oliveira Lima:
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'yy (1) Pedro Fabro. O symbolo e a arte na Egreja Catholica. Re-
yista Catholica 15 de Fevereiro 1398;
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«No terreno da arte legou-nos este segundo factor do pro-
dueto nacional as variegadas ornamentações de*plumas e ai-
guns interessantes exemplares cerâmicos como os vasos e
pratos da ilha de Marajó, cujos caracteres figurativose sym-
bolos impressos aceusam, segundo foi observado, nptevel
parecença com os hierogíyphos egypcios, mexicanos, chi-
nezes e indianos, e que para alguém pode por ventura, e
para outros seguramente explicar-se pela base commum
de civilisaçâo amarella, que s^ftãq como traço principal
pelo menos como feição subsidiaria encontra-se, ou pre-
temle-se encontrar n'aquelíes differentes centros de cuí~

i - Mi ¦ ¦ '"' ''...;.-

tura.
Os objectos cerâmicos americanos s&o singularnieiite

análogos aos dos povos orientaes, pela capacidade e mo-
delo, alem dos ornatos. Distinguem-se sobretudo pelo bem
copiado da figura humana, chegando alguns dos seos de-
senhos a constituir verdadeiros retratos de uma extraor-
dinaria semelhança. Dá-se o mesmo com as estatuas egy^ías
quOj não trahiüdo a belleza ideal das esculpturas gregas,
salientam-se pelo realismo da sua execução.

Para alguns archeologos, entre outros o distinetoes-
criptor francez, M. de Nadaillac, a semelhança de capaçi-
dade,. modelo e ornatos entre os vasos americanos e os
do antigo continente, não basta para sobre ella assentar-
se com verosimilhança a communicação entre os habitantes
do velho e novo mundo. Se aquelles trabalhos cerâmicos
apresentam analogia* será sobretudo porque, sendo os
antigos habitantes dos dous hemispherips idênticos pela
estruetura óssea e pela intelligencia, deviam consequen-
temente elaborar os mesmos desejos, eguaes pensamentos
e análogas concepções; conhecer as mesmas nècessida-
des da vida e empregar os mesmos m^eios de sati^fa-
zefcas.» (1)

Os exemplares cerâmicos de Marajó, continua a con-
siderar o auetor do—Pernambuco e seu desenvolvimento
histórico—são semelhantes pela composição e factura aos
¦¦. ¦ % te,'.

(1) Dv. Oliveira Lima. Aspectos da litterütiira colonial brazi-
l«irapBg.466.
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mcontrados nos mounds da America do Norte, e pela sua
decorarão distinguem-se da grega e da romana por não
usarem os artistas dè figuras lascivas. Approximam-se da
oriental pela fiel representação da realidade physica, es-
peeialmente do rosto humano, notando-se ainda que a ma-
iieirae expressão das estatuas egypcias e hindus, em suas
exhibições budhicas, alem de .pormenores de vestuário e
outros,' encontram-se em documentos nao só antigos como
(los mais modernos do novo mando, como os de Palem-
quo no Chiapo. v

i O sábio Augusto d 3 Saint ílilaire roferindo-se a ha-
bilidade dos Índios para as artes diz: «Les églises des
villages, construites et peintes par eux, moiitrent ce dont
ils peuvent devenir capables et j"aiencere une prouve de
Teor habilite, j 

'ai vu dans la chapelle de S. João le Gloria
ei lo Credo, écriís ávec tant de perfection que ce n'est
quxiíi regardant de três près que je me suis convaincu .qu'ils
V.étaient pas imprimes. (Test Foirvrage d un vieil indien
quí ..íempli dans le village le.3 fonctions d ecrivain & Fun
de titrés des anciens cabikles, et qui parait tròs bien se-
conder 1'administaation.» -

te «On voit encore dans lamême chapelle quei ques ima-
gesde saints sçulptés par le cordonnier du village qui
ne se sert d'autre outil que dun couteau, ce ne sont pas
des chefe dxeuvre sans doute. mais ilfaut. songer que cet
liCKinme n'a rien appris et qu il n'a vu que quelques mo-
deles imparfaits.» (1) te

Cultivavam os indios uma arte especial, a arte da or-
naméntação de pennas.

¦'J' /_''¦- .'¦*.,'¦¦¦ • ¦' -te f. :. ¦ ¦' 'V '¦ '' '.'-....., '......;'.'.;;...„¦

te Era de tal modo numerosa a variedade de pássaros
de pinmagem que os indios achavam uma immensa quan-tríade.dè pennas pari fazer ornamentos de todas as qua-lidades. Ainda hoje são apreciados os bellissimos traba-
Mios de pennas de vestuários e de instrumentos de mu-
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'1) Auguste de Saint Hilaire. Voyage a Rio Grande do Sulmm
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sica e de guerra, e utensílios domésticos preparados pelo?,aborígenes do Brazil. (1) v l
Os primeiros colonos portuguezes, á imitação dos

selvagens, construíram as suas habitações, de caracter quasimilitar, verdadeiras trincheiras cercadas dô fossos destiL
nadas a os abrigarem dos attaques dos indios. k

Com o augmento da povoação as construcçoes foram
se transformando, tornando-se mais com modas e elegantes*
; A habilidade dos selvagens casa bem com a sua im-
previdência, elles não sabem tirar partido para seus in-
teresses; é uma espécie de instineto que os excita, como
o da formiga, o da abelha. *

Demos; a palavra ao saudoso e illustre Alagoano o
Snr. dr. A. J. de Mello Moraes, para que o encanto do
seu estjdo venha amenisar a aridez da nossa linguagem

a O Snr.. dr. Mello Moraes, apreciando as artes nò|
tempos coloniaes do Brazil, diz: Nos tempos coloniaes ti
nhamos artistas, que abasteciam e satisfaziam com os seií|
trabalhos as necessidades publicas ;e hoje as próprias rua$
que conservam os nomes das artes que n'ellas se trabalha-^
ram, para revelar á posteridade o progresso d'ellas entre
nós, apagaram-se para se perpetuar a memória de indivi-
duos, que pouco _ou nada fizeram em proveito do paiz.» (2)

E, continuando p erudito auctor do Brazil Histórico
refere: «Na Bahia, Pernambuco, no Rio de Janeiro e em
Minas Geraes, os artistas ourives primavam em artefactos
de ouro e prata, e na fabricação de caixas para rape; ;è
ainda hoje em Pernambuco as fabricas de cascas de tar-
taruga são procuradas por brazileiros e mesmo por es-
trangeiros, com preferencia ás que nos mandam de Eu-
ropa. ¦;' ^^^0^^^^^$^^, ¦ ||f

As pedras preciosas, desde o diamante até o griso-
lito, e mesmo o granito estão lapidadas e trabalhadas pe-
los nossos artistas, e ainda vi na Bahia em 1839 uma
pedra, sobre a qual o artista estendia o ouro e a prata
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U) Dr. Eduardo da Silva Prado. L'Art. Le Brésil on 1889
pâg. 519. -

(2) Dr. A. J.de MelloMoraes. 0 Brasil Sócia! ePolitico. \ »g.54-
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para o reduzir a lâminas conhecidas por pão de ouro e de"prata, 
com que se douravam os templos e os objectos de

luxo; hoje vem tudo de fora e falsificado!» (1) _ 7
tivemos tão abalisados mestres em niusica, eliz o il-

lustrado auctór do Brazil Reino, que o celebre Marcos An-
i tonio Portugal ficou sorprehendido em presença dos nos-

; sos insignes padre José Maurício Nunes Garcia e do baixo
| profundo João dos Reis.

PU 7 Tinhamos os não menos celebres Manoel Rodrigues*** da Silva, Salvador José* José do Carmo, Manoel Joaquim
e Francisco Manso.

Em quasi todo o Brazil a musica era estudada com
gosto e proficiência, sendo a das modinhas de urii caracter
paramento brazileiro.

Na Bahia foram celebres Damião Barboza e Mussu-
rarige; e nas Alagoas José e Prudente de Bomfim e An-
Jânio de Souza..
Todos os escriptores do século XVI referem apre-

«eccao dos selvagens pela musica e especialmente pelo
(Biitò, Eram em geral os aborígenes grandes músicos e
amigos de bailar, principalmente os tamoyos do Rio de
Janeiro, que erão grandes compositores de cantigas de
improviso...: '/ ' '

Egual predilecção demonstravam tambem os Tupi-
nambás, que bailavam todos n'um rythmo uniforme, mo-
nòtono, durante vinte e quatro horas consecutivas, por
oceasião de embriagarem-se com os vinhos que fabrica-
vam? e quando immolavam, a meio de erneis ceremonias,
os prisioneiros feitos na guerra. (2)

Gabriel Soares no seu Roteiro do Brazil declara tam-
beiu que: «os tupinambás se presam de grandes músicos;
e ao seu modo, cantam com soffmel tom,, os quaes teêm
boas yozes, mas todos cantam por um tom, e os musi-
ços fazem motes de improviso, e suas voltas que acabam
so consoante mote, os quaes cantam e bailam juntamente
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íl) Dr. A. J. de Mello Moraes. Loco cito.
(2) Dr. OliveTra Lima. Aspectos da litteratura colonial bra-
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em uma roda, em a qual um tange um tamboril em que
não dobra as pancadas, outros trazem um maracá na mão,'
que é um cabaço com umas pedrinhas dentro, com seu
cabo, por onde pegam; e nos seus bailes não fazem mais
mudanças, nem mais continências que bater no chão com
um só pé ao som do tamboril, e assim andam todos jun-
tos á roda, e entram pelas casas uns dos outros», (1)

Fernão Cardim confirmando o que expõe Gabriel Soa-
xes, diz: «Erão entre os selvagens tão estimados os can-
tares de ambos os sexos que, se por acaso tomavam nai
ciladas um contrario «bom cantor e inventor de trovas»
segundo appellida o auctor as cantigas de ausência, re-
pentes èm que celebravam se tanto os trabalhos padeci-
dos nb caminho pelo hospede chegado, como as saudad
experimentadas pelos que tinham ficado, poupavam-lhe
vida, calando o seu imperioso appetite de anthropopha
gos.» (2) ¦ fc. ,

A primeira escola de pintura do Rio de Janeiro teve
o seu berço em 1695 no convento de S. Bento. Obenedictino
allemão Fr. Ricardo do Pilar, qual outro Fra Giovanni de
Fiesole, decorador da capella de Ovieto, como este foi o
fundador da pintura no Rio de Janeiro e o decorador do
convento de S. Bento d'esta cidade. Pintou diversos pai-
neis existentes em diíferentes templos do Rio de Janeiro,
especialmente os quadros do tecto e as paredes lateraes
da capella mór da egreja de S. Bento, representando os
principaes factos da vida d'este Santo.

Dotado de um temperamento verdadeiramente artis-
tico, esses quadros são pintados com muita expressão e
naturalidade.

De desenhos firmes e correctos, de muita felicidade
no colorido, esses quadros apresentam ainda um tom har-
monioso e bello, de agradável impressão.

Não menos notável é a imagem do Salvador collo-
cada no altar da sacristia d'aquelle convento. Segundo o

(1) Gabriel Soares. Roteiro do Brazil.
(2) Fernão Cardim Narrativa epistolar de uma viagem feita

ao Brazil.
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emiiwnte artista brazileiro o Sr. Porto Alegre, «aquella
imagem produz em nossa alma a mais elevada inspiração
religiosa, ha n'ella uma magia incomprehensível de ex-
pressão e harmonia,» (1)

íPessa imagem ha primor de sentimento, expansão
na figura e severo respeito da perspectiva linear e aérea.

Foi seu discípulo José de Oliveira que foi o verda-
deiro chefe da antiga Escola?Fluminense de Pintura.
^¦v:^^^ se admira a decoração da casa d'armas da
Fortaleza da Conceição, a pintura da sala de audiência
d este paço, o tecto da capella mór da egreja dos Car-
melitas representando a Virgem do Monte Carmello, que
está infelizmente estragada, não existindo mais vestígios do
pincel d'este celebre artista.

E' digna tambem de nota a pintura do tecto do pa-
Ia cio do conde do Bobadella, representando o gênio d'A-
merica.

Finalmente são obras d'este engenhoso artista a
pintura do tecto da egreja de S. Francisco da Penitencia
e a; abobada da capella imperial, hoje cathedral, restaura-
da pelo artista Raymundo Costa. Ha nos seus trabalhos
uma certa Correcção irreprehensivel de desenho, sinceri-
dade e vigor no colorido, e uma conclusão admirável dos
detalhes, sem ter caido no amaneirado e pretencioso.

Às suas pinturas attrahem logo a attenção pela bem
combinada harmonia,e unidade de effeito e de luz.

João Francisco Muzzi, de origem italiana, foi um sce-
nographista notável, pintou as seenographias do theatro
Manoel Luiz. ,

João de.Souza, o quarto representante da Escola
Fluminense de Pintura, foi o fundador da classe dos colo-
ristas. No claustro dos Carmelitas pintou grande numero
de quadros.-

Tambem d'elle se admira o retrato a oleo do gene-
ral Silva Paes, existente na egreja da Candelária.

H.
•"*í',V'í;'
*J 

'¦¦ -¦ 
Hx'x:'y'/ ' :?¦!?< '

¦MM* mbM&nmmt »¦¦¦

(1) M. de Araújo Porto Alegre. Memória sobre a antiga Es-
cola de Pintura Fluminense. Revista do Instituto Histórico e Geo-
grapMco Brazileiro 1841. Pag. 33.
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11111/ bem difficil tirar -se um retrato a oleo, e a princi-
pai diíFiculdade consiste ho expectador hão confundir o
retrato com um outro.

O retrato do general Silva Paes parece ser originai
e de uma graça especial.

Seu discipulo, o quinto representante da referida Es-
cola, Manoel da Cunha, escravo de meus antepassados^
depois de liberto partio para Lisboa, onde foi se aperfei-
coar na sua arte. Dotado de um robusto talento, de uma
avidez de tudo saber e de uma actividade invejável, con-
seguio com o seu gênio trabalhador tornar-se um distincto
artista e legar á sua pátria um nome honroso.

Voltando de Lisboa foi aperfeiçoar se com João de Soii-
za,com quem pintou todos os painéis das paredes da egreja
dos Carmelitas. Activo e laborioso deixou muitos traba-
lhos notáveis entre os quaes o retrato do conde da Bo-
badella pertencente á Prefeitura Municipal da Capital Fe-'deral. ,. ; 

'j 
:

E' a melhor de suas obras. Collocado o conde no meío
da tela em pé,' trajado á sua epocha, tem o olhar domi-
nante, a cabelleira basta e abundante, descendo em annei

te *¦ . ',''.;. 'teteísste

s
sobre as espaduas. Estende o braço direito .segurando uni
rolo de papeis, como n'um gesto mandatário; no fundo do
quadro, aberto em dous planos, percebe-se um canto da
Bahia do Rio de Janeiro, com as náos que, de içadas vé'-'.
Ias, vão se demandando mar largo. E' no momento em que
elle executa as ordens de Pombal, expulsando os 'jesuítas
em 1759. (1)

O painel do tecto da capellinha do Senhor dos Pas-
sos, da antiga capella imperial, representando o descimento
da Cruz do Salvador, é outro primoroso trabalho d'a-
quelle afamado pintor.

Ô Santo André Avelino da egreja de S. Sebastião
do Castello, alguns quadros do mosteiro de S. Bento, di-
versos retratos de bemfeitores e differentes painéis com-
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(1) h. Gonzaga Duque Estrada. A Arte Brazileira. Pintara c
Eafeulptura. Pag. ã8.
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DA ACADEMIA CEARENSE 43

memorativos da Paixão, pertencentes á Santa Casa da Mi-
serícordia, são outras tantas preciosidades suas. (1)

Mencionaremos ainda o dourado da capella do novi-
ciado da ordem Terceira de S. Francisco de Paula, con-
sagrada á Senhora da Victoria e os painéis d'essa ca-
pella, representando o orago da capella e os milagres de
S. Francisco.

Foi tambem o esculptor da imagem de Nossa Se-
nhora do Amparo, deum dos altares da egreja de S. José.

•Este exímio artista, gloria de minha respeitável fa-
milia, estabeleceo uma escola de pintura, freqüentada a
principio por doze alumnos, e depois por seis, que como
seu msstre muito se distinguiram.

Não se revelou somente Manoel da Cunha um artista
de talento, mas sim tambem um pintor attrahente e en-
cantador. Dotado de uma grande actividade, tanto se ce-
lebrisou no sagrado como no profano; todas as suas com-
posições são pintadas com arte, tendo evitado sempre a
exageração e a banalidade.

De uma execução fina e delicada, nas suas pinturas
ao se observam nem o emprego de empastamento, nemm

a monotonia do íimaneirado.Applicando tintas vivas e agra-
(laveis, distribiie a luz de modo a prender a attenção no
ponto principal da tela.

Leandro Joaquim, pardo, de estatura baixa e gordo,
contemporâneo e companheiro de trabalho de Manoel da
Cunha, foi pintor e arehitecto afamado. Apresentou um
projecto para a reedificação do Recolhimento do Parto, e
pintou dous painéis que commemoram o incêndio e a re-
construcção d'aquelle Recolhimento; pintou ainda um bel-
lo retrato do vice rei Luiz de Vasconcellos, existente na
capella d'aquella egreja.

Este retrato é muito expressivo, combina exactamen-
com o seu caracter resistente, constante e epigramma-

(1) Dr. Moreira de Azevedo. Biographia de Manoel da Cunha.
Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro 1870. Pag.
$É;Í 2.» parte.
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tico. (1) Com a farda vermelho e ouro, pescoço curto,
lábios finos e direitos, cabello puxado á nuca, olhos azues
espertos, tal foi a' physionomia d'aquélle magnânimo vice\
rei, perfeitamente reproduzida no estylo simples e cor-
rente, despido do amaneirado e desenhado com harmonia
è expressão.

Eaymundo da Costa e Silva, pardo, de estatura ele-
vada e corpulento, foi tambem um pintor e esculptor no-
tavel da sua epocha.

Depois de ter aprendido com seu pae a esculptura.
estreou nos dous presepés do Livramento e Santa The-
reza. Executou uma cabeça de S. João Baptista e decorou
uma vidraça da capella do Sacramento, onde tambem ar-
mava presepés.

Como pintor, pintou o S. Sebastião da egreja do
Castello, a Cêa da Capella Imperial, a Conceição da egreja
do Hospício, o Baptismo de Christo da egreja do Sacra-
niento, alem de retratos particulares.

A Çêa da Capella Imperial é uma brilhante execu-
ção artística. A physionomia expressiva das figuras e a
anatomia das formas tornam esplendido este trabalho. 7

Distinguio-se Raymundo dá Costa como insigne 
' 
co-,'

lorista, tendo sido üm dos fundadores d'esta escola no
Brazil. 7

•¦ • ' • '¦ • .: '7..-..' i' -:¦.:..'¦¦,,- ¦'¦¦- 7 7 
'v. 

. ¦'' 777. -y...:"y.yy- . "'¦¦;.-.¦ v-:. .¦• •'¦ 7.77.7, 777 .;...7>vr.. •••¦ ¦' W,De par com a pintura e esculptura, tambem cultivou
a arte de entalhado^ em que foi famoso. O S. Sebastião
da egreja do Castello, a Cêa do altar mór da Sé, a'Con-
ceição da egreja do Hospício e muitos retratos, são com-
posições que muito o recommendarão. 7

^ Bello coíorista, dedicou-se ás duas escolas, sagrada
e profana, revelando-se n'ellas profundo pensador e pin-;tor religioso admirável. / '

TForam dos últimos representantes da Escola de Pin-
tura Fluminense: Antonio Alves, que esboçou o. retrato
de El Rei D. João VI, pertencente á Academia das bellas
artes, e Francisco Pedro do Amaral, discípulo de Ma
noel da Cunha e do artista francez Dobrei que decorou o

(1) L. Gonzaga Duqne*Estrada. A Arte Brazileira Pintura oEsculptura.
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tecto da sala principal da bibliotheca Nacional, o palacete da
marqueza dè Santos, algumas salas da Quinta da Boa
Vista e o tecto do Paço da cidade. A |

João Leandro foi o pintor histórico mais notável des-
sa epòcha. Activo e dotado deum dom particular em seus
retratos, nos legou umâ immensidade de trabalhos.A. de-
coração do testo da varanda da .acelamação de El Rei D.
João VI, o tecto do altar mór da capella imperial etc, sao
trabalhos muito apreciados (Vesse conspicuo artista.

.ÍÍÍI^ií|'ó|Éèv:ââ suas primorosas 8 composições, e
digno .especialmentede nota o magnífico painel a Virgem
de Morde Carmello. V

A Representando a familia do príncipe regente em ado-
ração aos pés" da Virgem; medindo 32 .palmos de com-
primento e 16 de largura, na parto inferior figuram o.s
retratos em corpo inteiro da rainha D. Maria I, conduziu-
do pola mão o príncipe D. Pedro, e os de D. João VI e
da rainha D. Carlota. A

A parte superior representa a senhora do Carmo,
cercada de anjos, um dos quaes segura uma palma e ou-
tro um escudo, com a legenda: Sub hiam prcsidium con-
fiigkims. Outros anjos guardam a familia real, um dei-
les sustenta uma esphera. com a inscripção—Nostras depre-
cafiones 7ie despidas. a *a

A ocíienta politica veio profanar lima das mais bel-
H relíquias da Escola de Pintura Fluminense. Desappa-
receiam as figuras de D. Maria I, do príncipe D. Pedro
e de" Carlota, sob as camadas dc tintas sacrilegas infor-
tfâÜ Esto attentado artístico, porem, foi reparado em 1S50.
O distineto scenograplio João Caetano Ribeiro, por meio
de agentes chimicos, coiiseguio fazer desapparecer as ca-
lAidas cie betume e surgirem as figuras da familia real;

Esta tela pertence á antiga capella imperial.
Conhecedor da arte, José Leandro soube se aprovei-

tar; de todas as suas qualidades cstheticas... | .
A correcta disposição, em que com habilidade coííb-

ca todos os elementos que figuram no seu precioso qua-
dro, a execução cuidadosamente acabada, não a Ia minut,
| 1 imaginação de um gosto aprimorado, denotam ter sido
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este artista um homem de gênio e de grandes conheci -
mentos artísticos.

te( Os assumptos de todas as'sitjas composições revelam
grande erudição nas historias sagrada e profana. Cuida?
doso atoas ultimas' minudencias, nao pertence á escola do

yfapresio, do trabalhar depressa.
te/ - - Os seus acabamentos são muito regulares e correetos,
manifestando uma harmonia e uniformidade de plano ad-
mira,veis. . : v. . %..

Qual outro Corregio, bem poderia esclamar: âücJiío
sono pittore. "" . '"-' '" '. .

^íanoel Dias de Oliveira Braziliense, denominado o
Edmano r^ortex estudado em Roma, escravo, como em go-".: ral foram escravos todos aquelles que naquella epocha
se) dedicaram ás artes, foi o fundador da aula de desc-
nliò, tendo sido o primeiro professor publico d'aquella arie?
e o primeiro que estabeieceo a escola do nú no Brazil.

Tendo estudado pintura na Casa Pia de Lisboa, matri-
culou-se depois na Academia de Çastella, e mais tarde
foi completar os seus estados artísticos em Roma, tendo
por mestre Pompeo Baltoni, da Academia de S. Lucas. '

Voltando ao Rio de Janeiro foi nomeado professor re~
gio de pintura, abrindo aulas de pintura e desenho em
uma casa em frente da egreja do Hospício. (1)\

Excellente pintor de genero, os seus fruetos e flores
foram muito apreciados, do mesmo modo que os seus tra-
baihos decorativos, em que foi muito hábil.

Na Casa da Moeda se admira uma senhora SanfAnna,
terestaurada ha vinte annos, e na Academia das Bellas Ar-
I tes um Senhor da Candelária, ambas produções suas. Na,

decoração* exhibio-se nos trabalhos decorativos para a re-
cepção do principe regente D. João.

Zeuxis, o celebre rival de Parrhasius, pintou um cacho
de uvas tão perfeito, qne os pássaros vieram debical-o, il?
ludidos pela frescura, côr e forma dos preciosos bagos.

Dir-se-hiá que assim poderia acontecer com os friic-
tos pintados por Manoel Dias de Oliveira Braziliense.
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(1) L. Gonzaga Duque "Estrada. Loco cito.
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Segundo o Snr. L. GonzagaT)uque Estrada, o; seuteiè-

senho se bem ,ne nao tenha ¦ «"¦«•*grido qS é
recção, em compensação é muito feliz no colonüo, q

m^fmm mm ifiiaii
como professor de primeiras lettras em, 183L 

f ffi
Francisco Solano, da ordem de Santo Antônio, toi um

mlPe de grande habilidade, que no seu convento 
^exeeuWmêè ° ittadros de santos'amda J

d°S" 
TUustrou ainda os trabalhos" botânicos do sábio na-

taWtaKto Veto», e foi anctor de «m primoroso
11mmwmm® °seiv f S- i8 Sme-
IppçâO, e de outros não menos bellos. Santa Isme

"Ía 
Vediet-se i^Steecoraüva, tornando-se afama-

l& iStóles de tecidos, »tgf§|||f
áfé& Decorou o convento da cidade de b. Fau o e o

St saehrlstia do cot,*» de Santo Antomo do Em

te:aneiro, «ma das suas melhores P^rLíribuida
De um colorido vigoroso, a l^e^^S

illumihando serenamente a scena e dando relevos de uma
Wn&ck imponência a certos grupos. •

Em um dos cantos se destacam duas cabeças louras
.tenros róntadas com a graça dos grandes mestres da Re-
2 Um gmpo de nuvens e de anjos accompanha as

liZ 
'ckcnlare! dl decoração, produzindo nm eite.to en-

'"'te 
.'conjnncto dos artistas da Escola Fluminense dePin-

W 
'durante 

o periodo colonial-do Brazil, diz o. Snr L.
Sn^^ Duque Estrada, transparece uma nota caracte-
íW&Üi Seus trabalhos, inspirados peja
IÍÈ pS na religião christã, são feitos em comumdade de
v a. singular semelhança no destoe 

gtggg|ffi'Com o fallecimento de, José Leandro f««
ultimo representante da antiga Escola Fluminense ae Pm-

|j Dr. Joaquim Manoel Macedo. Um passeu pela cidade do

Eio do Janeiro, fê' ; ,; |', § 
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nfim1rí.r a colônia dos artistas francezes.
tura, e começou a 

^^^^ para fundar a Aca-;
que «hf <»VL^rtes r 8 

™Ànte 
Jorem da abertura

demia das Bellas «|Jlf§á||: Debret discípulo do ce-

'ÍüíIüíIé ^ mgip P*"» s,
ÍÍ|ÍtfÍl rPSs— mencionar
A sa^to dct Imerador V Pedro o.d—q»e Oa

^pSiilêfiWHiS 
seuaspect0 g

.agradável. SffilSSS Leopoldina é me-'O desembarque da impei atriz u.^cupv
lhor do que o da sagração. -x . ÉYYY

A scena passa-se no arsenal de Marinha A. impe

i • • «EST fSe de perfil, fardado de calções e sa,

braço direito, cuja mão esta apoiada^ cmtura ^
- Ao fundo D. João vae entrar ^Í«|iffiíM

turba de áulicos vêm beijar-lhe a mao, e 
g||gf«|

tido volve a cabeça olhando para o meio Í»^|#|í
ala de cortezãos, á direita as damas de honra, a esquerda o,
altos dignatarios, formam o cortejo. . ¦ 

gggAo fundo estão os coches imperiaes e o morro <w o.

Bento onde 1 formigneiro de chapéos de sol encarnados

PareS^YSSe quadro a côr .encarnada A te ê
distribuída com tal habilidade, que a côr predominante hai-

moSs7perfeitamente.com as suas próprias gradaçoes.
?' admirável a perfeição do movimento das peque-
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- Ü ?« t IPÍÍI11ID„ João VI, a pose ae v.y* 
M^mãÓ a naturalidade

I Ü bem «abado | executado é este Pj" ^
S» pouco s<>W^'^J£££&
geiresas, ^I*Í§|P^llfegiiI As suas

tÜ %£SJJ*£ .Clariamente ua moderna

quadro sobre o estrado do thono, o mau

S^tSiSÜ ôpuleucia de curvas e

^Ü Bb^«S2ST«S5Íd», -a mio descarada
1. SlrliTeo direito estendido segurando o

teV&SAm gesso e baixo .levo 
je 

oruavam

6 "^thto^X ^.eSa^seca e M

fc' -^1 de Arauio PortoTegre. Dotado de grande viva-^f'iÍÍi|p||IÍÍpl^
para Portugal para educal-o, e voltou logo para

zil ainda em tenra edade.

Vl) L. Gonzaga Duque Estrada. Loco cito.
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Pobre, dedicou-se á toreutica, e tantos progressos fez
que era procurado por todos os artistas do Rio de Janeiro,
mormente os ourives e lavrantes que corriam á elle para
obterem desenhos e moldes de banquetas, ciriaes, lâmpadas,
custodias, frontaes, salvas, reliquarios e tudo que deman-
dasse luxo e bom gosto.

Talvez fosse Valentim uma das causas poderosas que
motivaram aquella barbara carta regia de 30 de Agosto
de 1866, que mandou fechar todas as lojas de ourives,
seqüestrar todos os instrumentos de arte, recrutar todos
óe officiaes solteiros, prohibir o officio no Rio de Janei-
roe castigar os delinqüentes com as penas de moedeiros
falsos, porquanto é sabido, e foi sempre constante,
que semelhante carta regia fora lançada em1 favor de alguns
ourives de Portugal, a quem os nossos tiraram o ganho, o
que é claro á vista da perfeição das obras de prata e ouro
d'aquelle tempo, e das lâmpadas e mais objectos que se
vêem em S. Bento, Carmo e Santa Rita, modelados e in-
ventados por Valentim (1)

Fora elle quem primeiro no Brazil empregou o es-
malte no metal, empregando pela primeira vez em um mo-
delo dos apparelhos de porcelana feitos com o kaolim
da ilha do Governador, á pedido de D. João Canço, de-
nominado o chimico. (2)

O sempre lembrado vice rei D. Luiz de Vasconcel-
los deo-lhe constantes provas de amizade e apreço; por
esse magnânimo vice rei foi convidado para apresentar
desenhos para ornamentação do Passeio Publico, que no
seu vice reinado fora creado.

Acceitando o honroso encargo, com o celebre Xa-
vier das Conchas, apresentou os bellos riscos de toda obra
àrchitectonica d'aquelle Passeio.

As estatuas de Apollo e de Mercúrio, os dous pavi-
lhões do antigo terraço, o grupo dos Jacarés que ainda
hoje são admirados, o lindo coqueiro de ferro pintado ao
natural, da sua cascata, os diversos pássaros pousados so-

(1) M. de Araújo Porto Alegre. Loco cito.
(2) L. Gonzaga Duque Estrada. Loco cito.
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bre pedras a despejarem agua pelos, bicos; e sobretudo, /
o celebre menino que vôa sustentando um kagado que vo-
mita agua em um barril dé granito, tendo á divisa.: Sm
uü\ ainda brincando, sãò trabalhos d'esse eminente artis-
ia, que tanto abrilhantou o governo do referido vice rei. ( )XX

Infelizmente não existem mais naquelle terraço os
seus bellos trabalhos ele conchas, pennas e escamas.

Ainda são producçoes suas: o chafariz da rua das
íarrecas, com as estatuas deEcho e Narciso, infelizmente
çmolido, victima como o menino do Passeio Publico da

barbara picareta. ;
Sobre este bello Passeio Publico o sr. dr. Eduardo

da Bilva Prado, dlstincto paulista, em seu apreciado tra-
bllto VArt, insertp no Le Brèsil en 1889, transcreve uma
bonita descripção feita em 1772 pelo viajante inglez Bar-
íov. Esse illustre viajante depois de ter dito que aquel-
se .Passeio era formado de pequenos bosques, canteiros
com verduras, alamedas etc, descreve o seu magnífico ter-
raço na parte baixa do jardim, que domina o porto, of-
ít-recendo uma vista encantadora de suas margens.

Nas duas extremidades d'este terraço acha-se um pa-
YÜhão bellamente edificado, cujas paredes internas são
revestidas dé pinturas.

Os quadros de um d*esses pavilhões representam vis-
tas destacadas ele alguns lugares do porto; o tecto é or-
nado de croisées executados com conchas, e no contorno.
A cornij a representa peixes particulares dessas costas, fei-
tos egualmente de pequenas conchas.

Os lambrequins do outro pavilhão são decorados do
mesmo modo, com croisées, mas executados com pennas.

Em toda a cornij a acha-se representada grande parte
de pássaros do paiz com as suas próprias pennas.

Nas paredes d'este ultimo vêem-se oito pinturas des-
criptivas de oito objectos considerados de maior impor -
tanéía para o Brazil, representando: 1.° Uma vista das
minas de ouro e de diamantes. 2.° Uma vista de uma plan-
ração de assucar e de um moinho que moia. 3.° Uma
vista da cultura e cias preparações do trigo. 4.° Uma vis-
ta de plantação de cactus opuntia, 6.° Uma vista de uma
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plantação de café. ¦ 7.° Uma vista, de uma plantação de ca-
nhamo, e da manufactura das cordoarias (1)

O chafariz do largo do Paço. que era encimado por uma
bella coroa, hoje substituída por uma disgraciosa esphera,
quando era mais apropriada a cruz de Christo Ou as fie-
chás de S. Sebastião, é obra tambem de mestre Valentim.

Devemos mencionar ainda o seu bello trabalho de
entalhamento das primeiras obras da Ordem Terceira do
Carmo, que foram terminadas pelo artista Padua, a obra
de talha da egreja da Cruz dos Militares, o tecto da mes-
ma egreja, considerado ainda hoje como um primor de
arte, o altar mór da egreja do Hospício, e todos os or- v
nanientos da capella mór da egreja de S. Francisco de
Paula. Causam grande admiração as suas bellas lâmpadas
dé prata da egreja de S Bento, Carmo e Santa Rita.

Deleita contemplar-se um oratório original que ser-
via de mesa, quando fechado, e aberto tornava-se taboa
de.mesa com docel, appareeendo as imagens nos seus
nichos. (2)

Foi um mestre de grande talento e operoso, buas
obras são tão importantes que pelos próprios artistas mo-
dernos são consideradas produetos de um mestre de pri-
meira ordem no estylo burrominico. . ¦ v

A elle refere-se o sr. Barão de Sant'Ângelo: «Valen-
tim foi um grande artista, foi um homem extraordinário
para o Brazil d'aquelle tempo e para o de hoje, e o seu
nome deve ser venerado. (3)

Falleceu em 1 de Março de 1813, deixando por dis-
Cipulos: José Carlos Pinto, Simeão José do Nazareth e
Francisco de Paula Borges. Laureado de um nome immoi>
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(1) Dr. Moreira de àzevoclo* Valentim da Fonseca e Silva, j
Revista do Instituto Histórico e GeograyMco Brasileiro. 1869. P„- ,

*r ¦'

235. 2.a parte.
(2) Voyage a Ia Cochi. yliine par les lios de Madóre, de Tene"

riffe et du Cap duNord, le Brésil et file de Java. far johon Bai-
row. Paris 1807.

(3) M. de Araújo Porto Alegre. Loco cito.
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tafr como o poeta latino poderíamos exclamar-«to
vértice sidera feriam.— ..

Sahiram d'aquella Escola ainfor.M. ?f Franco de

lUll, o miniaturista M. J. G.ntil e-F. P. do Amaral' 
Se nos tempos colouiaes do Brazil a pintura foi bem

«•iilenli por artistas notáveis, que illu.straram a Es-

?U, de PMm-a Fluminense, a «çalphin tambem teve re-

presentantes que egualmente honraram ^ artes.
Foi um notável esculptor?Joao vermelho autoi da

imagem da V. S. do Amparo colloeada em uín dos altares
da egreja de S.José.

Este trabalho executado com todas as regras esculp-
turaes muito recommenda o artista. Forão tambem nota-
veis Domingos da Conceição, Simão da Cuníia e Gaspar
Ribeiro, autores das esculpturas da egreja de S. Bento,
e Martinho de Brito quo pintou urifa Paixão da egreja da
Cruz dos Militares, decorou o altar mór da egreja^de b.
Francisco de Paula, e compoz o desenho das lampadas.de
prata massiça das referidas egrejas de S. Bento e banta liita.
Francisco Pedro do Amaral foi o ultimo representante
dos artistas brazileiros, antes da vinda para o Rio de Ja-
neiro da colônia" artística franceza. . . .

Suecessor do grande Valentim, Leandro Joaquim to.i
o mais'celebre retratista de seu tempo. Com José Lean-
riro, commeçou a aprender Francisco Pedro o desenho;
depois continuou com Manoel Dias de Oliveira brasili-
ense, e terminou com os novos mestres francezes, per-
íencentes á colônia artística franceza. que viera para o Rio
cte Janeiro fundar a Academia das bellas Artes.

Estreou Francisco Pedro com uma miscellanea no
Museu Nacional, oferecida ao ministro Thomaz Antonio,
com o fim de ser nomeado substituto da cadeira de de-
senho. *

Intelligente, laborioso e modesto ao mesmo tempo, era

pobre, e para ter meios de subsistência foi trabalhar
com o pintor portuguez Manoel da Costa, no theatro de
S, João.

Mais tarde, foi ainda trabalhar no mesmo theatro

ê

lmMWmi%i:\:

" í hP' '' .

¦if*"' ¦¦¦' •"¦%

-S ' .
•S <é ' x :s\-

A •' i

.; -y :' ¦ *.; 
...¦ »' 

¦'¦ '¦'•' ???' '-%,?'.

* ..¦. 
Xiv.

•¦¦-' 'XiS
¦ - y. :¦¦ :¦(,

X;í'Xy' ?;

".S/X

m

X ' 
.?? ?' 

'¦'":
' 

?-.-,-. ' -* ¦'
y-yyy , ¦

I • WS. il

;

:M

•¦¦:->-<¦'-, 
¦¦••¦

Si1 ",v ¦¦•.?-

v.. . .'>:'

¦¦¦-¦-)

•::;¦ i r-r.

sm

m'SÍ''. C'¦?¦';,

. .. -J'. .''-ii
'$ífiÊB&l

.' S'-
¦ ¦

iII-bÍÍIrbiII



¦-te'-: ms
'-..'."* 

iSte-tev

'..'¦;'¦

^te-^^:.te?f-V-'.-'-*'¦:¦

? 
* ¦ -,'

:.yy*..'-., .v,:-..'' . ¦

wm yyP*$ tev

/tete
tete"

ítetete Í§»
'-

. 
¦.;;*,:¦;.' 11K$£

' '' - -':-;
.: y '" ' 

¦'.'.'

f. te/- 
'.te.

¦

'te te'"'
'

tete ' ¦ 
' 

. (

ÉÉVÍSTA

te 
" * ~ " 'te

,'.'¦''¦'.

'yâ.yyy^yyyy ... i yy

" te'. , te
1, 

' 
'¦ ' 

:,'

te fàfêI ')M
-'..-.;'¦.". ¦:. >te' ' 

! -

, 
"- - ¦'

'¦'''•¦-,. '•.'.

: -te
.- ¦¦ ¥i

'¦'. 

-.'.'¦•¦'.-.'.

-
te-. ¦„: •-.'¦'.'.-¦'"->

: ¦•',- 
;.¦.'','

còm o pintor e architecto Italiano Argenzio. Foi ainda tra-
balhar com José Leandro e com Francisco Ignacio.

Perseverante em 
'teus estudos, chegou a copiar os ara-

hescos de Raphael e^as.ccmoosições de Percier. Foi aue-
tor de muitos painéis.

Alem de pintor, foi tambem dou>'ador, architecto, es-
tuaador, seenographoe. paysagista." (1).

De par com estes afamados pintores e esculptores,
apareceram tambem alguns gravadores ds talho doce,
coábSohéri Eloy de Almeida, que copiou o retrato dePope
gravado por ííoiloway, copia feita em f810r e impresso
na obra—Ensaio, sobre a critica de Alexandre Pope, tra-
duUdoem porlaguex, pelo conde de Aguiar, Rio de Janeiro.
1810 (9) ^

Com a pintura, esculptura e demais artes, progredio
tambem no Rio de Janeiro a architectura."As ermidas de páo a pique foram pouco a pour
co sendo substituídas por bellas egrejas, como a Cruz dos
Militares, que se distingue pela linha exterior da mais

tefll architectura, a de S. Bento em que se admiram in-
tenormente verdadeiros primores de estylo barroco. ;

En 1735 commeçou. a ser erigida a soberba egreja
da Cruz dos Militares, em granito do Rio de Janeiro, sob ;
os planos do general Sá e Faria, auetor da fachada da
cathedral de Buenos Ayres. í | _ . „, .

Em 1751 o governador, depois vice rei Gomes Freire,!», y >

de Andrade, mandou construir o magnífico aquedueto, que
lba as montanhas de Santa Thereza e Santo Antônio, so-
berbo aquário de estylo romano, infelizmente profanado
por uma desgraciosa linha de bonds eiectricos, e por una

serie/de casinholas bizarras, que vieram destruir as suas

duplas arcadas;
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(1) M de Araujo Porto Alegre. Francisco Pedro do Amaral.

Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro. 1856.

Pag'(2)M. 
de Freycinet: Voyage autour du monde sur les cor-

vettes L»3ürante ei Ia Physioienae. Paris 1825. Vol. I pag. 215.
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| A egreja da Caridelaria do Rio de Janeiro, que já é
um primor artístico, na qual são admirados os bellissimòs
painéis do talentoso artista Zefirino Costa; os prophetas
de tamanho natural, de um tom fresco especial, de um co-
iorido táo expressivo que parecem ter sido copiados do
originai; í| , fí

David com a sua harpa, só falta dedilhal-a, so fal-
ta arrancar sons, para serem apreciadas as suas bellissi-
tm melodias; -'te;

Os painéis do tecto do corpo da egreja, dos retabu-
los lateraesv e tantas outras composições qüe enaltecem
deveras esse magestoso templo.

Se da pintura passarmos a estudar a sua rica esculp-
tura, e merecedor dos maiores encomios o operoso e
distineto engenheiro Dr. A. de Paula Freitas. Todos os
altares revestidos de mármore de variegadas cores, de um
estylo elegante e mixto, correspondem certamente ás ac-
tuaes belllissimas pinturas eesculptdras, á riqueza e gos-
to da sua antiga e bella architectura exterior.

O conjuneto d'esses primores artísticos contribue para
tornar esse. sumptuoso templo o primeiro e mais impo-
nente da Ameriôa do Sul.

Essa egreja commeçou a ser èdificada ém 1775, se-
gundo os planos do General Roscio.

Como diz o Sr. Dr. Eduardo Prado, em seu citadoTfcminoso artigo, UArt, a arte dos jardins, em um cli-
dVquente e rico de vegetação, devia ser mais do que nun-"fei/;o complemento da architectura.

Entretanto sacrificou-se pouco a sombra aos effeitos
da perspectiva, que são encantadores.

Não foi só no Rio de Janeiro que as artes tiveram
um tal ou qual desenvolvimento; na Bahia foram tambem
olías representadas com certo brilhantismo.

. Sobresahiram o pintor José Joaquim da Rocha, que
pintou as cupolas das egrejas da Conceição da Praia, de
Nossa Senhora da Palma, e outros. Seus discípulos Anto-
nio Pinto, Antônio Dias, Lopes Marques, Nunes da Mat-
tâ? Souza Coutinho, José Theophilo de Jesus e Antônio
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Joaquim Franco Vellasco deixaram preciosos trabalhos, que
muito o& toem recommendado.
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A rica e hospitaleira provincia de Minas Geraes, tam-
bem foi o berço de artistas notáveis como o illustre padre
José Joaquim Viegas de Menezes, que alem de ter sido um
profundo conhecedor da arte Typographica, e de ser o glo-
rioso fundador da imprensa mineira, foi tambem gravador
e pintor de grande merecimento.

O seu quadro de S. João Baptista, os retratos do
Bispo de Marianna D. José da Santíssima Trindade, do
Bispo de S. Paulo D. Matheus* de Fr. José-Mariano da
Conceição Velloso, do governador Manoel de Portugal e
Castro e de outros, são composições que attestam o bom
gosto, fiel execução, e conhecimento perfeito dos princi-
pios os mais rudimentares da arte de Velasques.

Entretanto a arte mineira não correspondeo ao valor
das obras estimaveis das suas lettras, apezar das ricas
egrejas construídas pelos jesuítas, magnificamente doura-
das e decoradas com estatuas polychromas.

Os viajantes que percorreram o Brazil em investi-
gações scientificas, durante a residência de D. João VI em
sua colônia, fazem ligeiras referencias artísticas.

O sábio Augusto de Saint Hilaire conta que o pa-
lacio do governador em Villa Rica, era decorado de pin-
turas nas cornijas e de tectos apainelados. As vivendas
dos ricos proprietários, apezar do pouco guarnecidas- de
moveis, concentravam comtudo o comforto nas camas de
cortinas e colchas adamascadas, e nos macios lençóes bor-
dados de renda.

O gosto artístico era revelado nas grandes figuras e
arabescos pintados nos tectos, que condiziam com as por-
tas de hombreiras imitando mármore. (1)

V Entretanto, esse florescente Estado foi o berço de
pintores e esculptores notáveis: o estatuario Antonio José

ffiwjfcragB

XyXXXrX.

(1) Dr. Oliveira Lima. Aspectos da litteratura colonial bra'
ailaira.
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dA Silva, alcunhado o—Aleijadinho, o pintor José Joaquim
da Rocha, que deixara a suâ terra natal, retirando-se para
a Bahia, onde celebrisou-se e fundou uma Escola Artis-
tica, da qualsahiram famosos artistas, e Valentim da Fon-
seca, o insigne esculptor e cinzelador, que tantos e tão
preciosos trabalhos executou no Rio de Janeiro.

Refere o sábio naturalista francez Augusto de Samt
Hilaire que a egreja da cidade de Caeté, em Minas Ge-
raes, era um monumento notável pela sua antigüidade e
opulencia. Dedicada a Nosso Senhor do Bom Suecesso,
foi começada em Í818, tendo se expendido até essa época
Ú&ifflfc tocados. .

ConstruMa de pedra, é bastante elevada; sua navee
muito larga, conta 47 passos do altar mór á porta da en-
trada; os seus altares lateraes têem uma direcção oblíqua;
a balaustrada que cerca a nave e a separa do sanetuario
Ade jacarandá preto, á.imitação de ebano.

fc Sobre a porta de entrada ha uma tribuna vasta. A
sachristia tambem espaçosa é muito aceiada.

Toda a egreja é bem illuminada por doze janellas, e de-
corada de dourados, de muito; bom gosto. As pinturp*
na abobada e as estatuas dos santos dos altares são as
melhores que se pode imaginar. [1] fc

Refere ainda o mesmo, illustre sábio que a egreja da
villa de Nossa S. da Conceição da Barra, S. João de El Rei,
em Minas Geraes, não é somente decorada de dourados,
mas tambem de pinturas superiores ás que se viam
n'essa época (1821) nas egrejas do campo, em França. (2)

Apreciando Saint Hilaire uma procissão n'aquella ei-
dade, diz: os vestuários convinham aos personagens que
estavam revestidos, as suas cores eram frescas, as suas
figuras bem esculpidas, e tanto mais admiráveis quanto os
seus artistas não se serviram de bons modelos. (3)
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(1) Auguste de Saint Hilaire. Voyage dans le district des dia-

mants. Vob I pag. 134.
(2) Auguste de Saint Hilaire. Voy age aux sources de Rio S,

Francisco. Vol. I pag. 134.
^3) Auguste de Saint Hilaire. Loco cito,
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Em sua viagem scientifica pelo Estado de Minas Ge-
raes, aquelle eminente botânico, dotado de um atilado es-

**pirito observador e descriptivo, não se descuidou da parte
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artística. De todos os naturalistas estrangeiros que viajaram |
o Brazil, Saint Hilaire é o único, que intercorrentemente
em suas obras, refere-se ás artes com certa minuciosidada.

Em Sabará visitou elle, a egreja de Nossa Senhora
da Conceição, considerada a mais antiga d'aquella cidade.

Decorada de dourados em profusão e gosto, os lados
inferiores são guarnecidos de capellas, e as arcadas que
ás separam do coro, são ornadas de esculpturas gothicas
douradas. />-•. p|

Cada lado do coro decorado de tres qijádros, rèpiv
sentando assumptos da vida de Jesus Christo, pinturas
magistralmé^^ atteiluiidas ao ai tis-
ta que pintou a egreja de Ouro Preto em Villa Rica. (1)

Em Goyaz o sábio naturalista apreciou a egreja de
Jaraguá, que era de muito gosto. No.mesmo Estado, em
Santa Luzia e Meia Ponte, elle vio moveis e prata lavrada
muito bem trabalhados, e teve oceasião ainda de admirar
quadros de flores tão perfeitos que não deveriam ser des^
prezados pelos bons desénhadores francezes da historia
natural. Esses quadros que ornavam as paredes da sala do
cura de Meia Ponte eram devidos a um homem que nunca
tinha sahido de Villa Bôa. (2)

Na casa dp commandante da Villa do Bom Fim, n'esse
mesmo Estado, Saint Hilaire ou vio músicos que deveriam
representar na Opera d esse dia, e teve mais uma oceasião
de verificar o gosto natural dos brazileiros pela musica.

Para o auetor da «Voyage à Rio Grande < do Sul,»
a capella do Viamão, no referido Estado do Rio Grande
do Sul, foi a melhor por elle observada, desde S. Paulo
até essa localidade. V

Em belleza e perfeição não vio melhor. A regular-se
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(1) Aiigúste Saint Hilaire. Voyage dans le district des dia-

mants; Vol I pag. 161. W
(2) Augúste de Saint Hilaire. Loco cito. Pag. 199.
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por esse templo, pode-se declarar que o sentimento das
artes é mais natural nos brazileiros do que entre os fran-
eezes, é que se elles as cultivassem, custaria menos tra-
balho è esforço. (1) 7

Assim pensa esse illustre naturalista, ao contemplar
tão sumptuoso templo. ,..,-:

A egreja de Nosso Senhor do Bom Jesus de Matho-
siníios em Congonhas,Minas Geraes é, como observa Luc-
cociv a Nossa Senhora de Loreto da Itália. E' construída
no alto de um morro, no meio de um terreno cercado de
um muro, no qual existem estatuas, que denotam terem
sido feitas por ura artista de talento natural e excepcional.

Preparados com steatite, segundo Luccoch, represen-
tam os prophetas, e segundo Pizarro scenas da Paixão.

P<quena, rica e muito aceiada, aquella egreja é bem
decora ia de muitos quadros feitos em Villa Rica, dos quaes

.se destaca principalmente o do altar mór, representando
fpGíííí i\\\v\sto morto.

Sobre esse altar existem pequenas banquetas ornadas
do -anjos empunhando archotes. A sua sacristia é espa-
<:osa e bonita. "

Um pouco abaixo d'essa egreja, na rampa do morro, to-
ram edificadas tres capellas, das quaes em 1818 só uma
estava acabada. N'ella viam-se estatuas de madeira pinta-
das, de tamanho natural. (2)

O sábio Augusto de Saint Hilaire, que tambem per-
correo o Estado de S. Paulo, diz que a egreja de Nossa
Senhora da Candelária, em Itú, é decorada com gosto e
conservada com apurada limpeza.

7 Com uma extensão de 57 passos de comprimento, tem
de cada lado da nave dous altares, alem de outros collo-
CÉOS obliquamente, na entrada da capella mór, com co-
lumnas bem torneadas e douradas.

O seu tecto é pintado de bellas pinturas por um
artista, que apezar de não ter tido escola nem bons mo-

(1) Augusto de Salnt Hilaire.Voyag. à Rio Grande do Sul.
° 

(?) AugnstQ de Saint Hilaifè.Voyage dans le district des dia-
.mants. Vol. 1 Pag. 201 , . ,. 
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delos, demonstra comtudo qualidades admiráveis, Em Itií
existem outras egrejas recommendavels, como. a do Car-
mo e a de Nossa Senhora do Patrocínio. .teag

Esta, a mais bonita de todas, é muito bem decorada/ 
e preparada com gosto. Muito limpa e fresca, a sua nave
é inteiramente plana, sem balaustradas lateraes.

A capella mór tem duas ordens de assentos dobrar
diços, e é encimada por uma pyramide alta dourada, com-

posta de duas ordens de pequenas banquetas, terminada
por uma figura dourada representando o cordeiro paschoal.

N'essas banquetas existem candelabros dourados, mui-
to próximos uns dos outros, ede um effeito admirável. (1)

A pintura commeçou a apparecer no Brazil, durante
o domínio hollandez, nos seus Estados do Norte.. Fessa
época o famoso batavo Franz Port de Harlem, que accom-
panhara ao*Brazil o conde Maurício de Nassau, conjunc-
tamente com o seu patrício A. Vander Echmont, pintaram
paisagens tropicaes, cie: assumpto puramente americano,
executadas pela primeira vez no Brazil. (2)utadas pela primeira vez no erazn. í Y*

Nos tempos coioniaes, porem, a arte foi exclusivamente : M
„~j* ^^irtn r_vrinr»ci vaiiírincaa HiiP! finHaueccram o m~ Mm.
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cultivada pelas ordens religiosas, que enriqueceram o in
terior das suas egrejas com bellissimas ornamentaçoeí
douradas. ¦ ./ < . :' 

',''"'"''1'- 
i 

'<¦ :: f
Em Pernambuco, não tratando do canto e da poesia,. ,¦ ^

tão habituaes aos. índios, e que por elles foram cultiva- • w

das com tanta admiração, as demais artes tiveram do mes-
md modo um certo desenvolvimento nos tempos coioniaes
dozBrazil. ' 'Y ". ' n Un

O collegio dos Jesuítas, os conventos do Carmo, de
S Bento e de S. Francisco em Olinda, as egrejas da Mi-
zericordia e da matriz do Salvador, hoje Cathedral, sao
magníficos monumentos que attestam o progresso das ar-
tes mechanicas e officios d aquella época. (3)
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(1) Augaste de Saint Hilaire. Voyage dans les provinces d<_
Saint Paul o Ste Catherine. Vol. I Pag.-^

(2) Dr. Eduardo da Silva Prado. L'Art. Le Brosd en ibd9
P___i___' 517

(3) i)r. F. S. Pereira # Costa. Bellas Artes em Pernam-
buco.
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| construções particulares e obras publicas tambem

11ÉS. 1585 um cargo especial denommado J»
ire lÉobras do |Í que foi exercido por Manoel Fer-
*"**& 

começo de século XVIIII, refere o Sr. Dr. OU-

WÊm A notável o tao * «g****» 
^Jí^tó sobretudo aanho a casa des Jesuítas, o maior e

Xr tiS da" ddade, cujo templo tora Cantado cem
o í-nnore europeo, e cuja sacristia merecia unanime ad-
II™ já p"o custoso .teclo de jaca anda e soberbos
irnSs de preciosas madeiras embutidos de marfim _e
iilllpa delicada obra de tartaruga^ue revestia
as p3s3e telas de alto merecimento que aformoseavam
° U% 

egrejas da Sé e as dos mosteiros dos carmelitas,
benedietinos, capuehiuhos e as outras ordeus^nM

m não puderam rivalisar no explend^^tàTt^
jesuítas, comtudo erão notáveis pelos seus lindos traba-
lhos de talha dourada, m ||||| fl talhaàs artes de ornato e de decoração, pintura, a tama,
os dourados, e a alta marcenaria, que ^ 

foram executa-
das nas egrejas, commeçaram a apparecer durante o do-
mÍEÍoSfMauricio 

de Nassau, amigo das scieucias
II das artes, trouxe comsigo da Hollanda sábios >***$*

seguindo-se a estes. outros, que vieram fundar m 1639
a leia cidade da Mauricea, hoje cidade do Recife,uma
das mais lindas e florescentes do Brazil A residenca de
Yriburg, o vistoso palácio da Boa vista, com torreões
Mgulaíes, alem de outros sumptuosos monumentos, foram
construídos rapidamente. (2) ffiÉllli

Não menos incremento tiveram as artes liberaes e
¦4 . ¦¦.' oíneíos^ ';M.
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(1) tír. Oíivcira Lima: Aspectos fie Üttératüfa fotònlàl tora-
rüeira. Pag. 96 ;a ifâí|:^

72) Dr, F. à. Pereia d» Gostít: Lõóò cito,
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A musica foi tambem cultivada; executada á principio
pelos regimentos hollandezes, mais tarde desenvolveo-se o
gosto pelos pernambucanos, que começaram a celebrar âs
festas e actos religiosos com boa orchestra* V

O theatro tambem não foi descuidado; deixou-se cie
representar no adro das egrejas ou na sombra das flores-
tas, para funccionar em estabelecimentos particulares.

Podia-se estudar, refere o sr. dr. F. A. Pereira da
Costa, em sua excellente memória sobre as Bellas Artes em
Pernambuco, as bellas artes no elegante e sumptuoso pa~
lacio de Vriburg,

. Os seus vastos salões e apozentos, continua o illus-
trado auctor da referida memória, eram guarnecidos de
moveis de bom gosto, preparados com madeira do paiz.

As suas paredes ornadas de lindíssimas paizagens
pernambucanas, de indígenas de tamanho natural, e de ani-
mães e plantas, pintadas por artistas intelligentes, davam
a esta luxuosa residência um aspecto deslumbrante.

O conde Maurício de Nassau tinha uma affeição par-
tiçular pelas artes. As tradições da sua terra natal ha-
viam-no educado n'este culto respeitoso, diz o sr. dr. Oli-
veira Lima; elle proprio era dotado de uma intelligencia
brilhante.

Adorava os edifícios, os quadros, as esculpturas. Fez
este distineto governador geral, da ilha de Santo Antônio
o centro da cidade, ligando-a, como é, por meio de pon -
tes, aos elegantes bairros da Bôa Vista e Recife.

Na ilha mandou construir os seus dous palácios, de
uma architectura muito elegante.

Afastando-se do estylo gothico, procurou conciliar a
esthetica com a bôa accommodação, preoecupando-se prin-
cipalmente com o conforto e a independência.

Com duas altas torres, que se ergueram entre pai
meiras, era esta imponente casa rodeada de um sitio com
centenares de coqueiros, larangeiras, bananeiras, roman-
zeiras, videiras, castanheiras e outras arvores de frueto,
horta, pombal, collecções zoológicas e viveiros de saborosos
peixes.

«No meio d'aqutll« areial estéril», r«f«r« Fr lítiee?
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Calado, (1) «e infructuoso plantou um ;^ «J^J8 "

castas de arvores e fructos, que se dam no. Brazil, e am-
da muitos que lhe vinham de differéntes partes, etc. Tam-

bem poz alli todas as castas de aves eanimaesi que.pode acuar

etc» Em um jardim de tão preciosas collecções encon-
travam as sábios e artistas matéria para seus estudos e

pUlUAlem 
de fino epicurista, diz o sr dr. Oliveira Lima,

Maurício de Nassau sentia-se bem no Brazil, porque ticara
enamorado da terra. . , -, . . , v«,;

Fascinava-o a natureza tropical. O palacw de Vry-
burg erá ornado de dezenas de quadros, que depois to-
íarü'transportados, para Mauritahuiz da Haya.

A casa de Vryburg não destoava do excellente jar-
dim* em .vez de tapeçarias flamengas viam-se grandes te-
; \ -^_?i ^™±^t«™ ^m fomoTiliA natural: « os

}v.
de

de Post, que apresentavam em tamanho natural:«os
lôus e os mais notáveis indivíduos da fauna e da flora

JkJ iZÜ ».
í?.-jctn lugar dos moveis delicadamente entalhados,^ cm-

selados, como preciosidades de ourivesaria, dos bahus de
colro e missanga, dos cofres de cobre, com encrustação
de madreperola, viam-se cadeiras, mesas e consolos lei-
tos-de marfim da costa dAfrica, e de madeira do Bra-

rr

.''¦*. :" ? ¦

?:"?¦ ¦ '

Qtté bellos tempos, como diz Barlaeus: Pulchris ae-
ãibiM iemplisque conspieua. -

* W pena que todo esse desenvolvimento artístico tos-
se tão destoado pelo procedimento de perseguição que fi-
zeram os hollandezes á nossa Santa religião, e á seus
respeitáveis ministros, pelas maldades e deshumanas cruel-
dades que executaram, durante a sua dominação em Fer-
nambuco, obrigando os portuguezes a trabalhos e perse-
güições vergonhosas. Todo esse triste quadro é magistral-
mente nintado pelo hábil painel do monge benedictino ir.
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(IÍ Fr. Manoel Calado. Valeroso Lucideno.* 
(3) Dr. José Hygino Duarte Pereira. Relatório apresentado

á^olü tf $ «ua Viagem á Hollanda.
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Raphael de Jesus em seu Castrioto Lusitano, livreteV',
pag. 153. te.,,/ 'tetetetetetetetetete - 'tete":'
"te// Todos os escriptores, que trataram do Brazil no ser
ciüp ^VÍ, são concordes ém declarar qüe, n'èssa epoca,
Pernambuco era a mais adeantáda dás capitanias, não sô
na cultura e producção dás suas ierras, como na polidez
dos costumes e conforto da vida.

|te Assim refere Gabriel Soares de Souza, nos eu Tratai
do desMpéwo £ Braxil, escripto em 1587; e o padre FernSo
Carpm diz tambem que em Olinda as casas eram nume-
rosas, tendo Jâ perdido a miserável apparencia das pri-
mitivas palhoças, defendidas por palissadas e fossos. (})

Q seu luxo consistia nos vestuários de bellos tecidos
de se|a simples, adamascàda eu aVeltidada^ nos cavallos
de pi^, ricamente ajaezadòs, palanquins e litèira,s, etc. Não
desprezavam comtudo o adorno das habitações, agasalhavam
os hospedes, não em redes indígenas, como refere o pa-
dre Cardim, mas em leitos de damasco carmesim, franjados
de ouro, é ricas colchas da Indià.

Infelizmente não podemos apreciar thesouros tão bel-
los. O principe Maurício de Nassau, retirando-se para Hòl-
landa, levou-os comsigo, ofertando uns, vendendo, outros,
é conservando um certo numero;

Desembaraçado dos hollandezes, começou Pernam-
bucòà restaurar as rumas occasionadas durante tão en-
carniçada luta.
tete Ainda hoje são admirados os lindíssimos trabalhos
de esculptura 

"è 
pintura executados na capella mór das

êgr^jas de S. Bento, do Carmo e da Mizericordia, e da
egreja de Santa Thereza. 1' tambem digna de nota a
cathedral, cuja egreja é dividida em tres naves, por arca-
rias sobre columnas de um bellissimo aspecto. (2)

Não menos interessantes são os trabalhos de talha, em
jacarandár dos inoveis é ornamentações das sacristias das
egrejas de S. Francisco e de S. Bento. te
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(1) Dr. M. Oliveira Lima.
(a) Dr. F. A. Pwtir» d*
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j§J impressão agradável produz a elegante egreja da

Madre-fieus pa freguezia W^MÊMfi SUmotuosoDeum gosto artístico primoroso, o seu -^W£fc
iaiall I um Iffeito admirável. A decoração (loura-
da dofce» teeto, M suas bellas p«fffi*f fgg
neeidas de festões dourados e de anjos,a graciosa JP^
iíIHÊ mfc' tudo contribua para dar-lhe um aspecto

"amenos imponente é a sua stótia. |ÍÍ»
.nir™ os auatro contadores lateraes de jacaranda, em-

Í ^aSeVguarnecidos de bellos entalhamos
Sn SiSm ociosa commoda da mesma madeira

l^pÜÜ ^giosos'é tambem de uul g *
líl da marcenaria passarmos á esculptura, admirar^
o .oo formoso tecto e sobretudo o seu interes ante lava-
te mgninco trabalho de talha, que prende logo a at-

^ tgrl?ttrmo, com uma fachada de pedra e
torre'de uma elevação elegante, com as a«• «^«g

P« lateraes, é um dos mais importantes templos do
l'eÍão 

egualmente primores de ÍP|l«Íft
de S. Pedro, de nave octogonal, lindíssimas talhasse ele
lÉ faehada de pedra, e a da Conceição dos 

^Mteesfelmiiavel pela sua esculptura ornamental de madeira, pelos
tfmí alteres, capella mór e tribunas eJ>efoeute-
lhamento que contorna a nave, env forma de varanda, com
figpas e ornamentações admiráveis. (1) .

A Kos reinados de D. João IV e de D. João V, o gosto
pela musica em Pernambuco chegou ao apogeo.

O sr. dr. Pereira da Costa no seu referido traba-
lho (2), nos conta que n'esse tempo ^zia^ ^^religioBas tão deslumbrantes em Lisboa, como em Roma,
e que toda essa animação vinha reflectir no Brazil.
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(1) Dr. F. A. Pereira da Costa. Loco cito.
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Còm a creação da egreja da cathedral de Olinda; foi:
estabelecida uma capella de musica, percebendo o seu
mestre 60$000 rs. annuaes, em virtude da provisão de 10
de Abril de 1697. (1) Y

O seu progressivo desenvolvimento subio de tal modo,
a ponto que, tendo sido fundada no Recife em 1788 a
Irmandade de Santa Cecilia, determinou em seu compro-
ínisso que ninguém poderia exercer a arte da musica, sem
ter entrado para esta Irmandade, prestando de antemão
exame, em virtude do alvará de 15 de Novembro de 1760

que ordenava, que a arte da musica não podia ser exercita-
da, sem ser irmão e professor de Santa Cecilia aquelle
que á ella se dedicasse. (2)

Para provar o progresso e esplendor a que attingio
a musica, o talentoso auctor das Bellas Artes em Per-
nambuco, refere que, em 1813. um grande rmrnco e cõmposi-
tor de Pernambuco, foi ao Bio de Janeiro, na época em
qtíe ahi se achava o famigerado Marcos Portugal. Tor-
nando-se seu antagonista, tratou de mostrar todos os lu-
gares em que este compositor copiava de outros auctores,
publicando-os como originaes.

Este facto é baseado em lima carta dirigida do Rio
de Janeiro para Lisboa, mencionada por Joaquim de Vas-
conceitos na sua obra— Os músicos Portuguezes.

Com a musica religiosa progredio a musica marcial.
Por decreto de 20.de Agosto de 1802, foi determinado
cue em cada regimento de infantaria houvesse uma ban-
qa de musica instrumental, paga pelo erário real. E, por
darta regia de 26 de Setembro de 1811, foi ordenado ao
governador Caetano Pinto, que a banda de musica que
existia no regimento de infantaria do Recife, mantida pela
oficialidade do mesmo regimento,fôsse d'ahi por deante man-
tida pelos cofres publicos, conforme o decreto de 27 de
Março de 1810, percebendo o mestre o honorário de....
48$000 rs.

(1) Dr. F. A. Pereira da Costa. Loco eito.
(2) Dr. F. A. P«r«ire da Coita. Ltw dt:
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Segundo o sr. dr. F. A. Pereira da Costa, desde meiados
ao século XVI já o orgam era conhecido nos conventos
de. Olinda.-. '' ' 

. ,'
No século passado vulgarisou-se com o

ento de uma officina, e com elle appareceo o piano que,
era. 1810, já era conhecido no Recife e em Olinda.

I\T o século XVII distinguio:se em musica o Pernam-
bncaiio Francisco Rodrigues Penteado.

So século XVIII foram celebres os padres Francisco
Leitão, Ignacio Ribeiro Noya, Antonio da Silva Alcântara,
Felippe Nery da Trindade, Manoel de Almeida Botelho,
João de Lima, o Sargento mór Luiz Alves Pinto, e Ma-
xiíao Pereira Garros. (1)

Depois de nos termos oecupado com a musica, vol-
temos à tratar da pintura, e, como n'aquella, que nos ve-
nha auxiliar o douto e operoso escriptor sr. dr. F. A. Pe-
reira da Costa.

Os factos mais notáveis da nossa historia, declara o
illustre pernambucano, os nossos feitos guerreiros, o re-
trato dos nossos heroes, foram assumpto de inspiração ar-
tisrica para decoração dos templos e edifícios públicos.

Ni? senado da câmara de Olinda admiram-se tres
luadros grandes a oleo sobre madeira, representando as
atalhas de Tabocas e as duas de Guararapes.

lío forro da egreja da Conceição dos Militares, no Re-
eífe, foi pintado em 1781, por ordem do governador José
César de Menezes, um lindo painel representando a ba-
talha cios Guararapes.

BeRconhecido o seu auetor, entretanto revela-se elle
tim eicellente pintor.

Sobre o mesmo assumpto são apreciados dous bei-
lisámos quadros a oleo, existentes na egreja dos Prazeres,
edifieâda nas collinas de Guararapes, no mesmo lugar em
que se feriram as batalhas.

b

1800 foi creada uma aula de desenho no Semi-
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nario Episcopal de Olinda, é nomeado para dirigil-a.o padre
João Ríbeire Pessoa, que executara todo o trabalho gra,-
phico da botânica de Arruda Câmara.

Fòràm notáveis pernambucanos,nestaepóca: José ri-
nhão de Mattos, D. Rita Joanna de Souza, Antonio Splan--

ger Aranha, Arsenio Fortunato da Silva, Sebastião Canuto
da' Silva Tavares, e Joaquim José de Sequeira Varejão. (1)

Foi tambem cultivada em Pernambuco a gravura. Se-

gundo Loretó do Conto - o grande historiador Jaboatam,
alem de ter sido destro gravador, fora tambem insigne em
formar caracteres para os livros do coro, debuchandçv com
a penna, como se fosso pincel, as lettras miciaes, illunii-
nando-os com ouro e diversas cores. (2) - fi A

Em 1819 havia em Pernambuco uma officina üe es-
tamparia e gravura, propriedade do cartographo José For-

Teve pouca duração, por ter sido seqüestrada pelo
governo, S^â^

Em 1819 foi creada no Trem Militar, pelo governa-
dor Luiz do Rego, uma officina de gravura em metal, m
rígida por João Pedro Adour, que tambem leçcionava
n'este estabelecimento à cadeira de desenho.

N'ella, em 1822,imprimio-se uma planta hydrQgrapiica
da represa do rio Beberibe, do engenheiro Conrado J. de
Niemeyer, gravada por Adour. A .a S

A lithògraphia só em 1848 foi estabelecida em Per-
nambuco, v

IA A óurivesaria foi severamente prohibida pela metro-
pole; só depois do alvará de 11 do Agosto de 1815, é

que ella começou a ser livremente cultivada.
Trabalhos primorosos foram executados por artistas

de grande merecimento. Antonio Êodrigues Machado, An-

gelo Bezoiiro, alem de outros, foram ourives habilissimo^,
A architectura começou a desenvolver-se no 'dom.-
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(1) Dr. F. A. Pereira da Costa. Loco cito.
(2) Dr. F. A. Pereira da Coita. Loco cito.
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DÀ ACADEMIA CEARENSE

nio hollandez; os elegantes palácios de Vriburg e Boa-
Vista sebem que não primassem pela sua esthetica, com-
?udo foram dous prédios que se recommendaram pelo gosto
batavo. Com a expulsão dos hollandezes progrediram as
construcçóes, mas não foram apurados o gosto e a ele-

pan cia., , t-.t , .. .-vi t
i -A marcenaria antiga foi uma elas artes mais adean-

tadas nos tempos coloniaes; ainda hoje existem bellos
inoveis de jacarandá, bem trabalhados e pertencentes a
diversas egrejas. _

A marcenaria mais moderna teve no francez Fran-
dsco Manoel Beranger um habilissimo artista, que em
lí|2| estabeleceo na rua ela Floresta uma oficina muito
bem montada, donde sahiram elegantes moveis, ameia hoje
apreciados pela perfeição Üo seu trabalho.

A esculptura, ao contrario, pouco desenvolveu-se: -ape-

nas algumas imagens, alem de outros trabalhos de pouca
importância. . .

Em nosso agradável passeio á Civita-vecchia Olin-
ííéise em companhia do nosso distincto e muito illustra-
do amigo sr. dr. F. A. Pereira da Costa, tivemos ocea-
slo ele apreciar as bellezas artísticas dos seus antigos
conventos. Regressamos deveras contristados, por vermos
em completo abandono tão preciosas relíquias. |

Os conventos ela antiga capital, ela Veneza brazileira
constituem uma verdadeira escola para o estuelo da arte
antiga.: - t 

' ¦
Fellas se podem aprender a pintura, a esculptura,

a. architectura, a marcenaria e sobretudo os trabalhos de
talha. 

' 
' , ,¦- . ¦¦•

Dir-se-hia que os talentosos auetores de tão primo-
rosos trabalhos estudaram com Miguel Ângelo ou Ra-

plmel, ou inspiraram-se em Leonardo de Vinci ou Bene-
vuto Cellini.

Louvores, mil louvores a tão illustres artistas!
No convento de S. Francisco admirámos o linelissi-

mo arco romano logo á entrada, supportando o coro. A
sua magnífica pintura representa uma paisagem de um
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colorido tão bello e fresco, como que inspirado pelo grau-
de mestre Ticiano.

No fundo se destaca um elegante arco, ou antes uma
serie de arcos, tão methodicamente dispostos, que -pare*
cem diminuir progressivamente á proporção que a vista
se affasta.

Decorados de ramalhetes e festões, sobresahem an-
jos alados, symetricamento esparsos e cavalgando uma
bellissima balaustrada, enr)iinhando uma corja do floten.

Executado com be b^ tons, com fresco? coloridos,
expressões de imagens, domando vêr claramente o ar coar
pelas suas abobadas dos arcos, o seu effeito é deslüm-
brante e admirável.

Miguel Ângelo apreciando as famosas portas de bron-
ze do baptisterio da egreja de Santa Maria dei Fiôr»,
de Florença, obras dos immortaes Ticiano e Ghiberti, 8i-
cera serem dignas de fechar o Paraiso.

Apreciando egualmente o famoso arco romano da
egreja do convento de S. Francisco em Olinda, podere-
mos tambem dizer ser digno do Paraiso.

O .auctor das pinturas daquelle convento certamente
foi inspirado por Ticiano no difficil segredo do colorido.

As pinturas do teeto d'este convento representam:
o encontro de Santa Izabel e Nossa Senhora, o apparo-
cimento do anjo á Nossa Senhora, quando orava, ann i:>
ciando-lhe a sua concepção, os esponsaes de Nossa Se-
nhora, a fuga para o Egypto, e outros painéis, magistral-
mente executados, que revelam gosto e profundo conheci-
mento artístico do seu auctor.

São tambem admiráveis os boifitos trabalhos de ta!li|
do altar mór, do arco de cruzeiro, púlpitos e tribunas

s Todos esses entalhamentos são ornados de florões e
dourados.

Na Cathedral apreciamos no altar mor a bellissima
tela representando a Transfiguração. A respeitável figura
de^Nosso Senhor subindo ao Céo entre nuvens, no monte
Thabor, rodeado de Santo Elias e Santo Elyseo, tendo nó
plano inferior Moysés, as duas Marias etc, são cie um as-
pecto encantador.
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As expressões das figuras, a felicidade na applicação
dos tons suaves e frescos, a correcta perpectiva linear e
aérea, e o bem apropriado claro escuro dão ao painel
uma impressão agradável.

As paredes lateraes da capella mór são ornadas de
seiK quadros representando os conegos da egreja.

Na capella de Santo Christo, situada ao lado da ca-
pella mór, se admiram os lindos quadros da Flagellação,
Adoração do horto e as quedas do Senhor.

Na Adoração do horto é muito expressiva a physionomia
do Senhor, ao apparecer-lhe o Anjo entre nuvens, v

Nas capellas lateraes, entre outros painéis, admirámos
muito o Anjo S. Gabriel.

Na Cathedral mereceram-nos ainda a nossa attenção
as 

'lindíssimas 
cadeiras coráes do altar mór, de jacarandá,

com espaldares de talha e dourados.
Na antiga Mizericordia, são especialmente notáveis os

bellissimos púlpitos, guarnecidos de graciosos entalhamentos •

de jacarandá, de pequenas columnas ornadas de festões
e arabescos, tornando-se n'ellas salientes lindíssimos anjos,
verdadeiras caryatides, cujas expressivas physionomias indi-
cam supportar o seu peso.

E' tambem de bonito effeito a cupola que o arremata
e que é encimada por uma pequena imagem, trabalho de
entalhamento de grande perfeição.

O altar mór, o arco do cruzeiro e as tribunas são
muito estimados pelos seus entalhamentos de florões, dou-
rados e anjos.

A ornamentação das portas, emolduradas de verda-
|e|ros arabescos em forma de franja, e as suas lindas
gaarnições e sanefas, executadas com tanta perfeição, que
parecem ser naturaes, são de um primoroso e delicado

'• ,'Y'.¦'.' V"i YVvj '.'}¦*'' :'¦¦ 
' "'.-. ¦ .¦ '¦ •'">¦.' $^*

RH ¦

Mas sobretudo o que mais attrahio a.nossa atten-
ção, foram doas magníficos unvois de jacarandá da sa-
cristia, onde so guardam as alf.Vu e os paramentos reli-

oOS*
Trabalhados de bellissimos eatalhamentos.com âorões

era relevos, emoldurados de arabescos rendilhados e co-
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lumnas lateraes, um d'elles é em forma de commoda, e o
outro de armário embutido na parede, encimado de um
Shete de tulipas, tão perfeitas, que só falta o odor
nara serem naturaes. j„ ' ni.í„c

Tal nos parece ter sido o desenvolvimento das ar.es
durante os tempos coloniaes do Brazil em Pernambuco.

Ao terminarmos este nosso artigo, cumprimos o gra.o
ferir de agradecer ao nosso distincto, e 

f«J||g|
amigo, o talentoso pernambucano sr. dr. F. A. Pereira da
cTsta, o poderoso auxilio que nos prestou para execução
desta parte dó nosso trabalho.
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/Não é só em Pernambuco que as artes antigas do
Brazil podem ser estudadas com grande gmMto.A histórica e florescente cidade da Bahia, a ant^a
canitS de rica colônia brazileira, tambem encerra em

todf os se™ diversos ramos, as maiores preciosidades
te'*1 "-'''¦ ..,'-. ..... , " 

' -^ !,

artísticas. |p . • , w.
A Bahia teve tambem a sua Escola antiga de Pm-

tura, tanZa em meiados do século passado pelo celebre
m erato e pintor mineiro José Joaquim da Rocha.

DVto-SSiram famosos discípulos, auctores dos p||
ciosortrabXos: A cúpula das egrejas da Conceição aa
K a dos extinetos Agostinhos, a de Nossa Senhora
ií p^iL Ptc alem de primorosos painéis, a cupola de
S Peto Ão a do Itosario da Baixa dos Sapateiros o

sJ p^ieisTda ordem Terceira de S. Domingos e pa,-
neis da sacristia. / Cj l v

Fizeram tambem parte *'^'^.^^to
notáveis e mineiros como Antomo Pmto e Antomo D*

autores dos tectos das egrejas do SS. Sacramento, da au
^ Passos da de Nossa Senhora da Ajuda, da de No>sa

SenhoTda Condição do BotpieMo, da de Nossa Senhora
da 

%tJ Ü discípulo, de pMÉÉgj
Lopes, Marçues, Nunes da Motta, Ver^¦^l^,
tínho, José Theophilo de Jesus e Antônio Joaquim Franco

ce.
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: Venssimo, o decano d'essesplutores .thgio tecte

te lítfstll £**—•Este belI°tra-
ialho,d«W" ^^FTantVellasco foram os dous

Theophüo|deJesus^^^ da Rocha.O pri-
í^cipttlos f mS&W^^Mm em Lisboa, no seu
mçiI0 depo»s de, »t» ape *£do
regresso á Bahia TO^ *nfo do Senhor dos Per-
ceiros do Carmo, do 

^^™ raosteiro de $ Bento,
does e Boa Sentença, .^/^a ^™£e s> joaquim com
da egrf 

È oST^â m * to cidade 1 Itapa-

» u' Sto do prhneiro Imperador, que o quiz

^^ta^rM^rSlu-essa época
M BStiebre 

Chagas, conhecido por Cabra, foi um es-

Ü WSUST»*. *-- <~
em que se. nota o bello grupo das Dores, S. João e a
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Magdalena, a imagem da Santíssima Virgem de uma ex-
pressão de dôr profunda admirável, e sobretudo a imagemdo Menmo Deus da Senhora do Carmo, foram executados
primorosamente.

As suas imagens são tão perfeitas que parecem ti-radas do natural, principalmente as do Menino Jesus e deS. Benedlcto da egreja de SanfAnna na do Sacramento,
que segundo o sr. dr. Mello Moraes, é uma maravilha daarte, e a imagem do Bom Jesus da Redempção.

Foi um celebre artista e chefe de uma escola de es-culptura.
Foram ainda celebres esculptores José de Abreu deSant-Amaro, Felix Pereira e seu discípulo Manoel Igna- 

'
cio da Costa, auctor da magnífica imagem de S. Pedro deAlcântara do convento de S. Francisco, Bento Sabino dosReis que compoz a imagem de S. Gonçalo de uma ex-
pressão admirável e Feliciano de Aguiar.

Di.spópdo de tantas riquezas é lamentável que esteberço de hosvvas tão eminentes nas lettras, artes, scien-
>1 a q av.',i Éii O
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política,, não encontrasse um só filho, que nos le-
com os seus escriptos a discripçâo d'essas bellezas.

Nos seus conventos, no sumptuoso collegio dos je-suitas e até mesmo em alguns edifícios com prazer estu-
dar-se-ha a pintura, a esculptura, a architectura e a de-
coração. A riquíssima Cathedral, antigo collegio dos Jesuítas
com a sua architectura, encerra na magnificência do seu
interior, bellissimos trabalhos de um primor admirável.

A sua linda sacristia, que tanto tem que admirar-se,
a sua egreja que obriga a horas inteiras de contemplação,
para apreciar-se a riqueza e o bom gosto dos seus tra-
balhos, a pintura encantadora do seu tecto, os primorosos
painéis dos altares lateraes, e sobretudo os pequenas qua-dros dos dous primeiros altares lateraes, de forma abo-
badada, representando os martyres do christianismo, pinta-dos talvez por quem devia possuir profundos conhecimentos
da arte e da religião, são certamente composições que muito
honram a bella pátria de Paraguassú.

Tratando d'esse magestoso templo, antiga egreja dos

uS ..:7''''7:

¦:.;. " .Ç

:#:•

". 

>•¦

i ,«V7J,

¦':r. ,.í

-7:.7
• ,'..'• I

s.

m
.....

773

. . 

¦.

¦7

: -''-."'<



?' f" 
' '*'"'* •¦ ' ' "'• ' "' -y''' ''¦ "tr-*' " "'"''

? DA ACADEMIA' CEARENSE:- ¦ ¦¦¦¦^¦*»-,-^J*.;.c
?••¦•'¦ ;> |.-.!',; '•?*¦• "*'¦" -.-,- 

-.'¦.'.-,'"".'.¦.. ¦'..... '.'''"
¦ ;..i 

':'. Cr-, i ¦(.'.' j- .;, ! 
''C,' '?''.•'••? '.'. ¦''..¦¦' ' " ¦.¦'.' . ''.•..'':.. Í/W C 

"'¦ ¦'¦_., .: .CC ' '. ...'.' "*¦ •¦ !\ '*.¦' .. ,"', il'-.;- i. i ¦';. .'•¦ r'''.. '. •'• ., '¦-:?"•' ¦¦¦¦ :' .- .',.".'¦;•'" ':..•:• " .-Cc.-."" Y
''•/j 'r\ ..'¦'': 

,;'- ?.,. '
',i\'i i, ¦ ,.'¦ ¦ 

' 
.

Kl
*, .&*.*. .-.,.-"..

.

,(,*("•*',' i'- ¦ , „ '
iCii ''.'', :':';. ?C:

?>"':' ' ,"*?"?

St"'
pí-^il::?i?i . ?m-

)i ?-ii;?!;íf?
'•-.!. 'ÜÍ..VJW...

;]'-ig 
',:

SÉlflmWfè-V * IP
' ¦. ( .*¦ -Xí ;¦'<- : ¦

i N - tet '"-

?''.?'?

|'? ¦ 
-';

U'V?V ?' • ." 
'

' VC C , rr '. ¦ ;¦ r ....
,í^lt' 4 \H . w^ •> _ (*> . . .

eeskhí

Jesuítas, o sr. dr. Eduardo Prado, em seu artigo ÜArt,
no £e i?r&i7 m ÍSS9, pag. 519, diz: «A egreja do
coliegio dos Jesuítas na Bahia era de explendor admirável;
a soa sacristia era uma das mais magníficas do mundo
cora seus tres altares, dous nas duas extremidades, e um
no meio da face contígua á egreja, no qual viam-se to-
das as manhãs mais de vinte cálices de ouro vermelho
e prata. Em ambos os lados d'esse ultimo altar existiam
duas grandes mezas, entre espaços de duas portas, que
davam entrada á egreja. Estas duas mezas magnificamento
trabalhadas em bellissima madeira eram guarnecidas de
marfim e de uma grande quantidade de miniaturas, vin-
das de Roma.

O quarto lado da sachristia era revestido de alto a
baixo de diversos croisêes, e o tecto coberto de bellissi-
mas pinturas.

Um viajante francez Frezier, tendo estado na Bahia
em 1714, fez (Vesse magnífico" templo uma lindíssima des-
cripçâo: «O convento dos jesuítas, cuja egreja é edificada
de mármore trazido da Europa, a sua sacristia é bellis-
sima, tanto pela correcta. execução dos seus bufe tes, pe-
las suas curiosas madeiras, pelos seus trabalhos de mar-
fim, como especialmente pela ornamentação de seus qua-
dros. (1) •

Assim ainda se exprime esse illustre viajante* em 1708,
fem, relação a esse. magesfosó templo: «La çsthedrale qinlà¦ appelient Cez (sic) est -dan-Via haute ville. I y o? grliidè--élévée, toute -bâtie de pi erres de taille et 

'S.,x 
S pusibelles églises, que j'ai yues. La maison des jesuiíos est

superbe et magnifique-que je n'en sache pc J en France
que puisse Iui être comparée.

Mais on admire surtout leur sacristie. Les murs sont
iambrissés de bois de jacarandâ, (je suis fort trompé si
ce n'est le méme que celui qu'on appelle en France bois
de yiolettes), tant il Iui ressemble.

? Depuis le parquet,-qui. en est aussi jusqu'au pia-

* -ía¦¦í1)ií?zi??'(RSation dn v°yage dela mer du sud etc. Aras-terdani 1/17., Vol. II pag. 535
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fohd, dout la peintüre est exquisse. Du cote ou les prê-
tres sTiabillent, il y a un grand nombre de tableaux
qulls m'ont dit être des meilleurs maitres d'Italie. De 1'aütre
entre les croissés, ce sont quantités debelles armoires de
même bois que les lambris et bien travaillées.

Toute belle et toute grande que soit cette sacristie,
elle a um air de simplicité et de propreté qui mVplu
plus que tout le reste.» (1) ,

Uma outra descripção não menos attrahente d^esse
lindo santuário é a feita por La Barbiermis le Gentil em
1817, quando tratando da cidade da Bahia, aprecia esse
convento. Onçamol-a.

«II y a plusieurs monasteres, celui des jesuites m
situe dans le lieule plus agréable de la ville et c'est sans.
dòuté le plus beau, le plus vaste et le plus riche edifice.

On y a admire sur tout la sacristie dont le lambrio
est d'écaille de tortue mise en oeuvre d une manière fort
délicate». (2) te, , . V

Quem como nós, que temos visitado a legendária e nos-
pitaleira cidade da Bahia, nas nossas differentes viagens,
tiver procurado estudar as artes modernas e antigas
d'aquelle florescente Estado, poderá bem julgar as bel-
lissimas descripções feitas por estes abalisados escriptores,
e avaliar a exacta pintura feita de tão imponente templo.

Deveras extasiamo-nos ao contemplarmos estas so-
berbas maravilhas da arte, e sentimos não serem ellas
suficientemente conhecidas, para demonstrar o desenvol-
vimento artístico d'esta epoca.

Se da Cathedral formos á Sé, aos conventos de b.
Bento, do Carmo e de S. Francisco encontraremos tam-
bem preciosidades artísticas de um valor inestimável.

A egreja do convento de S. Francisco, situado a pra
ça 15.de Novembro, antiga Terreiro, é um dos sumptuo-
sos e mais magestosos templos do Brazil.

A. sua bella e elegante architectura externa prevme

(1) Journal d'un voyage sur les cotes d'AM<iue etc. Amster-
dam 1723 pag. 238—240. , k L ., 4rfArf Éfã

(2) Nouveau voyage autour du' monde. Amsterdam 1747. vqj.
III pag. 131.
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lo*o oí espectador para o gosto e o luxo das suas nquis-
sirna» pinturas e trabalhos esculpturaes internos.

LJbgo ao entrar admira-se obellissimo painel do tecto
da portaria, tão fresco e alegre, que parece ter sido exe-
cutãelç recentemente. . ,

Ém seguida entra-se na sacnstia, onde o visitante
precisa demorar-se algum tempo, para melhor estudar os

primorosos trabalhos de entaihamentos feitos em ma-
deira! de jacarandá envernisada. Os bellissimos armários
em áie se guardam os paramentos religiosos, e os dous
bonitis: moveis embutidos naspareeles para os atoalhados
são cie bom effeito. Mas, o que mais prende a attenção
de quem penetra n'este sagrado recinto, é um primoroso
altar de entalhamento dourado, com as suas columnas co-
rynthiís, de fustes dourados, guarnecidos de anjos e no-
res, tão perfeitos como originaes, repouzanelo em pilas-
trás adornadas de festões dourados, e terminando em uma
cupola abobaelada, encerrando a sagrada imagem do Senhor.

TE' um elegante e luxuoso trabalho esculptural. E la-
deado esse altar de elous magníficos, painéis, pintados com
muito capricho e correcção. V'¦

A pintura do seu tecto completa a elegância e ri-
queza de tão bella sacristia. Entrando-se na egreja fica-se
deveras extasiado.

Ajoelhado no fervor de nossas, orações, pedimos a
Deus que nos inspirasse, que nos mandasse Miguel An-
gelo, Raphael, Leonardo de Vinci e Benevuto Cellini, que
nos desse meças para descrevermos os admiráveis traba-
lhos de pintura, de esculptura e de decoração tão bem
executados por esses grandes mestres da arte, e como que
reproduzidos n'esse santo e encantador templo.

7 O seu riquíssimo altar mór de magníficas columnas
corynthias sobre pilastras quadrangulares, e adornadas de
festões dourados, com os seus capiteis e volutas doura-
das, terminadas por uma cupola abobadada encerrando a
imagem do seu padroeiro, são realmente trabalhos dignos
de serem descriptos por uma penna mais competente que
ã» nossa.

O arco do cruzeiro, os dous magníficos púlpitos, em

Wr.
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que nos lindíssimos entalhamentos sobresahèm anjos sup-
portando o seu peso, o soberbo tecto do corpo da 3grejà,
todo contornado de cornijas formando quadros pintados
de assumptos bíblicos, painéis de um colorido tão fresco
e suave, de tons tão alegres, de expressivas imagens e de
felicidade na escolha do assumpto, constituem composições
realmente encantadoras.

Terminamos esta tosca descripção, fallando nos dous
excellentes altares, o do S. S. Sacramento e o_dete|ossá
Senhora. I

De um elegante pedestal quadrangular parte] uma
esplendida columna de estylo corynthio encimada p<| um
capitei com volutas, sustentando um anjo em adoâção.

Remata a columna uma cupola pyramidal, tenflo no
seu vértice uma pequena imagem. Trabalhados em niadeira
com entalhamentos e decorados de dourados e folíàagens
de parreira e cachos de uva são de um bonito e^agra-
davel aspecto. I

O convento da Graça no Rio Vermelho na Bahia con-
tem muitos primores artísticos, devendo-se notar princi-
palmente o retrato do famoso padre Antônio Vieira, tão

perfeito e tão bem executado, que dir-se-hia ter sahldo
do pincel de Van Dyck.

A imagem de*S. Francisco na egreja do convento d'esse
Santo é um primor estatuario. Tão natural, tão expres-
siva, tão perfeitamente executada, que o celebre viajante
Kõster não duvidou declarar que só ella valia o templo
'todo.."-. tete;": "'"tete- .

tete Na Bahia o tecto da egreja do antigo Collegio dos

jesuítas era embutido de tartaruga de cores diversas, for-
mando um bellissimo painel de um effeito encantador. *

Nos tempos coloniaes, e mesmo em princípios do Brazil
Império era costume na Bahia aproveitarem-se os se-
nhores da vocação artística dos seus escravos, para obri-

gal-os a preparar imagens de santos, muito apreciadas e

Erão elles por esse motivo denominados—Santeiros
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2.0 governo do famigerado ministro portuguez Mar-
quçz ae Pombal, que tantos benefícios prestou ao Pará,
des. íHfdo até tornal-o capital do Reino, em 1761 foi en-
víauo para aquella capitania o architecto A. L. Lande, para
edüicar uni bello palácio, o actual do governador, e a Ca-
ihedral *

0 palácio do governador, se bem que não tivesse
sido executado em um estylo.clássico e recommendavel,
comtudo é um palácio vistoso e elegante, um dos melhores

Ao contrario, a cathedral é actuaimente a mais bel-
Ia ca thedral do Brazil. Para aprecial-a ha necessidade de
dispõr-se de algumas horas, para estudar-se a sua lin-
diskma esculptura clássica, admirar-se os seus riquissi-
mos trabalhos de entalhamento, os seus elegantes pul-
pitos, a linda pintura dos painéis do seu tecto, e sobre-
tudo as magníficas columnas de mármore oferecidos pelo
saudoso e respeitável Papa S. Santidade Pio IX.

Quando vou ao Pará, corro pressuroso a esta impo-
nente egreja, para depois de fazer as minhas orações ad-
mirar o bom gosto artistico que a produziu.

Dentre os monumentos religiosos do Pará, devemos
ÉÊdicai as egrejas de Santo Antonio, do Carmo, das Mercês

e v mitiga dos jesuítas, hoje Cathedral, de que acabámos

¦ íf <Xs:'.\'-'-yyy\ '¦ ¦
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A egreja do Carmo, se bem que não apresente a
niagníííeencia e a decoração dos magníficos templos de
Pernambuco e da Bahia, comtudo dispõe de um bella ar-
ciiitectiira externa, terminada por duas bonitas torres e
nicho central contendo a imagem de N. S, do Carmo

A sua capella mór é muito bem decorada de entalha-
mentos" dourados, revestidos de folhagens e cachos de uvas,
espicaçados por pellicanos, em cujos capiteis repousam
anjos dourados, em attitude alada, empunhando fachos na
Mo direita.. ,
W^;i$êM^ outras bellissimas columnas mais lateraes e
maiori 3, do mesmo estylo, arrematadas por dous anjos
dourados e de tamanho natural. Todas essas columnas
são cavalgadas por expressivas cariatydes, que parecem
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supportar o seu peso. N'esse templo são muito apreciados
os seus dous elegantes púlpitos, de entalhamentos de ara-
béscos dourados e com uma graciosa e elegante cupola.

A egrejk das Mercês, se bem que quasi completamente
em ruínas, comtudo ainda tem vestígios da gua anil
magnificência. a {

São dignos de nota especialmente n'ella os bonitif
quadros dos retábulos das capellas lateraes, representando
imagens de santos diversos.

Executados com cores frescas, tons alegres, claros
escuros apropriados, indicam terem sido pintados por ha
bil artista, filiado talvez a alguma escola antiga italiana,

A Cathedral, a antiga egreja dos jesuítas, de quo já
falámos, construida, como dissemos, nos tempos colonmes,
foi restaurada pelo saudoso bispo do Para, D. Antonio de
Macedo Costa e egualmente pelo actual arcebispo da Ba-
hia, D. Jeronymo Thomé. 

'

O Rio Grande do Sul apresentando tambem, em di-
versas cidades, bonitos templos, de elegantes trabalhos
architecturaes e esculpturaes, tambem cultivou a arte dos
bordados e do crivo.

Os Jesuítas apreciavam muito e ensinavam aos indios
convertidos do Paraguay e do sul do Brazil esses borda-
dos de crivo, com que ornavam os atoalhados de suas egre-
j as * Foram tão peritos n'essa arte que, no século passa-
do, quando os portuguezes apoderaram-se de suas pos-
sessões, o general Gomes Freire de Andrade, admirando
as riquezas de uma egreja indiana, custou a accreditar
que esses bellissimos bordados fossem feitos em uma ia-
brica não concluida. (1)

Mas, esses artefactos foram e são especialmente pe-
culiares aos Estado A do norte do Brazil como o Coará,
Parahyba, Pernambuco, Alagoas e Pará.

Temos tido oceasião de ver lindíssimos lenços de crochet
e decrivo, esplendidas rendas para guarnições de camisas
vestidos e saias, e tantos outros objectos,vendidos |
ínfimo preço.
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(1) Dr. Eduardo d» Silva Prado. Ikwo ei uw *>
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E esses trabalhos de 80a, essas rentadelav «JJ»

ou ios delido «*^^3Hrss5
do paiz; lembro-me, por ^^J^-íE^. Europa
Guilherme Studart que ?^T Sotto N^onal de
tivera oceasião de ^^Jf^^^iu ainda
Lisboav-uriosos trabalhos dos mdios aa idup*
Io tempo dos Padres JesuÇ. distinguio-se par-

S ni^-o — S"U gosto, riquesa a fel*

^^interessantes cuias do Rio Grande do Sul. de San-
WrifttóDnTbretádo as do Amazonas, envermsadas
?Íhte de figuL e arabescos graciosos, de um col*
r il^tooroso eg aspecto encantador, sao produetos dos

^S&ÍMlr- Un«rSm

Stharinenses, para completarmos a relação das artes de
aj-t. o mentacão executadas no tfrazu. . . -^

T cerâmica os Índios tambem foram insignes ar-
tístas oTST vasos sio da mais beto proporçio e
reíhm todos, diz o illustre paulista dr. Eduardo Prado,
^iSloSÉ de belleza da parte do artista, que pro-
rrÍ«^?KwiiflnteB formas á decoração gravada e
Sda ao^bXs êspecünens dessa arte as descobertas
Kí na ilL de Marajó, perfeitamente relatadas nos Ar-
Sbo« do Museu Nacional do Rio de Janeiro, exceUente
Sia dW^lo saudoso e sábio botânico, conselheiro
to "mfnCporem, nâo tem feito progresso a cem-
m\o& no Brazil.

Com o kaolin J. Manso Pereira preparava no se-
culo passado, no Rio de Janeiro, alguns objectos interes-
santes. ' ..'.:<.
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Com a argilla abundante em todo o Brazil faziam-
sé èMléntfestrabUlhos:mOringuese potes para água. Ainda
hoje são muito procurados os procedentes do Amazonas,
Pará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catlia-
riiia. Preparados com argilla negra bu vermelha cozida a
fogo, dão umâ excellente água.

Elevada o Brazil em 16 de Dezembro de 1815 á áa
thègbria de reino, negociantes do Rio de Janeiro, em ho-
tóenàgem a tão importante acontecimento, tiveram a idea
de tirar uma subsCripção popular, com o fim de erigir
um monumento artístico, que perpetuasse a memória cie

.., Arrecadada a quantia subscripta foi destinada á ao-
plícação do ensino publico. >

Levada ao conhecimento do príncipe regente essagc
nerosa resolução,por aviso de 5 de Março del816,assig-
nado pelo marquéz de Aguiar, determinou S. A. R. que
o dinheiro recebido fosse recolhido ao Banco do Brazil
e que se estabelecessem no Êio de Janeiro ao escolas d
instrucção que se creassem, afim de que os descendentes
dos generosos subscriptores viessem a gozar do sèú be-
neficio. ;' ,f AA:A::''. -'.; . |j

O mesmo aviso determinou que as cadeiras de scien-
cias já ereâdas fossem reunidas aquellas que tivessem de
ser instituídas com a fundação dessas escolas. v

AD'esse modo visava o governo fundar um Instituto
Acadêmico, onde se leccionassem não só as sciencias
como as bellas artes applicadas4 ás industrias.

Desde a installação da familia real portugueza no
antigo palácio do coride de Bobadella, raiou para o Bra-
ziluma èpocha dé progresso e liberdade. Entre os diversos
estabelecimentos creados, um dos mais notáveis foi a
Academia das Bellas Artes.

Em 1815 o conde da Barca, ministro da marinha
e interino do guerra e dos estrangeiros, concebendo a idea'^^^SÊÊ^É^^Mâãà 

francezes, para se crear a
Academia das Bellas Artes, incumbio ao marquez de Ma-
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rialva, delegado de S. M. F. junto ao |cÍllÍffl^
le fazer o referido contracto com uma colônia artística
'rauceza 

para esse fim. |;P|I T „;„« Ü_P
Foram contractados, partiram em 16 de Janeiro ae

Mfl Havre, eao Rio chegaram a 26 d|^po?|||;
mo anno os seguintes artistas: Joaquim Lebreton, cheh*
* colônia artística, João Baptista Debret, pintor histo-
rfo, Nicolau Antonio Taunay, pintor de batalhas epaisa-
gens, Augusto Taunay, esculptor, Augusto Henrique Vw-
torio íiàntíjeân de Montigny, architecto, Simão Pradier,
gltdbl"e abridor, Francisco Ovide, professor de meca-
nica, Carlos Henrique Levassem, Luiz Menmer, Francis^
Beaurepaire e Pedro Dillon. Mais tarde vieram unir-se a el-
les os dous irmãos Ferrez. (1) ??g jg

Por decreto de 12 de Agosto de 1816, foram crea-
das algumas aulas de bellas artes e pensionados alguns
professores. Percebia o director da colônia artística......
.°.OQ3000 rs, Levassem* e Mennier 328$000 rs.

O conde da Barca auctor da idea tornou-se? protec-
tor desses artistas, residindo mesmo alguns d'elles na
sua própria casa. ,

Tendo verdadeiro gosto pelas artes era um segundo
pae de todos elles, dispensando-lhes todas as suas boas
graças. Infelizmente porem a sua morte em 21.de Junho
de 1817 veio deixar na orphandade esses esperançosos
lio mens.

A sua morte causou grande abalo aos artistas fran-
¦¦jcezes seus protegidos. Em 1818 ausentou-se do Brazil
SÍmao' Pradier, e Lebreton retirou-se para a praia do Fia-
meago, onde dedicou-se a trabalhos litterarios, fallecendo
em 1819.

i Cedo porem encontraram elles um novo protector na
pessoa do barão de S. Lourenço.

c Por decreto de 12 de Outubro de 1820 foi estabe-
lecida definitivamente uma Academia, denominada-#e#/
Academia de Desenho, Esculptura e Architectura Civil—
Desejando aproveitar ainda os artistas que recebiam pen-

r (1) Dr. Moreira ,dj A^jadp. Pepoi^d^^a f • Tomo.
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soes, em 23 de Novembro de 1820, foi publicado um oua o

decreto determinando qué com o nome àe Academia dc

Artes principiassem a funccionar as aulas de pintura
senho, escultura, gravura, architectura e mecânica, s^iao
nomeados nara regerem as cadeiras: Henrique José da

HbTtatod? delho, Nicolan Antônio Taunay lente .de
p£ra e de paisagem, Joio Baptista De .ret, lente de pn,
toa histórica, AncUte Ta™ay. lente do eseulp^nrvAj,-

gusto Henrique Victor io Grandjean de Montigny, lente 
g

architectura, Francisco O vide >nte de mecânica, tonto®
Rodrigues de Sá, José de Christo |flf|||Wp
Pedro do Amaral foram nomeados ^sütutos 

das c^ u a.

de pintura e de desenho. Zefenno Farras fo nomeado

pLsiomsta de gravara, Henrique José da Sdva fm es-

colhido director das aulas, e o padre Luiz Raphael, J-oyw,
^pcretario (IV

Sob a direcção de Henrique José da Silva esta Aca-
"L^rSnLse D. Joao VI para Lisboa
com elle o visconde de S. Lourenço, com este retim

perderam os artistas aquelle seu segundo protector. JYU

dirigido pelo seu director, as artes não prosperavam e o*

lentes não apresentavam trabalhos. O governo desejava

Sà Academia á mocidade, mas o director o impedia.
Assim conservou-se até depois da independência com-

meeando a florescer no ministério do visconde de S.Leo-

poldo Esse sábio ministro para aproveitar conveniente-
Cte os artistas da Academia, em 1816 detennmon que
fosse aberto o estabelecimento e franqueado a mocidade

brazileira. (2)

¦;',tetete/';/ 
.:te'';

',o"te-.
te

h'te::te . . te .te .

i * .»' •

O atrazo da instrucção publica foi compensado pela
animação das artes, da oratória sagrada, da pintura, oa

(1) Dr. Moreira, de Azevedo. Loco cito.

(2) Dr. Moreira de Azevedo. Loco citp,
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esculptura, brilhantemente representadas por vultos emi-
Bentes que honraram a pátria brazileira. .:

Se a architectura não foi brilhantemente desenvolvida
no paiz, a musica ao contrario teve compositores egua3S
aos mais afamados da culta Europa.

Os indios sempre tiveram vocação para a poesia e
musica.'Os distinctosfolkloristas brazileiros Srs. Sylvio Ro-
mero e SanfAnna Nery, em seus magníficos trabalhos,
descrevem as lindíssimos canções, que aquelles aborige-
ries com tanta graça e expressão entoavam.

0,3 colonos portuguezes e os mestiços cantavam os
lundus (Bahia), e as modinhas (Minas Geraes), accompa-
íiliando-as de flautas e trompas, guitarra e viola ou ca-
va íiiiiího.
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Segundo o viajante francez Francisco Pyrard, na Ba-
liia era 1610 havia um francez musico tocador de instru-
iiientos, que ensinava a musica a vinte ou trinta escravos,

fc c que cora elles fazia uma combinação harmoniosa de
tozbb e de instrumentos. (1)

Em 1717 La Barbinais Le Gentil, que esteve, na Ba-:
Ma durante algum tempo, em sua descripção de viagem
tratando d'essa cidade, pinta o estado desfavorável da mu-
Bica que elle ouvio.

Ironicamente refere: Eu não ouvi durante a noute
senão os tristes accordes de uma guitarra. (2)

Entretanto, Spix e Martius declarando o pouco pro-
gresso das artes no Brazil, no começo creste século, ex-
cepíua a musica, dizendo: «A musica á cultivada no Brazil
de preferencia a todas as artes, particularmente no Rio de
Janeiro, e foi n'essa arte que os brazileiros attingiram
a mo certo gráo de perfeição.

O brazileiro como o portuguez tem um ouvido de-
ficado, e sensível ás modulações agradáveis e toda me-
lodi a regular. A guitarra (viola) no Brazil, como no sul

¦-j. -• <>j..- - r • fpm+fim 
'*m

¦ ¦ ¦¦

{1} Dr. Eduardo da Silva Prado. Loco cito.
(2) Nouveau voyage autou) du monde par M. Le Barbinais

L$ Gentil. Vol. II pag. 148. Amsterdam 1747.
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da Euíopa^ é o instrumento favorito; Um piano fortef aè
contrario, é uma peça de mobiliar casa, e que só se encerra
nas casas dos ricos. As canções nacionaes são canta^iâs
com accompanhamento de guitarra, e são em parte de ori-
gem portugueza, e em parte compostas no paiz. v y

Pelo caníto e pefô s) m do sen ins ramento o br&aá-
leiro é levado á dansa, que consiste na sociedade pálida
em graciosos cotillons, e nas pessoas de posição baixa? em
movimentos de pantomima e attitudes semelhantes ás daEY
sas dos negros etc (1)

Transportada a musica italiana, no fim do século pas-
sado de Portugal para o Brazil, e cultivada com briílio
por Peres e Giomelli. dominou logo o gosto popular e es-
erceo influencia sobre as melodias populares.

Os jesuítas crear am em um arrabalde do Rio dê J a-
neiro, Santa Cruz, uma espécie de conservatório de mu-
sica, destinado a preparar os negros para-a musica. Tal
desenvolvimento teve, que ao chegar em 1808 a família
real ao Brazil, o príncipe regente D. João admirou-se da
perfeição com que executavam os negros a musica vocal
e instrumental * \\

Aproveitando-se d'esse progresso, estabeleceo escolas
de primeiras lettras, de composição e de diversos insira-
mentos em sua casa de recreio, e d^sse modo conseguio
formar hábeis instrumentistas e cantores, tornando-se mes-
mo alguns admiráveis. Fesse numero distinguiram-se
principalmente os dous irmãos Marcos e Simão Portugal.
Formavam o coro da capella real e compunham a sua or-
chestra. Não se extasiava o principe de apreciar tão bel-
las e sumptuosas ceremonias religiosas effectuadas naquela
capella.

YEm 1816 chegou ao Rio de Janeiro, recommenclado
por Tayllerand ao conde de Barca, o celebre musico Segís-
mundo Neukom, de Salsbóurg, discípulo de Meissomme
Hayun, accompanhando a embaixada do representante de
Luiz XVIII, o duque de Luxenbourg.
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(1) Spix e Martím Eéise in Br&zÜieOr* V
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Bem recebido Neukom pelo principe D. Joao, íoi no-

m«a<f protóor de musica do príncipe D. Pedro, que tor-

Wmm excellente musicista e compositor Ainda hrçe

! SHom muito prazer o hymno de independência,
talvez o primeiro hymno do mundo, composição sua. _
^Apesar do desenvolvimento musical do Rio de Ja-

néirolomtudo ainda eram bem conhecidos oswmposrtores
ctesicos, de tal modo que W»f K| «g*

fartius declararam que os habitantes do Rm de Janeiro
não estavam na altura das musicas de Neukora, ^cr.ptas
^L o e estylo dos mais celebres compositor 

gg
^^letanto o professor Neuhom conseguio despertar
o aOsto musical no Rio de Janeiro, apresentando celebres

diSlos como o principe D. Pedro e o grande compositor
taileiro Francisco Manoel da Silva, cujas composições
kram tão estimadas, que o elevaram ao cargo de director
do Conservatório Imperial de musica.

Com effeito todos os viajantes estrangeiros, que vi-

sitaram n'essa epoca o Brazil, em suas descnpções de
viagens faliam com enthusiasmo n esse sentido.

Assim Alexandre Caldeleugh refere: «L'on disaitge-
néralement que Ia chapelle royale était organisee de façon
1 Mm pleinement les amateurs de musique. 

|te
était constituée comme 1'ancienne chapelle royale a Lis-
btemne et on n'avait pos regardé à Ia depense. Quatorze
ou auinze sopranos mélaient leurs voix caractenstiques a

U Psique de Portugallo et des *f^»W»*™
rélitfieux et formaient dans 1'ensemble un courant de me-
íoá tres admirée specialemente par les etrangers. On

peàt dire qu'a 1'exception des occasions ou Ia cour se
Luvait presentée, l'auditoire était prmcipalment compose
d'éü"angers et des classes les plus basses de Ia societe.>> (2); 

Um outro illustre viajante francez, Freycmet, tambem
falia das disposições musicaes dos brazileiros n esta epoca,

im*—»"»»*™*»
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<1) Spix e Martins. Reise in Brazilien JoU II pag. 106.
ÁS Traveis in South America dnring the years 1819, 1820

i$2! ito. imàm. 1824. Vol, II, pag. ">
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e assim se refere: «De tous les arts d'agrément cultives
par les brésiliens et les portuguais, Ia musique est celui
qui a pour eux le plus d'attraits et dans le quel aussi ils
reussissent le mieux. Nons avous entendu souvent avec
admiration Ia musique de Ia chapelle royale, dont |res*
que tons les artistes étaient négres, et-dont réxeciríiou
ne laissait rien à désirer.

í7:7;;|.ÍJn célebre compositeur Marcos Portugal venu de Lis-
bonne avec le roi, étoit le sur-intendant de cette insti-
tuition musicale, que lui doit aussi qu'a un allemand M.
Newkom, anjour d'hui à Paris, les ouvrages les plus dis-
tingués de son repertoire. On citait encore quelques com-
positeurs de moindre force, entre autres un mulâtre, (pro»
testamos, foi superior a Marcos Portugal e a Neukom,:
adeante demonstraremos), qui a de mérite. Mais pourFexe-
cution, rien ne ma paru plus étonnant que le rare íalent.
sur Ia guitarre d'un autre mulâtre de Rio de Jánoro,
nommé Joachim Manoel (talento musical superior, que muito
honrou o Brazil). Sous ces doigts cet instrument avait un
charme inexprimable, qüe je n'ai jamais retrouvé chez nos.
guitaristes enropéens. Le même musicien est aussi l%0
teur de plusieurs modinhas, especes de romans fort agre-
ables, dout M. Newkom a publié un recueilà Paris*.'(1)

Balbi tambem refere ter havido no. Rio de Janeiro1
uma celebre familia Leal, dotada de um talento musical
admirável, hereditário desde quatro gerações. (2)

Os destinos da musica são mais mutáveis que os das
outras artes. Ainda hoje são admirados os bellos quadros
de Raphael, Bubens, Poussin, Levasseur e tantos outro!;
entretanto, as bellissimas composições de Lulli, Ghíck,
Bach, Pergoleso e Palestrina estão quasi no olvido, f

Para gloria porem do eminente compositor brazileiro
o saudoso padre José Maurício Nunes Garcia, os seus
bellissirnos trabalhos, e principalmente a sua celebre missa
de Requiem, são ouvidos com o maior encanto e deleita,
JEx digito gigans. Alem de ter sido um gigante musical\

(1) P. de Freycinet. Loco cito.
(2) Balbi. Sss. i statistique du Portugal. Vol. III-
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foi tambem o padre José Maurício um profundo cònhe-
cedor da lingua latina, os seus conhecimentos se mani-
icsíam na expressão apropriada que soube dar ás suasi
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composições sacras.
Admirador de Haydn, como este celebre symphonista

pertenceo á escola, na qual a influencia ecclesiastica era
naturalmente favorável á producção dc musica sacra.

N'esse gênero soube o padre José Maurício imprimir
aquella (melancolia, aquelle sentimento de compuncção e de
atração naturaes ás composições sacras. Em todos os
seis trabalhos conseguio elevar-se sempre do bello ao
sublime, subindo de ponto o seu genio no seu admirável
Meqiáem. «A exposição da obra até o final do Kyrie é
mu completo êxito artístico, e creio que o próprio Per-
goleso, de quem o padre José Maurício, parece, seguio o
e.'tylo, não desdenharia de firmar esta pagina».

Assim se esprime o distincto organista-mór da Ca-
tltjedral de Montevideo. (1) <r-

Continuando a analysar a composição do grande
maestro brazileiro, o sr. Carvalho Calvo nota no correr
dá partitura: «Clareza pasmosa no conceito da phrase,
elegância no corte melódico, e sobretudo uma precisão
aeima de todo elogio.

Entre os trechos que mais sobresahem pela elegância,
cpmo modelo de melodia acha-se o Ingemisco, uma precio-
sidade, que em qualquer parte do mundo onde for ouvida
ha de fazer impressão indelével nos ouvintes. O Bene-
éictus é, sem duvida nenhuma, uma das paginas mais
formosas da partitura. [2]

O sr. Visconde de Taunay que se tem incumbido da
gloriosa missão de tornar conhecidas as composições do
padre José Maurício, na secção Theatros e Musica do Jor-
nal do Commercio de 16 de Outubro de 1897, mostra-se
nthusiasmado com a apreciação feita pelo illustre orga-

nista Uruguayo. «Que bella glorificação de José Maurício

''¦" ' ¦-¦'. :/ ' ' ¦¦' '-Í->!X>x'$È^

jKfe7 7.7- ¦'¦'¦ 
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(1) Theatros e Musica. Padre José Maurício. Jornal do Com-
mercio 15 ãe Outubro de 1797.

(2) Theatros e Musica. Padre José Maurício Loco cito. -
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vel-o comparado, logo dè súbito, ao peristylo da sua
grande bbfà, áòeiiíhio Pergoleso, o incompaüvel auetor
de tanta musica religiosa!» «Com eífdto, assim coníánuá
o illustre auctor das Chopinianas), todo o começo doA:Me-
guiem até ao Kyrie, desde os dous primeiros compassos
4ue encerram uma phrase cheia e deliciosa, é semexagge-
ração sublime.

Quão bellô e solemne o Gradual, recomeçando em
sol menor a melodia inicial em ré menor. Logo depois o
Bies irçe em alegro vivo, andamento apressado, vibrante
e cheio detetricòs gritos, augustiosos soluços afallar-nos
a estupefação da hiprte, mors stupebii, e do juizo defini-
üvoé irrevogável do rei de tremenda magestade—r.&c
tremenMemagestaÚs—^VLediCcerítos tão plan gentes, tão do-
ces epèrsuasivos achou José Maurício para o seu Ingc-
miseo! Appella o réo para a clemência divina, elle que
perdoou a Maria Magdalena jjp Mmam absolvisti,—e
inclinou o ou /ido á prece do ladrão—ei htr&nem exaus-

E, dencfis de outras apreciações termina o eminente
patriota èi.AÍcista: «Não ha du\ ida que a simplicidade
cie feitura | I despretenção caiacterisam a grande obra
de José Maaaío. .

Que agravei singeleza ào Agnus Dei / E todo o
Requiem termina em um dènm^ndo molto, ultimas notas
de supplicaa se apagarem nas treva.. dominadoras da morte,
em que só pode pairar uma ou oucra restea de luzerna-
nada do pharol da fél Et lux perpetua Imeat eis qui a
pius es ! » (1)

Como é bello ainda este outro conceito do nobre
Visconde de Taunáy:«Collocado ao lado de outros requiems
univérsàlmenie aplaudidos, como os de Mozart, Haydú
é Chériiíiini, e superior ao de Verdi que, encerrando in-
discutíveis beltózas, pecca pela feição demasiado drama-
ticá ei irèbüsòàdá.

(1) Theatros e Musica. Padre ,José ;MaurJeip. Visconde jjg
Tiun^y. Joira»! dò CéÉinèíeio MM* Outubro 1897.
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Imbuído de ensmámentos da pura escola germânica
José Maurício não incorre n'esse reparo.

De principio a fim sustenta com muita magestade 9
caracter religioso, repassado de melancolia e humildade,
que deve caracterisar essa composição Sacra, cujas lettras
são fcão expressivas e pungentes». (1) ?

Owrrente cursu. Insensivelmente foi-me a penna le-
vanao, a repetir esta bella serie de apreciações, mas se ha

correlação e tão adequadas são ellas!
O padre José Maurício deixou 110 spartetos alem de

outras composições. :
4 Em todas ellas se apreciam trechos deliciosos pela

frescura de sua melodia e pela ternura suave dos seus
tons, Os concertantes inteiramente originaes são da uma
riqueza e colorido extraordinários. Algumas dellas consti-
íoera mimosos trabalhos para piano de bello effeito e apri-
morado gosto.-Distinguio-se tambem o padre José Maurício no ge-
nero dramático. Por ordem de D. João VI escreve-o para
ser representada no Theatro Real de D. João a opera Le

Gemellem
Escreveo tambem para ser tocada yélsSSíi d§ mu-

ca* dos marinheiros, por oceasião da chegí ? ?? vaso de
guerra Austríaco, que trouxe ao Rio de .; ?rs a prin-
cem' D. Leopoldina, os Boxe Dwertvm&nlxx grande
missa de Santa Cecilh é outra composição sua oem como
I bella Missa da degolação de S. João Baptista. Tresen-
tas e nove foram as suas bellissimas composições, tresen-
tos e nove foram os seus triumphos.

Quando em 1817 chegou ao Brazil o principe regente
D, João, com a familia real portugueza, estava o padre
José Maurício no apogeo musical.

Companheiro de Fr. Antônio de Santo Elias, o rei
dos;organistas, como lhe'appellidava o seu emulo, o padre
José-Maurício foi uma das maiores celebridades do seu
tempo?' , s ;-,.
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fíí^ff^^W^^Ê^ desde 1798, foi um dos disci-
pulos mais notáveis do Conservatório dos Negros, creado
pelos jesuítas na fazenda de Santa Cruz.

Improvisador no orgao, no piano, no cravo e na viola
foi sublime em todos estes instrumentos.

Tão bom improvisador fora que o celebre musico
Newkom, quando viera para Brazil, com a colônia artística
franceza, dissera ser o primeiro improvisador do mundo.

Modesto e humilde, era entretanto dotado de ura ta-
lento extraordinário e de uma actividade invejável.

Sacerdote illustrado, era versado em quasi todas as
línguas; conhecedor profundo da litteratura e das escrip-
turas sagrados, era ao mesmo tempo pregador de grande
n cíxw pi íi í\

Apreciado pelo bispo D. José Caetano da Silva Cou-
tinhe, tinha a honra de assistir em seu palácio episcopal
ás palestras litterarias que n'ella tinham lugar. (1)

Não tendo saido do Brazil, conhecia e correspondia-
se com Mozart, Haydn e Bethoven, executava as suas com •

posições, como se os estivesse ouvido tocar pessoalmente.
Do bispo e do governo do principe regente rejeitou

diversos empregos, para não de distrahir das suas oecupa-
ções musicaes, em que era verdadeiro gênio.

O principe regente D. João, que sempre protegeo os
artistas de merecimento, tendo noticias d'este celebre mu-
siço, manifestou desejos de ouvil-o, e tão enthusiasmado
ficou que lhe dispensou logo a sua valiosa protecção, no-
meando-o inspector de musica da real capella, por decreto
de 26 de Novembro de 1808. M '•¦'.';

Na fazenda de Santa Cruz executavam-se magníficas
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composições, inspiradas pelos seus mestres da capella.
N'essa oceasião escreveo o padre José Maurício a sua

afamada Missa da degolação de S. João Baptista.(2)
... ,''¦.. tetete- ¦¦';'• te.. te .'"'- , . ¦¦ w
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(1) Pr. Sylvio Romero. Historia de Litteratura Brazileira,
Sylvio Dinarte, Eseragnolle Taunay, Estudos Griticos. Tomo II
pag. 138. ..

(2) Manoel de Araujo Porto Alegre. Apontamento para a vida
e obras do padre Josó Maurício Nunes Garcia. Revista do Instituto
histórico é geographico Brazileiro. Tomo XIX.
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. | Dedicando-se com amor ao 
|||gÍÍl

P com os seus discípulos introduzir no 
||

*o#sto por esta arte. |g|gfi religiosas era at-

| J|S as suas «^^^_È notável
Y Até 1813 era o modesto padieo x m

. lo Rio Janeiro ;;Jf£Sf3' ««
e orgulhoso maest o._Marcos £? ôrte3 do ve.ho

..• fe grande ^»'Xe m 5o ^_roero de eantores_e
nraido, WeW^*^*!ÉÍzÍIÍI#eÍ de ver
de instrumentistas. Deo^josa a pi onviaou o padre

Jcontro dos dous celebres ^^'^eS. Christovão
. J Maurieio a que apparceesse no paço

em juma tarde determinada q q enfa.
[Encontraram-se os dous rJlp|Y|Y d obtida

tna|„ Marcos ?«*ÍlSÍÍlKi««g«
a venia da família real, coii|1(W" ffi • sonatas de
a José mm a toe» uma das 

^s 
dto s

Haydn Acceitou^J|e ocenv«^
só conhecia a composição con u w

Começou a executar vae, la ntc e^ '".«.o, mas p
.lMac.o aaimando-se tornou-^ senho, do p,

SeÜ 
1- d" Sentar que estivessem uo olvúlo um» bellas

SeéSiPs por taatoVempo raças porem a s b a e be.„

Üill haia tão eminente e patriótico brazileiro.
llnldSSAranjoPort^legr^b^teSwto

vn^iof o nadre José Maurício Nunes Garcia foi uma

ò$S^*Ew. que ultrapassou a época em que v>.

(1) Sylvio Dinarte (Escra$nolle Taunay). Loco cito.
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veo, e dominou por largos annos o campo qüe invadio
com o poderio do seu engenho, com à sua feeundidade,
e com a revolução que causou nos ânimos, que conquis-
tara. (1)

Êonorate VAltíssimo Maestro.
Antes do padre José Maurício chamava as atteeções

um outro musico, o padre Manoel da Silva Rosa, auctor
da celebre Paixão ds Jesus Christo* ,

Em fins do século passado e no começo do actual
foram tambem músicos notáveis Pedro Teixeira e Fraja-
cisco Manoel, verdadeiro gênio musical. y\

Como cantores sobresahiram João dos Reis, Candup
Ignacio da Silva e Gabriel. (2) !

Muito deve o Brazil ao príncipe regente D. João pêlo
desenvolvimento que deo ás artes e especialmente á mn-
sica sonante da musica sacra. Admirador da eloqüência
do púlpito, nunca o Brazil teve solemnidades de egreja;
tão magestosas como na sua época; nunca as artes esti-
veram tão florescentes no Rio de Janeiro.

O primeiro theatro que existio no Rio de Janeiro foi
fundado pelo padre Ventura, no largo do Capim em 1787
e foi incendiado em 176(J. Era denominado a Casa da
Opera. No governo do marquez do Lavradio um certo Ma-
noel Luiz edlücou novo theatro na rua que ficava á es-
querda do Paço. denominado Theatro Manoel Luix, tendofc
sido seu scenographo Leandro Joaquim. (3)

- Com a musica protegeo D. João VI o theatro; em
12 de Outubro de 1813 foi inaugurado o theatro real de
o. joao. • i i

. Mufcío, se esmerou o bondoso rei pela prosperidade
e progresso do seu novo reino. Creou os mais úteis es-
tab«!eciraentos, realisou as mais urgentes reformas, pro-
curou tornar a cidade de sua nova residência eguai ás
mais civiüsíulas e adeantadas da culta Europa. Laborioso
e infatigavel, o seu sábio neto, S. Magestade o Impera-
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(1) M. de Araújo Porto Alegre. Loco cito.
(2) Dr. Sylvio Komero. Loco cito.
M L. Gonzaga Doq ae Estrada, A Arte Brazüeira.
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dor o Senhor D. Pedro S.« ^» 
«L^J?8

rimo-se resignado para o seu exílio, depois oe um mv

íire brioso reinado de cincoenta annos. Deo ao Bra-
Víi nm verdadeiro século de Pericles. _

Ve esteja o nosso adorado e «empre saudoso mo-

narcha recebendo na eternidade o prêmio dos benefícios
aue praticou meste mundo. ¦ . p =

Reverente prestamos homenagem a sua memória,
V S teuenos parece dever expor relativamente á

le BmitoXi; outros mais *"!&«£ ™Z

petentes, que venham supprir as nossas faltas ou corrigir
08 nSLdo0pSâreas ao nosso eminente amigo o sr. dr.
F A P?reta da Costa, do muito que lhe devemos, ren-
Los-Ae homenagens, verdadeiro preito de sutado apreço
e/sincera admiração.

DR. ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA. (*)

- n Dr Antônio da Cunha Barbosa, acceito soeio correspon-
Intà Lsessãode H de Setembro de 1897. Nasceu a 10 de De-

?embrol 1855 no Wo de Janeiro, sendo seus progenitores.o
Sselheío José da Cunha Barbosa, posteriormente Barão de Pia-
mhATiha eD Maria Pomiciana Moreira Barbosa. t>rt
1,abanB''Doutor em Medicina pela faculdade do Elo de Jane.rc> Ba-

charei em Bellas Lettras pelo Collegio D. Pedro 2^ .Da Sociedade
Mfiflioo Cirumca do Rio de Janeiro. Do Instituto dos Bacharéis
fml^eto Da Sociedade de GeograpUa. do Rio de JaneiroJocio
fandadorl Sócio bemfeitor (14.« gráo, o mais elevado) da Associação
pTomotraíínstrucção- à» Instituto Históricoe Geograpbico Bra-

saleiro. Do Instituto Qeographico da Bahia. Do'.^tltuto Arcbeo
i winn « GeoeraDhico Pernambucano. Commendador da Real urdem
^SSgi^TfSmm Conceição de Villa Viçosa. Commendador
da Real Ordem Hespanhola do Izabel a Catlioiioa.
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Ha em uma das sfcró do Vaticano um grande fresco

escola de Athenas, obra-prima do famoso pintor de

myM que o gênio da arte, retratando toda a sua
lia, desenha a desenvolução cultural da civihsaj^,

Lramma ascencional da intelligencia humana Repre-
ü historia da philosophia antiga, de Platão, do sábio

Sugira, | maestro de colui che sanno e de seus disci-
vos de todos os matizes. ¦

A maUdMte do Mundo m vol) lembra um aspecto
beliissimò quadro do divino Raphael, que tão alto con-

¦f mereceu do papa Júlio V deixando-o umco no vasto

í Parece que o pensador cearense tinha o seu cérebro
7 7. cheio do celebre fresco quando escreveu ^P^m^

üme da sua obra, onde chama a coutassem mm
mt todos os systemas modernos da phil^ophia,^

èminadóíos com um saber admirável na constric-
ü ihèí^ èétrMtorSém livros, sem estimules, m^m
7ifro, posso dizer, é o itinerário de rápida viagem em
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companhia de conversadores agradáveis apavez oa vale*
e montanhas do paiz philosophico; um liv|o, pensaelo, m-
cripto com todas as energias da convicçàc, com todo o
ardor da paixão, em uma palavra, um livro aliem!
no sentido de obscuridade, mas no de ser um prodi
graveza da reflexão. > j

A philosophia é o estudo favorito de Farias. Brite,
cumula-lhe a mentalidade de todos os difliceis proíplem?t>
agitados n'este agitadissimo descambar do século. 7

O moço philosopho insulou-se dez annos na inl^ospit;;
Groenlândia de seu assumpto predilecto, quasi exc|usiv7
leu-o de debaixo, de cima, pelos quatro lados, reM^o se7;
todos os pontos de vista, mergulhou ás profundezas deite
oceano sem fundo, seni praias, veio á tona, abriu m az s
e aloü-se ás serenas regiões do mundo tio pensaméni.x
donde volta agora sobraçando a fulgente sornma ;le st:
esforço pessoal, ele suas rijas faculdades,de trabalho.

Vae discutir uma these tão velha comp o murido.
qual o virtuoso Littré declarando-a insoluvel, arre da 7
terreno scientifico, do circulo ela philosophia, deixando &
cada um sobre ella pensar intimamente o que !he parec
mas por outro lado tão nova, tão despertador* da cúria
sidade humana que o velho Goethe chama a grande questão
que o homem não pode resolver, mas que deve aborel;;
tio nova, cl o nosso auetor, como a ultima descoberta
da electricidade. . í ,, « I' Brito recebeu inspiração elo maior úo< allemães, cte

philosopho - poeta do Fausto, e- abordou o 'emeroso pro-
iiema, promettendo uma solução sul

A característica da nossa edade, maxiCie, ao etescor
a aba do lado opposto da montanha---dizem os entendidos,.
é o facto positivo, o caso concreto, a sciencia exacta, o
resultado pratico. E' sua a palavra do personagem ele 1>>
ckens «now what I wani is facts». 7

A metaphisica sahiu do seu cyclo de ouro que j(i fica
muito atraz — penetra no seu apertado periodo de f en o.
Bão ha negal-o. ¦ ¦ • ,..-., I

Mas as graves indagações da philosophia, como vpo7
atrevidas e seduetora», como bellas elfinas seandinav^s
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vaiitam-se no meio do borburinho da industria, da activi-
dade íragorosa do camartello dos alveneis, por entre os
resultados das seiencias praticas, reclamado a attenção do
nosso philosopho, dos que ousados consagram vigililaa á
pesqiiisação das questões especulativas, abstractas, abs-
írusas.
fc Platão tinha dito no Timeu—o homem mo ê uma
planta da terra* mas uma planta do ccu,e o silencio das
lòcubraçõc3 de Brito é perturbado pelas rapidw cogitationes
de.Santo Agostinho, pelas percepções surdas de Leibnitz,
pelos mysterios eleusinos da finalidade, por um enxame
de.questões, qual mais temerosa, qual mais exigente, gra-
vitando todas em torne, da questão' capital de Goethe, o
problema eterno da humanidade, o enigma do mundo* como
o titulava Dubois Reymond, o enigma irresoluvel, como o
noioôa A. Lange.

E o jovem escriptor, humanista, poeta, litteratò, ba-
çharel em direito deixa a mesa arrumada do livros, onde
estudava as complicadas proposições de direito — que já
lhe davam uma conspicua representação e bonitos resul-
tados monetários no foro, e entrega-se corpo alma a sua
idéa dominante, a feiticeira de seus sonhos e entra no
vestibulo do mundo difficil da philosophia.

Leio na vida de S. Thomaz de Aquino, o doutor an-
géico, o «anjo da escola»—que o Christo lhe apparecera \
um dia em sonho e lhe perguntara—que recompensa de-
iejava para a sua douta «Summa Theologica». «Nenhuma
outra, alem de ti, Senhor».

E\o desinteresse da philosophia, é a abnegação ge-
nuinamente santa do grande Santo. E' o desprendimento
sublime do rei Lear do drama shakspeareano.

E o sympathico desapego de Brito, que pensa da
philosophia o que Bacon pensava da religião,—ser ella «o
aroma que impede a sciencia de se corromper.»

O illustre escriptor deixa para o terceiro e ultimo
livro a exposição de seu ponto cie vista, a marmorisação
da sua theória.

Da Introdiicçm* que é uma miniatura da sua conce-
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pção, em ligeiro escorço da sua doutrina j a transparecem,
uns longes da solução promettida.

Ahi a penna não é embebida na alegria da vicia des-
preoccupada, risonha da antigüidade paga, não apothêosa
a alegria do viver com as exhuberancias da grande tela
dé Koll, As alegrias da vida, ultimamente exposta em um
dos salões de pintura de Paris. Não. Pelo contrario, - o hí
tom de tristeza, de desalento d'aquelle soffrer das trage-
dias do Eschylo transluz do livro—que se acrava aos dis-
sabores diários da vida. Transpira logo da primeira pa-
gina a sombra da leitura preferida de Brito, de uma no-
tável escola allemã. ?

Não tenho sufficiencia para criticar o valor do traba-
lho, temo arranhar-me nas arestas da fraga do assumpto,
más quero dar üma ligeira idéa do intuito do livro.

O modo por que R Brito encara o problema será a
mais elevada maneira de vel-o na actualidade? Terá elle
a exacta e verdadeira comprehensão moderna do mundo?'

Renan, o profundo philologo das línguas semiticas, o
erttdito mestre da scieneia das religiões publicava em 1819
substancioso estudo Reflexões sobre o estado dos espiritas
em que começa desfazendo o logar commum—de que «o
tempo das revoluções é pouco favorável ao trabalho do
espirito, de que as artes merecem o clássico epitheto de
amigas da paz.»

Gom a historia da humanidade aberta em todas as
suas paginas douradas mostra que os grandes movimentos
são o meio da desénvolução do espirito. Exemplifica o boü
modo de ver trazendo para o seu quadro as luzes e som-
bras do século de Leão X—que chama o século creachr
por excellencia.

De facto o século de Luthero e Ignacio de Loyola e
a estação da lucta, em todos os sentidos, em todos os de-
gráos da ascenção civilisadora, o largo periodo das rivalh-
dades, das conjurações, das invasões, das conquistas, dos
massacres, das reformas, mais tambem ou por isto mesraa
o tempo de Ariosto, Machiavel, Miguel Ângelo, Raphael;
Caívino, Rabelais, Montagne, Cervantes, Bacon, Shakspeare,
Copérniço, Erasmo, Camões, etcetera, etcetera.
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Quem sabe? .. ,-..
¦I*- A sociologia adapta a seus dominios a conbecida lei

de physica—«os corpos dilatam-se pela acção do calor e
retrabem-se pela acção do frio.»

A lucla é o grande factor do adiantamento dos po-
vos. o-poderoso agente da ascenção para a luz, a pedra
de mais peso da sociedade. | o instrumento incisivo oa

Já não ha negal-o-é a lucta o grande factor do di-

leito E' o brilhante conceito de Iering, o mestre dos'mestras:-«6 
a razão porque a justiça que suspende em

uma (ias mãos a balança em que pesa o direito empu-
nnl na outra a espada que serve para fazel-o valer.»

E' a comprovação do facto averiguado por Ern. Kenan.
Parece que o'eminente francez tinha sob a retina

illuminada a década ae.tnal do nosso pobre paiz perdido,
aliai canto da civilisação contemporânea. |;J|

Na realidade os nossos centros íitteranos e scienti-
ficoe marasmavam dentro de cançada atonia;—de 18.)ü

para cá receberam novos elementos vi taes e exuberaram
ei» rica florescência. E têem .desenvolvido notável activi-
dade em diversas províncias do conhecimento.

Posso repetir a palavra celebre de Napoleão: — « a

politica, eis a fatalidade.» ¦ « - u
A politica—eis a profissão procurada, a pronssao ab-

servente, da mentalidade da maioria dos homens de nota

Á^revolucão pol-os de lado. Ficaram uns declassés,
Joram restituidos a seus gabinetes, á intimidade de seus
IvrOs. Meditaram por alta noite os graves problemas em
discueção, viajaram pelo inundo culto, palestraram as ao-

"tabilidâdes 
mais em evidencia—e a producçâo litteraria e

scientifica avolumou-se, como onda que cresce.
No pequeno meio cearense.
F. Brito politicava em 1892, estava nas sympathias

(testa fada.de mil fascinações — que lhe consumia o ho-
rario do trabalho. ,

- A revolução riscou-o. A Finalidade do Mundo e o
íukidò resultado desse descanço. %
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O livro, o primeiro dos tres que constituem a obra,
divide em*desenove capítulos, precedidos da introducção—
em que são riscadas as linhas geraes da theoria a explanar
na parte derradeira.

Começa afirmando que «na marcha geral da socie-
dade as manifestações fundamentaes do espirito humano
são a politica e a philosophia. Aquella dá o direito, esta &
mora], as duas alavancas do grande meehanismo social.»

Levanta adiante com material seu o muro que ex-
trema as duas espheras do direito e da moral. Confiin-;
dem'-se em um ponto, ambos regulam a condueta do ho- P
mem; mas distinguem-se—porque o direito parte da socie- 1
dade, a moral do indivíduo.» ,;;

Critica em seguida o realismo dos inglezes e o idea*
lismo dos allemães, expõe as divergências de A. Comte e
II. Spencer,— divergindo por sua vez de ambos, isco é,
que «a philosophia nao é a mesma cousa, não tem o mesmo
objecto que a sciencia». «A philosophia é uma arvore; as
sciencias são os ramos mais ou menos frondosos desta
arvore, o inicio que ella produz»; «é uma luz, as scien-
cias são os raios mais ou menos brilhantes, que emanam
desta luz.»- -•
III Espiritualismo e materialismo, pantheismo eidealismo,
supjectivo e objectivo, a priori e á posteriori, absoluto
e relativo, o noumenon e o phenomeno, a intuição e aex«
periencia, e o porque e o como—isto é, as escolas que se
clausuram nos factos, nas.compões determinadas de C.
Bernard e as que saltam estas paredes, vão alem, ao[in-
condicionado de Kant, ás questões cias origens—tudo des-
fila ante a analyse do autor da Finalidade do Mando*

Estuda Brito a mèiaphysica e o positivismo em ca-
pitulo que a 26 de setembro ultimo leu em sessão da
Academia Cearense e que no Commercio do ,dia seguinte
eu resumi na noticia, que peço venia para intercalar aqui,

E accedendo, o philosopho acadêmico leu um capi-
tulo em que explanando diversos systemas de philosophia^
fez concisa e lúcida exposição da escola, que tem por lei
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fundamental o principio assim formulado:-«tudo começa
sob inspiração theologica para ir ter a demonstração po-
Itiv-â passando pela argumentação metaphysica» e que
Ktuart Mili chama a espinha dorsal do systema; depois
nenetra na floresta escura da philosophia allema quasi
íão aspera-como a floresta do primeiro canto da Divina
Comedia. E em palavras tão claras, quanto possível, tez

apreciação brilhante do idealisimo transcendental de Fichte,
Í systema de Immanuel Kant, o maior dos philosophos
idlemães, no conceito de Gcethe, da theona.de Hegel de
Schelling, de Schopenhauer, mergulhou nas funduras d a-
«nella níetaphysica nebulosa e subiu, com diversas gemmas
Vella fallou no espirito subjectivo, no espirito absoluto e
em muito cousa mais, apresentou diversos excerptos d aquel-
les philosophos, verdadeiramente inintelligiveis a desabar
novos Edypos.

.•••;••• 
•••••••••—.........••

A metaphysica (meta, alem e physis, natureza) era
no tempo do Aristóteles «a sciencia da origem das cousas,
das causas primarias e finaes.»

Para Paul Janet, um dos primeiros luzeiros do es-
oitualismo contemporâneo) (La crise phü,osophique, pag.
126) «.qiáconquè pense et reflcxit sur les origines des
ehoses est métwphysitien.» Eis definida a metaphysica, eis
ainda na actualidade o conceito aristotehco.

Em boa companhia está o illustre auetor da Finali-
dade. E' metaphysico com Lange, o auetor da sua biblia,
a Historia do materialismo, com Schopeahauer, com Hart-
man, com o monismo philosophico de Ludwig Noiré. Mas
o é 

'em 
termos, independente, á sua feição.

Brito estreita o circulo das pesquizas metaphysicas,
eliminando d'ella o incondicionado de Kant para chamal-á
metaphysica naturalista, nome incisivo, mas impróprio,
contradictorio, parece, como ao systema da indifferença do
differente chamou-se «idealismo objectivo».

A metaphysica deve existir? pergunta e seguidamente
responde—eis 

'a 
grande questão que revoluciona o espi-

rito moderno.». «A metaphysica (pag, 54) é uma necessi-

•¦¦? v Y/l'Y''Y?
YyY y,¦/\i'-;';.''• v v;//

. ' Y 
/'. Y 

'¦ i ¦

Yy,V¦¦¦YVVt

¦¦' ¦. ;:iv

. . 

'¦

Y..Y-:„->..

' ;

¦'/.'. ¦

¦

'

. Y,

::x

r.

•v.

,-¦' 
* •

&; 
".¦ ¦ ''

^l_^i_,
•¦ ' 

V 
'/

y¦¦¦ ¦¦:v, ..."



lf2-\ '1' te--;.

$f-'4 " 
te; te .'. ¦'

BR'''te'tete'tetete

te::-. ¦ ..' ¦'¦¦riiV.iy' ."¦'

;;'<
§k|H êts1 ¦ A;.'^^^v
«1 . te JISmnfcv' á -

tetete ...

'.-.;i.-te. _¦-'..—i

íte ''•¦".' :' . .

".";¦ 
¦ 
tete- 

¦¦

• tefc-te

mamam

»?S8$Lm :¦<

1¦
e^B

' íSPf'

^tetete

.:':tete.te

¦ 
te te

; «kyyyrív....

¦&iip:%\

'

/tete; • --te

" 
te 

*! 
¦

Ü£
' '" ¦- 

V«te'te|»: ^
te ''»,<>$

lÉflêTÂ

- - - te, ¦ 
te,

'

"í ;^t..-vi,te

- ¦ 
'

:'¦'.;.'*;V....:;''';-v '- ¦ ..*.

dade fundamental do espirito humano»; mas affirma (pag.
111) que «a philosophia se divide em systemas numerosos
e oppostos, que absorvem toda a actividade do espirito em
luctas estéreis e desesperadas.»

E' por estas avançadas muteis que Littré arreda a
indagação metaphysica dos domínios da sciencia eda sua
philosophia.

E' muito sabido. Para A. Comte a metaphysica hão
era uma sciencia, era apenas um estado do espirito* a
transicional do estado theologico para o estado positivo.
Talvez um exagero sectário do espirito de escola.

Brito propõe que os factos metaphysicos não ultra-!
passem a esphera da natureza, não exorbitem dás .raias
dos maravilhosos segredos da natureza, sendo que «a carae-
ter • stica do pensamento moderno deve ser a eliminação
não da metaphysica, mas do sobrenatural.»

'tete 
V''..._.. """¦:- '.'...'". 'te' *r\ ;¦' •¦'"_" «A metaphysica é a sciencia dos phenomenos que não
são physicos», «que "sáo 

os que não podem ser explicados
mecanicamente», ou mais simplesmente a metaphysica é a
própria psychologia».: V

Mas se ò psychismo já é estudado sob denominação
moderna, para que dar-lhe lettreiro outro, desnecessário,
avelhentado? Já não será por em duvida a vida da; me-
taphysica? Não será o cercear de construcção já minada?

;: Brito muito imbuido da philosophia germânica, mas
propriamente da philosophia metaphysica traz tambem™
na esphera de seu talento e conhecimentos—uma númce
metaphysica te-pretende mostrar que a metaphysica não é
puramente a transicional de Comte, mas uma companheira
inseparável do homem em todos os estádios da evolução.

Para viajar n'este mar sem praias Littré confessava
não ter ni bar que ni voile. Tem -nas Brito e eil-o pali-
nurando a sua nau. Expõe um novo matiz do novo modo
de ver de alguns philosophos, entre os quaes, posso no-
mear Marcelli, mas que propõem trocar o termo por me~.
tempirica (meta alem, piria, o conhecido). Para adequa-ía,
penso eu, ao quartel derradeiro do século. Clovis Be vi-

aqua, luminar da Faculdade do Recife, que não é meta-
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phvsico, entende que alem do empiricaménto conhecido,
oilemos lobrigar alguma cousa por inferencias lógicas.»

Por estas modificações propostas todas dentro das_ es-
f0jas-cu continuo a sustentar que a metaphysi«a atra-
vessa o seu periodo de ferro. Para acompanhar o movi-
mento, que se accelera, tem de revestir novas formas para

4 ainda agremiar espíritos de eleição, como o auctor da/*-
natúMe, para ter ingresso nos agapes do tempo da oo-
iectividade, para se pôr em evidencia no ^gime 

da posr-
.ividade dezenovista. O seu objecto nunca foi determinado

7nm precisão. Cada philosopho. dentro do circulo traçado,
a faz a seu modo. Para Wolf ella era & ontologia que
kVntporsuavez substituiu por philosophia transcendental.
]¦; portanto a hypothese transcendente, a inversão das leis
da immanencia. E como mMaphysica naturalista?

O pensador varonil da Finalidade impressionou-se
vivamente com o problema da renovação phüosophica. E
traz, operário de vulto, a sua pedra para o grande editieio
a construir.

Espirito viajado pelas altas regiões da pátria da phi-
losophia, onde é abraçado patricio, tem-nas percorrido em
todos os sentidos, em todos os lugares, engodos os tempos.
i. sMstiu e assiste ainda a grande lucta travada entre o pia-
tonismo e o aristotelismo, subjectivismo e objectivismo,
transcendentalismo e naturalismo, que se degladiam re-
nhidamente desde os áureos tempos da civilisação grega.
Convenceu-se talvez de que já não ha novidade em phi-
losophia. dé que esta é uma e sempre a mesma, como
opinava Hegel, e procura uma approximação entre os dois

pendores divergentes da intelligenoia. Persuadido da per-
manencia da metaphysica e o seu conflicto com o espi-
rito moderno apresenta com muita finura o ramo de oliveira
da conciliação, da irmanisação, adequando-a a positividade
dezenovista.

«Philosophia e sciencia» é capitulo em que Brito traça
as raias—que as extremam. Pensa assim: «scieucia é o
conhecimento feito, philosophia é conhecimento em vias de
formação.» «E' o principio mesmo gerador do conheci-

..*.:'*¦' '*»*.7.-Ír-7" 
u 

"' ' V'''

$k§8
¦" "^y

- \-x<

¦•¦¦',..;

'¦stí&mâ&BÊ
¦¦:., -, V«*¦¦¦"¦: '-X*y, ¦'.••' ...-í1"

' 
" 

¦-'¦',,;.'.-. 
."*¦ x :$Mr

. 'v * ¦<. -

7. -'-,

~ '-xy yy

7>c*; 
';.-" 7 7.7 ;.

77~-
¦ . 

. 7

' ''li

¦ ¦y.yTÁl
yy?m

7
'' 7.:
': 

¦-&
- V.'' >"r_" flé1¦-'fe *\-%-**_ÍWi

'-V..ÃS

„"'...* ,¦',, 77**

.7

• v'. 7

7*

.vi .'7:77
..¦,¦¦ ..' WS.

.»..' «%» '!¥t!L.V. .".1 ¦. .. ..'¦ .. ,. _ Ti A. «A. . » ... -X ,*. a...

¦¦¦ '...r-' ¦:•'¦'¦..;¦_ ,l:J»

"Tioí-v ; - ' '• ~ ~.'-1-* '¦' 7 '"7.
I. mm



mwâ'A'A. ¦

Wii.-A

AA' .' ¦' '

WMf'¦fe-U
Wf!*;;fi'fi: "•

-1ÍI:'A ¦
Dt'A ' 'f/f À'

S11a<A

.•'.*. sr.V'.-'/*-: ''V'

l_6fíP

. ¦A'<a 'r^AA7^
|s.^*5sgf.| 

'A; i.; , , ;.) ,v. ' , ;.V-". p: > .'-. •' 'ir .,«'*¦' fi , ¦¦'* V, As ;,'¦• $T<"fÍ

; ¦•'*.¦:'.' .v •';
fcw^.ití* ¦*#'*'¦-¦¦' ¦ í

W ÍÍÉVlâTA li'1'.;
. 

"¦¦ ' 
fi

¦.•^w»

.':, rV 
'* '- 

.'¦ fiAfifi- ¦"' ."• 4 ". ;¦.''.'¦- .'"¦;¦ .'.'«A': , AA ' ' 
Ã" a';' ': ¦ : '¦ ¦ AA ' . ¦' A' -A-, * - . ',¦

mento, ê a intelligencia em acção explorando a natureza
e produzindo a scieneia.» N . _<,•

Este capitulo foi a 10 de outubro ultimo lido na
Academia Cearense. No dia seguinte summariei-o assim
no Commercio:
••*' 

%,*¦

Na hora da ordem da noite proseguiu na leitura do
seu livro o philosopho illustre da Finalidade do Mundo,
continuando a analyse da philosophia cie A. Comte, que
disse, com Paul Janet, ser «uma metaphysica mutilada»;
criticou a classificação das sciencias, a lei dos tres esta-
dos, que disse peccar por falsa e incompleta, não abran-
gendo no tempo e no espaço o diagramma evolucional
da historia; a incongruente religião da hwn(midadê—({ue
taxou de não se adequar aos princípios dominantes da dou-
trina analysada, tanto que foi repudiada por Littré, o seu
segundo fundador, no dizer de Caro. Ainda—que a relativi-
dade do conhecimento—que alardeava o positivismo prin-
cipio seu, não o era, mas muito anterior, já desenvolvido
de muito tempo, por Kant, W. Hamilton e outros pliilo-
sophos; discutiu factos irreduetiveis de diversas sciencias,
citou a divisa de Sócrates—«só si uma cousa e é que nada
sei»__qlie fizeram sua os scepticos seiscentistas Montagne,
Charron e Sanches no 17.° século; apresentou claramente
e em tom convencido o intuito de seu livro, o seu ponto
de vista metaphysico, mas seu, todo seu, novo, original e
terminou o seu excerpto com as palavras do inieijo ílcfi-
nirido a scieneia o conhecimento feito, organisado,1 a plii-
losophiáo conhecimento em vias de formação.»

.:' ¦ ' A '¦'¦¦• --"y

....... À philosophia é o esboço, a primeira delineação da
scieneia, é a scieneia rudimentar.

Será acceitavel o novo ponto de vista? /
Iniciado nós fundos mysterios, nos recônditos segredos

da philosophia Brito é um esotérico.
Não tenho siquer a pretenção de ser um exoterieo

Sou um estrangeiro n'estas paragens difficeis.
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il II venia para pensar invertida a evolução, que

llÍlSaS.3Í da eivilisação, no longínquo pnme. o
'^ 

;, , o™ à vida dos primeiros HfK«?g?|pt
mukdoteiue os envolvia em uma mextricavel rede de pa.

ÍÍ|| esta a alvorada da vida na entrada da-historia.
Da *dé paieolkcá da prehistoria S^WJ*
í^ario tela animalidade para o engrandecimento do homem

"° 
^lllíSienti no concreto das sciencias ou

Má ttnll das sciencias particulares. Vem depors
au v .:;t?<n0 ponto culminante do seu livro, que «á

§ÍÉÍoÉ cimento inicia-se pela phi osophia e ter-
tí\:»lu^., üo pv capitulo chamarei
";:;;/[;': 

o 
" 

Sem mrLvissimo.canl de sereia, um

Íri»o «ahlü de doutrinas inadmissíveis.
Siluuienta a opinião aliirmando 4f|g|A*-

l^nÜS é a moral e que não ha moral sem religião»,
8Slll «cepção mais ampla comprehende tudo-

:.' / ; 
' 
Mslação moraU «Tal foi na eivilisação prnm-

f^te: :tin no futuro», quando for inaugurada a reli-
te te finlnrote <<Ha de ser cfèáda uma religião nova sem

te/'teõ Petel mantida a civilizo contemporânea

fll 
"terá 

fatalmente de dissolver-se e morrera
te Ove o governo deve ter uma religião, sob pena cie

degenerai em despotismo, e a eommunhão social em pu-
",iÍf'tete 

fSle «Mi que se desdobram umas das

(ratr3te^—teacordar-me do franco e corajoso

publicista—por quem tenho a mais viva sympathla, a mais
sincera admiração. üiriomria

Wmm envolverem-no uns restos de concepção
IlíÉll que o levam a identificar phdosophia, moral

te ¦ •' ' ' J. *'' 4

e religi;|Q.

m
If espaço para desenvolvimentos toco em Unha recta,

mio iíe le^e nestas questões,
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É'Brito partidário da religião do Estado. Não acceita
logicamente todas as acquisições do direito publico moderno,
que increpa de «fazer guerra a todos os grandes princípios
qué são a garantia da ordem». Recusa por transicional a
bella formula do Conde de Cavour, que tem as vibrações
suaves de uma flammula sacudida pelos ventos no alto de
um torreão. E* adversário da separação da Egreja do Estado
e naturalmente dos seus consectarios.

E', de futuro, sectário da eloutrina dos semitas, dos
árias orientaes, ele Innocencio 3.°, de Gregorio 7.°, da ab-
sorção do poder temporal pelo espiritual. A religião eio-
minando só,-absorvendo tudo.

iro subtilissimo doNão haverá ahi uns longes, um _
espirito que inspirou as Soirées do caloroso Conde J. de
Maistre ? Não será um retorno a theocracia das civilisações

""¦ ' 
.-'"¦' :" :¦ •'".-.. ¦¦¦-¦¦.¦''¦.¦¦¦.¦¦[¦' ' ¦ •

primitivas?
Não é isto uma falha nos moldes democráticos do

direito novo? Um retrocesso? á
Parece o diagramma traçado na lei cychca do corso

e ricorso do philosopho napolitano Giambaptista Viço,, a
humanidade voltando a seu ponto de partida ? Não será
a circularidade do progresso ?

Para o convencido philosopho a moral decorre me
yitavelmente da religião.

Nãe acceito a affirmação.
«A moral, se disse, ata e desata aos homens». Prende-

os na unanimidade de sua existência, desprende-os, quanto
a sua origem em raios dispersivos, como a luz atravez um
prisma de matéria transparente.

A intuição da moral religiosa era uma idéa - que
descia do ceu á terra, prescripta por um poder supremo.
O novo intuito da moral—é uma producção do espirito-•
que sobe de debaixo das necessidades humanas nostnigx
gle for life.

Religião e moral são noções distinetas.
E' a ultima a somma das noções e regras destinadas

a dirigir a condueta, accumuladas nas diversas etapas da
civilisação, evoluindo com a evolução de todas as creações
humanas.
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Cicero, o mais insigne dos oradores romanos, Pu^"
cistae philosopho, na obra do sua predilecçao a çoncei-
tuosa e bellissima Republica^ agra °^^"™
mm instituições religiosas. Resta desta íggSpffe
ura magnífico fragmento, o sonho ||M§||W
proclamadas a unidade divina e a ^^^^^ •

Pbr coincidência de apreço a PmaUaâe termina pelo
problema religioso emergindo de um sonho, em que se

dão combate a luz e a obscundade. , ,
Quero mostrar a affinidade dos homens de valor men-

t ai—porque é a única parecença dos dois livros. m
S escrevendo - não se lembrou com certeza da

obra-prima do puríssimo prosador atino. Pensava_talvez
m conhecida phrase da carta de Wimtolmann á Franke.

<. ahi encontrareis cousas que ainda nao foram ditas...»" "O 
ultimo capitulo, A religião naturalista, que o auctor

chama «o mais grave e o ^^í^0/0^^ foi
nue «o grande problema da religião e da 

/heologa 
foi

empre a preoccupação constante de sua vida» o ¦cuja so-:
hção lhe foi indicada no sonho é a apotheose da supre-
macia da luz, da verdade suprema, Ao grande WWm
¦(§ principio regulador do mecanismo do mundo,» •« do que
to L mais elevado aa natureza,, «A luz é «°> ™f"
oceano envolvendo tudo que existe.» A luz e o Deus da
reUwãc) naturalista. ,

E' uma concepção formosíssima, vestida de desusado
brilho, de magnificencias orientaes. ;„fi;,1Tlrt

'Mas parece uma renascença do pantheismo indiano,
da religião hindua, de que a maravilha de todos os dias,

I; magia da luz primeiro revelara a divindade.
Deus se revela ao philosopho egualmente pela luz,.

como lia alta antigüidade dos Vedas, em que as auroras
eram as qeaetrices mundi! 4 „ , •

Eu creio (Max Muller, Essais sur Ia mythologie com-
pare, pag. 181 da trad. franc.) eu creio que na sua con-
lelção primitiva os deuses foram quasi sempre solares.»

«O sol (M. M. Lecc. de Ia science du langage, à.
vol. pag. 252, ed. franc. de 1868). o sol forma o thema
principal dos mythos das raças árias,'Y>
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«0 mytho de Osires (Maspero, Hist. Anc, pag. 38)
é proveniente do nascimento e occaso do sol.»

Ó mesmo se pode dizer do mytho de Mithra, da
theogonia de Zoroastro.

Como os grandes timoneiros do pensamento, Brito é
pantheista por que na sua religião se confundem creador
e creatura.

Deus é a luz, como Indra, o sol do Oriente, viator
in coão, fulgidum juhar, a luz jdo dia da religião dè
Brahma.

À luz, o novo Deus, é a transformação do calor, o
calor a transformação do raovimento.Mas «a creação é o
movimento, de que Deus é a força.» Logo claramente se
confundem, quasi se identificam creador e creação.

Brito n'este capitulo de seu livro é pantheista á Spi-Y
nosa, a Uriel Acosta, assume uns ares dos pensadores da
Hollanda, no 16.° século, trabalhando dentro da torre de:
Ugolino do seu problema.

«Tudo vive dentro da luz.» Não é pantlíeismo á Gior-^
dano Bruno? Ao scepticismo christão aluava- o pensador
de Nola vivíssima necessidade de crer, anciã de innova- *
ção, crença na victoria de suas idéas: a religicão christã
oppoz a religião natural* Para elle Deus era a vida de
todas as cousas—waíz^ra natarans.»

Brito é tambem um acatholico dominado da obsessão
da crença, do contagio santo dos mysterios da religião,
da paixão irresistível da latria, do culto a um Deus, se-
mipaiitheismo do apóstolo de T.arsa—in illovivimns, mo-
vemur et sumics.»

Eva luz o Deus verdadeiro e único. Deus torna-se
assim manifesto, visivel, permanente.

Permanente? Mas permanência, deve leccionar o il-
lustre philosopho, é estabilidade, é duração constante, é
iinmutabilidade.

Ora o auetor acceita a theoria de «que a luz que o sol
vae perdendo continuamente não se extingue», mas «trans-
forma-se. nas producções do espirito humano.»

Logo a luz é um Deus a revestir novas formas para
se ir adaptando ás evoluções da creatura, a qual pouco
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á pouco se vae divinisando por uma espécie de âpposição.
Deus transforma-se para acompanhar a progressão hu-
mana!

Se me permittisse- eu dir-lhe-hia—esqueceu-se de que
cavava no solo da philosophia, de que trabalhava na ar-.
gila sagrada da sciencia, alou-se ao paiz das ficções, aos
céus da imaginação e produziu graciosa fantazia, imitando
um hymno do Rig-Veda.

Se «não ha religião presentemente no mundo», se
«passou a epocha das convições e dos grandes enthusiasmos»
se ecclipsou.se o fervor religioso, se desappareceram as
explosões da fé, como viável o novo dogma a corpori-
ficar um sentimento arreferido e a conquistar a todos os
povos ?.

Terá a religião a ductilidade do ouro para amoldar-
sé a feição mesmo do mais consummado artista em uma
era, em uma situação dadas?

7 Brito pela unção de crente a evolar-se de sua alma
liypersensivel afasta-se da comprehensão absolutamente
mecanico-naturalista do mundo —sello do espirito novo,
que não transpõe o recinto fortificado de seu smsorium—
porque julga insufficiente e. incompatível com a delica-
deza de seus sentimentos.

yv7^i ; A theoria do livro é uma explicação em desacordo
da interpretação positiva da natureza, que predomina na
aètualidacle e donde decorre a clespreoccupação da finali-
dade.

E' o que está derramado no ambiente intellèctual.
, E' um pensador singular, domina-se pela regra de

Sterne «ne prenex, aiicun souci des dogmes des écoles et
(Mez droit au coeitr comme vous pourrez.»

E' sua a theoria apresentada. Seja acceita ou não, é
sua, todo sua.

«Evolução e finalidade é a nova formula; proposta
e a desenvolver no ultimo livro.

As minhas divergências não empanam os fulgores do
livro. São sombra de realce do quadro.

Por sua meditação persistente, pela ousadia da con-
;epção, pela novidade do ponto de vista, o auctor da Fi-
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tmlidãdese mostra de elevada estatura e vae ficar em plena
evidencia.

O seu livro revela um talento fecundo e enorme som
ma de erudição.• Para ultimar a sua leitura— uma derradeira observação.

O-Alighieri, o divino Alighieri termina os tres cantos
da Divina Comedia pela palavra stelle. A Finalidade ti-
nalisa pelo verbo sublime—Luz.

PEDRO DE QUEIROZ
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Redurindo-se a philosophia * »«^ ' ™£
fundamenta! na «^^"SS —'.

",ê 
e m smo difficilmente se poderia imagmar como pode

o esnirito que é simples, exercer açcao sobie a matéria
,,eeSé IpV on £mo pode a ""^«S^"**?:

soffrer a acçío de espirito que e «^JÍJ^Sa
mittia entre a matéria e o «spmto «natural corre P™den m

e reciproco influxo» Mas partindo W^1
de suas investigações era o mais *fl^™flm™^J
,ndo excluída da natureza a acçao dvma, aomesmo

tmno aue é transportada para o espirito a intuição me-
irCa. Foi pelo menos o que veio no curso do pensa-
Só como repercussão final da agitação que foi por elle;
Sida Assim não é para estranhar que ao mechanismo
Xiau<teuccedesse, por ultimo, a theona da evolução.

c?m S»*> «• fl»Made- » com esta a Wcholo8ia -phy-
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siologica que, a prevalecer, seria a condemnação e e_f|f
nação irrecusável da metaphysica pela victoria defini A*
do matenalismo.

Do ponto de vista do dualismo resultam, pois, dif-ficuldades muito graves; e estas, se bem que bem pouooapreciadas agora, não passaram desappercebiclas aos disci
pulos immediatos de Descartes. Para vencer essas difficu]-"dades duas foram, logo a principio, as soluções propostas:Primeira: O espirito e a matéria são duas substanciai 'a
distinctas, e a união entre estas duas substancias só ,.e
pode explicar por assistência divina, renovada sempre nue..
ha oceasião (é a solução de Malebranche). fi

Segunda: A união entre o espirito e a matéria nada
tem de extranha, é pelo contrario perfeitamente natural:
mas tambem não pode prevalecer o dualismo, pois o e.pí-
rito e matéria não são duas substancias distinctas, imi.
apenas dous attributos ou modos de uma só e mesma subs-
tancia (é a solução de Spinosa).

Pela solução de Malebranche, se bem que ainda se
fale do espirito e da matéria como duas substancias dis!
tinetas, parece qué só o espirito é que deve propriamente
prevalecer como substancia, isto é, como ms a se.

Assim para o occasionalismo em rigor so ha uma subs-
tancia, o espirito, isto é, Deus, e como conseqüência ou
produeto da acção 'constante de Deus, as idéas. Qua'!to
aos phenomenos materiaes não são mais do que meras
causas oceasionaes das idéas. A única existência vertia-
deira é, pois, Deus, o como derivação divina, as idéas

E é deste modo que Malebranche coincide com Bor-
kerley. Pode-se, pois, dizer que Malebranche é o Beiior-
ley do racionalismo ou mais precisamente que Berkerley
é o Malebranche empírico, pois não se ignora que Br-
kerley veio depois e é mesmo considerado como discipoio
de Malebranche.

Pela soluçõo de Spinosa, só ha uma substancia é
Deus. Agora a extensão e o pensamento é que são dons
attributos distinetos, mas inseparáveis da substancia única,
isto é, de Deus.•'Outra solução poude ainda ser proposta como meio
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para vencer as difficuldades do dualismo carteziano: foi a
negação-do espirito para só admittir como substancia a
matéria. Tudo é corporeo, tudo é material, inclusive os
phenomenos psychicos que tambem são um resultado de
combinações atômicas particulares e portanto explicáveis
por. princípios exclusivamente mechanicos. Tal foi a solu-
ção de.Lainettrie que deste-modo, não sem razão, preten-
den passar no século XVIII como tambem filiado á es-
ehala de Descartes .(*).' E' ainda a esta solução que se-
prendem nos tempos presentes pensadores eminentes como
Biichner,. Moleschott. Letourneau, Heckel, não obstante a.
iàèíficacia radical da intuição mechanica para explicação
dos phenomenospsijchkos e moraes* Não é agora orno-

mento de submetter a questão.a exame por este lado. O
que importa considerar por em quanto é unicamente a
theoria occasionalista. Esta fora em seus fundamento esta-
belecida ja por Genlinck. Mas foi Malebranche quem
lhe deu maiores desenvolvimentos, elevando-a ás propor-
ções de um vasto systema. Por isto será desde ultimo
que exclusivamente me occuparei.

ii

DEUS COMO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE UNIVERSAL

Eis aqui a que se'reduz o ponto de vista geral de
Malebranche:

Ha corpos no espaço e estes se inovem:—eis um
facto de observação immediata e que absolutamente não
pode ser contestado. Para reconhecel-o e confessar, basta
ver e sentir o que por toda a parte se passa em torno

tle nós mesmos. Mas se os corpos se movem, é preciso
que alguma cousa seja a causa do movimento que reali-

\ fam ;.;«-:

(*) Sobre a posição de Lametrie com relação á eschola de
Descartes veja-se Lange, Historia do Materialismo VoL I parte
11 cap. III.
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zam. Ora, a causa do movimento dos corpos não pode
estar nos corpos mesmos, porque corpo é matéria, matéria,
é extensão, e a extensão é de sua natureza inerte. Sabe-
se que para a eschola de Descartas não ha nenhuma dis-
tincção entre a matéria e a extensão.

A matéria é a extensão mesma, e o corpo é apenas
uma extensão limitada, confundindo-se por tal modo a idéa
concreta do corpo com a noção geométrica da figura.

Assim é por meio dos corpos que o movimento se
realiza, mas os corpos por si mesmos não são capazes de
produzir movimento de que são, por este modo, não a
causa, mas apenas o instrumento. i

Entretanto compõe-se o universo não somente de cor-
pos, mas tambem de espiritos. Se não são os corpos, é
natural suppor que sejam os espiritos que constituem a
causa do movimento.

Mas tambem isto não pode ser admittido, por que o
espirito, pelo menos tal como o observamos em nós mes-
mos, é simples e como tal não pode exercer influencia
sobre o corpo que é composto. E' certo que cada um de
nós é um espirito ligado a um corpo e que nosso corpo
se move por determinação de nossa vontade; mas ainda
assim não pode a nossa vontade ser considerada como
causa do movimento, e isto por muitas razões e entre
outras: 1.° porque para que o movimento se realize em
nós, muitas outras circumstancias são necessárias alem da
vontade; 2.° porque se estamos ligados a um corpo, não
é isto por nossa vontade, devendo haver um poder su-
perior e independente de que resultam como de uma fonte
perenne não só os movimentos do corpo, como mesmo as
determinações da vontade.

O corpo não pode, pois, exercer influencia sobre o
espirito, nem este sobre aquelle. Mais precisamente: o cor-
po não more o corpo, nem tão pouco o espirito; do mesmo
modo o espirito não move o espirito, nem tão pouco o
corpo. Entretanto é certo que os corpos entram em com-
posição não somente com outros corpos, como ao mesmo
tempo com o espirito, sendo uma verdade superior a toda
a duvida—que tudo se move.
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[Man para isto é antes d q»Jq" r«*««£
iliiõ que tudo esteja sujeito a causas; j^c re.
lamente succede, nem de outro modo se p?(teria comi

ilender isto que se chama ordem ^^'^ qne se
De facto ha uma ordem elas cousas sendMJ

L corpo vae de encoj.tr« « «*^gUmnnica-
kro logo se communica o 

f^l^'ef mo precisa-láo se dá demais segundo leis h^f 
Cidade natural.inte que consiste o que se í»fS^|ÍiÍ

fe d-ahi n5o se segne qne os corpos em s m «os po
Jer considerados como causas. Pelo con .ano o v

, ão sao cansas: ser 
^filS' são Sprotacttvo,

L nada PÇ^KÍ^ £M,?» ó sío cansas,Â ínÀrtM' não sao activos, mib im^yuo, ^7à^d
ílilís instrumentos do ™—; nao ™
éectivas, reaes, mas apenas causas occasionaes.
I Se os corpos, por um lado, e os espíritos, por outio

„i o qne eír Lie á mesma consa se as chamadas. eno»

araes nio' sío cansas no senüdo pra» da pata-a,
ás apenas causas occasionaes, qual «a|r 

^usa
«adora; qual vem a ser a causa real *- MU-
teranche não hesita e responde: Deus. Deu 

p|gg||
te^gundo elle, a causa real e verdadeira »^s° ™ 

-
iiàeiro principio da causalidade e a fome de toda a ener

tglteE' assim por meio de Deus que tudo se move como
! egualmente por meio de Deus que tudo se ™^

f Se se pergunta: porque é que os corpos * ™™m;
liesposta é: porque Deus o quer; e e d^^üc
Tfefeqae lhes vem a energia creadora do movimenta

§§Do mesmo modo, se se pergunta, Y>T*.*°.*?7V
màm elevar-se ao conhecimento ela Verdade? A res-
v.oala é: porque Deus o quer; e ô- da extensão intei -

|Él de Deus que lhe vem toda a luz, como toda a ck-
ripe; Deus é, pois, a causa universal a causa^real e vei
dáeira de todo o movimento, como de toda a verdade
dl todos os movimentos dos corpos, como de todas as
ôolerações do espirito, do sentimento e do conhecimento,
És movimentos dos astros no espaço, como da mais leve.
«lha na terra. Assim, o mundo existe, quer dizer: Íoi
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creado por Deus; o mundo não pode cessar e eternamente
se desenvolve—quer dizer: a creação de Deus é continua,;
Mas o que vem a ser Deus? Deus é o ser necessário á
infinito, o ser perfeito.

in
¦-."--:.
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E' deste modo que, segundo Malebranche, a philoso-
phia se resolve em íheologia. Para melhor, porem, poderj f|
comprehender, sob este aspecto, o seu systema, é mister
considerar primeiramente o que se poderia chamar a suq,
theoria da regeneração. :

Eis aqui. O homem é um composto de espirito ^matéria. Em si mesmo o espirito é livre e dependente
somente de Deus. y

Entretanto é ligado a um corpo e de certo modo sob
a dependência deste, que o encontramos. Porque? Porque
caiu pelo peecado. O homem foi feito para viver em união '
com Dens. Mas, livre, violou â lei de Deus, caiu pelo pect-
cado; e foi somente em conseqüência dessa queda que s
separou de Deus e foi condemnado a viver em união eo)/n
um corpo. Nao se tornou por isto independente de De
de quem tudo depende, mas alem da dependência em qlie
está para com Deus, soffre mais o jugo do corpo, j

Este é uma verdadeira prizão para o espirito; èf^yr
tal prizão muito soffre o homem. Não foi, porem, Epis
quem quiz que fosse o homem reduzido a esta condição iíe-
gradada; o homem mssmo é que nessa pena incorreu pka
queda do peceado E porque caiu? Porque violou a lei,
o que eqüivale a dizer: negou a Deus. E porque violou a
lei? Porque é livre. E é assim que se prova pelo facto
mesmo da queda do homem o predicado da liberdade conio
um dos caracteres fundamentaes da natureza humana.

Mas quando se trata de saber, em face do ensino elle
Malebranche, de onde vem, e como é que se explica a libelr-
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dado ^vô-se que nada é resolvido «A liberdade é um mys-
teri(?»—diz elle terminantemente.

\Tenrlo caído, porem, pelo peccado em expiação do qual-
fieoulsujeito ao jugo do corpo, não é esta, entretanto, a
crmdièão natural do espirito; pelo contrario a condição na-
terall do espirito, e portanto do homem, é a união com
Deus! teD'ahi o esforço para libertar-se do corpo, o que
aoniVâle a dizer: para approximar-se de Deus. ;E esta
libertação é a mais nobre aspiração do homem. O homem
I o ue*te por ella a toda força trabalha.Deus igualmente a quer
e nunca cessou de querel-a, se bem que o homem caísse
sob ai dependência do corpo, pelo peccado. E assim tendo,
nlr sim sabedoria, creado o homem originariamente mde-
í>pndefnte, de novo o quer tornar independente, por sua
iniserfeprdia. Nisto precisamente consistiu a. missão de
tesusie é deste modo que ao mesmo tempo e nas mes-
fe condições que a philosophia se resolve em religião,
também a religião se resolve historicamente no chris-
tiamimo.
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THEORIA DO CONHECIMENTO
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W das dfcentos alternativas do espirito para se li-
lertaf do corpo, ou melhor, para se approximar de Deus,

que multam as múltiplas gradações do conhecimento. E
a/.'ui I serve a theoria da regeneração e da qneda como
tr;ui.lição para a theoria do conhecimento. W desta ultima

que passo a me oecupar. O conhecimento e iluminação
nor Deus, e, portanto, função exclusivamente do espirito.
§4 o espirito caiu pelo peccado, e, em expiação, foi con-
Éfnaio a viver em mio com um copo. Por isto nao
Póle ver Deus directamente, e so pode conhecei-o, como
teilSaá as cousas, através da poeira dos sentidos. Ora
mÉ. pode ser mais ou menos densa, conforme se deixa o

I àoiílem mais ou menos absorver pelo corpo. D ahi a maior
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ou menor perfeição do conhecimento; d'ahi a verdade e
o erro. í

Mas o que vem a ser a verdade, o que vem £ sur
o erro? A verdade é a approximação de Deus, o erro ó
o .afastamento de Deus; a verdade é a illuminação ,da
alma por Deus, é a visão de Deus por libertação embora
parcial e incompleta do jugo do corpo; o erro é | e,í
curecimento da alma pelo corpo, é a interrupção divisão
de Deus por absorpção completa no corpo. Conhecer 7
pois, approximar-se de Deus, isto é, libertar-se dc. eírro.
E por este lado Malebranche, se bem que não fa||a|pc
de definir a liberdade e mesmo a considerasse como u r
mysterio inexplicável, limitando-se apenas a regist ral-ai, com.
um facto, todavia, pelo desenvolvimento natural de f|_
doutrina ja não fica muito longe da noção moderna.. Po.
uham se de parte â. nebulosidades de sua preocCilpad
theologo-supernaturalista, ponha-se de parte o mystícisiuv
e transporte-se Deus para a natureza mesma e te'|:emo-.
ahi a verdade; pelo menos no que nos é assegurado p. v

' Malebranche quanto à noção da liberdade. Com fito1
conhecer é libertar-se. j

Isto eqüivale a dizer: ser livre é conhecer. De on#
se vê que é da noção' do conhecimento que resulta o cf»a
ceito liberdade. [

E deste modo se verifica que já Malebranche nao
ficou longe de perceber que é a consciência da acção cuo
constitue a essência da liberdade.

Consideremos, porem, o conhecimento com relação a
seu objecto.

O conhecimento suppõe duas condições: o sujcáto i
o objecto. {

O sujeito do conhecimento é o próprio, espiritioj •
objecto decompõe-se nesta quadupla serie: o proprie es
pirito, os espíritos fora de nós,' os corpos, Deus. O objecit
se representa no sujeito e é nisto precisamente que cou
siste o facto do conhecimento, que não é senão a per
cepção da representação. Mas aqui é preciso distingui
differentes modalidades, conforme se tracta do propri'6 es
pirito, dos espíritos fora de nós, dos corpos ou 
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0 coohecimento de Deus é o mais claro e mais certo,
sendo que Deus mesmo é que constltue a luz do co-
nheimento. ¦ «¦ t. .. „~.(. ,_».¦Quando pensamos em Deus, Deus mesmo esta em
nós o que quer dizer que em Deus a idea e a realidade
se .identificam. No conhecimento do próprio espirito o
suiel) e o objecto do conhecimento se confundem, sendo
nue é o próprio sujeito que se constituo objecto do co-
nhecimento, de onde resulta que o conhecimento do pro-
urio e--oirito é de certeza immediata. E' por sentimento
interior; .por consciência, que conhecemos a nos mesmos.

• ;0.anto aos espíritos fora de nós, é so por analogia
com o nosso próprio espirito, que nós os conhecemos.

''lista considerar o conhecimento dos corpos. Neste
succedequenem os corpos podem entrar no espirito nem
o esnAto.pode receber os corpos. Por istoAractando-se
do iliSmeiító dos corpos, para que se de a represen-
tacão. I indispensável que entre em concurso um elemento
intermediário. . ' . ¦ . .

fiViaí vem a ser esse elemento intermediário da re-

preseniação dos corpos? Malebranche responde: são as
idéas. E o que são as idéas ? Seres espirituaes. E de
onde-se originam estes seres espirituaes? E aqui que se
apriènta essa theoria celebre das ideas pela qual Male-
brandi, se liga a Platão através do mysticismo de S.
Agostinho. , , ,.

i Aa explicar a origem das ideas so tres hypotheses
podem Ste figuradas, segundo Malebranche: as ideas nas-
cem & di oprio espirito, as idéas são originadas dos corpos
mesmos, as idéas são emanações de Deus. A primeira hy-

pothese é inadmissível porque o nosso espirito sendo tmito
como é, não pode ser o creador das idéas, quando e certo

que oswi existem em numero infinito, qualquer que seja
a ordem | qUe se considere de representações. Ha um nu-
mero ir^nitò de idéas de um triângulo, ha um numero
infinito ije concepções de uma montanha. O ceu cada dia
offerece. jum novo aspecto, e fora das mutações da natu-
reza. cada um de nós pode imaginar mil modos de con-
cebesfiô ceu. Ora, o espirito humano que e imito nao
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pode ser a fonte dessa actividade infinita; logo nao e neth

que se pode collocar o principio da geração das ideas. a
seeunda hypothese é tambem inadimissivel, porque os cor-

pos são materiaes e portanto não podem produzir ideas

que são seres espirituaes. Se as idéas se originassem dos
corpos seriam tambem por sua vez corpo reas; e- alem
de que é isso de si mesmo absurdo, accresce.que so se

poderia neste caso imaginar o processo da ideaçao dan-
do-se decomposição dos próprios corpos, isto e, para qua
os corpos produzissem idéas era necessário que, se trans-
formassem em idéas, que fossem, portanto, sucessivamente
perdendo parte de sua extensão, o que por fim havia de

dar em resultado o completo desapparecimento dos corpos

pela sua decomposição em idéas. y
Não é pois, do próprio espirito, nem tão pouco cios

corpos que as idéas se originam. Logo é Deus mesmo

que é o creador das idéas: tal é a solução de toalebra*
che. Mas quando são creadas as idéas ?

Com o homem mesmo ? Não.
O homem é creado apenas com capacidadépáxa re*

ceber as idéas. Estas são creadas depois no cursjo cio de-

senvolvimento do espirito, isto é, Deus vae crèanclo as

ideas sempre que ha opportunidade para o conhecimento,
sempre que ha oceasião. N'isto precisamente fonsiste a

doutrina oceasionalista. O homem não nasce, pois, com

idéas, não ha idéas innatas. y
Se as idéas dos corpos nascem de Deus} suecede

que quando conhecemos os corpos, entra em nós alguma

de Deus. D'ahi resulta que o conhecimento dos corpos e

muito mais claro e distineto que o conhecimento do pro-

prio.espirito, ponto em que Malebranche, mm^M
destaca radicalmente de Descartes. E os facto^ Parecem
faUr pelo lado de Malebranche, sendo que e n#to ma»

difficil observar o que se passa em nos, do que o que se

passa nos corpos. J
E' que os corpos são por nós percebidos na 

||«|
de Deus; e é d'ahi que resulta esse facto em contramão
manifesta com a doutrina de Descartes-que 4 morai e
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muito mais obscura que a physica, que a psychologla é
muito menos clara e precisa que a mathematica.

Ki!no Fiosher nos explica a verdadeira relação entre
as - dlfferentes espécies de conhecimento segundo Male-
hranche; com as seguintes brilhantíssima imagens: «O que
faz para nós visiveis as cousas, ou, por outra, o que torna
possivel nossa visão, é a luz: nós vemos as cousas na
IÍ; não podemos ver nossa visão, mas temos delia cer-
teia por sentimento interior, e desta certeza presumimos
a forca visual (Sehkraft) de olhos estranhos.

fc Como nossa visão para a luz, assim está nosso conhe-
cimento para Deus; como nossa visão para as cousas na
luz íBitdem der Dinge), assim está nosso conhecimento
pura as idéas dos corpos; como nosso sentimento inte-
rjor para nossa visão, assim está nosso conhecimento para
a própria alma; e como nossa visão para olhos estranhos,
assim" está nosso conhecimento para os espirites fora de
dósVa De tudo o que mais importa considerar é o se-
guinte: que temos conhecimento de nosso próprio espi-
rito por sentimento, e dos corpos pelo elemento interme-
diário das idéas. Este não vera, nem de nós, nem dos
corpos, mas de Deus mesmo, sendo que no processo da
formação do conhecimento dos corpos nem é nosso espifc
rito oue se transporta para os corpos, nem é dos corpos
que sae por ventura qualquer cousa que venha se intro-
duz-iv íiolespirito. Uma e outra cousa seria inadmissível,
absurda. Assim é de Deus mesmo que vêm as idéas, e e
pelas ide^s que se forma no espirito a representação dos
corr*os. •

Mas 4 idéas não sãoinnatas, o já vimos; Deus não
às produ|| com o homem; o homem é que as percebe
sempre qi-je ha oceasião.

Mas [mesmo no acto da percepção ellas não estão no
homem, mas em Deus.

t às Idéas, diz Malebranche, existem em Deus e por

(*¦) GmhicMe der neiiem Philosophie, Brsteí Bantl, Zwwfer.
''-Íheil-C- 
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Deus.» De modo que, quando chegamos a formar o conhe-
cimento dos corpos, não é aos corpos, mas a Deus mesmo
que nos ligamos. Cora effeito nós só conhecimento os
corpos por intermédio das idéas; mas estas são produzi-
das por Deus e existem no seio mesmo de Deus. Logo o
em Deus mesmo que conhecemos as cousas. D'ahi a ce-
lebre doutrina da visão em Deus de Malebranche «INos
conhecemos, nós vemos todas as cousas em Deus», diz elle;
e tal foi o pensamento que veio a se constituir, por assim
dizer, como o lemma fundamental de sua philosophia.

Mas aqui é preciso distinguir as diversas espheras do
pensamento. Ha Deus, ha os espiritos, ha os corpos.

O conhecimento de Deus, é originário, fundamentai;
o conhecimento dos espiritos dá-se, do nosso próprio es-
pirito, por certeza immediata, por sentimento interior, dos
espiritos fora de nós, por analogia com o que se passa eui
nos mesmos; só o conhecimento dos corpos é que se da.
por intermédio das idéas.

Mas as ideas dos corpos estão em Deus, os corpos
mesmos fora de Deus, de onde a distinção entro o que c
por Malebranche chamado a extensão real e a 'extensão
intelligivel. Quer dizer: nós conhecemos os corpos, isto o
a extensão. Ora a extensão em si mesma, ou a extensão
real existe fora de Deus. Mas como todo o conhecimento
só é possivel em Deus, é preciso que alem da extensão
real que existe fora de Deus, exista uma extensão intel-
ligivel, archetypo da realidade, em Deus mesmo: so esta e.
que torna possivel o conhecimento. E' effectivanieiito o que.
succede, sendo que para Malebranche não só existe a ex-
tensão real, isto é, o mundo dos corpos, como Cambem a
extensão intelligivel, isto é, o mundo das idéaègppr meio
do qual conhecemos, ou mais precisamente, ventos todas
as cousas em Deus. \ f"¦ Isto, porem, quanto aos corpos. . i ¦'

Tratando-se dos espiritos não ha, para oi tacto do
cwheeimouto, necessidade do intermediário dis (idéas.

Aqai dá-se o conhecimento, como é sabiíio,; não por
iédas, mas por sentimento interior. Mas como § pos-
sivel o conhecimento dos espiritos sem um el|Ée|to in
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terihediario entre os espíritos e Deus, quando todo o conhe-
intento só é possivel em Deus? E' que os espíritos estão

cm 
'Deus mesmo. ,
Deus não é somente o logar das -idéas, e tambem a

aihmosphera em que habitam os espiriíoste> Nos vivemos,
nos movemos e estamos em Deus»-diz S. Paulo; e tal
é tambem, por seu lado, o pensamento fundamental de
Maíbbranche.; ''¦¦¦ , .-

DWesta outra concepção que vem em complemento
á doutrina da visão em Deus: «Dous está tão estreitamente
lioteulo com as nossas almas, que delle se pode dizer que
te o logar dos espíritos, do mesmo modo que o espaço e
o ili- dos corpos; Deus é o mundo intelligivel ou o
logar dos espíritos, do mesmo modo e nas mesmas con-
(íirõfts que o mundo material é o logar dos corpos». ( )
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NATURALISMO E SUPERNATURALISMO

Toda essa theoria não passa de uma engenhosa phan-
tásmagork. No fundo ha um sentimento elevado que
impõe° o mais profundo respeito pelos intuitos superiores
do pensador,—o amor da verdade.

Mas, submettendo-se a exame suas ul as, quer se
considere a doutrina no detalhe de suas concepções par-
ticiilares/ quer seja ella considerada na integrálidade de
uma confcepção de conjuneto, vê-se que as theorias as
mais oppostas se tocam ahi: mas isto sem que o phllosopho
se conseguisse libertar de certas e determinadas preocu-
paçoes que lhe embaraçam e por vezes desviam, na m-
vesíteaçáo do desconhecido, a livre marcha do espirito.

A duas podem ser reduzidas as formas fundamentaes
da philosophia: —o supernaturalismo que admitte duas
èsplierasidistinetas na existência: a natureza e um mundo

w,i*«A.;:»r*K>«"»*««>l
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sobrenatural;—e o naturalismo que não adinitte o sobre-
natural e so reconhece como existente a natureza. O su-
pernaturalismo chegou a seu mais alto grau de desen-
volvimento com S. Agostinho, pela fusão do chrlstianismo
cora a philosophia plantonica: o naturalismo chegou á sua
expressão mais completa com Spinosa pela. identificação
da ordem do mundo com a ordem divina. Ora Malebraite
che era christão orthdoxo: por isto a lógica o levava para
Spinoza, mas elle não vacillou em fazer resistência contra
a força ela lógica insistindo por ficar ligado a S, Agos-
tinho. Dahi as falhas de seus systema, dW o nebuloso
e phantastico de sua philosophia a que um contemporâneo
se julgou com direito a dar denominação de magnífico
palácio de idéas.Tudo vem dessa tendência que desde
Platão se observa entre certos pensadores da esclioia
racionalista em transportar a substancialidade das cousas
para as idéas. ~

O que existe antes de tudo e acima de tudo, nao
são as cousas, mas idéas; as cousas são apenas ao-
rivações obscuras, sombras das ieléas (platonismo); como
se a experiência a todo o instante não nos estivesse mos--
trando que as mesmas cousas, objectivas, por um lado,
subjectivas, por outro, é que formam a existência verda-
deira, sendo que as idéas não são senão urna represen-
tação mental das cousas. Seja como for, o certo é que
o platonismo exerceu uma especie de attração, desiura-
brou pela magestade de suas concepções, e quando menos
se esperava, eis realizada â mais estranha das transi or-
inações: as cousas que são modalidades reaes c!a subs-
tancia, passaram a ser consideradas como simples accidentes
da idéa; as idéas que são apenas uma representado men-
tal dos objectos, isto é, simples derivações das cousas,
passaram a ser consideradas como substancia verdadeira.

Isto, como se sabe, chegou ao cumulo em fíogel, mas

já muito antes de Efegel fazia a fascinação dos espíritos.
Transportada desta forma a substancialidade das cousas

para as idéas, fácil foi o "desenvolvimento deste processo
dialectico: logo se fez ao lado do mundojeal, um mundo
ideal anterior e superior aquelle. De modo\aue, enr vez
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de ser o systema das idéas, como é natural, uma deri-
vacão ou, mais precisamente, um reflexo do m™o wjO,-

peío contrario o mundo ideal é que e causa, o real, etteito.
m é, pois, da realidade que nasce, por desenvolvimento,
a idéa; pelo contrario a idéa é que produz a realidade.

D'ahi para a noção do sobrenatural vae apenas um
óasso pois se as idéas são independentes das cousas que
.. isentam e portanto residem acima das mesmas cou-
^ isto é,em região anterior e superior a natureza, nao
é nraito que assim se deva tambem conceber o creador
ou a fonte suprema das idéas, isto é, Deus mesmo. Ha,
nois alem da esphera dos phenomenos naturaes, uma

eàpfera superior, um mundo sobrenatural no qual habita
aS.

1

m

Este, se bem que delle tudo dependa, só pode ser
conhecido por modo estranho e superior á natureza, isto

isto e. pela revelação, pela fé. E é assim que um mero sys-
tema de abstrações se transforma em realidade suprema,

D'ahi a grande obscuridade, as difficuldades inven-
eiveis da theologia. E' que o homem ja o tive de obser-
vai e agora repito (*), o homem que nada conhece da
nÜrêza, que mal concebe a infinidade do espaço e aeter-
nidade do tempo, que mal avista as f*^^*™-
tas aliás, são tão grandes como o sol, servindo de base
a outros systemas de mundos; o homem que mal seco-
nhece a si mesmo, acha, entretanto, pequena a matureza, e

na anciã de conceber alguma cousa tão grande que^ seja
capaz de corresponder á infinidade de suas aspirações e
deseios, exige alem da immensidade qué nos cerca, um
mm que'seja maior do que tudo o que existe,um mundo
sobrenatural habitado por deuses (polytheismo) ou por um
Dons (mánotheismo) que nos ouça e nos proteja e seja
mmm tempo o principio da verdade e a fonte de
tudo, o éue é bello e sagrado. E' o conhecimento ab,-
tracto qúe aliás pallidamente reflecte o deslumbramento
da realidade, que serve de base a esta estranha concepção,
sendo qíe primeiro se transporta a substanciahdade para

(*) finalidade do Mundo, vol. I cap. XVIII pag. 207.
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o mundo ideal; depois se transforma o mundo ideal que
é uma mera abstração, em realidade suprema.

Entretanto o que é que pode ser maior c mais bebo
que a natureza mesma? Nada. Mas o homem deixa o corpo,
agarra-se á sombra, acha que o sol não é claro e acre-
dita nunca luz que não é percebida pelos olhos: acha
que a natureza é pequena e confunde com o infinito aquillo
qüe não é senão uma sombra do infinito.

Tal é a concepção em que ainda se acha embaraçado
Malebranche. Todavia neste a influencia perturbadora da
theologia tradicional é menos profunda do que em S. Agos-
tinho eS. Thomaz. Nestes faz-se distincção essencial entre
o conhecimento sensivel e o conhecimento intelligivel,
distincção que já existia mais do que rudimentarmente em
Platão.

O conhecimento sensivel é o conhecimento da natu-
reza; o conhecimento intelligivel é o conhecimento de
Deus. È mesmo no conhecimento intelligivel ainda dis-
tingue S. Thomaz dous graus: o conhecimento de Deus
pela natureza (theologia racional), e o conhecimento de
Deus pela graça na fé (theologia dogmática). E alem
destes dous graus do conhecimento divino, os únicos con-
cebiveis em nossa existência terreste, estabelece S. Thomaz,
tratando-se de Deus, ainda a visão suprema na pátria,
em existência posterior á nossa vida terrestre.

Em Malebranche já não se encontram estas distinc-
ções. Malebranche, de facto, não faz distincção, entre o
conhecimento sensivel e o conhecimento intelligivel; pelo
contrario todo o conhecimento dá-se, segundo elle,; em
Deus mesmo, tanto o conhecimento da natureza, como o
próprio conhecimento divino. De modo que, quando elle
diz:—nós vemos todas as cousas em Deus,— deve-se en-
tender esta proposição, não em sentido figurado, mas pre-
cisamente em sentido natural. Mas aqui é visível a diffi-
culdadè com que se lucta para comprehender a verdaden*.
extensão de seu pensamento. Em primeiro lugar vem a
distincção entre a extensão intelligivel e a exteifsão real,
depois o intermediário substancial das idéas entre o;es-
«irito § Deus, obscurecer a questão. De maia a tudo rato
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àcilb ainda a transferencia da verdadeira essência di-
via para fora da natureza.com a introducção da noção
de um mundo sobrenatural. Dfiilii interrogações como
estas: como é que se deve explicar o processo da visão

ei Deus'-' Por modo natural ou sobrenatural. Em ou-
tros termos: como é que vemos as cousas em Deus:

pelos olhos do espirito ou pelos olhos da carne 
J 

A isto
Malebranche poderia responder: a carne nao tem olhos
o espirito é que vê; e si se quer comprehender que a
visão depende de órgãos, mas não é uma conseqüência
delles, basta considerar que os órgãos da visão são ape-
mm apparelho .ocasional. Assim a v,sao das; cousas
em Deus não é sobrenatural, ™**^àl^T™A
tir-ai se vemos as cousas em Deus, e Deus nao está
na natureza? Impossível responder, e e assim que Male-
branehe vacilla de uma para outra das duas formas fun-
damentaes da philosophia e é emvão que' d^.modo
se procura um ponto de apoio no terreno fugitivo de suas
construcções não rara vez meramente phantasticas.

Deixemos, porem, de parte o terreno das especu-
lações dialecticas, para consultar o testemunho decisivo
da experiência. Nós vemos todas as cousasjmi l»g|
Malebranche. Mas como Deus, segundo a thelogia tradi-
cional, não está na natureza, mas acima da natureza se-

gue-sè que a visão em Deus não pode ser natural so

pode ser sobrenatural. Abra, porem, cada um os olhos e
responda: onde é que vemos as cousas? A resposta só

pode ser esta: na luz. De facto supprima-se a luz e logo
Üá a visão que só é possivel na luz. Mas onde está a
"„3I 

ou feda natureza? Evidentemente „a
natureza: lego a visão não é aqui sobrenatural ma na-
tlal. Destes modo tire-se ao systema de Malebmche o
caracter subernaturalista de que se acha contaminado e
temos a verdade.

Quer kizer: Deus não está fora da natureza, mas na
natureza nfesma. Neste sentido é verdadeira a affirmação
de Maleb/anche quando diz: nós vemos todas cousas em
Deus. Más tambem desta affirmação logo resulta neces-
sabiamente esta outra que ainda mais accentuadamente
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se encontra no fundo de seu pensamento: Deus é a
luz. 
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Resta, por ultimo, determinar em rápidas proposi-
ções a característica fundamental do systema de Male-
branche. E' o que não será mui diflicil em-vista da
analyse até aqui feita. Eis aqui: a existência universal
se reduz, segundo elle, ao seguinte: a substancia increada
õutepehs e a substancia creada ou o espirito e a matéria.
ÍÍO fundo de seu pensamento ha, pois, um duplo dualis-
nio: o dualismo do creador e da creatura no dominio da
existência universal; e o-dualismo do espirito e da ma-
teria no dominio da substancia creada. Esse duplo dua-
lismo existe tambem e mais accentuadamente em Dos-
cartes; é, porem, em Malebranche, que começa a se dar
a transicção que leva á identificação do creador com a
creatura, que é o que constitue o fundo do pensamento
de Spinoza. E' a transição da eschola super naturalista
para o naturalismo. Assim visível e clara logo se torna a
feição da philosophia de Malebranche: Malebranche é já
pantheista. Com effeito, Deus, tendo sido o creador da
matéria e do espirito, não é nem material, nem espiritual,
mas superior a uma e outra cousa.

Suecede, porem, que á creação segundo -Malebranche,
não é propriamente creação, mas apenas derivação. E' o
que se torna patente em vista das seguintes1 reflexões de
Kuno Fischer: «Malebranche sustenta que as idéas das
cOusas são limitações da idéa de Deus,: que nossas ineli-
nações pelas cousas são apenas determinaçõe|> de nosso
amor de Deus, e as creaturas mesmas, «participações»
da essência divina. Ora, o que vale de téfa| as cousas,
devo tambem valer dos corpos. Por conseguinte tambem
Os "corpos são limitações da idéa de Deus, fymbem- os
corpospàrtíéipain daessenciadivinae estão para Ij)eus,como
possas indinações para o amor de Deus: são modificações
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mi determinações dè Deus. Succede, porem que os corpos
são modificações somente da extensão. Se são egualmente
modificações de Deus, segue-se que Deus deve assim ser
a extensão cujos modos são os corpos, isto e.Deus^e a
Ixtensãò real.» (1) Mas Deus, ficou estabelecido, nao e
nii material, nem espiritual, sendo superior não somente
ao espirito como igualmente á matéria. Sim, assim etiec-
ti vãmente succede, mas unicamente por isto, .porque o

pteio a matéria e o espirito de modo imperfeito, li-
mitado, finito, nas cousas em que se resolvem, Deus ojs
em sua essência, de modo perfeito, ílhmitado, infinito.
Porem d'ahi não se segue que as cousas, tanto as cou-
sàtemateriaes, como as espirituaes, não sejam participações
ou modificações da essência divina. E\ pois. com justa
razão que Kuno Fischer observa: «As cousas sao ou
espíritos ou corpos; se aquelles estão para o pensamento,

y0m estes para a extensão, devem as cousas ser deter-
teíteiilcões ou modificações ou do pensamento ou da ex-
' 
^iiBíio. E se são ao mesmo tempo modificações ou deter-

minaçõ^s de Deus, a conseqüência é que Deus deve reu-
te nir cm si aquelles dous attributos: Deus e, pois, a

substancia única, universal, cuja actlvidade (Wlrksamkeig
consiste tanto na extensão, como no pensamento.» V)

|pai é precisamente o pensamento fundamental do spi- .
' 

V,'pois, eravão que o P.e Gratry defende Male-
brffnche, contra a accusacão do pantheismo que foi contra
ele levantada. O próprio Malebranche sem ter bastante
consciência do verdadeiro destino de sua philosophia,
suppunha oecupar no domínio do pensamento, uma po-
sição diametralmente opposta á de Spinosa. No seu em
tender a idéa de Spinosa é: Beus está no universo. A do

próprio Malebranche exactamente o contrario: o universo
esta em Beus. Assim só elle é que defende Deus, ao

passo que a philosophia de Spinoza, em vez de ser uma
tbeofia de Deus, é pelo contrario a mais rigorosa e
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(1) Kutio-Fischer, obra cit. loc. cit.
IÍuüo Fischet obra cit. loç. cit,
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desesperadora expressão do atheismo. D'ahi á sua into-
lerancia como a irritação de que se mostra possuído
contra o auctor da Ethica a quem chama: este mau w
espirito, este ímpio de nossos dias, o miserável Spmoxa. .

Isto significa apenas que Malebranche conhecia mal
a verdadeira significação da doutrina de Spinoza. Elle a
conhecia, de facto, menos pêlos seus princípios essenciaes
0 mechanimo interno, do que pela reacção que produziu
nos contemporâneos. A verdade, porem, é que ambos sus-
tentam idéas análogas, senão perfeitamente idênticas, h A

pelo menos a opinião que passou em julgado.
È' assim que ja Victor Cousin affirmará: «Male-

branche é apenas íim Spinoza christãd.» Vacherot que
abunda tambem neste sentido em considerações valiosas,
por seu lado, observa que Malebranche é em metaphysica
da mesma familia que Spinoza «Em sua doutrina, ^fc
crescenta elle, o laço que une as creaturas ao creadyr,t!., ,
de tal natureza que chega a se tornar quasi inútil ;W;
creação ex nihilò, figurando apenas como uma concepção
extranha, imposta pela fé, do mesmo modo que a graça;
os milagres e muitos outros dogmas do christianismo. O

philosopho platônico não cessa de repetir que os seres
finitos e individuaes não são senão participações do ser
infinito e universal. D'ahi a supprimir a creação e a fazer
de todos os seres, modos da substancia única, vae muita
distancia, sobretudo quando se tira aos seres creados toda
a actividade própria, como o faz Malebranche em sua
psychologia e em sua physica? » (1) ¦

E por ultimo Kuno Fischer com o conhecimento pro-
fundo da doutrina, quer de um, quer de outro dos dous
grandes philosophos, e demais instruído por uma serie
de cartas trocadas entre Malebranche e De Mairan que
foram descobertas e publicadas por Cousin, muito sigm-
ficativas sobre o caso, definitivamente resolve: «A dou-
trina de Malebranche, be:n interpretada, é a mesma dou-
trina de Spinoza.» (2). . j

(1) Vacherot-Metaphysica e sciencia |$* II-2.a Entretierç,
15) Obra eit. Iqc. cit.
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Pode-se, pois, considerar como uma questão resol-
vida- a pWosopMa de Malebranche é mam tadamen-
tos «ma concepção pantheistica ?o mnndo^^f "™

positivamente determinada a posição, de ^b«^e^J
Loria da philosophia *^\*ffi££l^v2
Geulínx precisamente a transição do dualismo de ues
cartés para o monismo de Spmoza. () Cr.?: ¦ :,',. C. '<•' ¦'¦'. ¦ -AcCClY:
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r. de Farias Brito.
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Calaram-se os canhões da esquadra, emmudeceram as
baterias de Curuzú, após seis horas de vigoroso bom-
bârdeio.., ¦ - 

; }-¦
4-üo quartel general do commando em chefe partio o

emocionante signal de Avançar... os clarins de todas as
divisões e brigadas, os tambores de todos os corpos res-
ponderam o toque de Carga. ,

E ao clangor dos bellicos instrumentos dezenove mil
homens, em quatro columnas, correram impávidos para
as formidáveis linhas de Curupaity.

Serpenteando na vasta planície — qual terrifica ava-
lauche rolada da montanha, aquella immensa multidão
seguia a marche-marche contra cincoenta e oito boccas
de fogo e oito mil carabinas trepadas nas alterosas ameias
do baluarte paraguayo.

Imponente espectaculo l

jpkaMMtnMMWftM

(1) Ao meu prestimoso e dedicado amigo, dr. Pelisbello Frei-
re, devo preciosas informações sobre o heroe sergipano e graças
a esse auxilio generoso do notável historiographo muito breve en-
treparei ao publico a «Biographia de Francisco Camerino», sal-
Tando assim do olvido uma bella pagina da nossa historia,
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Súbito, um relâmpago correu na crista do entrin-
cheiramento inimigo; esbranquiçada fita de fumo desdo-
brou-se célere por sobre aquelle dorso gigantesco, se-
guindo-se medonho estampido, que reboou lugubremente
nas selvas do Grão-Chaco, qual trovão cyclopico nas con-
vulsões dantescas de uma tempestade infernal. E uma
abobada de granadas, assoviando sinistramente no espaço
escuro de fumo e pó, saudou os alliados que avançavam
a passo de carga, deixando na planície uma esteira san-

grenta de cadáveres despedaçados.
Cerrou o fogo: ás descargas de fuzilaria seguiam-se

as descargas dos canhões sem o intervallo de um ins-
tante e aquelle continuo estrugir de obuzes, casando-se
com as explosões das bombas, semelhava o rufo pavo-
roso de immenso e descommunal tambor.

—Em ondas alterosas rebentavam as águas do rio,
açoitadas violentamente pela expansão prodigiosa d'aquella
athmosphera revolta.

Tremia â terra em vibrações extranhas.
•• •• .. .. • •• •• •• • •• •• •• •• ••
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O primeiro entrincheiramento paraguayo foi tomado

sem um tiro, á conce d'armas, á baioneta, no violento
èmpuxo do primeiro arranco. Y

: Mas.... quinhentos metros atraz do primeiro corria
o segundo entrincheiramento, mais alteroso, mais formi-
davel, mais difficil para o assalto.

—Tríplice linha de abatizes, precedendo vinte e qua-
dro ordens de boccas de lobo na frente de largo e pro-
fundo fosso, extendiam-se ao pé da escarpa de alterosa
muralha com trinta e tres palmos de elevação. Quatro
reductos salientes cruzavam fogos mergulhantes com a
cortina em zig-zag, que unia as selvas impenetráveis da
Lagoa-Pires á barranca abrupta do rio Paraguay.

Contra esse colosso de argila, coroado de canhões e

çarabinas que vomitavam milhões de projectis, avançaram
á peito descoberto, armas suspensas, bandeiras desfral-
dadas, cincoenta e dois batalhões de infantaria. E ao
aspecto imponente dessa carga sem exemplo na America,

a guarnrçãò paraguaya deu meia volta è füfcio....
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"paul, os abatizes, as boceas dejpbo, os fossos, o

taJiude Íngreme da trincheira, mMM^mmÊÊm
íÉo isso deteve por instantes aquella massa.confusív w
¦ omens, que avançava sempre. Quarenta brazdwr^^er-

V

ílMIUClldf UU\j ai»uvt»»i« yw**.r.w. Tvr-T ÍIa^W Arraia
tencentes a columna da extrema esquerda, os mais ágeis

resolutos, já WLÍ^Ê>WfàW$ítsilfâÍPPii
-Um ultimo esforço, vinte minutos^ n W£

inferno de lodo e sangue e a mais éstrõiidòâa;vtótafia
bignalaria a queda immediata do famoso quadrilátero.
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quartel general

i»f,.';' <
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í I O signal de Betiroda, partio do
álnüno. ¦". n WÉ ÉIa

f — Tresentas cometas repetiram aquellas notas sen-
tidas que echoaram no espaço como um pio agourento
dè funesto presagio.... ,...
¦yf Os paraguayos animados por esse toque sinistro,^r
forçados com as reservas, voaram ás tónchpras e cobri-
ram á planicie com uma chuva de granadas.¦ Gomeçou a matança I... ,

r Os alliados deram as costas áo inimigo e a metraina
ua contra-escarpa dos fossos; e, lentamente, apanhando
03 feridos, que ás centenas revolviam-se no campo, re-
cuaram para Curuzú.

A retirada a principio operou-se em ordem, sem pre-
ifiipitação, por divisões e brigadas, apêzar dò graniso^de
metralha que impiedosamente açoitav* os cançàdos ba-
talhões; mas pouco depois o li.0 de Voluntários^quefe-
cHava a cauda da columna, atropellando os corpos da fren-
te, como mais exposto á metralha, introduziu a desordem
na brigada Silva Paranhos: gritos subversivos provoca-
Mi pela ignorância do que se passava na retaguarda
estabeleceram o pânico na columna dò centro....

Então afrouxaram- se os laços da disciplina eyo ^ei>
fiífto, perdendo a formatura, enpvelando-se n^tim bolo im-

penso, ondulou fina planicie sob uni vulcão de ferro «
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.. - deter a onda... debalde Astrogildo estendera a sua bri,

aada na orla da matta e a tiros de fuzil e^a coto de

__.&£» restabelecer a ordem; debalde,Porto Ale-
cre nercorria o campo desafiando a morte... m
g 

A onda rolava sempre com a impetuosidade irresis-

tivel do desespero, deixando naquella necropole immensa

uma esteira sangrenta dc cadáveres e moribundos!
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Ouando o 8. de Voluntários Sergipanos transpu-
nha victorioso o primeiro entrincheiramento, a explosão

4. «mT^ada no flanco da primeira companhia der-

ribou desoito homens. té
-De bruços, coberto de sangue, tambem cahicrí ram

cisco Camerino, o Uvre Caçador, oidolo quendo da s(|
dndps.a do 2.° Corpo do Exercito.d 

_Tíanàp*todo7o hospital de sangue, causou e 1
nanto aos próprios médicos o aspecto daquelas ferida.

Cerentas; as apophises espinhosas das vertebras dor-

ai e Sares fie. am de todo descobertas; por alguns

pontos mais descarnados via-sé o arfar dos pulmões...
Vivia ainda... 7'
:.:, -v.77.. ¦ * '

Francisco Camerino nasceu na Estância, em Sergi-
nD « 91 de Agosto de 1841. \P6' 

To ta disttoctb, imaginação de fogo P£<*/«*g
do séntio fundo a affronta paraguaya e, tomando ugar

tire orprhneiros cidadãos que gruparam-se em torno

Kenlâo nacional, correu á fronteira com esses abne-
fados heroes, hoje olvidados pela geração moderna, que a

fnSó do gabinete Furtado chamou Vohudanos da

^Exemplo 
único nos annaes da porfiada campanha:

nbv ^distou7em corpo algum; cumpno alevantado

££. ánTsên entregir os pulsos . pesada cadera

disCÍplÍM-;,ni0 
porque a mochila me possa nodoar, -dizia
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elK mas porque foi alli que comprehendi e conheci em
meu gênio um que impossível de supportar o rigor aa
disciplina; tambem vi que podia ser útil ao paiz opres-
tar á minha nação serviço ao meu alcance sem a depea-
dencía do Estado.» (2) •;..' .

Nada percebia dos cofres públicos; os alimentos e
a própria munição que gastava nos combates adquena
com os recursos próprios de sua modesta bolsa.

\rmado de magnífica carabiria, atirando com rara
-petecia, entrava em fogo na frente do 8." de voluntários,
entusiasmando a soldadesca com o exemplo ,e com a

palavra inspirada do gênio. , - , .
Ao lado daquelle moço de 23 annos, imberbe quasi,

iifura extremamente bella, simpathica, insinuante, que ba-
Jpse com valor admirável, que affrontava os perigos'"ln 

stoica abnegação, os fracos creavam brio, os covar-

p retemperavam-se, dando rasãò ao poeta:
Medo tem toda a gente.
Saber disfarçar é ser valente.

Horrível espectaculo no hospital de sangue!
Sangue por toda a parte; membros humanos, pernas

e braços em repugnantes pilhas, misturavam-se numa amai-
çrama horrível com os corpos mutilados, que sahiam sem
vida do banco das amputações.

Os médicos, os ajudantes, os enfermeiros, braços ar-
regaçados, sudorentos, ensangüentados, multiplicando-se
ml nobre esforço para attender aos feridos que entravam
á formiga, ás centenas, aos milhares, (3) carregados em
pacliolas, em maças, sobre varas, nos capotes, sobre cara-
binas cruzadas, nos braços dos amigos, não poucos paes
ás costas dos filhos, as próprias mulheres conduzindo os
maridos, n'uma procissão lugubre, commovedora, intermi-
nav8i _ emquanto do extremo opposto da extensa armada,

I**- 
'•'¦"'•¦'^"';'te

m

tete,;¦

¦'te .

,'¦;.;'... ?¦'¦:' ¦: '¦ 
te/tetete

tn*mxr*e*Wfi>*** a*eeeei

;;,:;. ""/ :. '-te

' 
-'¦'/¦ :". .'¦>:¦ 

',,

(2) Carta dirigida ao irmão em 23 de agosto de 1866.
(3) Neste hospital receberam* os primeiros curativos 2550

eridos (1343 brasileiros, 1207 argentirxs) que (m erguida foi em.
tmfcjcilaícg jc^ tfecjííia pia u 1 c^pilèc^ te CqkcivIçê,
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fpra âetn fim de padiolás transportavam os mortos para;
o vailado que os sapadores abriam... A

È tudo isto apressadamente,, sob a impressão moral
do desastre soffrido, em confusão, n'um concerto pavoroso
de gemidos e lamentos, de pragas e maldições, de ais
iahdnantes, cruzando-èé com a voz grave e pausada dos
c^uchinhos que enteavam psalmos exhortando os mon-
bundos.
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Eátfétakto, de um extremo ao outro do va^o te-
raclo; correu I noticia de (pie e^irava ^Gamermo, fazendo
cessar por instantes aquelle In&scriptiVel alvoroço e
#ôàôáfcVbkèrÍá :^os gemidos cessàrani como por en-
mi' e, n'in respeitoso silencio, todos poderam ouvir
coiÉovidòs ás ultimas palavras do jovem sergipano, ^ue
ÍoS repelido á estrophe sentida do mimoso «fator
de D. Jayme
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Ou morre um homem na
feliz, coberto de gloria,
pu surge um homem com
mostrando em cada ferida
o fchpnfio de uma victoria.
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A ARVORE E SUAS CONGÊNERES
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• Os vegetaes que produzem borracha encontram-se
em todas as partes do. mundo, especialmente na zona
mtertropical, e destribuem-se em tres famílias: as eicphor-
bewms, as uriicaceas e as apocinaceas.

L primeira pertencem a hevca da Guyana, a sipho-
II elástica e a maniçoba; á segunda—a idéa elástica da
America Central e meridional, e a figueira elástica da
índia; á terceira—a haneorníct do Brazil (mangabeira), a
Inndèpkia da África equatorial, o vahê de Madagascar,
a wteola elástica de Malaca e Borneo.

«Em certas regiões da África, diz a obra LEtat
de Pará (Paris 1897, pag. 123), taes como o Senegal, o
Sudão, a Guiné, a Libéria, o Niger, Angola, Moçambique
| Zíuizibar, faz-se a extracção de algumas variedades de
uma apocinacea—landdplúa -o de um cipó— valcea. Na
Ásia, de diversos ficus, da urceola esculenta, da caloiro-

fiigcmtea, da chavanexia esculenta e do conancliummm
omfifòlium. Na Oceania, Sumatra, Java, Borneo, ilhas
|| Sonda, de variedades de ficus, da urceola elástica, do
wiliergtibeià firma, da dyera cortidata e da calotropis
gigantea. -tete Na America, México, Honduras, S. Salvador, Gua-
iemala, e nas vertentes oceidentaes dos Andes, da Cas-
Tè>y ¦ *\
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tilloa elástica; no Paraguay, em alguns lugares do Peru,
Equador, em Pernambuco, Maranhão, Bahia, Minas, da,s
variedades de uma apocynacea, hancorhíâ, e no Ceará,
da manihov glaxiovii. A fiais gameleira, emMinas, e a
Cameraria latifolia, no Peru, são exploradas com o més-
mo fim.

«.Em todo o valle da Amazônia, bem como no alto ?
Orenoeo, são as hevéas—h. discòlor, h. membranacea, k. |
paiiá-fldra, h. benihamiana. h. lutea, h. rigidifolia, k, y:
apiculata, e outras variedades, as produetoras desta pre-
ciosa gomma, cuja¦•superioridade indiscutível sobre as
congêneres, certificada por freqüentes experiências* ori-
ginou diversos ensaios de sua acclimação nas possessões
européas (TAsia,

«Realmente, é a borracha d America que tem peso
especifico menor, offerecendo sobre as suas semelhantes,
no preparo as proporções de perda seguintes:

É.'- 
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Pará
Loanda 1.°
Colômbia
Java
Gâmbia
Sernambv

12 por cento
17 —
¦20 —

?Â —
25 —

Ceará
África
Madagascar 28
Assam 28
Gabon 35
Borneo 35

28 por cento

•« A analyse quantitativa do leite da hevea dá em
proporção a do fieus, os seguintes resultados:

.-.'"'? ?

i HEVÉA BRASILEIRA

IWiÉiíllRliiiftlII
Agua 56,37
Substancias diversas 11,93

FICUS ELÁSTICO

Cauchú 9,57
Agua 82,30
Substancias diversas 8,13

100,00 100,00

4 < A gomma da hevea é tambem superior a das suas
congêneres em elasticidade.»

A ulea dá um sueco mais abundante, muito inferior
ao da hevea. Uma uléa de 50 centímetros de diâmetro
pode fornecer sueco necessário nara 25 kilog. de borra-
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cha. A mangabeira, se bem que ^^"S^j*,^
dueto comparável ao da hevéa.-As lianas de boiraJia, oa

Ásia e África, dão produetos priores. ,<A seringueira mede de 20 a 40 metros de altura,

m de grossura um ^.•^/*S?°LrA£
Ihagom imita a primeira vista a da mamva, por seu

alongamento e côr.
«Abunda no valle do. Amazonas, e sobretudo nas

liãr^ens dos rios Xinga, Tapajós, Anajas, Jary, Toem-

que demoram na foz do Amazonas. (OohbooP. B.de bou
a. Commissão da Madeira. Rio de Janeiro, 1874, vol.

II pas 14)' 'a'maniçoba 
(jatropha ehstica) pertence a familia

dás «LhorbiaceasK cresce em toda a zona que se extende

f éira do Araripe ao mar, sendo provável que o seu

tófif oceupe grande parte do ten tono P«™d—
assolado pelas seccas, das margens do S. Francisco as do

Parnahyba. ' 
'

Quaes são as condições climatencas e o solo_ mais

ÍÍÉa#s ao seu crescimento, ou qual a influencia que
a omperatura exerce na producção do látex, da gomma,
e nas qualidades desta, são observações por fazer.

O aue se sabe é que a planta cresce no sertão, sob

temperaturas médias de 30 graus centígrados, com desvios

PÉravÜ nas estações secca e invernosã. Nos mezes

Ve Dezembro e Janeiro, não raro a terra adquire, alli,
calor de 55 a 60 graus centígrados, baixando durante a

noit^Y manhã a 20 e menos.
Vas proximidades do mar, a distancias entre 5 e lo

iíii' a maniçoba prospera admiravelmente nas encostas
d^ «erras de Maranguape, Pacatuba, üruburetama, etc,
onde o thermometro centígrado aceusa médias animaes de
m'l desvios de 33 no verão a 10 no inverno. Nas serras
0 o limite de 600 metros acima do nível do mar, como
em B/turité, a planta se desenvolve rapidamente sob a
temoeratura media de 20.° centígrados, com alternativas
JlÔ Io a 27.
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Pode-se, portanto, concluir que entre 15 e 32 graus,
isto é, em todo o Brazil, ella dar-se-ha bein.

Em relação as conelições do terreno em que vegeta,
parece ser a maniçoba mais exigente, dando-se melhor: nos.
argilosos, ligeiramente misturados.com arêa, nos quaes a
humidade se conserva pela endurecimento elas camadas
siiperficiaes, que impedem a sua rápida evaporação. De
outra forma não se explicaria a resistência da planta a
extrema seceura do sertão, e a sua adaptação as serras
frescas nas quaes serpeam correntes d'agua porcni.es.
Com as raizes mergulhadas nestes correntes vêm-se bellos
exemplares do maniçoba, na serra de Maranguape; nos
taboleiros seccos ele argila dura, do Aracaty-assú, não

.menos bellos e viçosos exemplares se erguem altaneirós,'
Nos terrenos arenosos, das praias, banhados por brisas

hüinidas, só espòradecamente ella vegeta, como acontece em
alguns quintaes de casas d'esta Capital; não se encontram
grupos silvestres tele maniçoba no solo solto das praias,
ou das várzeas.

O estado hygroinetrico da temperatura se faz sentir
na producção do látex, logo apoz o inverno; nos mezes
de Maio e Junho, este deflue liquido, fino, sem grande
consistência, recolhendo-se facilmente aos canecos ele
flandres, onde se coagulam' dem oradam ente, em 4 a C
horas. "

A proporção que a estação secca se adianta, rarefaz-sé
a secrecção leitosa, e de fluente, passa a gottejante, coagu-
lando-se rapidamente ao contacto da atmosphera. Nas
plantas velhas, não exploradas do sertão, esta secrecção
é resinosa, e nem sempre pode ser aproveitada, porque
mal ella se forma ao golpe qué rompe o tecido laticifero,
e logo se crystalisa, qual substancia sacharoide. perdendo
as qualidade agglutinantes e elásticas, e se tornando fria-
vel. Assim aconteceu com a primeira exploração dama-
niçoba, no Assaré, (a 80 léguas do littoral), a qual sendo
golpeada, segregava uma gotta de leite, endurecida ape-
nas exsudada, se desfazendo como assucar crystalisado a
menor pressão. .

Os primeiros exploradores supposeram tratar-se de
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uma variedade destincta da maniçoba do littoral, em tudo
semelhante a esta, menos na qualidade do leite. Diziam
que a planta tinha a casca ¦ csbranqueçada ou suja, cor
de cinza, e não avermelhada, como a da serra de Ma-
ranguape, sendo, portanto, uma variedade desta.1 

Ao máo exito da primeira exploração se deve attn-
.,__ a concentração do látex, por ventura na estação
mais secca do anno, quando a substancia fluida em que
ella nada, comparável ao serum em relação aos glóbulos
sangüíneos, estava prefeita ou escasseava.

[_' erro corrente, parcialmente sanccionado por es-
criptores notáveis, como os drs. Bruno Cabral, author dos
apontamentos para o Relatório da exposição provincial
do A-am-Pará no anno de 1866, dr. Silva Coutinho no
i-Hekíiorio sobre a Exposição Universal—de 1867, acre-
ditar-se que o leite ou gomma que exsuda a seringueira
e a maniçoba constitue parte da sua seiva.

Aquelle escriptor, se -referindo ao processo da ex-
tracção da borracha diz—que «nas épocas em que por
experiência sabem que a seiva é mais abundante, que deve
ser a da ascensão da seiva, praticam incisões no tronco
ria arvore bastante profundas... e transportam para á
barraca do seringueiro a seiva obtida.»

O dr Silva Coutinho crendo que o leite é o pro-
dueto da seiva descendente, pronuncia-se contra o pro-
lesso dá extracção seguido na África e na índia.

O látex ó um liquido de consistência viscosa, com-
posto de dous elementos, um liquido, apenas colorado,
outro em glóbulos finíssimos, desiguaes, de côr variável,
os quaes nadam n'este liquido, dotado de circulação ana-
iógá a dos vasos capillares dos animaes, ao qual deu
Sehultz o nome de cyclose. Esta circulação parece ser
descendente, favorável ao sueco nutritivo.

Quanto a forma dos vasos laticiferos são tubos
simples ou ramificados, completamente fechados, de pare-
cies transparentes e sem apparencia de ponetuação ou de
linhas trans ver saes; ora cylindricos, ora prismáticos, po-
dendo se apresentarem, segundo Sehultz, sob tres estados
diffei-entes: 1.° de contracção, isto é, apertados e con-
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tractados sobre si mesmos; 2.° de expansão, entumeei-
dos e dilatados desigualmente pela accumulaçáo dos suecos
que,contêm; 3.'° em articulações superpostas.

Esses vasos não se communicam com outros.
látex é branco na figueira, papoula, alface, e nas euplio
beaceas; amarello na chelidonia, larangeo na alcáchofra.,
(Richàfd bOtanique, pag. 26.)

Os vasos laticiferos ou vasos próprios não apre-
sentam ordinariamente estrias, ponetuações/e provém da
fusão das cellulas freqüentemente anastomosadas entre
si. Os tubos assim produzidos contêm substancias dissol-
vidas ou divididas em finas granulações. sob a forma de
emulsão; tal é o látex, que contem fecula, substancias
solúveis, alcalóides e matérias corantes. (L. (7/y8-bòtani-
que, pags. 173, 381).

O látex que produz a borracha é um carbureto de
hydrogeno, que se apresenta no protoplasma de certas
cellulas especiaes em pequenos glóbulos sólidos, nelle
ficam suspensos e dão ao conteúdo aspecto leitoso. Deixan-
do-se repousar este sueco, misturado com água, todos estes
glóbulos sobrenadam e se unem em massa amorpha, elas-
tica (Van Tieghem Traité de . botanique, pg. 481.)'tete

Do que fica exposto, conclue-se que o sueco nuírítil^
vo das plantas, isto ê, a sua seiva, é distineto do látex,
embora concorra de alguma forma, como suppõe Schul.t&y;

tepara avigorar aquella; não sendo, portanto, desarrasoa-;;í
da a crença dos exploradores da seringueira ou da mate
niçoba de que o esgottamento do leite delia enfraquece
a arvore.

Propendo a acreditar que não é tanto a sangria dos
vasos lacticiferos, quanto o processo primitivo de golpear
profundamente a planta a causa deste enfraquecimento,
A ferida interessa os vasos de circulação da seiva, que
então se opera demoradamente, expondo a planta a in-/
vasão de moléstias e ao.attaque de animaes destruidores.

"Tenho observado freqüentemente na serra de Maraa-
guape que após um golpe de foice, profundo e largo, no
tronco da ffiá.ni§oba, decepando algumas pollegadas lá
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casca, esta custa a refazer-se, sendo o cerne attacado pelo
cupim, que em breve mina a arvore. .

A madeira da maniçoba é esponjosa, leve, branca, e,
como a do pinho- sangrado, apetecida por estes animaes.

Arvores gigantes não resistem ao solapamento do
cupim por mais de um anno e a primeira rajada de vento
calil! lançando, as vezes, dos galhos em contacto com o
solo, raizes que formam novos exemplares. Outras vezes
na queda a semente se. alastra e milhares de plantas
brotam no chão em bastas sebes.
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ADDITÀMENTO

Depois ter escripto esta parte do meu trabalho veio-
me as mãos a traducção da obra cie H. Semler — Agri-
cidtwn tropical, vol. 2.°-na parte relativa a esta planta.

Por ser curiosa e de grande interesse a noticia do
illustre agrônomo, e confirmar as informações que sobre a
maniçoba publiquei na imprensa (A Republica) da For-
talem, translado para aqui alguns trechos da obra citada:
"te 

A. borracha ou gomina elástica consiste em o sueco
leitoso. coagulado e seceo, extrahido de'differentes qua-
lidades de arvores e arbustos pertencentes, de preferen-
cia, ás famílias das Euphorbeaceas, Mamcias, Artocarpa-
beas, Apocynaceas, Asclepiadaceas e Papayaceas.

Muitas outras famílias possuem espécies com seiva
Jeitosa; mas nem sempre esta seiva contem borracha, e
quando assim acontece, é. em tão diminuta quantidade,
que não vale a pena exploral-a. Póde-se estabelecer como
regra, quasi sem excepção, que as plantas de seiva lei-
tosa da zona temperada são tão pobres de borracha que
não podem ser tomadas em consideração na exploração
d e ste avti ^o.

Só nas zonas tropicaes e semi-tropicaes se encon-
traio plantas que, sob este ponto de vista, dão um re-
sul tado econômico.

Mas, mesmo nessas zonas, ha grandes differenças, não

§ó" entre as famílias de plantas que produzem borracha,
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como tambem entre variedades da mesma familia, ei
relação á quantidade deste produeto.

7 A seiva leitosa, contendo borracha, acha-se princi-
cipâlmente na parte mediana da casca das arvores, eiii os
vasos ou tubos lacticiferos; na familia das Apocynacea f M*
tes vasos se ramificam até o liber.

A borracha não se acha propriamente dissolvida na
seiva, mas sim suspensa nesta, sob a forma de peque-
nos glóbulos, cujo diâmetro, segundo observações de

lAdriani, é apenas de -10 , ¦ de pollegada. Deixando-se
11ZéOU

descançar o sueco leitoso, estes glóbulos se separam da
parte aquosa e formam uma espécie de natta que. fiu~
çtua na superfície do liquido quando este se acha em uma

7 vasilha de largas dimensões na sua parte superior; qíf&itò
do porém contido em tubos ou vasos de dimensões acait
liadas estes glubulos se agglomeram formando flõccos
dentro da massa liquida.

As propriedade do sueco leitoso são as seguintes:
densidade da natta do leite, cor amarella. mistura-se com
a agüa; mas não se mistura nem com naphta nem com qual»
quer outro dissolvente de borracha bruta. Sua densidade
varia de 1.0, á Í.[X sendo o peso especifico da borracha
bruta de 0.D0. A riqueza em borracha contida no sn^co
leitoso é, como já mencionamos, muito variável. G sueco
leitoso que fornece a melhor borracha, que 6 a do Pará,
possue a seguinte composição. /
jjorraena. v* . ,. . . . . . . ., .. . . . -dá
Extracto de albumina e substancias mineraes. 7 . t^

.y.yy vv

Agüa
. ~j

\m

W^$^^§^^m0M WM ^ principalmente extrahida
Ilevsü brasüierisis, família das Etiohorbiaeeas; de uma ar-
vore que nttinge a aliara do f>0 pós e possuo uma cosca
avarnielhada. 7

« Os galhos desta arvore nascem quasi na base do
seu tronco; as suas folhas sao tripartidas, de forma'l%*
ceoladas,
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« As suas flores são insignificantes, hermaphroditas
e reunidas em molhos soltos.

«A estas flores seguem-se os fructos envolvidos em
cápsulas que contem cada uma tres sementes do tamanho

uma ameixa.
« Os tiradores de borracha extrahem esta indistinc-

tamente de uma outra árvore da especie Hevea, bem como
cia Mcandra siphonoide e Micandra minor* que eguai-
Oieífcíe vingam bem no só^humido e quente do valle do
AnuÀonas. '--/.',¦ ; ., •.

k O nome de Hevea é de data recente; antes esta
¦íauAfia era conhecida pelo nome de Siplionia.

!«A Siphonia elástica se transformou em Hevea bra-
ziiiehsis. a- ¦ : .• '. *- -

» . * . • . . 
•• 

i . . . • •• •...«¦

y-':.,' « Na Venezuela obtém-se tambem a borracha, pela
maior maior parte, da Hevea Brasiliensis que n'aquelle
paiz é conhecido pelo nome de JDapi ou Dapiche.—Tüs.
Guyana Ingleza extrahe-se a borracha da Hevea pauci-
foliai na Guyana Franceza cia Hevea guayanensis, cha-
mada pelos habitantes do paiz Hevea ou Cahoidechou,
cujo nome é considerado como aquelle do qual se ori-
gio ou a palavra, Kautschac* etc, etc.

«A borracha do Ceará é geralmente considerada em
âegundo logar, e talvez fosse considerada eguai a do
Pará se durante a captação do sueco não se lhe junc-
lassem tantas matérias extranhas. A borracha cio Ceará
é muito elástica, secca e nada pegajosa, mas tão impura
que perde, nas lavagens que precedem a fabricação, 25°/0
de seu peso.

«Ella é extrahida da <Manihot-Qla%iovih, da fa-
milia; das Enphorbeaceas, arvore esta que se encontra*desde a província do Rio de Janeiro até a do Ceará, e
attinge a altura de 30 pés, de copa redonda, de folhas
semelhantes ás do mamoneiro, cie côr verde cinzentada.
Èxtrahe-se a seiva desde que a arvore tenha attingido a
edade de 3 annos e seu tronco adquerido 4 á 5 polle-
gadas de diâmetro. .

.
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A borracha de Pernambuco ou da Mangabeira ê
extrahida da Eaneorma speciosa da familia das Apocy-
naceas. arvore natural do planalto entre Rio de Janeiro
e Pernambuco, de zonas de 3000 a 5000 pés acima do
mar, e de terrenos seccos e arenosos. Esta arvore tem o
tamanho de uma macieira commum, de folhas pequenas
como o salgueiro e galhos pendentes como o chorão. Dá
frnctos do tamanho de ameixas, pintagaldos e comesti-
veis, chamados mangaba^ aos quaes se dá mais importância^
nos logares, em que esta arvore é cultivada, do que i
producçâo da borracha.

A borracha de Oarthagena vem da Nova-Granada,
em forma de taboas pretas e ásperas de 8/4 de pollegada
de espessura, e são mais ou menos pegajosas. Algumas
vezes vem em tiras ou pequenos pedaços irregulares,
acondicionados em saccos. Não se verificou ainda a ori~
gem desta borracha de inferior qualidade, que muitas
vezes contem 35 % de humidade. Provavelmente provem
da Castilloa elástica. ' i

y A borracha proveniente do Equador, denominada de
Guayaquil, tem a forma de grandes blocos. As melhores
qualidades sao de côr esbranquiçadas; as qualidades in-
feriores sao porosas e cheias de um liquido negro que
cheira a excremento de vacca.

Esta qualidade, é sabido ser proveniente da Castih
loa elástica, Concluirei a descripção deste grupo, repro-
duzindo'um trecho de um relatório publicado pelo jor-
nal Inãiarubber and Guttapercha-Journal que diz mais
ou meno.s o seguinte:

«Ha pouco tempo trouxe do Pará um sueco leitoso
que me forneceu uma borracha que se pode considerar
egual á melhor borracha do Pará. Disse-me, porém, que
a arvore que fornecia essa seiva dava uma madeira pre-
ciosa demais, e muito mais útil a outros fins do que
para delia se exixahir borracha; mas o cônsul inglez as-
segurou-me que já havia fabricado borracha com a seiva
da arvore de vacca (Kuh baum) e que a exportara como
sendo borracha do Para.»
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Evidentemente trata-se aqui da arvore de vacca do
Pará, que na lingua do paiz ê conhecida mais commu-
monte pelo nome de Massaranduba e pelos botânicos por
Mimusops elata, da familia das Sopotaceas. ^ x

Esta arvore, que attinge a cem pás de altura, for-
nece uma madeira muito dura e excellente para construo-

llll dá fructos saborosos, do tamanho de uma maçã,
que se encontram á venda no mercado da Pará,

Por meio de incizões na casca do tronco tira-se
ma seiva leitosa, que constitue uma bebifH refrigerante

lisas que se coagula rapidamente e se transtorne / em uma
massa grossa e viscosa, da qual, com o auxilio do ;alôr,
se extrahe uma substancia que ã_L_em semelhar-se mais
com Quttapercha do que com Borracha. Ha pouco lem-
brei as queixas que se faziam contra a falsificação da
borracha com esta seiva; mas o relator do Indiarubber
and QuMaperclia Journal pretende ter feito outras expe-
riencias com a seiva da Massaranduba e vale bem a
pena esclarecer essa contradicçao.' 

Essa arvore não deve ser confundida com aquella
que se tornou conheieda pela discripções de viagem de
A. de Humboldt na Venezuela e que alli é conhecida
pelo nome de Peão de vaca, Brosimum Galactodendron,
da familia das Artocarpaceas; e tambem não se deve
confundil-a com a arvore de vacca da Guyana [Tabernae-
montana utilis, da familia das Apocynaceas], cuja seiva
leitosa é abundante, e se bebe, apesar de ser um pouco
viscosa por conter, sem duvida, borracha. Em parte ai-
guma encontrei uma allusão relativa á falsificação da
.borracha.

n
PLANTIO DA MANIÇOBA

A semente da maniçoba é chata, dura, lisa, quasi
do volume de um caroço de milho graúdo, de côr asei-
tonada, melado escuro. Sua rijeza é extraordinária, resiste
a compressões fortes, a permeabilidade d'agua, onde pode
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permanecer por muito tempo sem putrefazer-se ou ei
beber-se.

Sem duvida por esta circumstancia, costumam algun
plantadores acamal-â em leito de arêa, cobrirem-na de
palha, e tostarem-na superficialmente. (1)

A crosta dura da semente dilata-se/fende-se, e le-
vada então a terreno fresco germina facilmente.

Outro;: lançam a semente em covas abertas em-Ou-
tubro, Novembro e Dezembro (mezes em que a terra está
muito "secca e adquire maior temperatura), onde perma-
nece até que as primeiras chuvas de Janeiro vão encon-
trai- a tendida pelo calor e apta a geminar.
te O plantio por estacas não oftereee vantagens reaes*
e só pode ser tentado com êxito depois das primeiras
chuvas do anno. Além de exigir a deçepação de -galhos
vigorosos da planta mãe, em desproveito desta, as esta-
cas custam a enraizar, e depois de pegadas resistem mal
a qualquer kepiqüete de verão. '

Nas Serras e terrenos humidos, nunca enxarcados,
é talvez preferível este systema, por apressar o desen-
volvimento do planta, e conseguintemente o seu aprovei-
tamentamen\o industrial.

Em todo caso, não se prestará a um plantio extenso
A semeação por covas ou em sementeiras especiaes,

como se pratica com o café, para depois ser transplan-
tado, é incontestavelmenie preferível.

Quando ge tem tido o cuidado de escolher o grão,
despresendo-se o que fluctua n agua, a planta sae robusta,
assemelhando-se quando nova ao ricino nascente ou a
mandioca. (2) Nas primeiras tres a quatro semanas adquire
8 a 12 pollegadas de altura, crescendo d'ahi em diante
rapidamente, attingindo 3 à 4 metros no primeiro anno

-
¦r-r*

s •

" (1) O Snr. Felino Barroso, que observa attentamente as nos-
sas cousas, assegura-me ser inútil e perigoso este processo, que
no seu pensar deve compromettér as mais das vezes o germem
da planta.

(2) O Senador Catunda refere-me que numa plantação da
maniçoba que mandou fazer na Serra Grande vingaram melhor
as sementes velhas de preferencia as mais frescas.
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se o terreno fôr ligeiramente hUmido,- como as encosta
de serras. Nó sertão o desenvolvimento ó mais tardo e
como que estaciona no verão para alentar-se no inver-
no. como soe acontecer, e de modo prodigioso, com a
mór parte dos herbaceos, (1) .

O gado gosta, como forragem, da maniçoba tenra,
razão porque nas fazendas situadas em planícies, ella
escasseia, prolificando admiravelmente no sob pé das ser-
ras. pouco freqüentadas por elle (gado).

Actualmente, os plantadores de maniçoba so a se-
meam em roçados ou sitios abrigados.

Se a semente não foi submettida previamente a uma
temperatura elevada, pode ficar na terra nove a dez
mezes sem brotar. (2)'Plantações feitas no fim do anno p.p. na serra de
Maranguape offerecem hoje agradável aspecto, podendo-se
esperar por dous annos a tres para dar começo a ex-
tracção do leite. a

No terceiro anno as plantas de estaca podem ser
lavradas, bem como muitas de semente de sitios frescos.

No sertão, só no quinto ou sexto anno ella está apta
•a produzir, sendo imprudente golpeal-a antes pela fraca
resistência do tronco.

Observa-se que a maniçoba lavrada, mesmo tenra,
com tres ou quatro annos, adquire rápida corpulencia,
distanciando-se da congênere da mesma idade conser-
vada intacta. Esta observação me foi feita por vários
lavradores, mostrando-se-me para comparar as plantas
que soffreram ou não a operação.
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(1) Era terreno arenoso e seceo no sitio do Snr. Jofto Lopes
(Ala^adiço) nesta Capital, semente de maniçoba plantada; effi Abril
do í894 germinara, tendo a planta em Agosto do corrente anno
5.* 50 cent. de altura e 0,66 cent. de grossura. Convém aceres-
centair que a maniçoba nâo recebeu trato algum. •

(2) Ordinariamente depois de queimados os roçados ou capo-
elras na Serra de Maranguape e suas encostas, do valle, brotam com
as primeiras águas plantas de maniçoba por toda parte. Ef opinião
corrente dos agricultores que os terrenos entregue* a si, sem as

capinas que abatem as maniçobas, estaff con-#tuiriao a matta
leoaí,

íS-JiíJ'. ¦'¦'¦¦'¦" •¦:'

«¦.'¦'". •

A')'')'
ii ;//,.p.v; •.,¦;•':'

'fcHi '.'¦.; 
fii-í ¦. " ¦ i. ¦

y.-.y-y.:-y
-' :>A.
-,',¦¦ -.¦,.';...,

':¦ 
'

¦¦/»;

m
A ¦

'' ' ' ' 
," . '

* '¦ 'y!' -''.:f' '-A'*'-' 
" - A ¦'.'¦¦¦,,'.. .

•>-"'., -A: ,.¦..--', y,y:yy.
• .".'.-

'''U^^''','.J¦fi¦fi1.¦.¦v"¦;í^^fi'.A:\'!¦¦¦'¦¦'.^,''^'¦ i.yf: y*\-- ¦;.*¦>¦ '''. 
y^,-' ¦¦:;./',.;'-':- -íA*. ¦'¦¦.' ¦¦">*' \ 

'*-:•¦- 
...I-V, ¦.'_.'¦*..; fi-..' -.,'. ' -... A'-¦.¦--¦•'

¦ -'A'-.: 'iii-i' 
. 

"fi 
.

¦¦''.'¦ r': y". 
";¦¦ '¦

¦y

\ 'fi"'':;'-

í- .

' 
!J*? - ":¦'¦¦¦ ¦I'-'..

..*'. 
- ¦'"

vVCfiv/vVvVjí. /';..;.".

' " 
. A

' 

.'¦ 
. 

¦/

,; 
¦•¦:.

~ ' fifi».'¦¦;;/.,'¦¦ ¦'' V VA-ii!

* ' ' " ]'"Í.f
.. ¦'"¦". .:' fi'- .A -'

. Ai? ¦ ¦ ' " yAlB

., pt--',"*/



tte j^te" '*' te i.-'^.*' - v,%, \5 ;.'*.. te -.¦ * ;* ¦'',te''.4, ^ ''2r'-\-2 -.-*¦-, !.,v'' ¦,", ¦"' '¦'.'"•> "¦ ' . . . 'te: -- "' ' .---,¦ .

'¦tetete'' ' -A \" ¦'

:-y'4
'.tetete'.'-'-'^,

'

•tetete,,.te

HEVISTA li.''.'te --" te-.;,' •'te^-U-»-:¦;

¦' -te'' teteteM
te., - ¦;:--- ;->ltete'WM

¦ te- ¦ 
'- 

; .tete."-,...,;! «te-te.-teteteíte

4"teV:V'"'te '''''V/te:- te'."- ¦ tete

¦

¦ teí.-..

. ¦ .; ¦ 1-. .tete '¦

.... 
¦,.. 

:" ., ;

¦te'.- 

.tete";-.:"; 
¦ 

/,;..'",.-'-'!',¦¦'/-''¦...- 
te;,,

'- 

•. 
¦ 

r" ••'¦¦. 
' 

..'.,' tete/-'','- -¦;, 
.. 

'.'¦

"'te ¦'-;' tep;
.;,; ..;.

'¦ ¦ ''te 'te ."' '

' '- >;; tetetefj -te '•':-":.

¦tetete: .''..'.'''."te- '¦:¦'"'-te te tete,"."., :'- '-'¦"¦ -.-' ,'."¦"¦'-"' '-teí
te'", -

- te 
" ' " -

V*' "•., *"" '•í'tf'1
.'"..- ¦¦'¦¦¦ 

.te j

<¦ ^ .. ~*<2

-te'-"¦.' .' 

' '"

'te' te'./ • ' «... .

'''..' ..."

Que. influencia pode ter no crescimento da planta
esta primeira sangria, além do phenomeno a que acabo de
àlludir, sob a fe de informantes criteriosos, não o sei;
mas seria digno de mais acurada investigação.

Asseguram-me alguns plantadores haver duas espe-
cies ou variedades de maniçoba: uma linheira, abundante
em leite, de tronco vermelho claro ou esbranquiçado,
espalhando pouco e muito acima do solo; outra frondosa,
esgalhando muito, de tronco vermelho escuro, dando pou-
co leite, e este tino e apenas coagulavel.

Não pude distinguir bem a variedade, porque vi
maniçobas esgalhadas darem abundante exsudaçâo leitosa,
facilmente coagulavel.

Seja como fôr, supponho que a formayáo do látex,
e sua liqüefarão depende mais da humanidade, da esta--
ção. do que da pretendida variedade.

.' No inverno o leite é mais fluido, no verão mais
denso e facilmente coagulavel. '

A arvore acominoda-se bem em espaço relativa-
mente restricto, não exigindo mais de dous metros a dons
metros e meio de uma a outra. Braceja moderadamente,
e seus galhos tomam sempre a vertical.

Não ha receio de que hervas más a suffoquem; seu
rápido crescimento dominará em prevê qualquer .outra

planta Sua rusticidade dispensa os cuidados dados ;.?
quasi todas as culturas mais ou menos rendosas. Pode-s'
quasi assegurar que só no terceiro ou quarto anno pre
cisa ser batido a foice o matto que | cerca, 3

Para completar á noticia sobre te plantio da Mam»

çoba, peço emprestado ao authorisãdo agrônomo H. Sem-
ler ò que elle escreveu sobre o assumpto:' 

«Os exploradores de borracha são os ümco.s que
passam por esses terrenos em os períodos chamados sec
cos atormentados pelas febres e perseguidos pelos in
sectos de toda a sorte, e saudosos do dia de regresso,
E1 esta a causa primordial que tornou impossível o cul-
tivo destas arvores de borracha na Ásia, e em toda a

parte, até mesmo em sua própria pátria. f
J_ reproducção das arvores de Hevea pode-se ope-
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rar per estacas, se tirarem estas dos galhos mais novos,
como tambem por sementes; estas ultimas, porem, per-
dem em pouco tempo de conservação a capacidade de
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Deu-se um passo mais acertado escolhendo-se como
fonte de borracha a Mannihot-OUxiom do Ceara; pois
que esta arvore cresce em logares seccos, de pedregulno,
é nos terrenos era que só vingam arbustos que exigem
um clima quente, e que pode ser' relativamente secco.

O território, da qual ella é originaria, e um cios
mais seccos do Brazil e possue uma temperatura que
varia habitualmente entre 25.° a 30.° centígrados. ;
-A Ella'foi nlantada com bom resultado no continente
Indico, assim como em Ceylão; e a producção regulari-
zada da borracha pôde ser considerada como a fonte do
fnturo. De experiências realisadas em Ceylão, sabe-se que
esta fc arvore se dá beni até á altura de 600 pés acima do
nivel.|do mar, e que se distingue pela sua pouca exigen-
cia quanto á qualidade do terreno, bem como pela sua
fácil ieclimação. A semente é muito grande e de casca
dura, e, para se accelefàr sua garminação natural, que
dura um anno e mais, precisa-se limar as duas extre-
'midades arredondadas. . . '

¦Esta'operação exige muito cautela, para 
'não se oi

: fender o broto.
;fc- fc Estas sementes são então plantadas em canteiros
abertos, mantendo-se o intervallo de tres pollegadas, co-
brindo-sè com meia pollega de terra e regando-se or-

:fc diuariãmente duas vezes, caso não chova. Este canteiro
A deverá estar bem exposto ao sol; á sombra, as sementes
fc; se estragam. No fim de tres e quatro semanas, appare-

cera os primairos brotos, não exigem mais cuidados
especiaes e podem ser transplantados para seus logares
definitivos quando tiverem attingido a altura de um pé.

A distancia entre estas arvores deverá ser de doze
¦ péAein todas as dir.ecçõas. Aquelles que se não qui-
| zoreiú dar ao trabalho de limar as sementes podem dei-
tt xal-as de molho em água fria durante uns seis dias e

ro seguidaf semeai-as^
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N'este caso, a germinarão começa após quatro .se-
manas, e estará terminada no fim de tres e quatro mezes.

A transplantação póde-se operar tambem por estacas ae
ramos novos; e criam facilmente raizes, comtanto|g|
um olho se acha sobre a terra e e seguinte acima d^«i.

O Geylão já exporta, em caixinhas de Wardian, pe-
quenas mudas destas arvores, e bem assim nas lojas de
sementes já limadas e não limadas.

Como prova de que a producçâo de "a d
Gtívlâo iá é florescente, apresenta-se o facto de ser essa
boShl cotada oo mercado de Londres, ordmmameatc,
em 2 a 3Vo shillings por libra.

Para chegar até aqui, foi necessário tomar a e|

periencia como única mestra, visto como nao havia e|
emplos que servissem de modelo. fípll

* O que a experiência ensinou de mais importante, m
que as arvores não devem ser exploradas an|s|d||%>
anno [tendose feito isso antes já no 3.° anno] e d 

||
data em deante duas vezes por anno, permittindo-se que
a arvore sangre durante tres dias década vez. 

|g?
A producçâo annual de uma arvore nova e de uma

libra de borracha; mas acredita-se que esta producç o

aumente com a edade da arvore, o que auas so a ex-
Sncia demonstrará. Admittindo-se que Mfigf

de cada arvore seja de 1 l*l«p^^lfÍÍ|
bras de um hectare; pois que, plantadas com o mterva|
de 12 pés, cabem 150 arvores em cada tacto ,|oCffl-
lão calcula-se com o preço de dois marco; P?||«
gleza para o produetor, e avaliam-se todas as suas des-
nfsas em um deste valor. .1 As arvores crescem rapidamente, e logo fornecem
sementes para reprod ucção.
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extbaccao in borbaíjhá

m primeiro anno de lavragem seja qual fôr a idade
da maniçoba, produsirá menos leite, cerca de metade ov

menos do que nos annos seguintes,
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Uma arvore bem desenvolvida, de 8 a 10 annos de
idad|e, poderá dar no primeiro anno 200 a 300 grammas
de perracha, no anno seguinte 800 grammas a 1 kilo-
grammo e assim por mais alguns, decrescendo ligeira-
mente depois do 6.° aa 8.° anno de lavra.

• Até bem pouco tempo fazia-se a sangria da plan
de i|odo brutal, abrindó-se da altura de dous metros ao
soíoluma incisão a machado, como quem lavra madeira,
largl, de tres pollegadas, deixando-se escorrer o leite
até|p chão, onde coagulava-se de envolta com areia,
;fòlh|sr etc. -/.- o "-"'*"'

| O choro é ordinariamente o produeto da maniçoba
na |stação secca, em terrenos açoutados por ventos
queftes. É o leite que coagula-se ao longo do tronco
em Éíetes mais ou menos nodosos.

Q sernamby é o leite recolhido a tijelinhas ou
a oütiros vasos, dos quaes toma a forma ao coagular-se.
É mais puro do que o choro, as mais das vezes mes-
ciado (|e cascas e de outras substancias extranhas. A côr
do sernamby é branca leitosa, emquanto novo, passando
pouco >a pouco.a amarello escuro, quasi'negro. Quebra
cerca ^e 20 a 25 °/o no peso, emquanto a borracha
do çh^ro perde apenas 3 % e a defumada 40 a 50 °/o-

po coração do inverno, isto é, nos mezes de Março a
Maioj( das grandes precipitações aquosas, não só o solo
estájhumido e em parte enxarcado, embastido de denso
matagal, quasi impenetrável, como o pessoal das fazen-
|ff 4cha-se oecupado na industria do queijo,.no trata-
mento dos bezerros, emquanto nas terras de lavoura o
plan|adór as mondas e começa a colher os cereaes
tempiorâos. A lavragem da maniçoba teria nesta epocha
0 Conveniente de ser perturbada por chuvas, que en-
cherjim d'agua as tijelinhas, quando não as derrubasse,'.'diluijpfdo a árgilla que as adhére ao tronco, etc.

da borracha começa em seguida ás ul-
tin..asjchuvas, que do meiado de Maio a Junho, apenas
C^eín pela madrugada.

^ i*atex está então bastante fluido, e permitte o
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uso das tpinhas de folha de flandres como se nratk.vste
Amazonas com a, seringueira. x;m mt:r ,.

O Dr. Çoutinho diz que na Afnca e na luva 70177.7>
ticam-se naarvore da borracha diversos sulcos conv er. ¦-;•'.

gentes de modo que o leite vem reunir-se todo em ui.^777,7

ponto junto á terra, onde se abre cova para receod-o.
Idêntico processo ainda se emprega em uma .77

outra parte do Ceará, mas pela inferioridade do produeto
mesclado com areia, folhas, etc, e menor preço no mer |
cado, vae sendo, felizmente, abandonado. 7:

Informam-me que com a alça dos preços da borra,
cha, veio ao mercado, na safra passada, muitos paes de
eomma elástica colhidos no tronco da mamçooa. ^m
que anteriores lavradores praticaram o processo que. iicaj
descripto e por circumstancia desconhecida deixaram ficar,
o produeto nas covas a base da planta. Chuvas, veMos
e outros agentes physicos cobriram-no de arêa ejieste
estado ahi jazeu por annos até a nova exploração d|
desenterrai-0. ,7 , 7A ,„,,

No Amazonas fazia-se a extrac-ao amarrando-^ uu

cipó em torno da arvore, disposto obliquamente, a o ou
6 palmos do chão,, praticavam-se -depois pequenas: inci--^

sões na casca, acima daatadura. O leite corria, f eon~

trando o cipó, dirigia-se para um mesmo ponro^iaVp^
inferior, e ahi era recebido em vaso de barro iDr.Ml\a-
Çoutinho—a borracha § 1.°) _ . _ 

'te.

Este processe, acerescenta o referido Dr. L-omite-o
denominado de arrocho, foi prohibido e substónüo
quasi inteiramente pelo de tuelinhas, que dispenso
emprego do cipó. Feitas as incisões, nunca ^ «mores üo.

uma pollegada, adaptam-se ao bordo inferior de cada m
pequenos pucaros de folha de flandres, por meio ae a ¦

gila plástica. Este trabalho se faz das 8 as 11 !<>«§
manhã. Ao meio dia, mais ou menos, os pucaros 

'fm

quasi cheios, e então junta-se a seiva (iatex.) mm
balde para ser transportada á casa, onde se p|> Mm
defumação. Ahi já se acha preparado o |p«te|||
pecie de forno á reverbero, munido de um tubo na ^
superiqr por onde se escape o fumo que refmlta úp- "7
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áliblbs fructos da palmeira wuewry ou cwmw-

rí'opiri» tema então uma fôrma de 
jj^j-gtorto

°e"s 
pStee rLefa que^a »"£*_££ «te

u,na to»»^ .-em 
^or,

pureza. Da-se depois aous guipc» _
ira-se a placa de borracha, • «P»*»J* "^

rinire íi côr escura com que entra no mercado.
q ODr Bruno Cabral (Aponlamentosi citados) des-

ereve o proce so eom ligeira variante. .Nas épocas em

oue porPexperiencia sabem que a M e « *""
tento nue deve ser a da ascensão da seiva, praticam
hS ões no tronco da arvore bastante profundas para. que
^.í™ aos vasos lacticiteros, e immediatamen e per
MÉ mm ao tronco P^.^^Lt «daii.T'Hr -10 mesmo tronco com argila fresca muito amassaaa,

cias alguma horas vão recolher o produeto de todas
teS transportam para a barraca do, senegue.ro

te tete a ííleile) obtida; então, pegando na torma cio

ofetMe querem fazer da borracha lhe vão lançando
S ima fa sê a (me), e immediatamente ypassam a
Lífo ao tao de uma espécie de pequeno coco frueto
Kalmeifa ummy: o leite é immediatamente coa-

gulS nova fumigaçío e assim s«*mente, d^m*

que quando a capa da borracha que cobrera forma e ta
om luièhtê espessura, elles a arrancam dafora*,

com as fumigações successivas ob tem 
^e 2eS no

tome a:M escura, com que geralmente se apresenta no
mercado. Como se vê, este P^^Ç^^n1;
tivouâo toermitte ao fabricante trabalhar senão em pe-
« ha quíntidade de leite, pois que se W«g»* ^
se coagularia antes de ser aproveitada e defumada. >
S 

OTenente Coronel A. R. P. Labre que residio por
muitos annos na região da seringa, publicou em 187à
ámapequena monographia sobre o assumpto, na qual des-
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creve com particulares dignas de menção o processo da
extracção, tal como actuaimente é praticado. São seus os
trópicos que se seguem: '.' | |

«Para a extracção do leite faz-se uma estrada pes o
bosque, de pé em pé de seringueira, até completar-se de
80 a 120 arvores, limpando-se com cuidado em roda cie
cada arvore. (1)

« Feito este serviço, o trabalhador espalha pelas ar-
vores o vasilhame de colher o leite (tijelinhas), destri-
buidos ordenadamente de tres a. oito por cada arvore
até a ultima (conforme a grandeza da arvore) de 500 a
700 tijelinhas. Por essa oceasião dão-se seis ou mais
talhos na arvore com um machadinho, de modo que só
corte a casca para correr o leite, na altura que possa ai-
cançar o braoo, deixando cahir o leite no chão, e clia-
ina-se este preparar a seringueira (em que alguns gas--
tam dous ou tres dias inutilmente). Feito este preparo,
no dia seguinte muito cedo deverá dar-se começo ao
trabalho da extrac,ão ou colheita do leite. Entre 5 e 6
horas da manhã segue o trabalhador pela estrada com
um machadinho e um bolo de barro de antemão prepara-
do (2), e o balde de depositar e conduzir o leite para o
defumador; em cada seringueira dá o operário, na al-
tura do braço, em roda da seringueira, tantos golpes
oblíquos quantas sâo as tijelinhas que devem ser pre-

tv. *

m

m

...

i my%
¦ ¦ a

7"-' í I

(1) A estrada é uma picada feita a facão, para descobrir
o pé das arvores,,afim de facilitar a colheita do /leite,, danou
transito ao trabalhador, e pelas arvores talhadas ao deíumador.
É feita por uma curva, de modo qué as extremiüades fiquem
próximas umas das'outras, afim de que, pregadas ;as vujelinhaí.
dè-se logo começo a colheita do leite, no principio da estraaa,
Analisando esta colheita ao pé do defumador, para n&o haver rte-
mora na defuináção. \ \ .. ,

(2) O machadinho ó de ferro sem aço; tem 9 .en. metros
de longo, ó estreito, bocea on partes cortantes 3 cent., elevado
2 1/2 cent. em diâmetro com uma manivela tubular de «0 cent.
de longo. ' _ ' 

i K v.
O barro é viscoso ou plástico, preparado d antemão era"quantidade 

de 4 a 5 killos para o trabalho de um dia; é levado
dentro do um cofresinho ou enfiado num páo,

• 7; ,77. 7771
'¦ 

.'-',¦
, '¦;..;- ¦• ,-¦ .V;.t . ', >

. ..','.; . ¦¦¦¦ ' ¦:.
¦ ¦ ¦' ¦'-?¦¦' "¦ 'i.-.;. . >'. ,-.¦'¦¦¦-" 1'¦¦¦!•} "-¦ - '¦¦J.<*:-y':';J-í ¦•' " ' '•'¦"'$

¦'' 77> ' ¦' ''
¦'f;:r* . . .jlJBMlBBItJ

:: 
' 

... 
¦ 

. 

'¦•;.

'-'•<¦ 
V' ¦' ¦

''"¦*'¦ > '7 -

* '.*.'' i,*';. . 
"¦''' ¦' ¦¦•"'¦-¦¦ ' <

¦ ,'.'•-¦',',' -¦'] ¦

¦ ' '''i'k\-

¦ .."; 7IIÈ» 7 é)'!»!'
.' -'i

'' "¦;. '''..•'".\4
7,"7 ¦•.-'::¦':. ". . >l

7 -y
"'7Í

'¦¦<¦> 
d¦ yM

W
:..

;'vÍ.' 
• )

'' y'":.:--'-: wm

Xy-'r'-y¦x-y-.y

xyy-y
¦ ,:'c- '¦
¦¦.>:••;-..

.v:^..".';. ..7 :..')

x v.

,«.-, :;^.-j~7*. v^7v*7;'j(7^';--

¦ ¦¦ ¦17.;.'.*,:..'7i V'.^;7-'"' '.!w'-''W-= •'¦'¦ '
. .*'."''í '. * .;.".<•

1 ' 
,-. ,' 

¦ >"" *" " ','''¦'

i _ V-,7* i-',.,.:.''-- ,'v'' ' ¦ ».'': .,rí'. .' j - V.\'. .'¦¦¦' ¦..>¦!¦- ;*.'. "í ..'.'.''' '¦ ': ¦

' . - • -
.. |, . »."..'tíi ..1 ¦'*'¦.¦"¦¦ ' "-r*i. /._"¦ "'.. -V, -. ¦"-!¦*.': '

¦¦.,'>..:-'.

47 lãi
."¦ 7-777

/•¦'.. 
'.;•.... 

/'. .'¦ 
' 
.:¦'¦'

;'-v. .-¦ « v 7,-7

¦ ¦ -'y.r..y '.•,, ¦



•te'

tete

H
RHRR'

§
.("te-
HI " ¦¦ '

i*3tí;;te * - •

te^': ''' '' _J ite 
'" ' 

irtllílHpí^^^_^^

tete §A ACADEMIA CEARENSE

Mdas na arvore, alguns dão dous golpes perpendicu,
fart pâraãda íijelinha; é, porem, bastante.ura
r Feitos estes 

'golpes ou cor tos ab«ode cada «ra

delles prega.se á arvore uraa «J^m^c«ar^i mmmm x~ iü1n
principio da estrada, onde deve esto o balde (4).q»-
alceado em um braço, e em a mao que 

^*^b«^
cada tiram-se da arvore ^^"â^.^^hS
que vai sendo colhido no balde e deixandoas tyelinhas
inboreadas.no pé da arvore 

çra 
pensada era ontra

.^ nríoneS, veoC U pressa para o
Sado'* «o fabricar a serin^. Era dtegantb
ao defumador (5) derrama-se o leite em uma bacia gnm
de de zinco ou de barro (6), acende-se o fogo com

s s srrt; r^r i *** l «, «-...
-' 

S TJdetet-rltCS e de »™a «to». ;

fôrma de uma lata 
^^LtaT jg a ^ cent>. u de bocea e

íêMSM *SSSÍf«- sea diame.ro reiatlvo, tt.
I 11 devendo ter capacidade para 16 a 25 lifros de leite, tem

ma Íserve de ale», le» pendorar-se ao braço
tel Na extremidade terminal da estrada faz o trabalhador

l5) í wrrdas ebuvas por occasláo da defumaoâo, ser-
choça, onde abriga-se dasi ohuvas por ^ ^
.**, tambem para >mpe t. »*»*^^^«e, tape.
ar, que ^ 

«^" 
^£l ocTmbustivel com rapidez .,

v •, ai rinoo aue deve ter capacidade para 20 a 30 litros ae
bacia de zinco, que u«v« «limado ou do casco
sou* Antigamente estes vasos eram de oarro lut51^*ieit«. Anni0rtiuüi servem os mdios,
ae tartaruga, do qual amda hoje se s«iv»
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coco (7) por baixo de uma chaminé de barro queimado*¦ à
que dão nome de boião, e quando o fumo começa a evolar-se
pela válvula superior em quantidade, pega-se em uma
orancha de madeira de feição de um remo (8), e mo-
ha-se no leite por meio de uma pequena cuia, passa-se

ho fumo, que evapora-se pelo boião (9) e rapidamente
coagula-se o leite na grossura de uma folha de papel;
molha-se de novo a fôrma no leite e faz-se o mesmo
serviço alternado e successívamente até esgotar o leite
cujo processo/em duas horas, pouco mais ou menos, está
acabado, segundo a maior ou menor quantidade do leite.
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(7) O Coco para defumar a seringa é de todas as espécies e
deve estar despido da casca e massa, que cobre a matéria rija;
mesmo velho e quasi podre serve para a defumação.

São empregados o côco-de-wmcwy, inajt, yaGy,^ o da pai-
meira ou coco propriamente difco (ícawassü), em lingua geral—quer
dizer coco grande). O coco é colhido durante o inverno, por ser
tempo de leval-o ao seringa], que durante esta extracção está de-
baixo d'agua, facilitando por isso a sua conducção embarcada ao
centro do'trabalho. Cada trabalhador pode consumir um hetolitrc
por safra, pouco mais ou menos.

(8) As fôrmas são de madeira leve, tendo, porem, consis-
tencia para supportar o peso da seringa no processo da defumação ;
tèm a feição de um remo com a sua mauivella feita de uma só peça
de madeira: umas são perfeitamente circulares, com o diâmetro
de 25 a 30 centímetros, pouco mais ou menos. Esta fôrma faci-
líta m:ais ó trabalho. Outras são quadrilongas, tendo, 30 centimetros
de íohgò e 20 de largo, pouco mais ou menos. ,

(9) Boião ou chaminé de barro queimado. E bojudo, da feí-
cão on .figura de um pote, aberto, porem, em duas extremidades,;
teim Meca onde acende-se o fogo e válvula respiradora do fumo,
pôr nieio âo qual se prepara a seringa; tem de altura ou pro fundi-
dáde'50 céiítim., lm, 20 cent. de circumferencia no seu bojo; JO
cent. ho ;diâmetro da válvula, 30 cent. no da bocea, que tem uma
peque^ abertura de 6 cent. para communicar-se a ventilação afim
de. faciíi^r a actíviâaáe do fogo nas matérias infiamaveis, dando
&ahí& ao fuiüo peía válvula.

|s$pÍií^Í^ um pouco de lenha secca, e,
depois de bem Mamada, deita-se o coco sobre ella pela válvula,
inímediatai^ente, ao começar a sahida uo fumo do coco, segue-se
o processo de defumação, e á proporção que o fámo vai diminuindo
tambem íténoVô vai-^e deítànáo coco. Para evitar a queda do boião,
qne pode jquètiraivse, como^ sempre sucòède, é conveniente usar de
pia grade dç ferro, que supporte este vaso.
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Fica a seringa até o dia seguinte na fôrma, e talhada
em uma das extremidades é tirada da %ma paia seccar
é curtir ao sol ^ :ÈW&

Quando vai bem defumada toma uma cor amarella
escura; e quando vai mal defumada, «MgS^pí
quiçadà; com a acção, porem, de temptp toda ella toma
a côr negra. . , iM _ - ** t

Demorada ou prolongada a defumuçao, por falta de

presteza e actividade no trabalhador, o leite g»íf:te
saturar-se e coagula-se antes defimVar a ^fumaçao

D'isto provem as dilferen;as da seringa: fina, entre-
•fina e sernamby. , te_ '< ._\ wa ama

A to e defumada até o fim si^m que o leite seja
saturado; a enirefina é defumada quando o leite ja esta
saturado e em começo de coagulação(; a»% e do
leite coagulado naturalmente ou por precipitação.de qual-
llér corpo ou matéria estranha, lançado no leite, como
agua, caxaça, pedaços de seringa, falta d.e asseio nos v*-
m do serventuário, etc. Todo o leitç, que se derrama
Ü vasos ou do corte das arvores, coagulado, e seimam-
WM tem dous terços do valor da fiu4. E nmlrabalho
valioso porque o que se julga perdão amda da dous
terços do seu valor real.

O Dr. Couto e Magalhães, quando presidente do
Pura, prestou muita attenção a este assumpto' e sobre
elle escreveu desenvolvida noticia, da qual separo*, os se-

guintes trechos: .te ' «*Í «grt
I «É lamentável que tão importante assumpto ,nao"onha 

sido convenientemente estudado, e que a industria
Permaneça no estado pjimitivo em que a recebemos aws
indios Oambebas, que nos ensinaram o modo por que
até hoje trabalhamos. , ,\

« Gada trabalhador toma conta de 20 a oO pes a<
arvore (10) para durante o dia fazer a extracção da gomma.
Começa-se a golpear o tronco da altura de um homem
parte baixo fazendo este serviço em cerca de meio palmo

\ *\

\%

(10, O Snr. Labre dá a entender que ura trabalhador pode
»tratar de 80 a 100 arvores,
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por dia- estes golpes fendem tão somente a casca da
arvore, e são dia namente em numero dè 4, a 6,-segundo
o tronco é mais ;ou menos grosso, e adapta-se logo por
baixo delles, que) de ordinário são na direcção oblíqua,
pequenas tijelas feitas de argilla não cosida, e em eóp,;
sistencia tal qüev se preguem a arvore. Começam este
séviço ao romper do dia (5 a 5 % horas da maneie
o %ío continuando pelas diversas arvores em que cana
um trabalha até |$ 10 horas mais ou menos, de mono
quefcouando acabahü o serviço com a primeir». a uitom

lá 
'tenha 

vertido todo o leites vão-no então colhendojím
alguidares, e passam a defumal-o pela maneira que de,

pois diremos. Logo. que com o correr do dia, se acua

golpeada esta primeira secção da arvore, elles tomam
outra de igual extensão, fazem o mesmo, e assinar vao--
subindo pelos galhas fora emquanto ha leite que Valha a

penado trabalho.'. A ¦.
« Outro processo é o do arroclio. (11) .

fcAA gemma áão pode demorar em ser defumada de
um dia para outrolí porque coagula-se e fica perdida. A Li)

«A barraca lie defumação é uma pequena palhoça
de forma conica •<§ fe que chamam para o Sul de beira rm
chão; <' todpfctapada, tendo apenas uma estrada para; o
serviço fcA defumador; a razão da tapagem é impedir
qüe o. Vento dissipe a fumaça, que é" necessária, para
coDdenér a. gomma. O-defumador acende com lenha um-

peqüáVo Aogó. e sobre este deita caroços de coco de ^m
U0m"mmmi§ os quaes produzem um fumo espesse;
adaptam sobre este uma chaminé de argila cosida, tte
foifma co:,ica. cuja base tem ordinariamente tres palmos
d^ diâmetro e o vértice, que serve de orifício ao turno

q/ué sae condensado, tem duas pollegadas soore uma a-
Aura -de tres palmos; mergulham no leite umafc pa oc
madeira, e chegam-na sobre o orifício voltando-a cie modo

mMtrsamwmmmm

KK

(11)'Julgámos imiti 1 repetir, uma v|| ainda o que já foi <L^

cripfcò nos mesmos termos, empregados pelo Dr. Coutinho. .
A (12)fcNao é exacto. 0 leite coagulado espontaneamente é. a

1)orracha-^fnam%.
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que á fumaça lave toda a superfície banhada pelo leite, o
qual condensa-se; vão assim mergulhando e defumando
m que condensa-se todo o leite colhido, desdobram-no
em uma pelle, expõem-no ao sol, gastando neste serviço
tantji tempo quanto na colheita do leite, isto e, mais uo
menos 5 horas. Enrolam depois essas pelles em volume
mais õh menos de 8 libras que vão ao mercado As 3
toras da tarde o serviço está concluído e os trabalhadores
descansam.» -

O governo geral, no regimem transacto, comprou o
segredo do privilegio e processo Strauss e o divulgou.
Consiste no emprego da pedra huine' (sulfato duplo de
pote^sa e de alumina) dissolvida em água, na proporção
d;e 1 de sulfato para 20 (Fagua. Esta mistura derrama-se
no leite a razão de 28 grammas para .3.500 grammas de'leite, 

mechendo-se com espátula para que a dissolução
seja posta em contacto com o leite, o qual deverá ser
immediatamente levado ás fôrmas ou moldes antes da
coagnlação,-que se opera rapidamente. As fôrmas preci-
sam' ser untadas com ligeira camada de argila molhada
afim cie impedir a adherencia cia borracha a ellas. Depois
de 18 a 20 horas retiram-se os pães assim formados e
submettem-se a pressão de uma prensa, tendo-se o cui-
dado de separar as camadas da borracha por taboas para
nao se agglutinarem. (13)

Eis as instrucções dadas por H. Strauss:
«Cada feitoria deve estar provida dos seguintes

utensílios:
Uma ou mais tinas ou alguidares,
Um jogo completo de medidas, de 1 frasco até meio

quartilho, •;¦¦-.¦¦' ¦ : '.'.*' ¦*-*'•"
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(13) Em 1860 o Snr. Henrique Antônio Strauss, que já havia
.obtido cio governo imperial, por Decreto de 28 de Setembro de

. 1858, privilegio para empregar o processo por elle descoberto para
preparação da borracha, offereceu-se a divulgar o segredo pela quan-
tia ííe 25:000$000, e a assembléa provincial do Pará, pela lei de 3
de Novembro de 1860, autorisou a presidência da província a desperi-

í der a quantia necessária para a divulgação do processo, uma vez que
í m conheces^ a sua superioridade, sobre o que estava, çm pratica,•

•
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Uma espátula de madeira, de 3 palmos,
Um pequeno regador com a capacidade de um fras-

co de liquido, '- :
V Fôrmas de madeira, zinco ou folha, quantas forem

necessárias, proporcionalmente ao numero ou força dos
trabalhadores, com as seguintes dimensões: comprimento
3 palmos, largura 1 Va dito> altura l Palmo'

Estas formas devera ser collocadas umas próximas
ás outras, em um giráo de conveniente altura, bem ni-
veladas, para as pelles" da borracha ficarem iguaes em
toda a sua espessura, sendo cobertas por cima para evitar
que alguma chuva repentina venha transtornar o sueco
elástico, recentemente preparado, , Y

Para impedir a adhereneia da borracha ás fôrmas,
lavam-se estas pelo lado de dentro,-antes de deitar-se-
lhe o leite, com agua em que se tenha desfeito-algum
barro, pondo-as depois a escorrer, conforme se pratica
com as fôrmas pelo antigo systema. ,

Procede-se em seguida a preparação do leite. Mede-
se este e se lança depois-dentro de uma tina ou alguuiar
e a cada 20 medidas, quer seja de frasco ou outra qual-
quer, se deitará uma do mixto, adiante indicado, por meio
do regador, mexendo-se constantemente o leite durante
a mistura. Lan,'a-se em seguida nas fôrmas, na quanti-
dade de meio frasco para cada uma, desmanchando-se le-
vemente com uma penna as bolhas que em cima afííui-
rem, para que as pelles fiquem lisas.

Deixa-se tudo em repouso por um dia. A borracfta.
estará em condições de ser tirada, para o que passa-^e
uma faca pelos lados para disligal-a de qualquer omba-
raço; despeja-se a borracha, lavando-se o lado que es-
tava'voltado para o barro, sem nella mecher.

O bolo de borracha é levado a prensa e separado
por-meio de taboas uns dos outros, sendo a ultima taboa
mais resistente para supportar um peso de ferro on de

pedra por 24 horas. ;•'.
A prensa consiste em uma caixa do mesmo tamanho-

das fôrmas, com a única differença de ter 2 a 4 palmos
de altura, furada por todos os lados amiudadamenie coi).
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furos dC 2 a 3 linhas de diâmetro. Estes furos são para
dar. sahida á parte aquosa contida na borracha.

Nó ídia seguinte tiram-se as pelles e se expoenvao
sol, vil ando-se de. tempos a tempos pelo espaço de dias
até ficarem seccas. . „

A quantidade acima indicada de meio frasco de
sueco elástico em cada fôrma, deve produzir uma pelle
de düal linhas de espessura com 20 pollegadas de com-

primeni e 10 de largo, pouco mais ou menos, com o

peso de sete e meia onças.
Ou|ndo se queira formar a borracha logo no mesmo

ípomeul, não sendo para pelles, vai-se botando o mixto
até tonlr a consistência de massa; depois conserva»se
dentro Ia vasilha que lhe servio de fôrma, e no dia se-

guinte Iu mesmo passadas 2 ou 3 horas, comprima-se
com aliam peso para fazer expulsar a agua e tornal-a
compacta. ,

<? for este processo se poderão fazer as obras que
sé quizerem, seja qual for o seu tamauho e formatura..

v 
Quando í para fazer-se uma grande peça não chegar o-
leite oojle juntar-sè-lhe no dia immediato o resto, com-
tanto que seja sujeitado á pressão depois de se lhe unir

i"Íede-se a quantidade de agua correspondente á

porção que se pretende fazer de mixto; aquece-se esta
em 

* 
qualquer vasilha até o ponto de ebullição (efferver-

céncia.) teretira-se depois do fogo, e neste estado de quen-
tura se lhe ajunta sulfato de alumina e potassa (pedra-
hume) em pedaços nas proporções seguintes: 16 partes
d?agua te pedra-hume; por exemplo, para 1 kilo ou 1
litro d'agua 62 Va grammas de pedra-hume ou melhor
para 160 grammas d'agua 10 grammas de pedra-hume.
Alterando as proporções, levando, por exemplo, mais agua
Pão coagulará o leite; havendo menos, a pedra-hume se
depositará no fundo do vaso, sem se diluir. Mas é pre-
ferivel menos agua, porque a pedra-hume será aprovei-
tada neutra operação.

Uma libra (500 grammas) de pedra-hume manuía-
tura GOíkilogrammas de borracha. A preparação não se
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altera e serve de um anno para outro. A borracha pre-
parada por este systema não admitte fraude, porque
qualquer mistura que se lhe faça será visivelmente reco-
nhecida na pelle, por não se ligar como sueco elástico.»

Informa o author dos apontamentos, que este pro-
cesso foi estudado e o seu produeto submettido ao exame
de uma commissão composta dos Drs. José Felix Soares,
José Coelho da Gama e Abreu, e Bruno Cabral de
Gouvea. Esta commissão opinou nada haver nelle (pro-
cesso) que alterasse as qualidades essencíaes da borracha,
que continuava a apresentar as mesmas qualidades phy**
sicas e chimicas da que era fabricada pelo processo
commum; restava saber se o methodo de preparação
novamente apresentado iria influir no emprego industriai
da gomma, pelo motivo de não apresentar o produeto
por este processo a laminação delgada ou a estractiii-
cação em camadas fpelliculas] separadas pelo pó do
carvão das fumigaçães e sim massa compacta e uniforme,
que nada perdeo em resistência e elasticidade.

O mercado consumidor acceitou o novo produeto,
dando-lhe mesmo certa preferencia pela sua pureza.

A borracha preparada pelo processo Strauss, diz O
Conego Bernardino, fica muito pura, com a elasticidade
natural e com uma bella côr de âmbar.

« Entretanto o commercio prefere a borracha soli -
dificada pela furaigação com o coco de uricury, talvez por
conter maior porção de o ygeneo nos misteres para que.
é destinada (Commissão do Madeira, vol. II, pag. 18). ?

O processo de defumação foi introduzido no Ceará
apenas ha dous para tres annos, prestando-se o leite da
maniçoba a formar pães tão volumosos quanto os da ae-
rihgueira. Nas primeiras remessas da borracha assim
obtida a quebra em peso foi de 50 por cento, não tendo
oceasionádo grandes prejuízos ao exportador pela cir-
cumstancia favorável da baixa permanente do cambio.

No Amazonas, esta quebra é quasi nulla para o
exportador, porque a borracha vem de pontos afastados,
gastando no transporte 30 a 60 dias, durante os quaes
evapora-se grande parte da humidade, que continha.
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A pratica seguida de defumação da maniçoba é iden-
tica«a! da seringueira, tendo sido trasida por lavradores
oue voltaram do Amazonas. O modo de captar o leite
Por meio de tijelinhas e a capacidade destas são seme-
[..autos, variando quanto aos meios de fazel-as adherir ao
tronco da arvore. Alli ainda se usa da argilla como
matéria agglutinante, no Ceará opera-se a adherencia
por uma leve compressão da borda de flandres hno a
casca da maniçoba. A '

A defumação é lá obtida com a queima do coco ao
ieücüry, aqui com a do coco do catolé ou da pal-

O processo Strauss, ou o emprego do sulfato de
abnnina e potassa quasi não acha applicação em relação
ao leite da maniçoba, que dispensa qualquer ingrediente
nara ainda mais apressar a coagulação. Dentro de 4 ao'iWm 

o leite recolhido >as tijelinhas coalha, de modo

pe para obter-se a defumação é preciso trabalhal-o com
I horas ou pouco mais.

fem, porem, larga applicação no leite da manga-
h7rajmais fluido e resistente á coagulação.

O leite da mangabeira, coagulado com a solução de
nedra-humee prensada, dá borracha excellente, tendo sobre

7_ seringueira a vantagem de já ser branca, dispensando,
; 
portai, o, a clariíicação que ordinariamente faz-se com
irsenico.

Outro processo, descoberto pelo Snr. Etchegoyen,
eonsíáte na mistura da aguardente, na proporção de 1
litro desta para 16 kilogrs. de leite. A borracha assim
m-eparada, diz o Snr. Conego Bernardino de Souza (Com-
mksdo do Madeira, vol. II, pag. 11), alem de coagular-
se üe; prompto, fica completamente secca e pura de qual-
quer outra matéria; o que não acontece com outros
processos, que, alem de serem dispendiosos, tem o in-
conveniente de deixarem o produeto sujeito á quebra do
peso pela quantidade d'agua que absorve o leite no acto
de coagular, e que só muito lentamente se evapora pela
ac^So do calor.
7 Na Califórnia Mr. Antoine pratica o seguinte pro-
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cesso—recebe o leite numa tela de algodão esticada em

grade, collocada sobre arêa fina. O liquido é absorvido
pela arêa e a borracha deposita-se em camadas delgadas
sobre a tela. O inconveniente, desfe processo, é que o
sueco sendo muito espesso, a filtração é necessariamente
lenta, o que torna. a fermentação quasi inevitável. Para
obstar a este inconveniente, addiciona-se 2 a.3% de
aguardente ao leite.

A mistura do ammoniaco com o leite de maniçoba
conserva-lhe a fluidez, e neste estado poderá ser ex-

portado, adquerindo preço muito superior ao da borra-
cha, segundo o testemunho do Dr. Coutinho.

Da obra de H. Semler (a Agricultura tropical, vol.
Í| trad. do Correio Paulistano—Agosto 26—89) extra-
himos o seguinte:

Durante a estação chamada secca, isto e, nos mezes
de Agosto a Fevereiro, extrahe-se a borracha do modo
seguinte: faz-se uma incisão profunda e horizontal na
casca da arvore pouco acima do solo; uma outra incisão
vertical com ramificações inclinadas atravessando a pri-
meira, e na base desta applica-se um vaso de barro ou
de zinco, fixo aquelle ponto com o auxilio de um punhado
de argilla humedecida, e que apara a seiva leitosa.

Ao sahir da casca este leite, exhala um cheiro forte
de ammoniaco, que logo desapparece. Em conseqüência
desta perda de ammoniaco, este leite não se conserva li-

quido mais do que um dia, e portanto, se o arrancha-
mento dos exploradores se acha muito distante, para
conserval-o sempre liquido, precisa-se juntar a este leite
3°/0 de ammoniaco liquido. Em media uma arvore fornece,
por dia 60 grammas de leite que contém 32 % de
\\ ClYVri CTi fi

No arranchamento dos' exploradores de borracha,
aquellas casquinhas são esvasiadas num grande vaso,

próximo a uma fogueira feita de coquinhos oleoginosos
e de ramos de diversas qualidades de palmeiras, sendo
os da «Attalea excelsa» mais preferidas. Por cima do
fogo se adapta uma espécie de chaminé feita de um
pote de barro sem fundo, de forma afunilada, para con-
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coiifrar a fumaça branca que desprende do fogo, e tor-

nal-a tiiais efficaz.
¦0 manipulador da borracha segura então, pelo meio,

toma espécie de remo de 3 pés de comprimeri, cujas

extremidades se alargam em fôrma de 
f^^"0

então uma das pás no leite, contido 
^ f ^yaso^ 

,.-
apresenta este á fumaça que sahe daquella espece de
i,iPÍTlé_Essa tênue camada de leite se evapora, e,

Sffil atelfa a borracha do leite coagulado es^,
-p iteío elle molha a outra extremidade do remo e pro
ce do meSno modo que com ^ Primeira extremj ad*
mtím este tempo a primeira extremidade se resina e

pwTs o o operador toia a molhal-a novamente no leite

contido no grande vaso ao lado, e repe e a operado

qne fornece uma segunda tênue película de borracna
nossa extremidade.

Repetindo constantemente essa mesma operação o

operador consegue obter nm» serie de camadas de bor-

rclias, em as extremidades daquella espécie de remo,

ene chega a pesar 10 a 15 libras. Para obter isto, porem,
¦ílerá preciso gastar 2 a,3 horas; pois que em.regra um
te-bom operador consegue coagular,, por este meio, de õ a

ft libras de borracha por hora. E um facto averiguado,
eomquanto seja ainda desconhecida a sua causa, que a

I b^cha assim preparada é a melhor que se encon ra.

Aquellas camadas de borracha adherentes as extre-

raidades do remo são então cortadas com uma faca mui-' 
Ussimo cortante e humedecida, e assim desprendidas
daquella fôrma, e em seguida expostas ao s<^ durante
varias semanas, até ficarem bem seccas. E então que sao
levadas ao mercado.

Obtem-se assim uns pães de borracha de forma
achatada e que são designados pelo nome de biscoitos.

Em geral estes biscoitos não contem mais de 15 %
de humidade e consequentemente murcham muito menos,
•durante o transporte para os mercados, do que outras qua-
lidades que chegam a perder 23 °/0 a 25 % de seu peso
até chegar á fabrica. te
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Esta perda de peso nao póde ser desconsiderada
pelos que compram este produeto.

A iiicisão feita na arvore continua a gotejar um
pouco de leite, após a retirada da canequinha, e este
pouco leite se coagula e fica adherente aos bordos, áa.
incisão e da casca. Esse leite não é esperdiçado pelos
exploradores: com uma faca raspam elles todo esse
resto e misturam-n'o com os restos que durante a opc-
ração da seccagem ao fogo possam ter aparecido, e fazem
com elle uma segunda sorte de borracha designada ca-
beca de negro.

Esta .qualidade contém 25 °/0 a 35 % de impurezas,
e, em conseqüência disso, alcança um preço inferior á
da primeira qualidade. Estas cabeças de negro possuem
cheiro forte e desagradável que se perde com a exposição
por algum tempo ao ar livre.

Esta qualidade é, porém, bem pouco inferior a |p
meira porque suas impurezas podem ser facilmente Ia
vadas, em nada influindo sua fôrma irregular sobre a
qualidade da borracha.

, Geralmente as cabeças de negro são mais escuras
que os biscoitos pela oxidação devida a terem estado
expostas por mais tempo ao ar, é isto sem duvida quo é
prejudicial á qualidade da borracha, ks cabeças de negro
poderiam attingir um valor muito superior se não fossem
tratadas e feitas coin tão pouco capricho. Ás vezes en-
contram-se no mercado cabeças de negro que são mais
claras e feitas com mais cuidado e então alcançam pre-
ços mais elevados. -Nos últimos tempos a porcentagem
das cabeças de negro tem augmentado constantemente,
o que faz suppôr um descuido .cada vez maior no pre-'
paro da borracha. Além desta queixa, ouve-se tambem
uma outra, e é que a borracha do Pará estã sendo fal-

-sificada com a seiva leitosa de Massaranduba (Mimusops
elástica). A seiva da Mimusops depois de evaporada parece-
se mais com a OuUa-percha do que com a borracha: e
assim se explica a differença, que, em certos graus da fal»
siíicação, se apresenta entre a borracha falsificada e a
legitima do Pari
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Até 1860 a melhor qualidade de borracha do Para
apparecia no mercado com a forma de sapato; mais
tarde esta forma foi supplantada pela de garrafa que

rada hoje passa por ser a de melhor qualidade. Com
«jarro molle faz-se pequenas garrafas, que depois de serem

cobertas com borracha, pelo processo já descnpto, sao
lavadas com aguav Y! x\ 

". 
a ^

O tiradorde borracha de maniçoba, diz bemier
ybra citada] vme o chão na base do tronco, e depois
de haver alli collocado algumas folhas grandes para re-
ceber a seiva, faz uma incisão de fôrma aspirai no tronco,
4 a 5 pés acima do solo. O sueco grosso corre lenta-
mente da incisão e só uma minima parte attinge as
folhas preparadas para recebel-o. A maior parte fica
adíierente ao tronco e após alguns dias secca completa-
•mente. É desprendido em tiras compridas semelhantes
a fios que se enrollam ou que se acondicionam em saccos-.
E assim sem mais preparativos são exportados. »

O illustre agrônomo refere-se, sem duvida, ao pro»
.esso antigo, que apenas é praticado em um ou outro.
lugar do Ceará.

Da mangabeira, diz Seraler, que sua borracha pouco
se exporta para a Europa, onde não é muito apreciada,
por ser muito humida.

Esta borracha é obtida do modo seguinte: faz-se
mais ou menos 8 incisões em redor do tronco, mas que
interessem unicamente a casca, e adapta-se abaixo destas
incízões canequinhas de folha para apararem o sueco
leiíoso. Depois de cheias estas canequinhas são esvasia-
das em um grande tacho, que contem uma solução de
pedra hume, que faz coagular o sueco em 2 a 3 minutos.

Despeja-se então esta massa por cima de uma es-
pecie de peneira, onde se deixa repousar por 8 dias para
que a agua possa escoar-se. Após esta operação, aquella
massa é quebrada em pedaços, que são expostos ao sol
durante 30 dias, para a seccagem, antes de irem para o
commercio.

4 borracha do PewmVuo, como todas aquellas
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que são; coaguladas por este processo, contem muita
agua, •-,',-.., .

7.:7," xy--\yy.y .: H. Semler na obra a Agricultura nos paixes tropi-
caes, vol. 2.° diz que:

« Póde-se accelerar e aperfeiçoar a extracção do
sueco leitoso dá borracha ajuntando-se ao leite ura ácido
ou uma solução salina. Na maior parte das vezes se
emprega a pedra-hume ou o sal de cozinha. O álcool não
produz a coagulação do leite. Admitte-se que os glóbulos
de borracha são mantidos \ suspensos e separados pelo
ammoniaco, cuja presença no suãco- leitoso recentemente
extrahido se,manifesta logo pelo seu cheiro especial e
aerç.

«Como mais uma prova disso, cita-se o facto, de -s
empregar o ammoniaco fluido como um meio para se de-
morar a coagulação do sueco leitoso.

« A coagulação é ao contrario provocada e accele?
rada pelo emprego do sal de cozinha, como já indicamos;
mas deve-se evitar esse emprego, porque este processo
produz borracha de qualidade muito hygroscopica, e por
isso mesmo, depreciada.

7 «Pelas experiências até hoje feitas, o melhor pro*
cesso para se conseguir uma qualidade superior se reduz
a uma cuidadosa evaporação da parte aquosa da seiva,
num calor moderado após previa filtração.
_-" - « A borracha distingue-se de outros produetos ve-
getaes, de procedência similhante, pela sua grande elas-
ticidade e por ser insoluvel na agua, no álcool, nos
alkalis e nos ácidos, excepto, no emtanto, no ácido sul-
phurico e no ácido nitrico concentrado. Dissolve-se, porém,
no ether, chloroformio, naphta, petróleo, benzol, no óleo
volátil de therebentina, nos oleos de alfazema, de sassa-
fraz. Muitas outras qualidades de oleos voláteis e gordu-
rosos, principalmente o de linhaça, misturados com
borracha e aquecidos, tornam esta macia e pegajosa, e
sob esta fôrma é empregada para tornar impermeáveis
sapatos, roupas e outros objectos,
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«%raíeste fim ã melhor proporção de mistura ,e
de 180-grammas de borracha, cortada em tiras finas, por
1 3/4 libras de oleo de linhaça.

«Após a filtração desta substancia applica-se sobre o
objecto que se quer tornar impermeável, em camadas
multo :tenues.»
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COMPARAÇÃO Í>A CULTURA DA

MANIÇOBA COM A DO ALGODÃO, CANNA E CAFÉ.

Á experiência desses últimos 6 annos mostrou de
modo irrefragavel os perigos e erros econômicos resul-
tantas da cultura quasi singular do café. O exagero da
producção, a necessidade de tudo importar para o sus-
tento do jornaleiro, o exgottamento dos terrenos, as
dispendiosas machinas com o preparo do grão, etc, crea-
ram-lhe a situação dolorosa que actualmente atravessa.

Felizmente vai se operando lenta e gradual revo-
lução no lavoura do paiz, no sentido de alargar a es-
phera das plantas cultivadas, adoptando francamente a
polycultura, preconisada pelas sociedades agricolas do sul.

Oom os dados que pude colher.sobre os gastos de
exploração das diíferentes culturas até agora reputadas
vantafosas, vou tentar mostrar que a da maniçoba não
cede a nenhuma outra em compensações rasoaveis ao
capitai nella empregado. \

Em 100 metros em quadro ou 1 hectare de terreno
poderão ser plantados 1.600 a 2.000 pés de maniçoba,
guardada a distancia de 2 a 2 t/.2 metros entre os pés.

Com o custo do terreno e seu preparo despender-se-
ha ó mesmo ou menos do que com outra qualquer cul-
tura, Sobretudo se si comparar com o que requer a
canna. *' ¦ . -\ .

mto a semente é ella mais barata que a do
du a da' dàhna. O -café requer viveiros e transnlan-
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tações custosas; a maniçoba, pelo contrario, germina me-

lhor na cova em que a planta tem de ficar.
A lavoura de canna pede duas mondas antes da

moa-em, e a de café riunca menos de oito em quatro
annos, quando começa a fructificar. A maniçoba, em rigor

<Cnsa esses cuidados, mas o lavrador zeloso poderá
dar uma monda emquanto a planta estiver pequena, com

6 raèzes. p replantar as eovas falta, e outra no tercei-

ro anno para facilitar a lavra da borracha.
No fim do terceiro anno, o café nada terá produ-

zido emquanto os 2000 pés de maniçoba ja darão, a

azão de 50 grammas por pé, 100 kilos de borracha, no

quarto anno 200 kilos, no quinto 300, e do sexto em

diante 500 a 700 kilos.
Um homem, sem grande esforço, pode tratar de uma

área dupla desta, sobrando-lhe lazeres para entregar-se
a creação miúda e a cultura dos cereaes necessários a

sua subsistência.
O Dr Coutinho avalia a colheita da.seringueira p

uessoa havendo cultura, em 30 kilos diários, porque per-
dendo muTto tempo em viagens na floresta e achando-se
as arvores com grandes intervallos, muitos trabalhadores
conseguiam até 15 kilos.

A gomma da seringueira é mais abundante que *

da maniçoba, talvez no duplo, pelo que calculo em_ 7 /a
kilos diários o normal da colheita desta, havendo cultura,
e portanto, facilidade de caminho, e proximidade das

plantas, etc. I M
No fim do terceiro anno, sendo a primeira colheita

deficiente, o trabalhador não conseguirá ftra£ir 
™fj^

3 kilos diários, no quarto 4, no quinto 5 a 6, no sexto

6 a 8 O salário de um homem de confiança regula actu-

almente 2$200 a 2$500 diariamente.
Para colheita dos 100 kilos no terceiro anno do

cultivo são necessários 34 dias de trabalho ou 85J.0OO

de despeza; no fim do quarto, os 200 ki os exigirão 66

L oS 1661000; no quinto os 300 küos 66 ta. ou

160$ a 170$; do sexto em diante os 600 kilos w oia;,
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eu 225$000. Tomando por unidade de preço de venda a
media de 6$000 por kilo chega-se a este resultado te
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BORRACHA EXTRAHIDA

Kilos Despeza de Mondas Valor
de extracçfto

Wlí''' ¦'

. . 6,°
r>,V-'V" 7 ¦ ' •'

ãte:':lte.-',:

3.° í anno

»

»

»

100
200
300
400
500
600

85$
125$
190$
250$
280$
325$

100$ •

150$
200$
250$
300$
350$

600$
1.200$
1.800$
2.400$
3.000$
3.600$

Liquido

415$
1.050$
1.600$
2.150$
2.700$
3.250$

O preço consignado (6$000) por kilo é o da venda
no local, sem mais despezas.

A seringueira pode dar leite por 60 annos, a ma-
nicoba deve orçar pelo mesmo ou pouco menos.

A cultura do algodão, que no Ceará é considerada
como sendo a da pequena lavoura, requer terreno forte
e jó produz bem por 3 annos cerca de 250 kilos de
piuma por hectare. Excepecionalmente em Assaré (Ceará)
poderá attingir de 300 a 400. Em Sergipe, segundo o
testemunho do Dr. Nicolau Moreira (Notas agricoks, pg.
65) a mesma área (1 hectare) produz até 2400 kilos
brutos ou 675 em pluma. Nos paizes grandes produc-
tores, como os Estados Unidos, o uplayid dá 300 kilos,
o see-ishnd 250 a 300 de seda (Marini. Delia cultiva-
xione de cotoni); no Egypto, em terrenos irrigadas, a
media é de 480 a 500 kilos. (Barrois-des irrigations en
Egypte, pg. 109).

Na melhor hypothese, isto é, a de ter se uma media
de 300 kilos por hectare, reduzir-se-ha a sua renda bruta
a 300$000, sujeites a despezas com uma monda pelo
menos por colheita, descaroçamento, enfardamento, etc,
oü a um liquido de poucos mil réis.

Comparada com a cultura da canna, cuja despeza de
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custeio ascende á 70 % | producçâo, nota-se aiuda a
vantagem da maniçoba. .^ , ,,M v. ^

üm hectare plantado de cannas produz 400 kilos de
assucar inferior. No Cariry esta producçâo em rapaduras
eleva sc a 2000 kilos. Na índia, em terrenos irrigados,
o produeto liquido por hectare attinge apenas a 100 fran-
cos No Egypto a media da producçâo das cannas 6 de 22
tonekdas por hectare, nas terras irrigadas. No Brasil e

de 5a toneladas, regulando o assucar extraindo em 2000
küos o4 •/„ do peso da canna (Moreau-Irdmtrw,*XZ 

J°BrJ): Km »• Paulo, se^do^pubt-.
cação official A Provincia de 8. Paub (1888, pag. toó)
SV a canna 30.000 Hos num alqueire de terra, ou
13 000 kilos, mais ou menos, por hectare. . .

Em Campos, na mesma área (1 hectare) a producçâo
em asLar é de 3000 kilos (J, Carneiro da Mm-
Carta ao «-Tlie sugar cane»). ,

A cultura da canna requer terrenos especiaes,criu-
li mondas repetidas, e processos custosos na sua tians-

formação em aguçar.Sendo de 3 tonelladas a media

desde por hectare e de 40 •/. a de^al,o.,e elevada
tTlvP/ a 70°/ segue-se que apenas 1000 kilos (ou Í0 /.)
tom HMt, depois de nm 

'trabalho insano e de cres-

CÍd°^rmilT.rpdr°oduzMo, na melhor hypothese,
300 a 4«)«000, isto é, 3 a 4 vezes mms do que na
Tr^i-i o aue é visivelmente exagerado.

ÒuaX ao café variam as estimativas. Um hectare
Hp teS pode conter de 800 a 1000 pés, os quaes, de-

pois de 4 annos começarão a produzir de 400 grammas
*?- 9 inin* do oitavo ou décimo anno em diante.
ate 

Fm S Paub íma geira (2 hectares e 42 metros)
, -^ S seeundo o Snr. Rober Meriweather,

SStftíta segm,Ío TmV da Provim <fe 8. ÍW»

ffL 25ÔT No Ceylão durante os primeiros cinco annos
(pag.^ouj. inu yjv) produeto foi a rasao
í iSSnor acre de 18» em diante de 29 arrobas

&Tq café produz 750 grammas por pe, fazendo a des
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peza de 280 rs. (cambio ao par) por kilo, e nos melhores
tempos dava 10 °/0 liquido do capital empregado. (Revista
Industrial ie Julho de 1877) No Brasil, diz o Dr. Pires
de Almeida (U agrigulture au Bresil, pag. 203) o café-

"zeiró 
produz de 60Ó grammas a 2.500 de grãos limpos,

e 1 hectare de terra pode conter cerca de 1000 pés. .0
Dr. Couty, que fez - um estudo minucioso sobre o lado
industrial do café, mostrou, no relatório que dirigio ao
director da Escola polytechnica—Etude sur le cafr—yg.
57, que a renda por hectare oscillava entre 162$ e
36G$000 em ouro, ou como elle se exprime: « D'aprés
tout ce que j'ai vu, on peut estimer á 1200 ou 1500
franc. pendant Ia periode 1872-1880, e á 800 ou 1000
francA pendant Ia periode actuelle (1882) Ia productíon
moyenne clun hectare de cafesal plante á 14 ou 16 pai-

¦mos et convenablemente culturé »; (obra citada pg. 60)
O que o Dr. Pires Almeida e outros acharam como mi-
Imo da producção por hectare, isto é, 50 a 60 arrobas,
o Dr. Couty assegura ser a media (obra citada pg 153)
Dò resultado da sua investigação ficou-lhe a convicção
de que a fazenda de café não rende mais de 6 a 8 %
do eapilal empregado.

Com a elevação dos' preços de salários, transportes,
macliinismos, ensaccamentos, etc, esta rencia ainda ficou
reduzida; de modo que actualmente rara é a fazenda
que dá mais de 5 °/0 do seu capital.

O Dr. Rosa Calheiros, na Memória sobre a cultura
do mfi (Maceió 1876, pag. 8), procurando demonstrar as
vantagens desta rubiacea, apresenta o seguinte calculo:

Um proprietário que disponha de 2 trabalhadores,
poderá crear um cafesal de 50.000 pés de café ein
poucos annos; calculando se que cada cafezeiro, plan-
tado em terreno próprio, produza duas libras (o que é
exagerado) e regulando-se a libra a 250 rs., preço sem
duvida muito baixo, teremos cada pé de café produ-
zindo 500 réis no minimo, e portanto 50.000 pés ren-
doncio 25.000$000 réis, porém redazindo-se dessa im-
portancia um terço ou 8.333$000 para as despezas de
producção, ficam livre ao agricultor 16;666|.
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«Entretanto que um senhor de engenho eoin 20
trabalhadores poderá fazer, quando muito, 1.500 pães cie
assucar, se sua propriedade for bôa, do contrario náo
fará mais que 1.000, e calculando-se a quatro arrobas
de assucar bruto cada pão, teremos 6000 arrobas, os
quaes vendidos pelos preços actuaes poderão chegar a
10.000$ réis, e suppbndo-se que os méis produzam
1.0001000, andará tudo por ll.OOOfOOO; porem está
desde muito por nós verificado que uma arroba de as-
sucar faz de despeza até o trapiche de 1$200 a 1$400,
conforme a regularidade da estação, e, suppondo-se que
a canna plantada venha toda sem. contrariedade alguma,
não incluindo neste calculo b prêmio do capital de pro-
priCdade e maçhinisihos indispensáveis a um engenho,
por conseguinte devem-se calcular as despezas do. assu-
car, pelo menos, em 66 por cento ou 2/3, podendo ficar
apenas liquido a sombra do engenho 3.666$666 réis,
sem falar no emprego do grande capital necessário a
um engenho e despezas coiii reparos ou apontamentos
que lhe appareçam freqüentemente.

« Com relação ao algodão dá-se quasi o mesmo.
sendo o seu cultivo muito mais sujeito a contrariedade^

« Assim, um agricultor, applicando-se á cultura do
algodão com 20 trabalhadores, colhe 100 cargas de aí-
g«dão em rama, se suas plantações não sofreram con-
tratempo algum, regulando 1.000 arrobas de lã, que.
vendidas a 7$000, preço superior ao que obtém actuai-
mente, importam em 7.000$000 réis, e, embora não se
empreguem com o algodão tão grandes capitães em
machinismos e animaes, faz-se todavia grandes despezas
com a producção principalmente com o seu transporte
para o mercado, visto que os districtos algodoeiros são
mais distantes, podendo-se, portanto calcular as despezas
em 50 °/0 as quaes as vezes excedem a metade, de
sorte que o agricultor virá liquidar apenas 3.500$00(),
sendo ainda assim muito feliz; entretanto o mesmo nu-
mero de trabalhadores cultivando o café tem um lacro
quádruplo.»

O que se acaba de ler é de um convicto apoio-

»;|

te;'-:

W.

ym
te:"'te

tete-

"' '''''"il

/tete;/;':/'

¦;tetete1?te

'' ¦ '¦'- 
te ¦

, ,_ .* . *./

'yy-

tete ..te-tete-tete-te.te-::.;-'te'.: 
'y.yy : '

.... -^ - ... :,,:¦¦'¦¦:¦-.: ... 
^<j 

...,.,

íA.-;-' \



%.%' . . ¦:. 
'¦¦ ¦¦¦• tCi--'-. - -x • . '77.7 • / : •

r, %>¦'¦ - ..-¦-.¦'-. '^ - ¦ ., * ...*^- .; . • . (,.-¦ «.. . * ;..-.
Kti&_t» i,'.-. .... 'V- f

í,7. -

Sfitr.7 *

É I -
_!K§7

Ja 4".'':•
'<"¦.'--

vi.'' .

...

\rnmy

_§í'

Kl

'

^B"

¦,?!rw£*i]* j

tíÉÉS

»

JU . >¦ V
...... . 

-'. -; 
** 

, 

" 

,"". 
- 

.-.; ..¦-'¦ 
':¦'. 

¦• 
. 

¦

'¦-..."•'¦¦.-¦ ' ' v' ¦¦' " - 7 ¦ " ¦- ~

DÁ ACADEMIA CEARENSE 181

_SífcSfffi_Èífe7 
"'¦

__ÍW.'''•'¦'¦-'
¦

|^ll^^^«sW«_.'<^»****,1',

. ,

-
' '¦.'-¦*?'.*..

" 
1~' * ¦

'¦ ¦'-"'¦'-':

gista da cultura do café, portanto, inclinado a exagerar
os seus proventos.

Com ps elementos de calculo que elle apresenta,
vou estabelecer o parallelo desta com a cultura da ma-
aiçoba. '. _ '

Antes, porém, é curioso approximar-se a avaliação ao
Dr. Rosa Calheiros á que pelo Jornal do Recife (1871)
apresenta o Dr. João Fernandes Lopes para uma fa-
zenda de 100000 pés de café, cujosí algarismos seguem:
30 alqueires de semente .7 . ^SSSSSí
Despeza para derribar o matto . li!!aaa
ídenr para desembaraçar o terreno ..;. í^lnr^
Idcm para fazer covas . . . .•. ÍXÍlw!
Idem pãtâ plantação . .... oaaÍaaa
ídem para 12 limpas (em 3 annos). 28.800|00O
krxinha ... 5.000$000

361.4001000

Como se vê desta especificação de despezas, nas
quaes "n&o se incluem os juros do capital empregado
em' terrenos, cercas, machinismos, beneficiamento do café
depois- de colhido, en saneamento, etc, ellas excedem de
jobpor 100, ou o duplo da.. calculadas pelo Dr. Ca-
Iheiros. ti lucro, portanto, que este encontrou de 16.666$
para a exploração de 50.000 pés de café, deve ser re-
dnzido | metade, isto é, a 8.333$, ou a menos si se levar
em conta aquelles factores da despeza. Efíe ativamente o
lucro liquido não attingirá a 4.000$000.

A área que comportar 50.000 pés de café poderá
.admitti r cerca de 60.000 de maniçoba, os quaes não
demandarão mais de 10 homens na sua cultura. Calcu-
laudo-se que cada maniçoba produza apenas 250 gram-
mas de borracha ou menos de um terço do normal, ter-
se-ha 15000 kilos, .os quaes vendidos a 6$500 por kilo,
produzirão a bella somma de 97.500$000 ou 100.000$000
em conta redonda. Deduzidas as despezas de extracção,
a razão de 700 rs. por kilo, e 300 para as demais, ter-
se-hia o liquido de 82.250$000, que poderá supportar
quantas sobrecargas lhe queiram pôr,
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Dos dados expostos, resulta que a cultura da ma-
niçoba é 6 a 8 vezes mais rendosa que a do cafeseim
12 a 15 vezes mais do que a da canna, 14 a 18 mais do
que a do algodão. ¦> 

'

Accresce que as applicações industriaes da borracha
vão em marcha geométrica, emquanto a sua producção
segue a proporção arithmetica.

Como elemento de estudo e de comparação trans-
crevo em seguida a carta que o Dr. Francisco Ferreira
Ramos endereçou ao Monitor Campista sobre o plantio
e renda provável da maniçoba no estado do Rio:

Eis a carta:
« Snr. redactor—Foi com grande satisfação que, ao

dia 16 do corrente em S. José deübá, li no vosso con-
ceituado Monitor de 14 a noticia trancripta do Jmialy
do Commercio, sobre a importação da semente da Man-;
diçoba para o' Dentro Agricola da f argem Alegre, <des-:
tinado a snpprir os fazendeiros, d3fste Estado. te;

Posso hoje accrescentar-'ateiteia coisa a respeito
dessa planta, que parece 

'"destinada' te oecupar papel; sa-
liente na agricultura brazüára.

Em viagem pelas zonas situadas nos municípios de
Itaperuna e Cambucy, tive oceasião de ver, nestes ulti-
mos dias, nas florestas que margeavam os caminhos
percorridos, vários exemplares da Mandiçoba selvagem.

A. 4 kilometros, mais ou menos de S. José de Übá,
vi ainda grande numero delles, principalmente nos :aeei-
ros de terrenos recentemente cultivados e situados, nas

7 encostas pedregosas, próximas aos leitos de pequenos
regatos.

Alguns exemplares apresentavam um diâmetro su-
perior a 6 centímetros. Os mais abundantes, porém,, ti-
nham em média 2 a 3 centímetros e um comprimento
máximo de 2 metros. Na opinião dos habitantes da lo-
calidade, estes ultimos pouco mais de um anno dc
edade podiam ter. § *

Aproveitei o ensejo para fazer, com mais dois com-
panheiros, uma pequena experiência cujo resultado foi o
seguinte;
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Dè duas pequenas hastes, tendo 2 metrôs de com-
primeino máximo, e um diâmetro médio de 2 centímetros,
extrahimos duas grammas de goraraa elástica. Pelo tempo
empregado nessa operação calculo que um homem po-
dera extrahir e preparar até um kilo por dia desse pro-
dueto, desde que seja em terreno cultivado conveniente-
monto,.

Be
tendo o:

A'fcfc

admittirmos uma cultura em linhas parallelas
ontre si um intervallo de 5 palmos, não seremos

exagerados dizendo que antes de 2 annos se poderia ter
cerca de 150.000 pés de Mandiçoba em um quadrado
dé 100 braças de lado (10.000 braças quadradas).

Tomando-se a base de 2 grammas por pé, teríamos
cêrcà de 300 kilos de gomma elástica, cujo custo de

(extracção, cultura e transporte não deverá afastar-se de
rs. 1:100$000. Esse produeto vendido a 7$000 o kilo
poderia produzir cerca de 2:100$000 de renda bruta. (1)Dá um lucro liquido de cerca de um conto de réis
por quadrado citado.

Hoje o caféeiro produz, em media, por quadrado de
100 braças de lado, cerca de 100 arrobas, que deixam o
lucro liquido de 400$00Ô.

evemos aceresceníar que a experiência que fizemos
—»..-».*••»

(1) j"A planta tenra o imprópria para extracção da borracha
nao 'porte-' servir m o]AA.ie:itb uo cabulo. A experiência foi feita,
*-a* ****. —« _ _ ... _ ( • —pareço, uma só m^m&à é ?abU!o que durante a safra a plan-ta deve sei* golpeada'iT.râta-s.ve.^es. Tom as de 4 annos em diante
a producção em leite .nunca é inferior a 25 grammas por pó e
por cada vez

Mas, mesmo na experiência do Dr. Ramos, as 2 grammasachadas devem ser contadas, pelo menos, por 15 a 20 vezes
| durante a lavra,

A colheita de ura kilo por trabalhador é falha, esó se podeadmitílr em producção baseada sobre plantas não desenvolvidas,
com a média de 2 grammas.¦ .0,numero de maniçobas por ura quadrado de 100 braças

;i|ontará 200 arvores, as quaes multiplicadas por 200 darão 40.000
, ern vez de 150.000.

. Todo o calculo que se segue está eivado deste erro e por-tanto, nenhum valor merece,
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foi da Mandiçoba selvagem, e em época não apropriada á
extracção da gomma elástica.

Resta saber se a Mandiçoba Cearense nao apresenta
melhores vantagens, e, se a nossa fluminense mesmo,
competentemente melhorada, pelos processos de cultura
nue a experiência indicar, não será preferível.

Os dados que apresentamos são apenas elementos
para mais tarde se formar a base que tem de servir aos
nossos lavradores. Estes a meu ver não se devem atirar
logo a grandes culturas da Mandiçoba, sem primeiro
fazerem experiências em pequena escala. *
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INSALUBRIDADE DA EXPLORAÇÃO DA

SERINGUEIRA. VANTA&ENS DA COLHEITA DA MANIÇOBA.
..." t .¦¦,'..

"Nada 
por ora prenuncia abaixamento no preço da

borracha. ,
A concorrência africana se bem que pareça tornar-

se menos afanosa com a abertura ao trafego da estrada
de ferro que liga o baixo ao alto Congo, não e do na-
tureza a causar inquietações.

Além do produeto ser mal preparado, a arvore aa
borracha, pelo methodo selvagem da extracção de nua

gomma, vai rareando no littoral e conseguintemente tor-
nando menos lucrativa a sua exploração.^

Desde a exposição universal de 1866 procura o go-
verno inglez introduzir a cultura racional da seringueira
na índia, transplantando para ali mudas das margens do
Amazonas. Milhares de plantas tem entrado por esta tor-
ma nas colônias inglezas, mas parece que a âcclimação
não se operou satisfatoriamente, ou não correspondeu
ás esperanças ncllas despositadas. t ;; 

¦

No proprio Amazonas a exploração da seringueira e
um verdadeiro matadouro contra o qual têm protestaao
brasileiros notáveis, sem excluir os administradores üiHo«
do Pari
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O Sr. M. A. Pimenta Bueno «™S *
sobre a Borracha, impressa nas otaas 

£*££*¦Commercio do Rio e pelo m^^J^ríSSASstB
em artigo edictorial, se exprime nestes teimos «A tran»

iM. é que a seringueira nSo e «*»* 
J^£explorada e devastada e ^rt^™8^!se emprega vive empobrecida, não gosa, nem prós

fetef oo collectores da borracha, são em geral, os Ta-
& í aos quae apt a calamidade que pesou sobre
TfvSáLn vindo juntar-se grande numero de filhos
lSdS^*ncia, attrahidos pela perspectiva de
dessa i;au?íri"b* JJ \ vi(ja qUe levam esses expio-

dentados, porque toda a sua .^^^^

SÜÃs obrigado! a penosas «secara
de um dia de trabalho lucro que outra mdustna to pro
talhes nao daria em muitos dias, vota ,o lar tao
nobres ouanto sahiram, representando assim o papei ae
^rdaS machinas de trabalho para goso alheio.

Era 1862 fáte conselheiro Araujo Brusque escrevia:
¦« Comparai a estatística de alguns ramos de producção
#Í1 província no tempo em que floresciam com a
enoa do desenvolvimento da industria da borracha, e nio
SÜÍ de reconhecer que as lavouras do algodão do
Ipi café e da canna de assucar foram supplan-
li pelos fabulosos lucros que esta outra offerece-
?SdaP raesmo agora outras tóo se desenhem por
íalta destes braços, que outro empr^J^Lm^môo

< Não esqueçamos ainda que os seringaes vao senão
_Vm * q» o produeto, que dehes nos P^m 

^ediminuir para o futuro, que ^f^J^L^^^
de M historia o tempo que perderam os f^^Jf*"
desta industria, e os males que soffreu a população qu#
8 a!aNl"ondeumo 

senão por que, considerando esta
industria, conforme se passam as scenas de sua existen-
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.0cia nesta provincia (Pará), os homens, que a exercei o sa
representados pomo quantidades inertes ou cifras exis-
tentes no fim de uma columna de sominar como se a
humanidade fosse uma sociedade em commandita, onde o
trabalhador faz o simples papel de uma machina, onde
tudo se representa por lucros e perdas, sem lembrar-nos
que estas quantidades são intelligencias, que estas cifras
arithmeticas são a vida, a moralidade de muitos seres,
votados por Deus ao mesmo destino que aspiramos

« Quando boa parte da população desta provincia,
enlevada pelos interesses do momento se precipito na
concurrencia desse trabalho, do qual lhes resultam éití
vez dos sonhados lucros que se encontram tias>níãos
de poucos, a ruina e a morte, uma sociedade de moral
christã, como é a nossa, não deve proclamar a indüíe-
rença pela ruina, ultrage e mortalidade dessa classe-mex-
periente e cega.»

O Dr. Silva Coutinho, illustre brasileiro, companheiro
de Agassis no valle do Amazonas, e a quem tenho feita u
mais de uma referencia neste trabalho, já dizia em 1*61;
« Até hoje no Amazonas, os seringaes tem produzido b
mesmo effeito ou peior ainda que as minas de ouro em
paizes incultos. É' uma horda nômada que pousa ora
aqui, ora acolá, tirando dos seringuaes a maior quantidade
de leite que é possivel, matando as plantas e deixando
após si a devastação.

«Logo que o seringal não deixa lucros fabulosos,'
que não fornece em um dia produeto cujo valor eqüivale
ao que pode ganhar um trabalhador em seis dias, levan-

. ta-se o acampamento, e novo seringal é infestado, mu ti-
lado e destruído.

«A avidez do fabricante dava lugar a continuas des-
ordens que ainda hoje se repetem. A posse dos serin-
gaes, que é constituída por alguns caminhos de pá posto,
alcunhados pomposamente com e nome de estrada de se-
vinga, sempre duvidosa, sempre contestada; a impreyi- .
dencia e falta de cultivo dos trabalhadores; auzencia de
guetoridade.; o deboche e o luxo, etc. tudo isto concorria y
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para tornar, no pensar do Dr. Coutinho, esta industria
damnosa ao futuro do Pará. .

I A historia da extracção da borracha no valle do
Amazonas, diz o Conego Bernardino de Souza. (Memo-
ri/t sobre a Commissão do Madeira, vol. II, pag. 24)
tem períodos bem tristes, tem miseriis bem pungentes,
bem dolorosas. O Amazonas retrograda a olhos vistos,
despovoam-se as suas cidades e villas e o desanimo se
vai apoderando dos que meditam e estudam os factos,
aoezar desse crescimento de rendas e dessa apparente
prosperidade.»

¦! Ninguém se illuda com o progresso espantoso que
apresenta o Pará, dizia .ha alguns annos o Dr. J. M. da.
Silva Coutinho; esse progresso é fictício, não tem bases •
acaba cedo se o governo não tomar providencias. No
fim de 60 annos os ser ..fcaes estão mortos, a salsa deve
ter desapparecido, assim como os cupahybeiros, dos lu-
geiros mais favoráveis e onde o trabalho é vantajoso.

« A industria extractiva da borracha, diz ainda o
Snr'. Ferreira Penna, não é fatal somente ao seringueiro;
seus effeitos perniciosos no estado actual recahem sobre
outros ramos de industria e sobre a riqueza e cívdi-
fiação'no interior da província.... Industria maldita,
«lie rouba quasi todos os braços, quasi toda a força vital
da 'agricultura, desprestigia e desacoroçôa todas as em-
prezas úteis, despovoa as villas dispensa o commercio e
reduz uma parte dos habitantes a nômades, sem resi-
dencia certa ou antes com residência em muitos lugares
ao mesmo tempo, íazendo que fujam dos thesouros da
aoríeultura, porque o aspecto do trabalho normal os as-
wiista a que procurem a fortuna, onde os aguarda a des-
graça, a miséria, a morte. ^>

Ainda sobre este assumpto escrevia o Dr. Couto de
Magalhães:

« A secca é o tempo próprio para a extracção deste
produeto; os homens que se empregam saem de suas
casas, em forma de barracas, e abrem estradas pelo meio
dós terrenos alagadiços em que vivem as plantas, ter-
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renos pela maior parte inhospitos, por que são, em geral,
por sobre desertos, sujeitos a toda a sorte de febres

palustre3, especialmente as intermittentes, conhecidas
nO paiz com o nome de sezão ou maleitas.

«Não podendo fixarem-se nesses lugares, já por
serem desertos, já porque no tempo das cheias ficam
mergulhado muitos palmos abaixo d'agua, os homens que
nella se empregam, que são quasi toda a população pobre
do Pará, tem para sociedade todos os inconvenientes da
vida nômada.

« Deixam em abandono suas moradas, não tratam
de cultivar gênero algum de producçâo que os fixe no
solo, acostumam-se a vida de privações que é indispen-
savel a quem habita desertos e, longe de crescerem em
civilisação, cahem de pendor forte para a barbaria e
tornam-se de dia a dia mais selvagens, sem recursos,
e collocados em regiões insalubres, a mortalidade é as
vezes tão grande que, se pode dizer, dizima a pojpu-
lação.»

Deste quadro esboçado por mãos de mestres se
deprehende que a cultura e exploração da seringueira
encontram sérios obstáculos ao seu desenvolvimento, tendo
de confinar-se ao trabalho incerto, precário, insalubre de
pobres aventureiros. .

O solo em que ella cresce, é um focco permanente
de impaludismo, custosamente melhoravel pela industria
e sciencia; é uma sementeira de micro-organismos que
dentro em pouco tempo deprimem as forças do explora-
dor, tornam-no doente incurável, a quem nenhuma riquesa,
nenhum goso compensa as alternativas da febre e o espec-
taculo constante do breve termo da existência. Se tem
familia longínqua legar-lhe-ha, porventura, alguns meios
mais largos de subsistência, com o germem da fraqueza
orgânica que transmítfira á descendência.

A seringueira sem a implantação systematica vai ra-
pidamente rareando dos sitios mais fáceis ao transporte
e communicação do seu produeto com os centros de po-
pulação, sobrecarregando-o com despezas sempre cre^
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contes, que afinal mal compensarão os riscos e gastos da
exploração. (1) \r 

'¦-.. . fAAAi
Como cultura, a planta tem o inconveniente de pre-

cisar extenso lapso dè tempo, 18 a 20 annos, para pro-
duzir, e o capital mais paciente, digo mesmo previdente,
cansa antes deste praso. . .

Por outro lado, a maniçoba, embora menos rica de
i,\tf,x, pode ser cultivada em grande escala, como o
foi o café, e, por suas propriedades, sua facilidade de
adaptação*a terrenos e climas differentes, tornar-se uma
DeiAosa concurrente da seringueira.* Guando outras razões não militassem em seu favor,
bastava a da hygiene, isto é, a de seu cultivo nas condi-
cões de perfeita e completa salubridade, contrastando com
o impaludismo e a cachexia do seringal.

Pode se afoutamente, e sem pretençoes a propheta,
avançar que uma das principaes fontes de riqueza do
Brazií definirá da maniçoba.

VI ¦

A INDUSTRIA DA BORRACHA.

A industria da borracha é relativamente de recente
data, embora a presumpção de conhecerem-na os índios

.".;¦ .,¦¦<-""¦ ¦—¦¦«¦ ¦ 
" ' ,, 1

1 j) O Dr. Couto de Magalhães ponderava com muito acerto
ciae a própria colheita, forçada, da borracha damniflcava a arvore
e concorria para a sua extincção. ;

«A producção da seringueira, escrevia elle, varia segundo a
(Hialidade, desenvolvimento, idade ou colheita por que tenha pas-
gado Ordinariamente não trabalham em arvores que produzem
ntório- de 1/2 libra de gomma defumada e as melhores dão até
1/2 arroba desta mercadoria, e é osse o motivo porque nenhuma
industria, nenhum gênero de producção pode ser equiparado a
borracha. . t ,. , a

Mas esse excessivo produeto da planta é tirado com dam-
»o U suasaúde.e graças aos processos grosseiros empregados para
f>xtraco»o da borracha, especialmente o do arrocho, os sermgaes
fio morrendo e a não haverem medidas administrativas emprega-
das com critério, zelo e esforço, a industria desapparecerá em época
náo mui remota. ¦'¦ ;

Estão quasi. destruídos os seringaes do Tocantius, Xingu,
Am ozonas e seus principaes afflueutes.»
vr-:r,> n^-y ¦¦¦; ' ¦¦
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amazônicos ao tempo do descobrimento do Brazít^E
mesmo provável terem sido os missionários poi tu-, ,:

guezes do rio Solimões os primeiros que a transmite, ram
aos europêos. A»»n*uíl

O Sr Luiz Ferreira Penna [o Tocantins e o Ampuj
a cuja autoridade me abrigo no presente histórico pensa
ter sido o carmelita Fr. Manoel (a Esperança, <qu e o,
ultimos annos do século 17 se estabeleceu fntee 

os lulo,
Omaguas ou Cambebas, quem primeiro deu nota* -da

existência e utilidade da borracha, da qual fabncavam
elles botijas, baldes e outros utencüios. /

E, como maquelles logares as terras são em- gerai
encharcadas, mormente na estação invernosa, e a fumi-
dade era para o europeu origem de moléstias periHosa&,
recebeu desde logo a borracha uma appiicação 

^;|^
empregada em calçado como preservativo da hunMarto,
e lahi proveio o fabrico de botas e sapatos deste, ma-

Conhecido no Pará o uso te*»»1^ **>$£

geral e não tardou a P^sar a Portugal onde em o ,

já estava tão generalisado que .o rei D doseteambm

quiz ter botas cobertas de gomma elástica,ep 
|o

fim remetteu ao governador uns ^»|j|| |||te
a cidade do Pará, afim de serem convenientemente i>re .

parados. .., , . n„.i
A sua appiicação estendeu-se as mochilas dos so -

' 
dado, So™ 1797 remettidas W_ p|»fgf2250. que por ordem do governo unham sido cote Us.

Em França, o cirurgião Macquer apresentou em .
á ac demia de Sciencias de Pari, 

/"te^ate «
is vantagens da substituição do metal pela gomma ,Jo

üca no fabrico das algalias, o que foi logo adoptado.

Em 1799, o governo portuguez auetorisaja o eirur-

gião do exercito, Dr. Francisco Xevier *.Otow**ty*
residência no Pará e a explorar ahi aquella industria Çcle
algalias). 1% ri

Os acontecimentos do fim do século 18 em .rança

e sua repercussão no mundo fizeram cessar a expondo

|n| yy
¦::

li'-'
:_¦'..
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iTteSwJfeáameute foi readquirindo posi. o

depois,de 1816, imnortante quando o Brazili^rffl^y^ **" do scu
*%» 

gênero de exporta^ 
^ — ot

q„e se encontra .^^af JSttariU.'
*^ttS dados anthenücos da data

.Faltam-me i^v expiorar a maniçoba..
em que no Ceara começou se a a

Na Amazônia, ^f° j* m era de 380161 kilos de
rTt.SS*Í.£— as primeiras re-
borracha, tendo começou <* bor_
ffle . so «^^Ül^ Sclasivamente
racha havia sido exportada ate 10* q

feffl Illgl tâg| 1 Sa
» 5S-T35» 

aa 
SfflK oV *

defumada. _ w. _. h7 deoois de suas ap-.
A lentidão com que ^^?^fLa Condamine

plcaçoes, en sinadaspetó Mto do P na ,

berta da vulcanisação por um 
^f ||||ii que&m°t°bSaítoZT-s ¦ esceerbna Enropa .

1,S estS"produção no Amazonas e de-;pois ***** s wssrft ms
em documento official, datam ue 10*1, * JL

,„s. Senhores, entre «t^^^X

Sa Se da borracha, indigena de nossa prov_-

V "Sec.
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cia. Sua expontânea producção entre nós não poderia deixar -
de dar grandes interesses a aquelles que a cultivassem
e grandes rendas futuras aos nossos cofres, um premio,
pois, a quem no fim de dez annos apresentasse um plan-
tio perfeito de maniçobal, e mais dessas arvores, creio que
seria um incentivo poderoso para termos, pela sua som-
bra, nossas terras abrigadas dos ardores do sol, e. pelo
seu produeto mais um gênero de exportação e de riqueza
provincial. (Relatório apresentado a assembléa provincud
a 1 de Julho de 1847 — pelo presidente Ignacio Corrêa
de Vasconcellos)». , .

Esta, como tantas outras recommendações patrióticas,
contidas nos relatórios ou fallas presidenciaes, ficou em
simples aspiração, ou pouca influencia exerceu no desen-
volvimento desta futurosa industria.

Verdade é que, tendo começado em 1845 a expor-
tação da borracha, a despeito da grande secca que prós-
trou a provincia, attingio no exercicio financeiro 45—40
a 5.160 kilog; triplicando quasi em 1846-47 com 13.590
kilo cr.

Nos annos seguintes, a exportação foi descahinüo,
para reactivar-se em 1851 e continuar em crescendo até
1852-53, quando attingio a 5.958 kilog. Um anno de-

pois 1854—55, por um phenomeno de brusca ex-
pansão, passava a provincia a exportar 239.325, no valor
official de 108.493$000 ou cerca de 46 0/° de toda a sua

Não se explica satisfactoriamente a queda que se lhe
seguio, descendo a 10.515 kilogrammas em 1856—57 e
a 11520 em 1858-59. .

Os poderes públicos não deixaram de inquietar-se
com esses resultados, mas nada de pratico fizeram para
reerguer a industria periclitante.

O vice-presidente, coronel Joaquim Mendes da Cruz
Guimarães, abrindo a assembléa provincial a 1 de Junho
de 1857 referio-se a elles nestes termos no seu Relatório:

« A gomma elástica, de que no anno financeiro de
1854—55 exportarão-se 15.955 arrobas e 29 lis a qual
posteriormente só deixou de apresentar o mesmo resul-
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Mo; pelo desdito qne lhe acarretou afctata^ 
£

que foi achada, facto que occasionou a 
^^ 

d^.

. pitaes nella empregados para o desenvomento 
pontos

industrias.... constitue a industria ^to%*^elInPirio a assembléa a 1 de Junho de 1857-do coionei
J Mendes da Cruz Guimarães.)" 

Ponco depois, ontro administrador ponderava qu
« A cultura da arvore da borracha, que ja hgurou

StóÉâSe*oossaexporto ****£**£
de todo ha algune annos para ca em corecgencm nao
cá <u imnprfeicão do processo de sua extracção e pre
ltÍ?ÍÍS^ÍoÍíe a fraude dos especu adores a
^AlepreciS ainda mais nos merca ^ «"f:^
Idorio á* Vr. João S. de Souza a 1 de Julho de 1858).

Em 1861, o Senador Pompeu, no Ensaio Estatístico
da Província do Ceará, escrevia a pag. 342:

l maniçoba, arvore que destilla a gomma elástica,
abunda em toda a província; porem especialmente nas

ías da Fortaleza, Batnrité e toperata, junto, as
serrl da Aratanha, Jubaia; Acarape, Batunte, Urubure-
W Já se exportava ha alguns annos esse produeto
Porei- em quantidade limitada: nos annos de 1854 e 55
o ai preço! que obteve no mercado fez com que essa
industria fosse abraçada com favor pelo povo

«O ensaio foi fatal ao commercio e as outras indus-
tria* succedendo que os compradores por ^xperiencia
re-ebessem a mór parte do gênero viciado pela ma te
dos apanhadores. Além do depreciamento da.nossa gom-
ia elástica, occorreo por esse tempo a baixa d ella na Eu-
topa e na America. Tudo isto concorre para que a ex-
tracção continuasse em frouxidão.» .-.....¦ nvQ

Ainda em 1864, a situação desta industria era pre-
caria, e o illustrado presidente da província, o Dr. Lattayette
Rodrigues Pereira, se externava quasi nos mesmos termos:

«A exportação da gomma chegou no «xf_cic^.de
UM a 55 a 15 955 arrobas, no valor official de 108.944*.
Oecresceu de súbito no exercido seguinte-exportaram-se
apenas 3 822 arrobas avaliadas em 15.á08«>WU!

«Hoje a exportação é quasi nulla.
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¦ « Este phenomeno tem por causa primordial o vi-

mmento do genero pelos apanhadores, si bem que para
SrSmbem concorreu a baixa do preço na America e

Euro"*íette K' PeI'ei,'a MM' "

M ¦" dt^ditate náo se encontram mais refe-

rpncias a esta industria nos relatórios presidenciaes; e salvo

Pm um ou outro, raros dados estatísticos de sua pro-

ducçáTedotealêr official, embora o decrescimento «le

sua exportação tenha continuado ate 18/0.
SUa 

S anno em diante reacüva-sc a mdustai da
temmma elástica, passando sua exportação de 9.210 kilos

Zlia de 254.781 kilos no qüinqüênio de WQ-il a
yon] nl a infla cm 1876-77 a quantidade exportada
te8.74'7 904 884 bbg c hindo a 38.026 em 1878-79 e

Sval nos «decorridos até 1885 a media de
¦SKob Em 1886-87 a exportação attingio a 388.464

taíofpa a 5 voltar a essa quantidade dez annos depois,
™ 1896V i 324.327 kilos. O máximo cie borracha ex-

Trtada foi em 1897 com 475.693,. como tudo se verifica

na tabeliã seguinte:

¦' te,- .., .-' ¦ flffltetetete/tef¦'"I
:; teS

!;|íiiióf. .
1845 1S46
1846 1847
1847 1848
1848 1849
1849 1850
Media

KILOaRAMiVlAS
5.150

13.590
930
360
630

4.134

VALOR OFFICIAL

764$600
1.812$420
1241000
49$500 .
1261180
4151340

1850
1851
1852
1853
1854

Media

1851
1852
1853
1854
1.855

/ 375
1.065
2.520
5,980

239.325

49.854

76$260
213$180
4711520

1.9651000
108.494$000

22.2-49 $99:Ut
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¦1855
1856
1857 .
1858
1859

4Media
.1860

.1861
1862•1863
1864
Media
1865
1866
1867
1868
1869
"Media

,1870
1871
1872
1873
1874
I
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•Media
1

1875'
1876
1877
1878
1879.

1856
1857
1858

1860

1861
1862
1863
1864
1865

1866
1867
1868
1869
1870

1871
1872
1.873
1874
1875

1876
1877
1878
1879
1880
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57.780
10.515
18.240
11.520
22.775

:w

195
»&,.'

24.160
67Ã98
62.170
65.222
72.230
69.220
6.7.268
.35.0158
49.582
87.144
88.100
79.210

67.660

228.827
286.991
264.187
223.449
Li O U AIO

ÜÚ~£.» á OI

138.561
204.884
130.700

38.026 '
56.935 fi

115.621

VALOR OFFICIAL

15.408$000
2.383$400
4.079$040
2.536$050
6104$700
6ÍÕ2Í238

46.584$680
29.263$840
42.526 $200
49.900$380
46.788$000
43.012$520
20.374$340
40.965$224
85.367$240
96.269$763

103.8461000

69.364S513

341.652$000
430.664$000
31,v,)84$000
300.2071000
241.457$000

326.532$00O

129.191 $000
204.741$000' 
129.911$000

28.007 $000
64.8621000

111.7421000
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1880 " 1881
1881 1882
1882 1883
1883 1884
1884 1885

Media

1885
1886

1886
1887
1888
1889
1890

Media

%'i'.^'¦-'¦'¦-'
sí*ÍÍ._T.< ;¦. ¦'•';¦'T

1891
1892
1893
1894
1895

Media

1897
1898 (1)

Media

KILOGRAMMAS
36.451
34.287
35.977
99.614
83.380

57.743

155.470
300.464
196.996
177.774
101.687

186.478

206.763
298.021
135.569
146.627
191.108

195.617

324,327
475.693
177.745

391.106

VII

VALOR OFFICIAL

32.999$000- 39.635$000
68.458$000
121.750$367
72.131$620

96.364$775

144.948$990
280.023$302
137.749S178
103.084$090
123.506$130

157.8621138

220.544$080
369.938$090

1.129.741$666
1. . 1.891$666
1.592.566$666

906.9361433 |

Í702.725I000 
:

3.964.108$333 í
853.1761000.-]

. I

3.008.003$700 
'

DESENVOLVIMENTO DA SUA EXPORTAÇÃO 7

0s algarismos da exportação da borracha da mam-

çoba e de alguma de mangabeira, no Ceara, nao accusapi

(1), Primeiro semestre.. 7

*»g7 i

' . 

': 

•-¦¦-.'.. •¦

_ 
¦¦:

.77 
'.',. 7 ','. ¦',

7'.,;;, ¦

..'¦' 

-¦

BS. ÍTrS -v ' - y : ¦/;¦



" t ¦ -te"- ¦-.•

mmm ¦ .«jí'

Sg

¦.'¦'¦• te-'- ¦¦¦yy.; 
7' tel;

'<fei.*V.X^s~+~~~~*~ ?H* *~~DA ACADEMIA CEARENSE Wt

,:«.

ip.c^y-i.

¦¦"te'' ,-

?/.¦¦'
-¦¦ 

¦¦ ¦ 

.
¦

te''
'7,.-.. ¦¦

tete
tete,

...
fte'.

; -
te

¦ 
'te'*

.r:7í''r 
¦

somente um phenomeno curioso, digno de ser registrado
W annaes do commercio brasileiro, são tambem ensi-

intelligencia do cearense, expenmentado na luctape.a
Üilià num meio cósmico que a primeira vista parece
redusar-lhe tudo, subjugal-o, senão esmagal-o com a la-
Validade de cyclos climatericos. . . ,

te A cultura regular de plantas alimentícias ou indus-
triaes, tornando-se precária, de resultados incertos^com o
avento das seccas decenaes, a própria criação dcgado
se -, anniquilando em períodos mais ou menos próximos
pelas mesmas causas, collocaram-no na triste contingência
de deixar o solo natal, emigrar em massa, como em 18 < J
na câmara dos deputados propoz um representante de
Minas, ou sujeitar-se a rolar o rochedo de Sysipno, da
miséria, sem esperança de libertar-se dosupplicio da tome
e da sede.; A necessidade, porem, a dura lei da conservação pes-
soi ensinou-lhe a observar e aproveitar os escassos re-
cursos deixados pela natureza, e a não quedar-se esmo-
recido, indolente, qual musulmauo, ante a fatalidade das leis

geraes que regem o grande todo.
O cearense, consciente do que deve a si, a seus es-

íorços, descobre um filão de ouro na planta desprezada,
abatida, queimada, mas renascente da maniçoba no mo-
mento critico da sua existência, e como bellamente diz
Wordsworth:

Assim a nós devemos o que somos
te E assim das cousas embebendo a alma

Seremos sábios a poder da força
7*. ' ¦

. I ' ' ¦ :: " ¦¦¦""•'. - 7

m§ deve elle a si, a saa operosidade, tudo que é.
| A expansão da industria extractiva da borracha di-

vulfew^ta dous períodos—o primeiro que vai do inicio
au a grando secca de 1877 a 78, o segundo d'ahi em
diante,

. No primeiro periodo segue marcha lenta, mas crês-
liai. salvo nos annos de 55 a 00, attingrodo o ioaximo

S-7'te 
'Xm-;>

1-1 '¦ >Jy

/f*^í^t^te ""te ':tete'.' * ¦. :« : 'ter

;"te-' 

:¦¦ te.;

. -'.. x
x .7i; te

¦ . -;' ¦..--¦' ' 
.' te-'

1 :M"(f

'te'-- 'te' ¦'¦ ', 'íl-.'' fiÂdisí'••tetef

XI,'-. :.- J

' I' !"y'í"' : .

'¦Ú
:¦" 

¦¦']¦¦>

.í.H»;' .*/i,:..V .' ..-;.-¦ ., -

tete .' ;' Ht

¦y,.

¦'? 
'¦¦•'

. 
' ' '

"'¦'i- 
te'te'l'7-te.te'^

te1
vmM

..-. is mà ¦ íx\ . te/' f-tetete



«SS&apSpS^^

./,' ;/ 
¦

iV^.VvV-'
Vv':'Y "¦'

*:^í;

í VV'í-/'" "*':V..--i-'v"'f''..'•/• -¦¦"SY ' .-
¦ 

.- 

¦'".

>» :;¦&'•'V': .'..¦ ;¦¦•'

/ Y" •"• -,
'"¦.•-','''--"-/'¦'' 

¦"'¦'•-¦ • :¦•¦ '¦" V . .;.w- ; 
••¦-

_J r'i, ... V'.:. ; ...» ; 
".. ••..;»..

198
..¦.-'¦.'"*_'¦

-.?;..¦; REVISTA
•w^if

no qüinqüênio de 1870 a 75; no segundo, que verdadeira-
mente começa em 1882 ou 83 com 35.000 kilos, deóu-
plica de 1895 a 98, em 15 annos!

A secca do corrente anno contrariará esta progres-
são, mas não impedirá o cearense de explorar inaniçobaes
virgens, avolumando a producção duas a tres vezes
mais dentro de dois a tres annos.

O parelíelo entre a industria do Ceará e a da Ama-
zonia ainda é favorável aquelle Estado, batido pelos ven-
davaes das seccas. Nos 20 annos decorridos de 1873-79
a 1884—89 a exportação de todo o valle do Amazonas
augmentou em 133 °Y a do Ceará em 15 annos attingio
a.577 Y,/ ¦ i

Não ha duvidar das avaliações. E para que melhor
se possa evidenciar o que aqui affirmo, seguem-se os dados
estatísticos, na sua eloqüência de factos consumados.

Eis a-exportação total e media, valor total e médio

por qüinqüênios da borracha, no Ceará.
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Total Moíia por Valor OMcial Media por Preço
era Kilos Anno Anno por kilo i.
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1845-50 20.670 4.131 3.076$ 415$ 1$000
1850-55 249.270 49.834 111.239$ 22.249$ 416
1S55-60 120.800 24160 30.511$ 6.102$ 251
1860-65 316,340 67.268 215.062$ 43.072$ 679
1865-70 339.705 67.660 -346.822$ 69.364$ 1$020
1870-76 1.273.905 254.781 1.632.664$ 326.532$ 1$203
1875-80 578,106 115.621 556.712$ 111.742$ ' 966
1880-85 289.718 57.743 335.073$ 96.364$ 1$15G
1885-90 932.391 169-525 789.310$ 157.862$ 1$846
1890-95 978.088 195.674 4.534.682$ 906.936$ 4$636
1805-93 977.795 331.106 7,520.009$ 3.008.003$ 7$69l

Eis a do Pará e Àniazon^;
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1839
1844
1849
1854
1850
1864
¦Í869
1874
18®
1884
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1844
1849
1854
1859
1864
1869
1874
1879
1884
1889

1890 e 91
--Si: '

KILOS

1.445:760
2.875:350
7.893-555
9.800:685

13.829:340
21.197:272
27.006:223
30.360:123
51.589:536
70.861:436

236.859:280
32.347:168

e-% j<v t.

VALOR OFFICIAL

701:860$
1.093:191$
7.240:066$
9.672:213$

15.603:835$
29.528:899$
48.102:639$
54.087:489$

134.096:522$
146.999:446$
447.126:161$
89.004:151$

A desta procedência decompõe-se em borracha do
ara ;

f% y -
mi Ti..: ¦

PREÇO
KILOS £v& Sy^ VALOR TOTALPOR KILO

..-. a

i.°

:¦ vc?

sem.t,e 1865 1.768.022 1$200 1.655.542$
1865- 2.958.909 1$940 3.810.944$
1866-67 3.989.595 1$720 4.927.006$
1867—68 4.074.804 2$050 6.082.417$
18G8-69 3.573.316 2$100 5.880.470$

Total 16.364.646 22.356.382$
Media 3.636.588 1$366 4.968.085$

1869-70 3.780.019 3$399 7.488.497$
1870 -71 3.369.322 3$146 6.503.495$
1871—72 3.587.601 2$451 6.550.045$
1872-73 3.73.8.861 2$182 6.418:467$
1873-74 4.288.495 1$876 6.596.601$

^immmmmmmmmmm—^ ¦¦¦» ¦ ¦¦ mi.h iw-.ip ¦«*¦, •>!¦ ¦ i i mm ama» mmmmmu .m i^ -fr , _ __, —^——^-^^^^—,

Total 18.764.268 — 
33.557.107$

Media 3.752.853 2$610 6.711.421$

: **>.

,';Y

?

?-

f Y ' }¦.!-



ks ,;''.'í'?te 
'te'-.;''- 'te., .;:.;^,:,-.tete;te;tete•tetete;:;;te,•tetete -te

'írvte-vte

'•>¦<¦';.

'' ' ' ' :> ' : • • *-

;:'£titel> te'" tev1 " ''
i 

"¦' 
:• -¦' '-•:':'

, "¦•te i

'.',,

') 
¦'.::' ¦ í. 

''¦ 
te, • - -.tete'- ¦ . 

'te1 
te 

' '

MS
¦HH
¦¦'::¦¦"

* ; vte"te-' •" r te,- 'te*.te.'te
¦ - . f. .--.. .- ¦ • - ,,
¦te...-' 

"te; '.tete-' 

tetete''te

-"¦'. '„''.', tete>- ¦:¦

tr'1 .'í^^rflSeíI^y-i1 V:»-*M

i. 
' 
V'te/4-. *•¦'& v<í'.

te*te..,',. ^.tetetetete;".'
*>'¦/.-". te*lt|ÍSa^u»j

üil" ;>>.--.-(^, -' ',.:'(-'• A ' -fj-' ti'"-'.;»'
^% ¦ ;- "

¦'¦:¦>:. ¦'¦¦-¦¦ 
. .'¦ 

-1 
¦¦

.íte^tePtete"^^.W>te ,
,bS.;-í,-te _.,,.-..' ...'.*'¦»:, te '¦,¦' I .'i' ¦" '¦ '¦ ¦ ¦¦• J' 

tete;

¦tete:.'..

&» Wm
''?te" 1'tete-'

Süra»te/':;--;. .ív.

a.tepwfx
a>£te;.;*

tete

te |.JJ,; tete^í

ig|||p||iilii&.REVISTA
'V"H»?*»>».,

KILOS

1874—75' " 75—7(>
76-77
77-78

te'te;73-79
Total
Media

1879—80.
.te 80—81

tete- 81—82
82—83
83-84

Total
Media

1884—85
85—86.

te 88-87
87—88

PREÇO
POR KILO

4.359.900 1$640
4.163.000
fi. 680.085
5.137.314
5.315.274

25.655.972
5.131.194
4.674.195
5.317.007
5.713.606
5.470.305
5.610.030

1 $525
1$700
1$750
2$500

—

1$823
3 $500
3$ 100
4$116
4$456
3$850

VALOR TOTAL

tete 5.194.001$'8.836.114$
-5.706.432$
.7.715.215$"B3.002.39ÜS

6.600.478$

te Vte^|™|
'tette',1 .

te ¦ ,, •'-.,: il

IL
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. .' te •ü
',: i'Xuy*!'s'!<:¦'}<

o< ¦ai

26.785.215
5.357.043' 
6.273.216
6.512,947
6.645.887
7.678.568
8.171.300

3$804
2$750
2$ 850
3$100

9.506.950$
11.499.709$
13.561.279$
17.858.8^1$
13.912.540|"66^301$

13.267.860$

2$650

Total
Media
te- 1889-90

35.281.918
7.056.383

90
91

91C

L.

93
-93
-94

mmm
7.304.461
6.474.157
8.240.512
8.048.921

2$025

2$675
3$425
4$200

11.818.410$'
14.312.099$ 

'te., 
te

15.739.262$
16.286.307$
13.43^844$' 
71.592.922$
14.318.5li

:tete"íf& ;; 
j

1 m
i;." 

' <W$

''• tete!'\v fl ;;lí' 'f
'te -..•¦:¦ te.te li

5$033

Total
Media

34.762.238
6.952.447

6$294'5$ 7.55

4$ 941

9.005.670$
19.067.927$
21.240.066$
30.668.540$
34.729.134$

«*>'V*ri> «rj«

114.891.338$
22.978.267$

te Por essa tabeliã vê-se que a extracção da borracha,
embora constitua quasi o único objectivo de todas as

forçi productivas do Pará, sua principal e mais solida

riqueza não teve o incremento rápido que era de espe-

rar, sobre tudo depois do affluxo de immigrantes do

Ceará e de outros Estados do Brazil,
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Pe 1865 a 68 a producção da borracha foi de
3.Ü.588 k. por anno; de 1869 a 73 de 3.752.863 k^
isto é, 116.265 kilos mais; de 1874 a78 Je 

6.131.194
ou 1378.441 kilos a mais por anno; de 187y a tió ae
5 357.043 ou 225.849 kilos mais. Entre termos extremos,
isto é, entre 1865. a 68 e 1889-93 a differenca foi de
pouco mais de 90 %• 7 . 7' i ¦ i

A relativa lentidão do desenvolvimento dessa indus-
tria no Pará é em parte compensada pela actividade do
resto do valle Amazônico, no qual a producção. subio de
4:704151 kilos em 1874 a 79 a 35.579.518 de 1884 a
89, superando neste ultimo qüinqüênio esta a daquelle
Estado..

VIII

FUTURO DA INDUSTRIA

¦: A posição da goraraa elástica nos mercados consu-
midores mostra que ao desenvolvimento da industria
extractiva da planta que a produz não corresponde equi-
valente procura, senão tendência sempre crescente a exag-
«eral-a com as novas applicações que annualmente lhe
dao. . '

O deposito existente na Inglaterra a 30 de Junho
do corrente anno, como miudamente se verá adiante, com-
parado com o dos annos de 1889 a 1897, prova sobe-
jamente que o mercado inglez estava desfalcado em cerca
de 60 0/° no stock normal, começando a sentir penúria
do produeto e conseguintemente alça nos preços de venda.

Não se diga que a producção brazileira foi inferior
na ultima safra a de annos anteriores, e que d'ahi re-
suite o desfalque num dos principaes mercados consumi-
dores. Ao contrario, a producção amazônica foi a máxima
que ó possivel retirar, attenta ao numero de braços n'ella
empregados e aos seus preços mais que remuneradores.

O desfalque resulta de diversas causas que se resu-
mem n uma: a maior procura da borracha para múltiplas
• novas applicações industriaes.' Accresce, em relação a
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de procedência brasileira, da hevèa amazônica ou da
maniçoba cearense, não ter encontrado rival em similar
estrangeira, continuando a primar por sua elasticidade,
preparação è aproveitamento.

0 notável agrônomo H. Semler, cujo trabalho sobre
a planta da borracha está sendo reproduzido nos jornaes
de S. Paulo e Rio de Janeiro, pondera com justesa que:

«Comquanto seja um facto bem conhecido, que as
arvores que fornecem a gomma elástica se encontram n'|ii|
zona de 800 kilometros de ambos os lados do equador,
a quantidade deste produeto é insufficiente e não satisia^
a procura que ha de boas qualidades. As qualidades quo
exclusivamente são empregadas, quando se exige grande
elasticidade e duração, são as do Pará e do Ceará; e ulti-
mamente, porém, as de Madagascar, cuja importação na
Europa e nos Estados Unidos da America augmenta de
anno a anno, apesar de seus elevados preços, o que píova
suas boas qualidades.

«Às differentes qualidades de borracha, conhecidas
no commercio, são subdivididas em quatro grupos ou ca-
thegorias que em seguida damos, na ordem de suas boas
qualidades: 

'á
I. Grupo:—Sul americano: Pará, Ceará, Carthagena

e Guayaquil.
ÍL Grupo:—America central: índias oceidentaes,Wi-

caragua e Guatemala.
III. Grupo: —África: Madagascar, Moçambique,

África occidental.
IV. Grupo:—Ásia: Assam, Bornéo, Rangoon, Si

gapura, Penang, e Java.
«A mais importante de todas as qualidades de bor-

racha é a do Pará.
«Orgulhosos, por terem certeza que o mundo quer

comprar boa qualidade de borracha eé forçado a recortar
á do Brazil, os brazileiros sobre-carregaram este produeto
de pesadíssimos impostos.—O governo imperial applicou
um imposto de 9 % e a provincia do Pará ajuntou a
este imposto o de 13 % de modo que o imposto total
^ttingiu a 22 6/0. A provincia do Amazonas contentou-se
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com o imposto de 12 °/0 ficando então as borrachas desta
procedência com o imposto total de 21 %• 

'- - -, - .\-- ?
«O tempo durante o qual os brazileiros poderão man-

ter tao enormes impostos de sahida dependerá dos pro-
gressos da cultura de arvores de borracha já iniciada em
outros paizes: cultura esta que é principalmente provo-
cada pelas medidas financeiras adoptadas pelo Brasil.
¦Gs impostos de exportação são como se vê uma faca de
dois gumes.»

(H. Semler A Agricultura nas regiões tropicaes Vol.
2." traducção do Correio Paulistano, 25 de Agosto 98).

A ameaça ou prophecia contida nestas palavras não
é de natureza a entibiar a cultura da maniçoba, ou mesmo
da mangabeira, nem a amedrontar os exploradores da
SIPHONIA ELÁSTICA.

Se não me engano, foi ella feita ha uns 12 annos,
e do então para cá as tentativas empregadas pelo gover-
no inglez para introduzir a hevm brasiliense na índia
nao corresponderam aos seus esforços.

E se bem que a maniçoba cearense offereça na sua
destrlbuição topographica grande variedade de adaptação
a solos e climas differentes, não é menos certo que a sua
productividade e qualidades elásticas variam considerável-
mente de um para outro sitio, como já fiz sentir no ter-
ceiro artigo desta serie.

E1 mesmo possivel que o seu sueco lácteo raingue
ou se estanque quando transplantada para zona differente
da cearense, em proporção tal que torne problemáticos
os seus resultados econômicos.

Em todo caso é questão ainda controvertida, e para
cuja solução ha a experiência no próprio Ceará entre a
maniçoba de Maranguape, Pacatuba, Acarape, Jubaia,
Serra do Machado, Uruburetama, etc,, de qualidade supe-
rior por sua elasticidade e a do alto sertão, de Assaré,
quasi resinosa.

A borracha da mangabeira, quando bem preparada,
rhalisa com a da maniçoba, mas tem a planta contra si
mi de crescimento lento, menos corpulenta e de pouco
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II US de repetidas tentativas da cultura da ma-

nie,£ cm outros Estados do Brazil é que se poderá
nSzer o faturo da industria extractiva da p§||$É
PpPfl o ewsro d3ste cultivo cbr em resultado a

l»-o-oía»teoteh borracba ali atóar as relates om-

^g# procura e a Cterta, taes ÔWsequeni
tento, eati- a sa ^ qae ja

SS S»â o a próxima g^ã, dardo temp,

d3 ^tete/S L5;itee:Xte^te,,!35 „,
• í Ü:ÜÍIÍ na nteoÜthli quasi irroalisavel da
i^Pteâlp|Íte|è ^ toq03 i lotados do Brazil

ilfiÉ lülliss §ü* i Hlua v^ii Bte-l-.:; 
mte»;n , o õ-jsn gfÍGâl'S'3 OSta CllIUíM,

F^te-teoXctete te a'te m.íodo Estado de S.

Süf T-> 
"^ 

dc docl-ctar prêmios mais ou meuos

qSos-os a qucm apresentar ma.or numero de pUatas

«111 IliiifiKi it»«
já Êêá penhores |f«fSp»l^S
sumo da gomma elástica, o, portanto, da sua cnioaç-io

favorável lo ciso do augmento da producção. ,'""'Ei 
a" tatistica do'leposito de todavas quahda ;

rlP borracha na Inglaterra, segundo as notai, cte bicoa

f C^de Lond?es-a 30 de Junho dos segmutes annos

do parA de outras
-"erú toneladas procedências _
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Dotações da borracha do Pará por libra em shillings

FINA SERNAMBT SLAB BALL
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PREPARO E APPLTCAÇÕES DA BORRACHA

Ac terminar essa serie de artigos sobre o produeto
gl» que mais (le perto intacta a economiaj-
mãe particular do -Ceará e que es ta cau 

|||g||sin^ar interesse em todo o Brasil e regiões mtertropi
S^uSi, tio suecintaraente quanto possrvel o modo

de preparo e as applicações mdustnaes de que elle e

ÍSS esse esboço compreenderão melhor ««j]*^
da; borracha a necessidade de melhorar os methodos de

extracção e de remetterem-na no maior 
^&§gg|

Dossiê, escoimada de substancias ex ranhas ao mercado
* 

1 primeira manipulação a que e submetoda a bor

racha tem por fim prival-a d'agua ou humidade que
ÍOnt7. 

temperatura de 2? a 3C abaixo de zero . bor-

racha endurece e perde quasi a elasticidade, sem com

tudo tornar-se friavel; submettida ao calor .brando de

50 a 60 graus centígrados fica unetnosa e ílacida, a-moue,
¦çoüdo a proporção que o calor augmenta,
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MlDestendida rapidamente 7 a 8 vezes mais da pri-
mativa dimensão, diz Sem ler, e conservada n'esta tensão
por alguma semanas, perde apparentemente a sua elas-
ticidade.

As bolas, placas, pães, sernambys ou outra qualquer
forma em que ella vá ao mercado, tem de ser previa-
mente amollecidas em água fervendo e passadas em se-
guida entre os cylindros de ferro do laminador, sendo
continuadamente humedecida por jacto ininterrupto d'agua
quente durante a operação.

A borracha toma, então, a forma de lamina delgada
e neste estado é levada a estufa, onde secca a calor brando.
Opera-se depois a massagem por meio dos cylindros com-
pressores de ferro reforçado.

Depois de 3 horas deste trabalho, que exige o empreg
dé.uma força de 2 a 3 cavallos para preparar 25 kilo.;-;
granimos de matéria, obtém-se uma massa moile, liomo-
genea, a qual se introduz d'outro' cylindro de ferro, ainda
mais solido, e submette-se ao esforço de uma prensa
poderosíssima. Conserva se depois por algum tempo com
o auxilio de um torno de madeira o cauchú na èspfí
sura que lhe deu a prensa.

«O corte é uma operação que a natureza elástica
da borracha torna difficil. Executaram no por muito tem-
po por meio de uma faca mechanica, animada de doas
movimentos, um, muito pronunciado, de traz para frente,
e de diante para detraz; o outro de uma fraca ainpli-
tüde, de cima para baixo e de baixo para cima. O pão
de cauchú era impellido pela faca, como uma peça.de
madeira diante dè uma serra circular. Esse processo gros-
seiro foi substituído por outro engenhoso e de vantagens.
Neste methodo o cauchú nao é reduzido a paes pris-
niaticos, mas a massas cylindricas. A faca, collocada ver-
ticalinente, é animada, sem se deslocar, do movimento de
serra, de baixo para cima e de cima para baixo; o cy-
lindro do cauchú, girando sobre si, move se progressiva-
mente para a faca, a medida que esta corta, e os movi-
mentos são por tal forma combinados, que o cylindro corta
§m espiral, em folha de uma espessura bem igual que
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attin ge até 60 metros de comprimento, (laeousse—Bict
de XIX siecle-l suppl. pag. 454.») f |Í|J

Antes, porem, do descobrimento da vulcanisaçao erao
imitadas às applicações da borracha.

Foi o americano Charles Govdyear quem a descobno
em 1837. Eflectua-se de diversos modos:

° mergulha se o cauchú nas flores do enxofre aque-
cido a 112.°ecent. até que haja absorvido 1,15 de seu
peso, aquece se em seguida por pouco tempo até 150.° ou
então é mergulhado nas flores do enxofre a 150.°, con-,
servando esta temperatura até completa sulfuraçao;

o põe-se o caucM w\\\.í\ mistura de 100 partes de
sulfureto de carbono e 2 !& de proto-chlorureto de en-
xofre sendo em seguida immerso nagua, ahm de de-
compor o excesso, de chlorureto de enxofre;

o mette-se se o cauchú já manufacturado numaso-
oição de polysolfureto de calcium indicando 25.° Baumé.
Deixa-sè por 3 horas em contacto com esta solução
om vaso fechado aquecido a 12.°, lava-se com uma fraca
lexivia de potassa a 66 de Baumé. Este processo produz
sempre o mais alto grau de sulfuraçao;

4o pulverisam se. 100 partes de cauchú em lâminas
o-rosseiras com uma mistura de flor-s de enxofre e 50
partes de cal extineta: comprime-se em rolos para ser
incorporado ao pó, depois do que é trabalhado, segundo
o processo habitual, pela exposição por 2 horas a acçao
do vapor d'agua (Larousse-Dict. du XIX siecle -art.

caòutchoúc): l--ia^'í«w
Por est1 processo augmenta-se a elasticidade da boi-

rila tornando-se a insensível ás mudanças atmosphericas.
Nem o frio a endurece, nem o calor a torna pegajosa.

«Aquecendo-se a borracha bruta ate 120. centigia-
dos, ella funde-se, e á temperatura de- 31o.' C w apo-
ra-se, decompondo-se, e ciando em resultados um liquido
denominado Kautschucin-m}o peso especifico e de 0.689,
e que tem grande capacidade de dissolver a borracha e
outras substancias. . . • .

Sendo o Kmdschuein uma substancia muitíssimo cara

possue ainda uma applicação limitadíssima Actualmente
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serve para n'ella se émbeber a roupa que se quer tornai
impermeável. (Semler—Agricultura nos paizes tropicaes)*

Chimicamente considerada é a borracha ura ímlro
carbureto; sua composição é de 87,5 % de carbono por
12,5 % de hydrogeneo. Mas n'estas condições nunca se
encontra a borracha: ella se acha sempre misturada com
substancias oxydadas, pegajosas, e resinosas que sé dis-
solvem no álcool.

A quantidade destas substancias varia nas diversas
qualidades de borracha: áquellas que as contem em me-
nor quantidade, como as do Pará e Ceará, são considera-
das como as melhores; em quanto que as de Guatemala
e as de África, que são mais ricas dessas substancias, são
as peores qualidades. (Semler—ibid). ^

A densidade da borracha varia de 0,92 a 0,947 E
inalterável ao ar, molle, flexível, impermavele extrema-
mente elástica. Compõe-se de dous principios particulares
que encerram carbono e hydrogeneo e que Payen isolou
em 1852; um eminentemente tenaz e quasi insoluvel;
elástico, dilatavel; o outro mais solúvel, essencialmente
adhesivo. Este ultimo, submettido a acção de um caiof
brando amollece bastante para se soldar comsigo mesmo;
em temperatura superior entra em fusão, toma a con-
sistencia do alcatrão e conserva-se por annos este estado,
depois de resfriado; emfim, a um calor ainda mais ele-
vado, decompõe-se e dá então, por clestillação, oleos
voláteis e ocloraiites chamados cauchina, os quaes gosam
da propriedade de a dissolver rapidamente. Qoeima-se.-.;..o
eontacto de uma chamma; é insoluvel n'agua e no álcool,
mas dissolve-se no ether puro, bem como nos ©

' ' 
¦ ' 7«. ' I

1í>AOS%sj\»

essenciaes de therebenthina, e o sulfureto de cár|ono,
que addicionado de 6 a .8 partes de álcool é o seu melhor
dissolvente (Chesnel.—Dictionnaire de Technologie, art.
caoittchoiic.)

Por meio da sulphurisação, como ficou dito, a bor-
racha não se altera ao ar, adquire maior cohesão, sem
perder a elasticidade, podendo resistir á acção dos oi ees
graxos e dos dissolventes.

, Augmentando-se ou diminuindo-se a dose de enxofre,
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O,,bíam-se borracha mais ou menos endurecida. Quando
n"este estado, toma o nome de ebmite e se presta a
confecção de botões, brincos, etc. Misturando-se a bor-
racha, antes da vulcanição, com o oxydo de zinco em pó,
vermelhão, azul de ultramar ou com o verde de chromo,
obtem-se a matéria com essas cores. Este produeto cha-
ma-rse vulcanite.

Quando a borracha endurecida contem óleos gordos
denomina-se parkesina, que é a continuação do azeite
solidificado por meio de chlorureto de enxofre com a
naphta ou o sulfureto de carbono, tinto com as cores
teiguaes.

As primeiras applicações da borracha foram na Eu-
ropa como apagador do risco dos lápis. Em 1785 o phy-
sico Charles revestiu de uma camada de therebenthina
o panno com que elle fez seu aerostato de ar inflammavel.
Em 1790 fabricaram-se com esta substancia mollas, ligas
elásticas, e tecidos grosseiros impermeáveis. Em 1820,
Na dier imaginou cortal-a em fios e torcel-os com fios de
canhamo, de lã para fazer tecidos. Em seguida Mac
Instosh teve a idéa de reunir com auxilio de uma colla
feita com borracha dissolvida no oleo de naphta dous"pannos 

de lã, cuja adherencia tornava-se tão completa
que não parecia senão um só. (Dupiney—Encyekpedie
IJiiivmette—Mt caontchouc).

Com a borracha em fios redondos ou quadrados
fabricam-se pannos elásticos, pasamanes, etc. Muitos ob-
jectos de viagem são feitos de borracha molle, taes como:
banheiros, assentos, colchas, odres para liquido, tinas,
tapetes, artigos de selleiro, botas, sapatos, capas, coifás,
tubos para líquidos e gazes, válvulas para apparelhos e
machinas, rodellas para juntas de canos, pannos, calças,
roupa impermeável para chuva, almofadas, correias, cor-
das, molas para machinas e carros, bateis, apparelhos de
salvação, rolos para imprensa, carimbos, typos, baldes
para incêndio, escovas, luvas, guamição de dentes, balões,
brinquedos de creança, buchas para locomotivas e carros,
bicos de mamadeira, algalias, seringas e instrumentos de
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cirurgia, pàteras pneumaticas, pneumaticos para ])ie|-
eletas, ^tc.

' Sob o »nome de vulcamte e ebonite serve para con*
íecçao de cadeias, botões, alfinetes, pulseiras, e todos os
objectos de luxo até agora feitos de azeviche e vidro
preto;é empregada em pentes, bengalas, chicotes, bar-
batanas para colletes e chapéos de sol, cubo para photo-
grapia,: torneira, válvulas e guarnições diversas para*
toneis,'cisternas, etc, chapas para machinas electricas,

^ornamentos -para.encadernação, carteiras, cabos de faça;
.solas de sapato, obturadores de armas, etc.

Ligando-se a borracha com limalha de ferro, pre-
jaramrse rodas,, que substituem as juntas de couro e
|tíy^:;^^^pl de minium, as soldas de ferro fundido'^Ê^^^^^Wi'^^. Coutinho—& borracha § 5.")

Thomaz Pompeu de Souza Brazil.
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i-A yívro de versos de H. Castriciano
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0 prólogo de um livro, cujo autor esteja vivo e sãof
é-quasi que em regra gerar uma cerimonia de corpo
presente, a que assiste o glorificado, por detraz do altar,
respirando as espiraes de incenso que se evolão do thu-
ribulo do prefaciador.

Com as Rumas dá-se, porém, uma excepção. H.
Castriciano é um espirito despreoccupado d'essas vellei-
dades; e não serão minhas palavras, por certo, que farão
realçar o brilho de suas jóias poéticas, contrastadas por
natureza aos olhos do apreciador idôneo.

0 auctor das Ruínas quiz, apenas, render-me uma
deferencia, entregando-ine a sua obra para que eu cons-
triiisse o perystilo da pragmática. Não é a primiera vez
que proletários levão á pia baptismal filhos de magnate;
a questão é ser este dotado cie um coração generoso.

*
* *

A poesia é a natureza interpretada através dos pris-,
mas polychromos da fantazia.

A dôr, o gozo, a vida, o nada, o abysmo e o azul
do oéu quantos poemas para um espirito sonhador^
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que monotonia para quem não encherga ein tudo senão
a objectividade das cousas !

Um rochedo que verte um fio d'agua não passaria
de um bloco negro, prosaico, encrespado de arestas apu-
nhalantes, aos olhos do mineralogista que estudasse a
estruetura do granito; e, entretanto, de que roupagens
mysticas não veste o poeta o rochedo da Gruta das Trin-
cheiras nas duas dulcissimas estrophes:

* 1 
'. "'te 

.','' -':'

A lagrima sem fim, a lagrima pesada,
Que eternamente cahe do cimo desta gruta,
Representa algum"alma extranlm e d-esolada,

1 Que mora a soluçar dentro da rocha bruta...

Esta alma quem será? Não sei! Mysterio fundo. ...
Entretanto eu presinio alguém, que se debruça,
E baixinho me di%, n'um gemido profundo:
—Existe um coração na pedra que soluça. ..

Quem, ao ouvir o ultimo verso, não transporta-s-
a um retiro suavemente monótono, entre arvores ligei-
ramente sussurrantes, a ouvir a lagrima da rocha bur-
burinhando sobre um listão de limo verde, ou perolisand >
de orvalho a grama que faz o roda-pé da gruta V

È dizem que a poesia «offerece um aspecto desolador
ás lettras do futuro», estiola-se, debate-se n'um circulo
de idéias enervantes, allucina-se, definha, e morrera por
que a evolu;ão é um Nilo que atravessa os grandes _
desertos das sciencias experimentaes, e nesse terreno
safaro desapparecem, sem germinar, as lendas das tra-
dicões mythicas, fonte perenne do toda a poesia.' 

A culta Europa multiplicando os tentáculos de usur-

padora da felicidade dos povos retardatarios, quer dando
combate ao selvagem retinto do coração da África, quer
derruindo os muros negros do Celeste Império; o ope-
rario, encarvoado e faminto pelas alfurjas de Londres; o
socialismo, como uma rede telegraphica de idéias sub-
yersivas <jue atravessa o atlântico; tado isto, daado os
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longes deste scenario desolador em que agonies o século
é a causa desse augurio sinistro de que a poesia é uma

'••' 
tuberculosa que começa a expectorar os decadistas, ne-

philibatas, deliquescentes e quejandos, para morrer ina-
nida e diaphana, como uma tysica fidalga.

¦Não morrerá, porém.
Paris é o coração do inundo; a philosophia allemã,

solida e incorruptível; as idéias lombroseanas sobre a

psycMatria a irradiarem-se II como foco miraculoso,
m germens do pessimismo mórbido que tem por velu-
culo os livros de Tolstoi e Nordau; o pensamento sombrio
de Ibsen; todo esse conjuneto, ao influxo da decadência
social que atravessa a humanidade pelas necessidades
dia a dia assoberbantes na lueta pela vida, vai transíor-
mar-se em Paris, «nesse carrefour, aonde todo o espirito
humano se reúne para uma orgia intellectual,» num
Oceano turvo de concepções extravagantes no; domínio
das 1 <tetras. Alli o tic é ser original, seja essa originai-
dade andar com as botas nas mãos ou o rendmgote
abotoadò para traz. .

Verlaine apanha o trapo de um insulto que lhe
assacâo certo dia, e deste insulto faz uma bandeira de
combate: «decadista». !'.

Moreas, na loucura do gênio, vaponsa o pensamento,
e por sua vez proclama a eschola deliquescente. E deca-
distas, e deliquescentes, satânicos, arrevesados, em fim,
pagando pelos meandros das traducções, viajão por Por-
tugal. chegando até nós vestidos de logomachias e ad-
jeeiivos funambulescos. Mas essa anomalia, que não deixa
de ser o alicerce da poesia do futuro, antinomica, em-
be|â, a arte interpretada por Tolstoi, que a define como a
manifestação do bello tocando ao requinte da singeleza,
não é um symptoma preciso para que se prenuncie o
desapparecimento da poesia.

Ào contrario, é uma epocha com os abalos de uma
transicção radical. ,
te Ms, que assistimos á mudança, achamos verdadeiros
casos de teratologia as producções novas; mas, através
de. todas as extravagâncias da forma, a alma humana
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apparece aqui e alli sempre a mesma, na pureza da
virtude, ou no lodaçal do vicio, como uma grande placade crystal inteiriço, que se escondesse sob arabescos
bizarros.

Que escândalo não derão aos olhos do classicismo
Dante (este foi um romântico prematuro) e Shakespeare,
insubmisso aos'moldes'convencionaes daquella eschola!

Forão os prodromos do romantismo desorientado,
melhorado por Montesquieu, e„contemporâneos, aperfoi-
coado, em fim, por. Goethe, Schiller e Heine, espíritos
fadados para tecerem os quadros do amor e da saudade;
dos ideiaes fagueiros e das lendas. Mas o romantismo
ficaria como a monotonia da doçura si não soffrèsse o
arrasam ente a que está condemnado tudo o que existe
sobre a terra. Depois de uma phase de indolência este-
rilisante, a Rússia, que é o paiz das cruas realidades,
esboça, como o resultado pratico de sua vida social, o
naturalismo, na França ensaiado por Balzac, e ainda
hoje, como a photographia luminosa das misérias desto
fim de. século, deslumbrante e maravilhoso na penna de
Zola.

E todas essas mutações fizerao-se precedidas pelos
protestos dos retardados.

„ - Já não satisfaz, entedia e cança a obra naturalista,
A desenvoltura do Naná é picaresca demais ante o .sys-
thema de analyse que exige a eschola actual, a que
poderemos chamar de indecisa ou transitória.

A comedia humana já não se estuda pelas torpezas
dos bordeis, de uma chaga pustulenta, não se traz mais
para a pagina o visco que emana das cellulas em decom-
posição. O observador premune-se de duas lentes, uma
para o exame material e a outra para as conclusões
moraes.

Os assumptos são menos emmaranhados; o objectivo
ha de ser sempre a alma humana, tendo por accidentes
o amor; mas a tendência predominante é o problema do
trabalho, a sorte do proletário, as duvidas sobre as bel-
lezas das religiões, a igualdade humana, tão longínqua,
de presente, tão disputada pela loucura dos anarchistas,
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iinos do bem qae desvairaram-se, tomando por la-
bfoí o punhal de Caserio.

; O romancista não pinta mais paixões, analysa-as;
ao poeta não é mais permittido vibrar a lyra do riso ou
dar queixumes ao vagàlhâo da dor; ha de rir chorando,
e. as lagrimas devem ser entremeadas de risos. Vai nessa
phase de contradicções palpáveis a vida real das socie-
dades actualmente. Illfllllllte-É

E a poesia, e a arte, reflectindo a sociedade,' não
seràja verdadeira arte?

È dizem que a mais doce das formas por que a alma
humana sente e se expande está a extinguir-se!

A poesia é um lago eterno de liquida turqueza. Ha
eclipses no céo? descerão as penumbras sobre o lago;
mas o pego bemdicto de águas ceruleas fica na impas-
sibiüdade serena do que não se altera em sua essência,
como* o sol, a lua do espaço e a natureza.
..>, *

* t

H. Castriciano é mestiço, de estatura mediana, com-
pieição lymphathica, fronte espaçosa, olhos scintillantes, e
fundamente meditativo'.

Falia pouco, como que somnambulando sobre as cou-
sas terrenas, de que é um indiferente.

É um verdadeiro excêntrico, e si não o fosse portendências psychicas, sel-o-ia pelas circumstancias do meio
em que tem agido, levado por uma corrente de soffri-
mentos physicos e moraes.

Tysico por hereditariedade, sente o nevoeiro da morte
ensombrar-lhe, aos poucos, o horisonte da vida, aos 20
annoís quasi anoutecida por tanto luto precoce no,seu

Pai, mâi, irmãos, todos cahirão bem cedo no chão¦do cemitério; e Castriciano é como que a extremidade,
que falta sepultar, de uma cadeia de aífectos, que sobre
a terra ficou concretisando a saudade e o amor por todos
os qtíe se finaram.

O seguinte soneto, o terceiro de uma serie que sym-
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bolisa os goivos de su^lma, dá idéia completada do^que
vai pelo coração do poeta, alanceado por tanta desventura.

'777 
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Vamos, irmão... A Alva vem surgindo, '

Dentre as brumas subtis da madrugada,
O phantasma da Noite angustiada
Vai solitário e gélido fugindo.

¦ " 
V
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Já vão as -flores docemente abrindo
A formosa corolla embalsamada...
Vamos colher na relra perfumada, -

0 fructo do pomar, cheiroso e lindo.

Chamemos nosso cão: «Fiéh partamos !
:.. Quanto gemer e soluçar funereo
Por não puder trepar nos longos ramos .

_

Mas, isto é sonho! É trágica illusão ?

Como hos de accordar no cemitério,
Meu infelix e desditoso irmão "Hr

Chamarei de photographia da dôr o transumpto
™.colo_ico desta producção. E um quadro de vida m-

S na adolescência, p ntado. por nm artrsta qne, no

kalleidoscopio das remimscenc. s do nso e da t„ to

descortina uma scena dos dias idos. Synthejua a icleu,
™nt<r-a como quem vê; e, mais arada, transmitte ao

HS toda a impressão snhtilmente gravad«.como
placa receptora.das imagens creadas somente no ceiebro

dos homens de gênio. n1(rnni<1
Conheço de perto o auctor «Teste livro; e de alguma

forma estimei rabiscar estas !rt*WR H"W| *£,

bal-o á sua modéstia, apresentando-o á sagração aos

C°mPoKro, 
fngindo a erf,ibi. es, n'nm recanto do Rio

Grande Jo Norte, a evidencia de seu mento comprova-se

. ,'• ii
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eom o justo prêmio que lhe conferiu o erutoDr
Mo Moraes Filho, incluindo uma das P^ÇÕesd*
Siciáno no «Curso de Litteratura Brazileira», como
exemplo de poesia lyrica. philan
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Si o auctor das «Ruínas» ^e algum do^s
c. „sos que fazem a maioria tol«» da 

^

"TasTastriciano e um simples-, e si os versos .Pelo
teflf me~ aquelle l-W™"**^ «^
trado embora nos logares mais recônditos, o ouro e
SemPNas0ceu0'H. 

Castriciano na cidade da Mamhyba, Es-
Mo do To Grande do Norte, berço digno de um poeta.

AUi o céo começa a diaphanisar-se, para tocar a
nerfeX de sua pureza nesta bella terra de Iracema.
i 2 questão de topegraphia, e e- pheuomeno deve to

m origem pela falta de evaporação, própria das re
S^s seccas, o céo do Ceará é, talvez o mais puro do
B?a1il • 3* q«e o Rio Grande do Norte já participa
d'\SÍéSSt sobre a ondula^ de «ma 

j*Ia e superpoem-se a esta muitas outras colhnas. Ao bul,
í taboSs arenosos, eternamente ornados de msmga-
ZÂl verdejantes, e, em Outubro odorantes£tocMro
dos cajueiros com pingentes de resina e caramancheis de
ÍÍOre 

Corta o coração da cidade o rio Potengy, esmerai-
dino e puro, emmoldurado pela verdura dos mangues

que se debrução sobre a lympha.
Quanta lenda vaga por alli perdida, contada nas ca-

síhhàs de sapé de pobres e felizes descendentes do
-díboclo 

jjW*^ de subir 0 Potmgy yuma lanchinha
a vela até Mamhyba; e a lamina polida do _no sob o
rllo do sol a pino não me encantava mais que as
chocas perdidas na verdura d'aquelle valle.
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Fica por aquellas paragens a lendária J \dre,no%r,
pátria de potyguares valentes, onde, referem, ascera o
denodado Camarão.

Eis o ambiente que concorreu, decerto, pv.a. dar um
cunho próprio ás producções do poeta.

Débil, depauperado por uma tuberculose que já
corroeu-lhe um pulmão (não usaria de uma franqueza
tão rude, tratando da saúde de meu infeliz amigo, si
não conhecesse de perto a tempera de seu espirito, en-
rijado pela acção varonil do desdém á morte), Castri-
ciano tem levado lesde os 18 annos uma vida nômade,
de peregrino, buscando um lenitivo aos seus soífrimentos
pelos sertões e pelas praias de seu Estado natal, con-
forme as estações do anno. E essas mutações de sce-
narios, tendo sempre ao fundo a gase mysteriosa da
morte,a se approximar, são de um valor intrínseco para
as «Ruinas»; porque este livro é um blasphemia atirada
aos pés da Deusa sonhadora da poesia. /

É uma alma de moço, aspirando viver, montando o
Pêgaso do sonho, talhada pela envergadura dos condores,
insubmissa e nervosa, mas que se debate sob a ogiva
acanhada e negra da desillusão. ,

Oh, Natureza que me negas tudo,
-Que, dia a dia, vais me aniquilando !.. ?
• ¦,.--¦'..¦¦' .--•'"¦.''?' h

Vamos, acaba de matar-me, vamos....
Feliz, cercado desses gaturamos,
Quero morrer! Quero morrer cantando !

¦;':"-. C • - : y> .¦¦': ¦'..¦)>»'''¦.." ¦.,....-. c ... ...

A opulencia tropical que cobre de verdores a Serra
do Martins, os alcantis toucados dos brancos nevoeiros
que toldão de cambraia, admitta-se a expressão, a pureza
d'aquelle céo; os veios d'agua do cimo das grutas; o
riso da manhã observado d'aquelles montes verdejantes,
simulando vagas que ficaram paralysadas no espaço; a
agonia da tarde que desce ao fundo dos valles; todo
este conjuncto, de um pantheismo sublime, palpita on
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cada estrophe d'este livro. A alma do poeta vogando
nrim myticismo amargo e doce, embalada por um ly-
rismo próprio, assemelha-se a uma palheta polychroma e
sonora, que apanhasse todas as tintas para dar a cada
uma a estranha faculdade do som.

Nos versos de Castriciano as tintas do iris formão
mir como hymno das cores.

A sua faculdade emocional de mestiço adapta-sé a
todos os meios; o crystal de sua concepção recebe as
¦vibrações produzidas nos órgãos sensitivos pelo meio
ambiente, e, transformando em harmonia, estampa-as com
a maior fidelidade. E um phenomeno é para notar: o
auetor das «Ruinas» allia ao seu requintado subjecti-
vistno um que de analytico e humano, e assim vemos
que nos versos «Na solidão», escriptos n'uma pedra da
grota da Trincheira, da qual jorra eterno fio, d'agUa, elle
descreve a gruta materialmente, tirando uma conclusão
humana e genial:

«Existe um coração na pedra que soluça/*
Transporta-se o poeta ao Morro do Tibao, a beira-

mar. Habita uma palhoça no alto de um morro, está
mais distante do inundo e mais oceano descortina; a
pureza do céo é mais tranquilla, alli, na comtemplação
do beijo infinito que dá, na commissura do horisonte, a
saphira das águas no azul da amplidão, elle, que é um
(iesiiludido, que não pode amar porque nao quer enve-
nenar com seus lábios a taça pura do amor, traça ps
mais original dos symboios sobre o oceano:

NOIVA IDEIAL

A minha noiva no oceano habita,
Mora ho pego amidos vastos mares..*
Orna-lhe o manto a pallidex bemdita
De uma cinta de conchas estrellares.

Do erepuscido na túnica divina,
y Eu vejo-a sempre quando a noite desce.

Sonhando, ás vexes, perto de umyondina*
Envolta ás vezes, ríüm luar de pr$ce\
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Reputo esta umas das melhores poesias do volume,
pelo menos a de mais originalidade. Ao acabar de leí-a
um prurido ignotamente phantastico vibra em meu ser. Um
desdém doentio, uma magua latente, uma maldição payo-
rosamente surda, transparecem d'aquellas estrophes ex-
travagantesA ,„ 1

E toda uma existência de moço sacrificada ao ma,is
deshuinano dos Molochs: o não poder amar uma noiva
engrinaldada em flores de larangeira, das sonhauas

pelos poetas que não teem a preoecupação constante ue
ser um calceta da morte.

e

Entremos na analyse dos versos. ¦
Não se pode dar uma feição especial a escbola ciü-

tivada por Castriciano; a sua tendência é accentuadã-
mente lyrico-pantheista; mas altera-a um que de vago e
de insubmisso ás suavidades do lyrismo" iinpeccavei.
Excentricidades, notas rudemente vibradas, nostalgias t

pessimismos, originalidades... Oecupa-se da_forma; mas
nem sempre obedece, á exclu.siva preoecupação da íonna,
incorrendo em desleixos condemnaveis. Na poesia «Livro

de Lúcia», que é o esboço de um poemeto ideial, co-
meçado em Outubro de 1895 e que o poeta não ponde
acabar por terem se aggravado os seus incommodos de
saude, a imaginação é escassa, e perde-se num emmara-
nhado de rimas sonoras, mas nem sempre abonadoras
de um espirito imbuído na devoção da Arte. : .

O autor das «Ruínas» pela sua idiosyncracia oe
mestiço e tysico, pensando muito e descrendo de tudo,
ambicionando, e destruindo pelo pessimismo; influenciado
pela decadência da poesia franceza, morbidez artística
muito adaptável aos espíritos nerbidos; -e um poe.a
eclectico, que tem, entretanto, por característico^ um ly-
rismo expontâneo a serviço de uma descrença cinante.

Como poderia o gênio de Scbiller, que fez perder
uma geração de moços com os «Salteadores» de sua
creação, preocupar-se chinezamente a burilar o tras-ttot
de um arabesco ? Como submetter-se ao circulo estreita

fc *
• ¦'

iiii:

'¦ : ¦:.. '¦'¦¦:'¦¦ 
'.'fcfcfc"-'.'.:

y\ KyK
Afc 

' 
¦" .•¦;.

: ' -.¦¦'¦}.-. ' Wp-if:

fc iil..|PÍ

- fc
¦ '?

(fcfcAAfcA -''¦:¦¦:(

..-¦;'fcfcs.-vw'' •: '•:¦'

fcfc. fcfc fcfc: ;'í
'fc

¦fcfc fcfcfc'.fc-;fc?'fcfcfc'
fcfcfcfc-fcfcfcfc"-í:

$:fcí :'fcfc

,¦«??..?'..'. I'..?

y¦¦? " :-. fcfc.-fc * .1 ¦ "fc

fcfc 'fc'•¦ fcfcAvAfc'- Ap' 4 ;?

'ÊÊMê

¦I-. -'fcfcfc^',.'1 ¦'!!'&-fc'::';!



121. '¦

P5
¦'te'

vte • ¦. .;

-.'¦;*;¦.

l-te : .:/tef ,-. ••¦:
ítetetetete : ;•*

; 
'¦'' 'tete

Pt&teíte-te ¦: 
'.<';-•, ;..-'',-¦'¦:'¦¦',.

\\ ,-. ¦¦ ' 
V:-'te -tete'-; te- : * '

.- . ;

§'2 *-' ¦
:¦ v

da perfeição morphica o pensamento desbridado de Sha-

O escriptor de gênio não tem forças para conter a

imaginação em sua desfilada. . .
É por isto que F. Varella é, a meu ver, o maior

poeta brazileiro. Não posso preferir toda a porcelana
azul dos sonetos de 0. Bilac a uma simples phrase des-
cuidada e genialmente proferida nas «Ondas» de Luiz

Ò cuidado exagerado na forma é uma prova evidente
de pobreza de imaginação. \ . . .

Eu reputo Castriciano um poeta indisciplinado, aos

que não podem ser idolatras da forma, por que o gemo
não pôde ter idolatrias. E, entretanto, o seguinte soneto
ê uma perfeição, mesmo pelo lado plástico :

OS OLHOS DE DULCE

Um que de extranho, forte e penetrante,
Ha n'este olhar que as almas dilacera;
Tem um olhar de domador de fera
Esta formosa e pallida bacchante.

.te*
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Quando ella passa, rindo, triumphante,
Murmuram todos ; «ri-se a Primavera!... »¦',,-¦
üm colibri suspira: «ai! quem me dera,
Beijar-lhe o roseo lábio provocante!»

Astros malditos, de lampejos vagos,
Têm os seus olhos chammas diamantinas
E ao mesmo tempo sensuaes affagos...

Qomo elles matam! Dulce, a que destinas
Estes dous negros, traçoeiros lagos,
Estas duas estrellas assassinas?

Castriciano é, como Varella, um sonhador que con-
nwia % SMjror* sempre do fundo io iu& subterrp^o.w
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Agindo n'uma epocha de verdadeira mé$0i âj|
arte da rima, aquelle tem sobre este a primazia (íi 4P
um cunho symbolista, quando concjetisa a idéia, aos
olhos do leitor:
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.;,f.Dçi-lhe um annel; si gorge|p,
S^tada $o piapo, a medo, V

. Éu penso que o annel chilre%
Preso á carne de seu dedo. »
• ¦'¦' '¦''.-' 7

(3À estrophe, pag. 96.)

Qjfm7 <^é$ qne leia esta estrophe, ha de neç§ssá>
i^p^p^e gravai* ná imaginação toda a concepção do poeta.
H% nervos è vibração nesse modo de expressão, que n|
câmara mysterios^ de nossa intelligencia esUmpa uma.
como imagem luminosa, vaga e' impalpavél, mas que ex-"
iste por que vemol'a ideialmente.

Não se pode, porém, dizer que o auctor deste livro
tenha absolutamente de presente tanto mérito quanto o
auctor do «Evangelho das Selvas»; porquanto aquelle,
instinctivameate ou por alguma reminiseencia in volun ta-
ria, ensopou bastante toda a força creadora de seu estro
na fonte das mesmas tristezas e melancholias d'este,

,. RecuerdOa Luz nas Trevas. Tuberculosa, Suppíiea
da morte, etc, são o mçsmo grito de agonia, a ipsraa
voz de desgraçada blasphemia, rugindo como a f^jra do
desespero, a; morder o grilh^Q da dor, e a sonhar um a
plaga que não se s&fee Ql|d§; e^isfe.

Rarissimas são as producções das «Ruínas» atraváz
das quaes não se; e$gar<$ $ wuvem d.9, ^gpstp, çqjdo a
aza de um corvo n uma ^jiomft de çryst^l. A custo des-
taça-se esta quadrinha, minúscula, çontenílo, pore?n? todo
o poema da luz que encerra um fragmento da diamante:
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Oh! é preciso amar! Tecer um ninho,
Onde rebrilhe o sol de uma illusão:
Fazer do coração nm passarinho
Que se agasalhe ifoutro CQra$|o,»
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Esta singella e bellissima estrophe, pura, diamantina,
a oía|ear entre a penumbra das outras paginas das
«Ruinàs», como uma restea de sol, é um lampejo 4e
íelicídade no espirito do auctor, esquecido por um ins-
fante do infortúnio a que acorrentou-o a natureza. A
ave do amor trina profugamente, alegre, alvoral, implu-
ro ada de oiro, nas sombras de uma floresta de desil-
lusões. . ' ^ -; *

Quanto pode o'amor!
Uma scentelha fugaz transforma de momento a

caverna mais egconsa n'uma gruta toda de crystal onde
o sol \dardeja a prumo.

É psychologo, não é um rendilhadór, o verdadeiro
poeta Não póde haver poesia sem que implicitamente a
philosophia se manifeste; pois esta é a tela sobre a
qual a esthetica se exhibe. A poesia é a philosophia,
árida e perscrutadora, suavisado pela harmonia; é o
bello encantando a vista e conduzindo todas as facul-
dades emotivas á região ignota das contemplações inti-
mas do espirito.

Ninguém melhor de que Castriciano compenetrou-se
disto,

i sua «Estatua» é o resultado da alliança sublime
desses dous sublimes predicados que fazem o verdadeiro
poeta;

A ESTATUA

m

¦ A-

:¦¦'<'¦¦-..

.p.p.,

,

8*'.- :

m \

La figure de marbre devint
vivant. La pierre commençait
á jeter des soupirs.

Henrí. Heine. Le sphinx,

mm
'

V* V

Pasmo de si, do próprio esforço pasmo,
Qual se de um ôütro á-qttéllà idéia foi
O velho artista, ém douilb éntíiusMsiííb,
Ante o seu-gênio, pavidor assombrou*se.
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Annos inteiros, annos de amargura,
Elle arrostara, n'um calor insano,
Tendo nos olhos essa imagem pura,
E m'alma tendo a força do Oceano.

Esta illusão de mármore gelado
Findara da \elhice nos escombros...
E agora, o gênio estava alli curvado,
Como sustendo o mundo sobre os hombros,

Oh! dir-se-hia que toda a sua seiva
No âmago da pedra se infiltrara...
Raro de sol que transformasse a Tenra.
N'uma paysagèm deslumbrante e rara!

Triste, na idade garrula dos beijos
Não teve amor: o bloco o envelhecera,
—Fechou, da gloria aos lúcidos lampejos,
N'aquella rocha a- sua primavera.

Surgio, então, de sua mão callosa
Por um milagre vivo de esculptura
A figura ideial, branca e formosa
De Magdalena, em mystica ternura.

No meigo olhar da doce peccadora
Havia um que da morbidez dormente,
Que tem no céo azul, quando descora,
A estrella d'Alva tímida, innocente.

Era franzina e graciosa. Os seios
Pareciam conter, cheios de susto,
Um coração e dentro d'elle anceios

• Dando mais vida ao luminoso busto.

O sol, para beijar-lhe ó collo, tinha
Fulvas scintillações de raios mornos;
As vezes, noite, inda o clarão sustinha
Para aquecer-lhe os languidos contornos.
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>1 o velho artista recordava agora
Os longos dias e d cruel martyrio,
'|ul lhe custava aquella grande aurora,
Despertada do cháos de seu delírio...

^h! Quantas vezes,-n'essa dôr que aterra
O proprio gênio—se rojara ao chão,

II vêr, a vêr se o coração da terra
Mas junto ao seu lhe dava inspiração!
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Flio sentiu que o mármore chorava,
Oomo distante d'esta terra fatua, ^
1 Vio surpreso então, vio que brilhava
ímã lagrima nos olhos da estatua.

Eu fiz de ti, ó Santa! o niveo cofre
» Onde guardei a minha vida insana...
Falia! Que queres tu? Acaso sofre -

pedra por tomar a forma humana*

í
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'Aqui augmenta a allucinaçao do esculptor; a

estatua, abre os olhos, fala, como que delirando.

Vara-me o seio a Noite, quando desce,
Règêlã o frio os meus nevados flancos:
Leve o teu gênio, ao céo, a minha prece,
Já que gerou os meus contornos brancos.

ti .sou a Alma de Magdala,^escuta;
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ndo o ciazel na terra crea a imagem
martyr e do santo,— á rocha bruta
ce do morto a profuga miragem...
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íi': suando Miguel Ângelo esculpia
., vulto immenso de Moysés, o hebreu,
t> ;e ter visto, sim, que elle surgia

teia argilla trocando a luz do céo.
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Habitava no Azul. 0 Nazareno
Os olhos enchugàva em meu cabello:
Prende-me agora õ mármore sereno...
Deixa-me vêr Jesus! Eu quero vêl-o !

Liberta-me, por t)éus! Q'eu desvairio
N'esta prisão tristonha como o goivo...
Ai, vê como padeço; eu sinto frio.
Quantas saudades, quantas? de meu noivo.

Tenho vontade de resar, emquanto
0 Angelus repercute nas encostas...
Tem compaixão... tem pena de meu pranto.. *
Porque não me fizeste de mãos postas? >

Galou -se a estatua. Ògênio, állíicínàdo,
Pegou do malho e dèstf uio; deüielite,
Aquelle vulto... todo o seu Pkssãiío !-
Aquella imagem... todo ò sèu P^gèbtcl^I'

jUm bando de aves pelo céo fugia
^E elle, íítahdQ a lvá^fiiião 

qtíe
Voltou-se, à vêr se %ümia conduzia
No bico aberto o coração da santa !

Quanta granífôzk to ébnèe^ãb (Fesíés verèos.
Poetas, sâbibs, l$ilbsophóls e jiettsádÒres òhde bus-

careis mais pura, ptà, bs déslühirbranleritbs d'almia oma
fonte como a que nos pinta o Evangelho com as Jágri-
mas de Magdalena? J^lfesâaiy|i#ia hãò* sêntisfàs, .teimo
uma dor 

'con<aH^É^ifò,-'pla^^fà^^^-ãa^^g^âiitlb 
que oigehio

do artista transtóíon êÜr estatua?

*
& ,

Não sei srte>áote^rèfetââtó dbetemais do que, em
synthese, esclarecer ^ olibs do leitor as cauzas 'fie-
terminantes de certos» phénOfflÍRiios^ qüe^tí' espigo ido
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DA ACADEMIA CEARENSE

prefaciado empenhou-se por tendências e circumstancias
especiaes. O espirito em lucta com as vicissitudes do
meio, eis tudo. >

t

E neste ponto julgo terminada a missão a meu
^•irgo.

Descer a annalysar as mil facetas da poesia de
um poeta de genio, que teve por força motriz de sua
inspiração a dôr e o sonho intangível, será buscar des-
vendar todo o arcano da alma humana, infinitamente rica,
<È bellezas e mysterios insondaveis. E quem alcançará
tamanha gloria ? Sysipho não rolaria mais esse rochedo
que symbolisa o impossível.

Rodrigues de Carvalho.
¦'¦¦'"' 7.;.'.' 77

Fortaleza, Agosto de 1898.
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(D_ (PE^Í-O F. THÉfBEftGE

i Era elle de nacionalidade francesa, mas brazileiro
(ie coração,

Nasceo no anno da 1811'em Marcé, Arrondissement
d Avranches, Département de Ia Manche, na antiga Nor-
mandiã.

Ahi fez os seus estudos de humanidades sob a
vigilância de um seo tio, Padre, o qual o destinava á
carreira sacerdotal.

Não se conformando, porém, com essa resolução de
seo tio—seguio para Paris onde logrou ser admittido a
freqüentar as aulas da respectiva Universidade; conse-
guindo em 28 de Julho de 1832 o gráo de Bacharel
em Lettras.

Em continuação a esta primeira victoria no campo
das Lettras—matriculou-se nas aulas da Academia do
Medicina da mesma Universidade, conseguindo afinal ser
aüreado com o Diploma de Dr. em Medicina, por aquella
^aciddade, em data de 3 de Julho de 1837,

-: AA •«.

«•'»•; í»,Vi'.imM'>* "yií
',mm-"y v?

¦.A:,

:::v.v.



fcí.-fcfc".

REVISTA

Durante o tempo de seus estudos theoricos, foi '
distinguido (nos annos de 1832 e 1834) com a nomeação
de Cirurgião-Alumna dos Hospitaes-militares-de-instruc-
ção da cidade de Metz, e do Val-de- Grâce, em Paris ;
merecendo sempre lisongeiras informações dos Directores
d'esses estabelecimentos de instrucção pratica. fc

SeDtmdo desejo de conhecer o Novo Mundo, e de
exercer a sua profissão. medica no Brazil—para aqui
seguio no mesmo anno de seo doutoramento, 1837, depois
de haver realisado o seo consórcio com uma sua compa-
triota, D. Maria Angélica Elyza Théberge, pertencente á
familia Soulê, de Metz. a *

Escolheo para lugar de sua residência e campo de
acção de suas habilitações e actividade proíissionaes a
cidade do Recife, na província de Pernambuco.

Ahi clinicou com vantagem, desde 1837 até o anno
de 1845; e fundou, aos moldes da Europa, um Estabe-
lecimento de educação para o sexo feminino, o Collegio
do «Espirito-Santo», que logrou ter grande nomeada
n aquella Província.

Muito o coadjuvou n'essa Empreza a sua consorte,
D. Elyza Théberge, que teve a seo cargo a instrucção
musical, e o ensino especial de piano, instrumento este
em que era eximia.

Por difficuldades financeiras, vio-se obrigado a fe-
ehar o dito Estabelecimento de instrucção, em 1845;
retirando-se n'esse mesmo anno para a cidade da For-
taleza—Província do Ceará—onde exerceo com distincção
a sua profissão de medico.

No intuito de entregar-se a estudos sérios,' concer-
nentes ao território do Ceará-deixou em fins de 1848
a cidade da Fortaleza, seguindo para a importante e então
florescente cidade do ícó, onde fixou sua residência,
exerceo sua profissão de medico, e entregou-se aos estu-
dos litterarios e scientificos de que era mais apaixonado,

Escreveo uma Memória sobre as seccas do Ceará;
fez a propaganda da preparação do fêno na província, e
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DA ACADEMIA CEARENSE 231

dos trabalhos de açudcujem; encorporou uma Companhia
de transportes, que infelizmente deixou de ter o exito
desejado, por motivos independentes de sua vontade—
entre as cidades do Aracaty e Icó; levantou uma Carta-
Ohorographica da província e escreveo a Chorographia—
trabalhos estes que ainda se acham, até a presente data,
inéditos; finalmente, escreveo a sua Historia que já corre
impressa, em 3 Volumes; obra esta de muito mérito, e
que tornará para sempre inolvidavel o nome do seo
Autor, e da qual tem sido editor seu filho, o Dr. H
Théberge.

Nas suas lides professionaes e litterarias, não foi
indifferente ao progresso material da localidade em que
residia. .

Ôrganisou o projecto de um grande Cemitério, na
cidade do Icó, o qual deixou de ser executado em vir-
tude de ciúmes e despeito de um mandão politico da
terra; construio ali um elegante edifício para servir de
Theatro, o qual é um dos melhores do Ceará; planejou
e fez executar, sob sua direcção, a obra da respectiva
Cadeia Publica, Casa de Câmara e das Sessões do Jury;
tambem um dos edifícios, n'esse gênero, mais bem aca-
bpòs e seguros do Estado; ôrganisou o plano de uma
grande Egreja destinada a servir de Matriz, e iniciou os
trabalhos da respectiva construcçâo.

Já se achavam as paredes mestras da Capella-Mói-
na altura do respaldo—quando a morte o veio arrebatar
do seio da sociedade Icóense.

Falleceo em conseqüência de um traiçoeiro attaque
de congestão cerebral.

Este triste facto foi a conseqüência immediata e for-
cada dos afanosos e pesados trabalhos de corpo e espi-
rito a que se havia entregue, mesmo doente, o Dr. Pedro
Théberge.

No dia 8 de Maio do anno de 1864—assistido pela
desolada familia —exhalou o ultimo alento de vida este
varão: intelligente, assáz illustrado, trabalhador infati-
g-avel, proféssional distincto e assáz humanitário, bom,.
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amigo bom pái de famiiia e, finalmente, dotado de um

caracter apreciável, e de uma honradez a toda prova.
Os Icóenses, o Ceará, e o Brazil-com o desappare-

cimento de sua individualidade-perderam um luctador
estrénuo..te. um batalhadôr incansável em prol do pro
gresso d'este bello pedaço da America do Sul, que e|C
havia adoptado como segunda pátria.

Legou, apenas, á sua descendência: um nome res-

peitado, e uma pòbrexa honrada.
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A VIOLAÇÃO - conto de Rodolpho Theopbúo.
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Da pátria dos artistas desce * P1^^^^?
sobraçando novo livro-que acabo de conversar com
agraU-o 

de um fôlego e notei logo V»*t#***
curiosa nota auto-psychologica-que explicai tenden-
cias do escriptor-dá o significado das impressoes-que
lhe são gratas e o preoccupam.

Rodolpho faz uma viagem retrospectiva vae em pie
«osa romagem aos annos de sua |M^gg
versações mudas» com os seus penates, com as suas
recordações e volta com a nefanda tastaa dos dois
sexuaes-e uma pagina reveladora de seu modo de ver,
da sua maneira de encarar a vida.

Estuda violento acontecimeuto-como «provoca-
dora ou motivo próximo da pavorosa Psy*opathia--que
baptisa o livro. Narra o feroz suecesso que tarjou de

prato ao Ceará na prolongada noite de 62 a to. W

m Q Studart, no 2/vol. da Historia do Ceará (datas o
fflJkiloSe 1862, 5 de abril: «Manifesta-se na província
SftSeSC a epidemia de cholera-rçorbus-deolarando-se
0 Uag^Ha cidade do Icó por transmissão do centro da Paramba.
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c Imito uma palavra de exímio critico para dizer-que
Rodolpho surprehendeu-o:««» deshabitté».

O dyspeptico poeta e manipulador, historiador e chi-
mico descreve com calor e verdade a medonha pandemia
em a visinha cidade.

E' precisa a observação pathologica, estuda os carac-
teres anatômicos do mal, a sua symptomatologia—com a
competência de um medico, com o coração de um jfhfe
lan trono.

Em creança testemunhou a devastação do desnatu-
rado hospede vindo das praias do oceano indico—pinta o
com expressão e cores vivas. •

Transformou-se a villa de seu berço em uma on-
tina de morte, em funesto incêndio de acabamento:
t surti lacrymce rerum.... e o escriptor fronteirou um
quadro sombrio, como um episódio do terceiro circulo
do inferno dantesco—tudo se submergindo—erguendo-se
o supremo desespero—avassalando com as angustias de
Laocoon por todos os ângulos da cidade.

Parece que quem escreveu aquella pagina vibrante
leu e quiz imitar a bellissima descripção da peste ík
Florença—WQ frontespicia o «Decameron» de Boccacio
—a obra prima da prosa italiana, que por sua vez tem
sido comparada a celebre descripção da «peste de Athe-
nas» do grave Thucidides—a primeira grande epidemia
mencionada na historia. ? . . . ,

Um dos mais bellos capítulos do livro da sciencia
contemporânea—é o estudo de psychiatria que o velho
Littré—chamou de medicina psychica.

No departamento das nevroses avultam as psycno-
¦patinas do instincto genesico—captivando a meditação

;jx.'; V*>%À
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. ¦
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A epidemia, que tomou alli proporções atterradoras, propã
ffou-se a muitos outros pontos da província.

Na Capital começou a reinar a 13 de maio.
Em Baturité, Pacatuba, Maranguape-fez horríveis eptvagos.

'¦¦'¦ 
Em fins de agosto do anno seguinte—achava-se extineta a

epidemia era toda a provincia-elevando-se a mortandade a 11.001

yiçtimas approximadamente,
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dos homens de sciencia-que-na austeridade smentto
analysam o caso com a frieza do medico na.banca do-

necroterio-anatomisando o corpo nu sem enxergar a

pureza das linhas, mas só a lesão a^averiguaiv
A narração de Rodolpho é a historia hedionda de

uma hedionda necrophilia. Dramatisa-de tons vivos o

facto_que se move nas tramas da chronica.
Guislain discrimina com o nome de necrophüos aos

que se entregam ao nefando acto da novella.
E' uma designação nova de velhíssima nevrose.
Herodoto-o historiador-poeta ^ Crecia-em um

de seus formosos quadros das nove musas con a o^episo-
dio de Periandros, um dos sete sábios e tyrmrao de

Corintho-muito humano a principio-oçhado;mai tarde

por feitos dé fereza-que matara a Myhta, sua mulher e

tivera relações com o seu cadáver. ,
A necrophilia-o amor do cadáver -e a nevrose

mais • repellente-de quantas flagellam »Í|g|P
dos, de quantas atormentam a curiosidade dos scientistas

7 o acto dos dois condemnados pode ser oriundo de
seu sangue, de sua demora na prisão, na exclusão ao-
sol ata do outro sexo ou de ambos os factores. ^

O intelligente novellista conta o seu caso de psy-
chopathia, mas sem cuidar de suas raízes que lio cavou.

|âf investigou a historia ancestral ou pregressa dos
dois psychopathas, não inquiriu dos factores -que impui-
cionaram aos dois genitaes (Lacassagne) a necropniiia.
Disseca o documento sem minúcias, escreve a sua pagina
interessante-sem o gabo do vicio, sem o louvor da
aberração-como C. Mendes-narra o facto em phi a-
ses rápidas* debuxa uma scena real. k bource cie in-
eres desnuda a attitude dé uma cleshabilke de elegância
esquisita, de uma pureza ideal e ainda ninguém taxou-a
de immoral. .

E' facto averiguado—a sequestração constata actos
quasi idênticos aos do conto em todas as agglomerações
de um só sexo.• E o roinance tem estudado estes casos. ílauoert
bo seu immortal Sahunmbô descreve no exercito carta-
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ginez a pederastia—passiones ignominice—com o achama
va S. Paulo (l.a Epist. Rom.)

Pode ter actuado somente o segundo factor na hy~
pothese—que estuda. A prisão dos dois inferiorou os
seus centros superiores de inhibição psyehologica—que
no homem normal regulam a actividade dos instinctos
animais.

Como disse—o conto tem umas linhas traductoras
de auto-psychologia.

Em regra—as impressões dos 9 annos são vivas,
duradoras e podem individuar uma idiosyncrasia—como
na hypothese. Na tenridade desses annos -o fogo penetra
intimamente, como tambem escalda o gelo.

Posso perguntar—não teriam as scenas da pande-
mia nos alvores da vida do artista influido de facto para
alicerçar o modo de ser de sua esthesia, para a selecção
de seus themas, de seus quadros? Não lhe teriam es-
pessado de sombras/velado de tristezas ó seu gosto
artístico?' O cholera—, me parece, foi um acontecimento decisivo
da índole de Rodolpho,—argaraassando-o forte e gravo
—para todos os embates posteriores—de que tQm saindo
triumphante. As imagens encantadoras da alegria par-
tiram em revoada da alma do menino e deixaram-na
dominada daquelles horrores, daquellas figuras lugubres
a marginarem-lhe o caminho. O sentimento da tristeza
fez morada na alma do artista.

Esta occorrencia ctos 9 annos foi uma peripécia
determinante na vida do artista—infundindo-lhe nalina
uma impressão de pesadumes—fez-lhe a charperde, con-
formou-lhe a enfibratura, a physionomia. Todos os seus
trabalhos se impregnam de laivos d'aquelle intenso abalo:

Foi bem funda a impressão recebida—deu-lhe o pra-
zer do contacto das asperezas humanas, moldou-lhe o
sensorio—facetando-o de tintas escuras. Quem já viu
um riso de Rodolpho? Sorrisos fugitivos apenas lhe es-
voaçam nos lábios tímidos e rápidos...

As scenas cruas da natureza e do mundo social são
o ambiente—onde o auctor da «Violação respira a lon-
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gos haustos. Na sua palheta têem pouco relevo as scenas í
de inspiração suave, serena, risonha. Predominam às-f*
paysájgens carregadas, os quadros tristes; E' elle o ma-
guadip pintor dos painéis da secca.,

||)| ferocissimo cataclysmo de 62 projectou-lhe nó
elevado espirito veladuras inapagaveis. V

10% gosta de assumptos alegres—Seus themas fa-
voiitòs são todos comprovadores destas proposições. Todos
os seijis trabalhos de fantasia respiram os travos da ma-
dragada de sua vida.

Ò artista trabalhado por cruas desolações, vendo
tosteNse-lhe a graciosa flor das alegrias de seu amanhe-
cér¦ --iretrahiu-se-—como- a sensitiva que fecha o calix
sendc / tocada, embaciou-se de sombras. Fez-se sceptico,
porquê as angustias de seus dias primeiros deram-lhe a
onferiiijada chave do problema da vida—que elle bem
teso p(rocurou desoxidur—olhando-o acurado—tentou dar-
lhe â volta e abriu-o para a região—onde só entram os
fortes4-fasendo-se prova cabal da ajustada theoria dar-
winica-^a victoria dos bem armados na lucta da vida.
Venceu—porque reunia á extrema sensibilidade—extrema
força de resistência. -

Em uma palavra—como o medico, Rodolpho aprecia ,
niãis o estudo da pathologia do organismo de preferencia
á sua physiologia. O caso pathologico desperta-lhe maia y
interesse.

Eijtt a vida espiritual cearense—é R. Theophilo—
uma dàs figuras mais em foco. Escreve nervosamente,
com emoção, sem rebuscamentos, espontaneamente.

Sii» lúcida visão apanha porção de materiaes, reúne
^||'^||e^Q de factos. Não pode, porem, subjugar os
anobatòs da inquieta imaginação—que não reproduz,
selecáoüa e d'elles tira apenas o preciso para a ma-
slpulaçaio üo seu trabalho. Ella leva-o imperiosamente
alem das fronteiras do plano da observação e Rodolpho
-—aliás]de olhar fino e penetrante—escreve «Maria Ritía»
— roDance bonito e de valor, mas eivado do peccado--¦

I ms Yvorosimilhanças, de incongruências—porque é feita
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de afogadilho e arrastado no pendor-de fazer effeito—
que me parece a preoecupação do artista. •¦;

Veron tambem repara que a obsessão do lapidado
do «Père Goriot» era o effeito.

Depois do paralello — precisarei pedir perdão ao
brilhante conteur—que estudo—por esta nota, que pré
sumo verdadeira?

Poderiam ser mais apurados os invejáveis dotes p
artista, mas elle não sabe subordinar a quantidade á
qualidade. Eu o quisera mais rigoroso no debuxo do
documento—que tão gostosamente, tão argutamente apa
nhou no pó do caminho. Nada escapa a sua visão, nia?
ageita, mais, amplifica quanto vê.

Apesar do ultimo reparo sobre parte do já vultuoso
activo litterario—penso que a «Violação» ó um dos me-
lhores, um dos trabalhos mais espontâneos de Rodolpho

Pedro de Queiroz.
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O SIMAS-Aq Papi Júnior
;¦¦ ¦ ."..-•- -

Evolução—eis a palavra mágica, cabalistica do se-
culo—a enchel-o de transbordar! A lei das leis, a lei
suprema—a que se subordinam todas as outras—a gran-
de lei directora da historia—portanto a mesma que rege
os movimentos ora demorados, ora accelerados—no de-
partamento—onde por momentos me acho de passeio... A.
evolução—que encaminha todos os passos ascencienaeí.
do homem—é a lei que impera nas impulsões da littera
tura—desde as alvas da civilisação ao crepúsculo ves
pertino do XIX século, desde os hymnos aos deuses na
mais alta antigüidade até a formosa epopéa do nosso
tempo—o romance—que desmonta do cavallete e lança
aos archivos encerrados da historia—o homem ideal-
que é aposentado com as homenagens e regalia? da
branquidade de seus cabellos e colloca o homem—quaí*é—com*as suas grandezas e pequenezas, forças e poui
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homo sum do conceituoso Terencio é a synthese
do ntjVo plano de estudos.' I

A, obsessão dezenovista dominante—n'esta província
do conhecimento—é o exame attento, completo do homem

-altè e baixo,bom e mau, bonito e feio, gordo e magro,
q^j; ié—em o seu conjüncto de sentimentos e paixões.

A obra d'arte moderna não procura os degráòs da
escada por onde subira a antiga ás regiões superiores—
onde Só enxergava o ser vaporoso, o typo qual devera
ser. E cá de baixo—ao nivel do homem de carne e
osso, olha desassombrada, serenamente os infinitamente
pequenos da dissecção de seu corpo, desenha-lhe as bel-
XUMé. deformidades, os instinctos bons e maus, os pen-
doiW egoisticos e altruisticos.

0 naturalismo é o remate dos estudos beletristicos
no vigente periodo da civilisação, estira ao longe os seus
tentacjilos de perquisição e esquadrinha todas as zonas
das espheras do espirito, filiando os resultados á lógica
de sciis principios. E' o traço ultimo da beletristica —

que deixa á margem do comprido caminho percorrido
todas jas intuições fantasistas, as chimeras da antigo re-
gime intellectual. Só no seu largo bojo ha espaço para
às implicações da vida moderna.

Serio iniciado do novo modo de ver—o pincturista
d' O Simas» se embrenha nos meandros das concepções
da litteratura contemporânea e emerge á tona com um
estudo de observação—de valor litterario e moral.

íapi não é um desconhecido na vida espiritual do
Ceará \ Tinha da imprensa diária e periódica atirado á rua
bellos blocos darte—que o recommendavam -como apro-
veitadaíorganisação esthetica.

¦ Velejava elle, porem, áquem da risca. Ainda não se
àffutafã alem. Só agora. «O Simas» é a primeira grande
viagem] ao alto. Fel-a ufano marinheiro—como affeito ao
encapeilamento dap ondas.

Wm *h Simas */é uma estréa auspiciosa, alviçareira,
promissora de trabalhos mais perfeitos.

Ejncontrcm feu caminho, calcou a estrada larga—é
proseguir.:;
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Homem representativo do romance moderno,; tomou
a dianteira, apropriou-se de bom lugar—ao se aprftfeeut&r
em publico.

Poz em contribuição todos os novos processo de
notação e escreveu o seu livro—resolvendo encantadora*
mente—o problema que se levanta temeroso díanlt do
romancista moderno—desenhou typos nítidos que a gente
vê, ouve, sente moverem-se atravez daquellas compactas;
650 paginas convidativas de leitura sadia.

E' um trabalho de analyse psychica, semeado ||
lances, saturado de trechos deliciosos de cor local o de;
verdade de observação, tão apparentemente real qii??e
presume não passar ás folhas de uma ficção 0m a
narrativa de um facto verdadeiro engenhosamente
cripta. ' .

E' este o precioso segredo da valia da obra-ur d ida,

parece, sobre arcabouço de acontecimento—que o auetof
subtilmente apanhou nas suas diligencias de observador.

Abre o livro a magnífica descripção da visinha viUa
—actualmente bello arrabalde desta capital, ligaao pela
Baturité e pelo bond. ,

Não devo dar o entrecho do romance. Seria minguai
a sua medida litteraria, cassar o seu interesse. ftii#o|
apenas dar a minha impressão pelo meticuloso esíoi ço
do litterato—que trouxe valiosa porção ás lettras.

E' simples o enredo: uma rapariga-retiraid;? da
secca de 77—nova e bonita, viva e cap ti vante, ||P|||
tuosa e com uma plástica de estatua -se MfôMfo p
entrar para o abarracamento, onde o seu chefe a danara
em um assalto carnal violentíssimo. Atarahtada, aturdida
sosinha, por alta noite-foge á ignomínia e procura se-

guro abrigo—junto a uma familia do Pará-euja Wm
volencia grangêa—impondo-se por seus felizes prejUca.-
dos, pelo encanto de suas maneiras e apezar ,de se?
estado—consorcia-se com o filho da casa. EnViuva <•#

mais tarde é procurada, requestada te vencida |>or 
um

rapaPphysicamente bem aprumado, bas desap^umado
de coração e de caracter—que ella—ttWfó taytfLS vei£

1 ¦ ': mx\

:'Y!Sw|
&Yi|pi|

'¦h'YY<\'h ;•'.'>' .¦' ' :¦: r..¦¦¦'. ' •. «fí-i ü.

m ft

' ' "ín
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emente eom esta. descoberta, repelle ao dmünado m.
inoMo-que a rouba e a desdoura^ «^ ^J™
te-donde ella :se retira precipitadamente. Em represaua
D,ncura-o no hotel a pedir as suas jóias e com um

amphospede do mesmo hotel-achata-o curvei 
do

lliem sala literalmente cheia de commen aes. Todas
m scenas se desenvolvem dentro deste circulo. . ¦ .-

Pap é rapaz considerado nos bastidores por suas
habilidades em enscenações. Esmera-se com delicadezas
temdas e airosamente enscena o• seu romance.

Os seus personagens são bem reparados e conse-
¦áinenté apresentados, são naturaes, lógicos e nao^se
S da lembrauça-logo ao dobrar a pagma.de™-
^4- deixam pegadas de suas passagens. Simas, o
Wm o canalha, o frivolo de alma vas^ preço-'cêmeute bh-t nos prazeres *^^^Z£g?l
WM desanda, vira, mexe-see recebe da Bernardes a
tei de morâl e a pna * pfr* «Steu-
Peixoto. Luiza, a mocinha holocaustada pelo InbnwAn.
M Simas-está bem mostrada. K a 

^j^*^.mente vivida, faz o seu longo percurso atravez das longas
folhas do livro-congruentemente, mais ou menos a prumo
cféiró das malhas de seu temperamento-constituido para
S» gozar e muito soffrer, inte—, amoraveeste-
mosa-como Uma heroina de G. Sand. O per^o P«aoto.
-..; provado amigo do Bernardes-escondendo dentro de
«Isso tegumento de sceptico e exquisito, de grave e

msõ, de. Ltero e reservado-as exuberasde.um
caracter alevantado, de um coração meigo¦ y^bÚLmmo

iápegado ao pequenito da Bernardes-que afieiçoa a seus
teíes-é uma figura sympathica e iMl;

tinte relevo.0 silhouette do P.e Luizinho foi bem olhado e
magistralmente descripto. Quem não vê alli a grata reminis-

ncia do sacerdote intelligente e virtuoso, jovial e abne-
do-hoje monsenhor e a elevar o nome cefense Ia no

sutil republica? Rocha-o eterno canmdato.poMica e
bem indicado. Castrioto é croqms a dar e^ntrao na
râate-é conhecido. Suas filhas, Nanoca recitando ™W™>
Angélica, aDaixouada da musica, Therezmlia, mfatuada
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no francez—são trez preciosas interessantes. O Gonçal-
ves, d. Francisquinha, o velho Tiburcio, Paulina, mulher
do^negrinho, a professora" Clarinha, d. Felismina, o
Cazuza, os personagens episódicos eqs.de segunda ordem
—vivem com realces proporcionaes no livro—cujas scenas
são palpitantes pedaços da vida real. Aps

A bisbilhotice, o mexerico, hábitos e costumes da
monótona vida áldeâ—desde as palestras da porta da
bodega até a intimidade da família, desde as festas da
egreia até a politica das rodas da calçada-desdobram-se
salientes nas sinuosidades da obra-onde ha muito tam-
bem da vida galante e animada cia cidade.

As descripções das novenas das celebres festas em.
louvor do Bom Jesus da villa visinha são esplendidas.
A do abarracamento do Tauhape é nota histórica, ines-
nuecivel á altura das paginas mais eloqüentes do nosso
historiador da secca, R. Theophilo. O baileAo «Club
Elegante» é fragmento capitoso de revista htterana. A
do porto da Fortaleza é photographada do natural.

Bellissima e enérgica é a scena do hotel-da exigen-
cia das ioias por Luiza a Simas-sacode bruscamente á
auem lê, despertando forte emoção. Só esta pagina da

preço ao livro. Quem, só por ella, não _o assignaria ?
A scena final do embarque do Peixoto, Lauro e a

Bernardes é natural-deixa uma impressão de agrado.
Papi revela apreciáveis qualidades de romancista, de

observador, de psyehologista. Não é um purista da língua,
mas escreve bem, tem lexicon abundante, uma phrase
sua vibrante muita vez. Está quasi libertado de seu queri-
do èongorismo, já tem diminutas ficette dos idos modos de
dizer os seus sentimentos e ideas, apenas umas sympa-
thias pelo vocábulo lapidado, pelo estylo bizarro por
aauillo-que os Goncourt chamavam a escripta artística.

Pequeninos illogismos na evolução do caracter de

aleuns typos-dos que vivem dentro do circulo estu-

dado pequeninos deslustres outros, como palavras e

locuções^muito da intimidade do auctor, que estam a vi-
sitarlhe o bico da penna em demasia^ explodir, explosão,

explosivo e exploente» estam repetidos 34 vezes, «jmm
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então» vem á tela 33), são senões sempre presos inti-
.mámente a uma primeira producção de fôlego. Mas tudo
isto desvanece-se aos fulgores das bellezas derramadas
ho livro.

E de mais a sua fabulação é bem tecida, amorosa-
mente bem enredada e o livro é brazileiro, do nosso
torrão, rescende aos aromas da terra cearense, é cea-
rénse, bem cearense. • ;

Papi não voa sem rumo. Sua imaginação não abre
ai azas sem direcção, não faz volteios de andorinha, se
concentra nos muros do estudo dos temperamentos, do
exame dos caracteres. Pode errar e erra, mas fora de seus
intuitos, escravisada a boas vistas. E' viva, mas. bem go-
vernada, vae sempre direito a -seu fito, não explora a
sensação pelo imprevisto. Photographa meios e situações
—que depara em a sua caminhada do artista de talento.

Pedro de Queiroz.

MARIA RITTA — Episódios do Ceará Colonial —romance de
Rodolpho Theophilo— Bibliotheca da «Padaria Espiritual»—
Cunha Perro & C.a—editores—Fortaleza, 1897.

São tão raras as verdadeiras vocações para o ro-
mance no meio litterario brazileiro, que Rodolpho Theo-
philo não póde deixar de ser chamado um romancista.
As suas obras, porem, ricas pelo enredo quasi todas,
fceem por característica o descuido da linguagem, a des-
preoecupação do estylo e muita inverosimilhança na ob-
servação e analyse.

O «Maria Ritta» (porque não Maria Rita?) é,
talvez, o que mais accentuadamente vem mostrar os dons
de imaginação do fecundo escriptor cearense, e ao mesmo
tempo o abuso desses dons, que muitas vezes tocao ao
ridículo. ,

Rodolpho ?ião coijipenetra-se do verdadeiro papel
do romancista, que é observação exacta, analyse sem
ia,gg|£ros, simplicidade cio entrecho, tudo comp a resul-
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tante de uma epoeha, que no romance deve ficar estudada
e perpetuada. O Maria Bitta está- fora dos moldes dc
romance de analyse, é destituído de todos os requisitos
próprios do romance actual que é a psychologia das ío-
ciedades; e, se bem tenlla pretenções a estudar «episódios
do Ceará Colonial», não prima por este lado, pois a falta
de côr local, de contemporaneidade de factos e indivíduos
desfiguram a cada passo o intuito do operoso escriptor.,

E' mais unia novella, que attrahe o leitor pela conca-
tenação das, scenas",- que um perfeito romance.

Eis em traços geraes o enredo do livro.
José Maria, pórtuguez, rude e aventureiro, domici-

liado nos sertões do Ceará, tinha uma filha—Maria Ritta-
a heroina da obra em questão. Certo dia Joaquim de
Queiroz, moço sertanejo, mestiço e ardente, apaixonado
pela filha de José Maria, raptou-a, occorrendo peripécias
mil, em cuja narração o romancista ora captiva pela ima-
ginação, ora toca. ao irrisório pela iuverosimilhança. José
Maria, vindo ao Forte e captando as sympathias do então
Governador Rubim por meio de valiosos presentes, con-
seguiu a prisão do raptor de sua filha, ficando esta,
depois de vários incidentes, a vagar pelas mattas.

Por esse tempo appareceu por aquellas paragens
outro pórtuguez, Prazeres, bronco e desbriado. possuidor
deum roteiro de minas. José Maria descobre no patrício
um genro digno do sogro, e força Maria Rita a desposar
Prazeres,X) que realisa-se pela venalidade do padre Bu-
lhões, tambem pórtuguez; a moça, porem, não submette-
se' ao regimen dessa communhão conjugai, reagindo
contra o forçado marido e fugindo, em fim, para levar
por algum tempo uma vida nômada pelos campos.

O pai de Queiroz, sertanejo abastado, dirige-se para
o Forte, e por astuciosa peita, consegue do juiz, outro
pórtuguez, a liberdade do filho. Termina o romance pelo
casamento, de Queiroz com Maria Ritta, feito, porem,
perante Deus e a natureza, com a.sagraçãC|unica do
amori ítete- í.5S?ã i^i. -i^

São .estes os traços geraes, occorrendo typos e factos
secundários, dentre os quaes poderemos destacar ft de-?*
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t)A ACADEMIA CEARENSE ü
humana tia de Maria Rita, que, sobre tratal-a a poftta-
pte, quer forçal-a, com o concurso de criadas, á con
sunimação dos desejos bestiaes de Prazeres __ .

O modo por que Rodolpho pinta os indivíduos de xa
transparecer o intuito de ferir o caracter do poruguez
do Brazil colonial d'aquelle tempo, que nao cremos tosse
em regra geral sevandijado. lllil

Sem a preoecupação mesmo de analysta emente
onem quer que tenha de se externar sobre a obra de
Sôlpho Theophilo nio pôde deixar de lamentar a feita
de e itylo, o absurdo na concepção, a auzencia do mtu to

que tem o escriptor de mérito na elaboração de um
trabalho atravéz de cuja contextura de enredo deve

gravar uma epocha ou a vida social de uni povo J°"
delplio tem, a nosso ver, um requisito digno de encomios
é ser operoso, incansável, não faltando- he ^billdades
para crear typos e situações, que; quando desataviados
de exaggeros, nos prendem agradavelmente. ,

O «Maria Rita», tem defeitos imperdoáveis; e d entíe
muitos apontaremos indistintamente os mais palpáveis.

O primeiro capitulo nenhuma ligação tem com o
en.edo, e começa dando como sede do governo dc> Cap-
tao de mar e guerra Rubim a Fortaleza ja cidade, quando
Rttbim foi deposto em Novembro de 1821 e a Curto im-

periai elevando a villa de Fortaleza á cathegona de cidade
é de Março de 1823, como se poderá Jer nos livros e
compêndios desde os mais elementares ate os de maior 10-
lego, as Datas e Factos do nosso collega da Academia,
Dr. Studart, por exemplo. , . nAnt.a

E' uma descripção, aliás bem feita, commovedora,
de uma oceurrencia que teve lugar depois da Indepen-
ã&m& e da qual nenhuma responsabilidade cabe quer ao
governo da metrópole quer ao seu representante na
Colônia. Aquelle pombal-emigração das aves de arri-
•|iacão-é um sonho de um phantasista doentio. Queiroz,
sertanejo em 1821, embora educado por um frade, como
diz o auetor, não, podia discretear cm divagações j-lnlo-
..opbicas, tanto mais quando tratava com-indivíduo es-
lipMdli 0 heroe do romance, vaqueiro ençourado, eonsu. ta-
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REVISTA

abíèTo^o' pãra! ver que horas sãDl Is*ò dá perfeita
ivfeÉ das1 e&tfãfragknrias do romance.

0 dialogo entre vaqueiros parece uma polemica do
*** '"¦ ''*"¦• ¦ ¦','.'¦¦"',.'¦¦' '-¦¦ , v -¦ '.¦¦''

i«v . ' _ .

'#£.,• *7".

A luctâ de Maria Rita com a onça no galho de uma
arvore; á vestimenta improvisada pela moça com pen nas
de ema, a variedade de conhecimentos dé Queiroz, sobre
diversos rabos de litteratura e sciencia, são prova de
que-Ò escriplibf não se domina quando absorvido na
préõcCupação de escrever. Ha no romance uih boi &Es-
trè.íá?» tiíaMoé furioso em que os vaqueiros pozeram
unia mascará de' couro, e, entretanto, diz o escriptor:
«O5 «Estreita. continuava enfesado, mas não se mexia;
Os olhos pretos faiscavam n'nma esclerotica de sangue.»
Era preciso qUea: mascara fosse de vidro para sé obsèr-
\&t tal pltenôtóierio;

A' pagina 189 Rodolpho não é romancista, oecupa
a padeira de lente do Lyceu. Áquellas fumigaçõe. da
Wcéhòiâ offèhdem á#decência e ao bom-senso.

O systema métrico em 1821 é originalíssima invenção
parâ d1 leitor ingênuo, que o suppunha adoptado no Brazil
lia pouco nVais de 20 ahnos.

Admiifè-se esta curiosa lembrança de uma moça
bella-é ciosa de Séiís encantos: «A moça vendo que não
tornava dé uni d?aquelles cochillOs, lembra-se dè despir
os Òlhds é contente da lembrança revira as palpebrasi
ê!_p$ídb!"-aSto as conjdn ctivás. >

Adiante^ pãgittà 187, a ntóça lévá a mãd ab quadril
ameaçando pucharo punhal! Qtíé espécie de vestfiiietfií
vtMtiéí éssá: èirestttira. ?

Ó fbaí drim|imr3Ó6 é uma'injuria á moral mal.
IfÊliSiet^ Illfe.

Ffófór ápóíifadaf dé relance as faltas que- fwm
léifürá' rápida p^deiUbs observar. Ha tarííbem' seiídW díi
grammatiquice é lexiologia e imprópriédádes de phflM1:
«crepitar monótono das espumas»; «oíiixis» ptufal p1
onix; «capuchos» em logar de eapttfhos; «na asôéticlénóítt
de ambos haviam troncos coiMnúnfe»; «Mtaí em\M; t
jíípcidfide, sé^pr Queiroz», em vé, # Mfâí %:'ib$$\
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concordância); cocujo por, engulo, aves <#m mMm

Em todo o caso não se ,p£de acojmar :|$ fff>, na
accepção absoluta, o livro do estimavel conterrâneo;,ha
lells capítulos captivantfs p^lo enredo, o leitor famiharisa-
se.com a 

"maior 
parte dos seus typos, odiando-os ou

votâüdo-lhes sympath.ias tal é a vocação de Rodolpho
Theophilo para o genero M romances populares.

Manejasse elle a Iingua vernácula com mais ciMado,
domasse o pensamento na descripção dos scenarios, dos
factos, e seriamos nós os primeiros a laurear-lhe a
fronte.' ' y\ „ r-::

Rodrigues ee Carvalho.

VERSOS DE HONTEM—Vvfào N^ Litterario.
¦ ¦: - .¦.¦¦te'1' i

O inditoso auçtor desse opusculo de versos era um
dos fortes combatentes das lettras Cearenses. Fascinou-o
a mü agem das riquezas da Amazônia, e bem cedo foi
arrebatado pela morte. -

Estas palavras devem preceder ao nosso juízo critico,
porque tratando-se de um moço de talento, com vocação
poética, serião as nossas palavras em outro tom, serião
palavras de estimulo, se existisse ainda o auetor do li-
vrinho em questão; em quanto que, com o seu falleci-
monto, só podemos render um preito á sua memória de
littcrato esperançoso e trabalhador.

Ô livro de Pedro Moniz tem defeitos próprios de
uma estreia, mas tem sentimento, abundância de rimas
e-algo.ni esmero de forma.

teOsoneto «Maria» é sufíiciente por attestar o estro
'poético de seu auetor. ' ' v.. •':*".;M/ Rodrigues de Carvalho.

MFIírO^Thomistpolps Machado-CQntro X.ittei»ario—1897.

... lçata-^e ainda,^e um livro,de versos.e,de um poeta
Ceatemsé."'" ¦'"¦" '"' . ' ' ;"'
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x O Sr Themistocles Machado tem sabido recommea-
dar-se aos que neste paiz occupam-se de, estudando o meio
Merario Brazileiro. erguer do anonymado talentos que
SãoLoSs sem amão protectora dos competentes.

O lyrtos» é uma brochura de 113 paginas, en-

feixando versos harmoniosos e sentidos, e com um pre-
S do conhecido litterato p Sr. Valentim Magalhães

üJcamso da múmia, rebello, viatm, evmta,ao
tor são jóias de fino quilate, onde a idéia allia-se com

*"*8!Sta£íta. V»m, em qne a forma foi desen,
dada oceorrendo uma certa monotonia pela uniformidade
dirimas, vocábulos muito repetidos, e falta de obser-
vancS no preceito que manda evitar as rimas de adjeefavo
com outro adiectivo, identidade de tempos dos verbos, etc,

Tespirito mais exigente, porem, n'esta quadra em

que a poesia tanto tem decahido, não pode deixar de

reconhecer mérito na obra do poeta Cearense.
i- ¦•"¦•''.- .- te

Rodrigues de Carvalho. ¦.-"

MEMORIAL SYNOPTICO-sobre a Glorificação do Paüre

Antônio Vieira no Segundo Centenário da sua morte, e a

Reinvindicacão do - aborígene nome de «Maracanan^pe o

Conego Raymundo Ulysses de Pennaforte.-Typ. Pennafort
—Maracanan—1897. .

1 um opusculo in 8.°, contendo 93 paginas em que
o esDirito fecundo e incansável do nosso confrade Coneg|

^sTpènnaforte se revela, enaltecendo o 
£™» 

™»

do Jesuíta Antônio Vieira no 2.° centenário |p||g|
e combatendo, com precisão, sobre assumptoi indianos
no que concerne á reinvindicação do nome da Cidade d,.

Maracanan, outr'ora Cintra, do Estado do Para.
O nonie do auetor é uma garantia segura para af-

firmarmos que é de mérito o trabalho de que nos oc-

cupamos. *
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O operoso escriptor já conta com uma honrosa

ivrôasem litteraria, e promette dotar a pátria de «nma

ISZiXfcocatalarto e Catechismo na língua brazikca

ou melhor Americana.» y
E' caso para lhe darmos sinceros parabéns.
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Rodrigues de Carvalho.
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KOMENAGEM-to Instituto Geographico e Histórico da Bahia

afunde e famoso orador Padre Antonio Vieira no bicen-

tenariu de sua morte, organisada pelo 1/ Secretario Con-

selheiro João Nepomuceüo Torres-Bahia-lMí.

Muito nos agradou a leitura dessa bella publicação
uelo critério que presidiu a elaboração dos trabalhos nella

enfeixados e brilho de erudição revelado,
Foi um preito na altura da instituição que o pro-

moveu e do renome do glorificado.
...»

Rodrigues de Carvalho.

T)

DESCOBRIMENTO DO BBAZlL-^io analytico,por J

J. da Fonceca, almirante graduado. Rio de Janeiro-Typ.
Leuzinger-1895.
¦r ...

Com verdadeiro e justificado enthusiasmo prepara-se
o Paiz para celebrar condignamente o 4.° centenário +de

ou descobrimento, o si forem uma realidade _as festa

frojectadas posso affirmar que a commemoração estará

na altura do acontecimento que lhe da oceasião. fc
Para uma tal festa elaboram os competentes traba-

lhos que estudarão sob todos os prismas o grande feito

a que está ligado para sempre o nome de Alvares Cabral.

Muito se dirá então sobre a verdade histórica, muito se

aourará então das causas e circumstancias do importante

Scontecimento e conseqüências que elle trouxe ao com-
¦
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mercio e ás Industrias, ás lettras e ás sciencias, a civi-
lisação humana,em uma palavra.

Já de agora se vão accumulando os materiaes para
esses estudos, e. subsídios se vão ajunta^cto ajmbsjdios
nara dar em resultado obra de relevância incontestável.
Q Estudo do almirante J. J. Fonceca, que é offerecido&¦
Sociedade de &eographia do Rio de Janeiro, e dos de
melhor nota e-merece leitura seria.

O auctor mostra-se infenso ao acaso do descobri-
mento, embora não dê fortes motivos para essa sua opi-
nião que aliás é a verdadeira, que é tambem a minha;
o autor opina pelo Lagamar de Porto Seguro como o
ponto da chegada da frota descubridora contra o parecer
de outros, que sustentam ter sido a moderna Bahia
Cabráíiáé Santa Cruz.

Y K infenso ao acaso do descobrimento, .mas não
offerece motivos valiosos dessa opinião pois como tal
não reputo a afnrmação á pag. 21 que de centenas de
navegações anteriores á do Senhor de Belmonte e ixo-
vernador da Beira não ficou testemunho de arribada e
desorientação por causa de temporal, calmaria, correnteza
antes é sabido que todas iam, chegavam e tornavam ao

ponto de partida, parecendo inadmissível que dentre uma

qucmMdade orçavel em 3 a 4 mil navegações saltasse

para fora da regra um só caso (o de Cabral) 4para ex-
cepção singular.

O argumento é fraquissimo e para çontrarial-o ahi
está a historia das excursões marítimas, ahi estão os

p&nos^zéresyai asserções do trabalho mesmo do
üiustre Almirante no qual se vêem temporaes e corren-
tezas originando arribadas e desorientações. ! ? ?|

Melhor fora affirmar que nem temporaes houve a
perseguir a frota Portugueza,,e delles não faliam com
eMfó is Roteiros respectivos, nem ella cajiiu sob> o
dQmmio das correntezas marinhas e de ventos contrários
eljl portanto & derrota seguida foi a q$e se traçara e
selco^hinara/de antemão. 

''¦¦'

Mas verdade é que o descobrimento do Brazil não
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DA ACADEMIA CEARENSE

foi devido a mero acaso, antes, obedeceu a instrucções do
Rei Afortunado, umas claras, positivas, outras secretas,
confidenciaes como requeriam aquelles tempos de rivali-
ddaes e primazias entre as nações do velho mundo.

Aquellas recommendações da direcção de Oeste tão

para seguir-se, aquelle propósito de demandar terras a^
sudoeste, em frente ao continente Africano, encobriam,
nf o tenho duvida, em patrióticos desfarces os pensamentos
de D. Manoel e de seus cosmographos. Pois para o que
então serviriam os Diogo Cão, os Dias e os Gamas, essas

glorias da pátria Lusitana, já tão conversados com cor-
rentezas, ventos e calmarias, avassaladores do Mar Te-
nebroso, vencedores do Adamastor ^

Ha um trabalho sisudo sobre o assumpto, e foi

publicado entre as importantes Memórias que a Real
Academia das Sciencias de Lisboa deu á luz por oceasião
do 4.° centenário do Descobrimento da America. Traçou-o
a penna habilitada do Engenheiro Baldaque da Silva.

Nessa Memória se accumulam robustos argumentos,

que invalidam a hypothese da casualidade, e alguns delles
tirados de testemunhos escriptos, por exemplo o Roteiro
de Vas Caminha, a Carta do physico Johan, o Esmeraldo
de situ Orbis de Duarte Pacheco. Do roteiro de Pero
Vaz excluo, todavia, o argumento utilisado asy segimnos
vosso caminho, sobre que Baldaque faz obra, por parecer-
me que o Vosso- é simplesmente nosso e pois não se
colhe delle que o missivista quizèsse dizer que a frota
obedecera a derrota de antemão traçada por El-Rei.

Trata-se ahi de um simples erro de copista ou de
interpretação de uma ruim calligraphia.

O valor do Esmeraldo de situ Orbis para a questão
é indiscutível, pois o grão Pacheco, o Achilles Lusitano
declara, positivo, que El-Rei lhe confiara a missão de ir

pela vastidão do oceano descubrir terras e continentes,
da parte occidental, essa quarta parte incognygta aos
antigos. Si assim foi, porque não é acceitavel que per-
sistisse no animo real a idéia alevantada de fazer reco-
nhecidas ás terras do Novo Mundo que o Genovez dera
de mimo á Coroa Castelhana, e essa empreza fosse com-
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mettida ao bravo Capitão, que dous annos depois deixava
o Tejo para aventuras marítimas?

Penso que fui o primeiro a communlcar para o
Brazil e apreciar as affirmações contidas no Esnwalda,
tocantes ao assumpto, pois, quando se tratava da pu-
blicaçâo de tão precioso manuscripto como uma comme-
moração a mais nas festas do centenário, eu me encon-
trava então na Capital Portugueza e fui so hcito em
transmittir a noticia ao meu velho amigo e collega ta-,

pistrano de Abreu. Depois é que veio. a lume a Me-
moria.de- Baldaque e foi distribuído o livro de Pacheco,

Para realçar ainda o valor do livro foram-lhe addi-
cionados os facsimiles das frotas de Cabral (1500) e de
Albuquerque (1505) pertencentes 2,0 Livro das Armadas..

que graças a iniciativa de Theophilo Braga enthesourain
hoje os sArchivos da Academia Real. ..

Dos facsimiles ficaram conhecidos os nomes aos
capitães dos navios companheiros de Cabral e tirado a
limpo que ^.Gaspar de Lemos e não a André Gonçalves
foi commettida a tarefa de levar a Portugal a grata nova
do descobrimento, dando assim razão a Ustanlieaa
(Historia da índia), João de Barros (Décadas), Damião de
Góes [Chronica d'El-Rci D. Manoel] e Ayres do Casal
contra o sentir de Gaspar Corrêa (Lendas da índia),
Cândido Mendes e outros.

Com relação ao porto de desembarque de Alvares
Cabral e onde elle fez celebrar a primeira missa os
argumentos oferecidos pelo Almirante Fonceca sao de
maior peso e competência, mui scientiiicos. * /¦;#

Quem sobre o assumpto desejar firmar opinião
não poderá pol-os de parte como não olvidará tambem
os dados á luz por Varnhagen, o Visconde de Porto
Seguro, pelo General Boaurepaire Rohan, B. Homem de
Mello e Oliveira Catramby embora em contradicta entre si.

Da confrontação de uns se outros ficará apurada a

verdade histórica tanto quanto o possivel. gj
1 Dr. Guilherme Studart,

%
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á MOBPHÉA—Extracto dos trabalhos da Conferência Inter-
nacional de Berlin realisada em Outubro de 1897
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Esse; bem confeccionado folheto, em 8.° de 64 pa-
ginas,. contem à reproducçao dos artigos publicados pelo
Doutor Hilário de Gouvêa, nas paginas da Gazeta Medica,
ria Bahia, repositório de luzes e conhecimentos a que
Silva Lima, DemetriO Tourinho, Paterson, Pacifico Pe-
reira e outros deram ou continuam a dar o melhor de
sua intelligencia e energias profissionaes.
/ A publicação de Hilário de Gouvêa, ora difundida
em avulsos e dessa sorte mais conhecida graças a Silva
Lima, é da mais alta relevância, sua divulgação se impõe
á todos os respeitos.

Sou enthusiasta, mesmo muito enthusiasta dos Con-
gressos, mas innumeras vezes tenho lamentado alrapro-
ficuidade delles, vendo os poucos fructos colhidos, os

oucos ou nenhuns factos assentados e postos fora do
lominio da duvida, verificando que após longas contro-
versias a verdade não foi obtida e que si a erudição fez
extendaí de suas galas a sciencia não progrediu nem a
humanidade aproveitou; mas isso não se poderá dizer da
Conferência Internacional de Berlin, reunida para o
estudo da hedionda enfermidade a que tantas victimas
Buccumbem depois de prolongados tormentos e de desil-
Insões, Conferência a que o Brazil, apezar de convidado,
nao delegou infelizmente representante official.

Os pobres morpheticos bem careciam que delles se
oecupassem os proceres da sciencia medica, e estes por
sua vez não perderam o tempo precioso.

Verdade é que o magno assumpto da medicação
contra o bacillo de Hansen revelou ainda uma feita os
fracos recursos do arsenal therapeutico moderno, mas
outra questão muito mais momentosa, porque involve o
futuro, ficou resolvida e essa é das que encerran no
bojo uma victoria preciosa em bem da familia humana -
da discussão larga, ampla, documentada e provada sabe-
se hoje diante dos factos e das estatísticas que a íiiii|.fí||

/tel eminentemente contagiosa.

;
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contestada mifmém^^k^^
da illustre assembléa.

agora q«eprocedam em conseqüência as aue-
toiaaaaes^ *%iem pelos cargos, que «ocupam, cabe zelar
<râNÍnè l&ftt W priada. Esses taes por seu* ensi-
n^tos^femàite ditoMòs, e por medidas de sa-
hÉxitó e#udeBCia deverão encaminhar- e aproveitar .os
meios paraeimmscreveiteo campo •^««Çto''eteos..e™;
gos desse morbo-e apressar a epoeha de sua extinejao
mtm^.CKexemplo daScaiidiiM^
èllfc o gemo tenaz, humanitário de homens como Am
tem por eons^ios tacamente emittidos e por salutares
medidas postas em pratica subtrahido quasi por completo
o4m ém «ssaltbs do iagello. E aUÍ o ntòl alastrava-se
± np friji.T r\ I m á\t% 1

'"esses conselhos são tanto para desejar e essas
meadas se Impõem tanto mais | adpp^o entre n$s
gSo se: verffica «mente, ftfe alepra, iMM^
conhecida m seio das popplações in<£genus, íSu cp
augmento nos centros da população Brazdeu^ Para
demonstrai bastará recorrer às estatísticas enviadas.pejo
Dr:Bevedolima ao uUimo Congresso com fiação ao
ftio.dè'Janeiro pelas quaes se verifica que tendo tendo de
28 ,as entt^is no Hospital dos Lázaros em 1879, o
numero em 

"1807 
(sete.mezes apeiias,; pois a communi cação

é de Agosto attW
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No tocante a população Geatense posso dizef qde
ellaf aeMíta na conta^osidàd© da tuberculose, e temjío
hdáve due a$ as fásháluras das- casas eram substituídas:
lo^atósd falecimento dò doente, mas por7outró-fedo
não está. ínesnío nas classes super», ainda convido
neiiffo dò contacto feonl os lepròsoá. E assim quòcotâieço
nm morphetico mercador de redes pela rua, um outro
vendilhão tfagua e um terceiro que é padejp e nem
por isso é prejudicado o commercio a que elles se en-
tregam. Disse mesmo nas classes superiores poiS segundo
o meu registro apenas 5 casos se referem a indivíduos
da^baixa camada. .-

Talvez que o facto seja explicável pela data recente
üo aparecimento da lepra no Ceará, e portanto pelas
poucas oceasiões apresentadas para que se firme mdu.
bitável ás massas a certeza do contagio.

' Não existente entre os. aborígenes, desconhecida no
empo do medico Pisòii que com outros iiltustrou o pe-

riòdò Hollandez no Irazii; reconhecida em documento
publico5 de «7 fií^adòUéte Câmara Municipal do_Rto
de laüéiroi dis&taittftda òm muitos pontos^ comover-
nambüeòte »ia onde hò tempo do Conde da Barca,
cdhtWtt-sé <$m 4000 doentes* a lepra so invadiu o
Cêalf-Rò^èttlô-pres^me^

ÍÊàó, aíiásfsé expiem parte P^íe^e!V*
menfer pecíHiaraò; noss^VÒ, pela^ peqüèrassinta iitEj^-
támm de* ^0m «atiòs, peM pèqiiémV còflreMe
mStoria devendo eu1tía«sM^iÉipai*a^«p
í!PS«dl£pé^ dé ^ItWpíè^ m f 0i*aleza
8 ffirata ^ítfcridòs no Pará,? dncfàsive os de 4 irmãos
iã$$ 4 W® 10 a»»es) ^fillios def um Bortagttèz e de
MM krieiseteqiíe. ettfei^ânto, l|ozam ^arade e não aectt-
sam caso algum nos ^Mfèvá^ndentesi

Keã1M$í# 32! ¦ ÉiBiÉílífemiatisj? *f«r MtoteS o
p^fedoefé tempo s©b*eittÇ n^uma eousa-posso dizer,
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não representam uma cifra respeitável, mas elles servem
para confirmar a progressão sempre crescente do mal,
porquanto decompondo esbes 32 casos por deeennios
tenho 5 para o l.p sendo 4 homens e 1 mulher, 8 para
o 2.° sendo 7 homens e 1 mulher e 19 para o 3.° sendo
15 

'homens e 4 mulheres. E#não tenho a pretensão de
conhecer todos os leprosos de Fortaleza, cidade de
45000 almas. Dos 23 doentes 5 são pretos e 27 bran-
cos, 31 Brazileiros e 1 Portuguez, 25 solteiros e 7
casados.

Mas o mais importante para o estudo da contagio-
sidade é que estou habilitado a explicar no maior n.°
dos casos donde originou-se a enfermidade, a surprehen-
der, por assim dizer, sua vehiculisação. Nos casos do 1.°
decennio ha por exemplo um indivíduo que adquire o mal
pelo uso de roupas de um affectado e transmitte-o por sua
vez a uma mulher com quem por motivo de sua profissão
de padeiro estava em contacto constante; nos do 2.°
decennio ha um pae que transmitte-o a uma filha e a
um filho, ambos já adultos, sendo que nesta Senhora, que
apresenta cegueira e outras manifestações de mal já
muito adiantado, como que se lhe augmenta de dia a dia
a intelligencia, que já era notável nos bellos tempos de sua
juventude, ha um preto que infecciona os seus senhores
moços, e aqui verifica-se perfeitamente o microbismo
latente, pela longa incubação, ha dous rapazes que adque-
riram o germen por habitarem a casa do padeiro acima
citado como o adqueriu igualmente um outro rapaz, já
pertencente, porem, ao 3.° decennio. Donde se vê que
só nessa familia ha 6 pessoas contagiadas sem que haja
hereditariedade de especie alguma.

Nesse 2.° grupo figura por ultimo um indivíduo (T.
de A.) que já usava de luvas, tal o seu estado, e que
atacado de varíola confluente, a que quasi sucGumbe, ficou
radicalmente curado, vindo a fallecer o anno passado
victima de uma insufficiencia aortica.

No 3.° grupo ha um cantagiado por fabricar e re-
montar calçados de um morphetico, outro por freqüentar
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ÔA academia ôeareiísé li
ama vendilhona de doces, e esse transmitte ao amigo
intimo, seu visinho, seu companheiro dos brincos infantis,
como um outro communica a uma menina sua sobrinha,

assim por diante. Neste grupo é digno da maior
«•¦L. .¦¦¦

•Çr'. ttenção que o doente de nome Frederico tem este anno
(1898) sido atacado de tetanos por 4 vezes e se vê
restabelecido sem medicação alguma, como para provar
assim a vitalidade do bacillus leprae, como para 

"indicar

quamanha é a sua virulência, sua força de resistência
que anniquila, que annula as investidas, quasi sempre
mortaes, do bacilio de Nicolaier. E quem sabe si algum
dia a sciencia,'que não para, que não descansa, não tirará
desse antagonismo os meios para combater as duas ter-
riveis enfermidades ?

Não tenho, repito, a mínima duvida de que a mor-
phéa é transmissível. Ignorar o contagio em casos dados
não é demonstração de que elle nâo se effectuou, mas
sim um motivo a mais para redobrar as pesquizas ou
alhures encaminhai-as. e

Quanto, porem, á hereditariedade já não penso da
mesma forma.
? Apezar de meu grande respeito por homens como
Danielsen, Milaftsis e outros, abraço de preferencia o
modo de ver, as doutrinas de auctoridades de valor não
menor como Armauer Hansen, Alvares (de Honolulu),
Von During (de Constantinopla). Quando as estatísticas,
as observações, a experiência de taes homens não me bas-
tassem, vir-me-hia a convicção do facto de haver nos
meus 32 casos apenas l, aquelle do pae, filho e filha já
referidos, sobre que se poderia estabelecer a discussão
e que aliás explico, como os outros, pelo contagio
directo.

Pois bem, todos esses assumptos de capital interesse,
contagio, papel da herança, vias de transmissão, thera-
peutica da morphéa e tantos outros temerosos problemas,
se encontram em luminosa resenha condensados e discu-
tidos no folheto, que devemos á obsequiosidade do illustre
professor Bahiano e que muito agradecemos»

'^Wf^M^mm" 
S'',-¦¦'*¦:¦' ¦¦-',?;'¦:'¦.'•• ¦¦*¦¦ v f&t*f-ã

?... :. yXi
»?¦¦•-. x .ss?; '?"¦

's;ws-4JM\

¦*':*J<i!.-
ii.: mj§ j

•»¦>.-.)•"'.,».'í»i' ( vr

Vr'i. Wr* "¦

twf.fji .:»;: ri ;¦,-;'

i.'''^v'/Y*'

BY

'¦':'¦ 'CCrc?

:¦¦*¦ '¦:,.'• X-'f

s$s
¦¦¦„:¦

t vS- y Vi ¦¦ ••%$?¦
>:¦ >,*•::, ' - *

?í ?
... -.1 .:'... '

.*"-.. '?¦.'-;• ,{ .-.,'.:

Y*< ' "•' 4 4 '''

y:: %

sl^s
:'Y'Y

.fife;

f iíKJÍSl s
¦¦>'*.

:fcjb$'tÍ- , '

Y
-.¦. ¦-.'-,¦17**.'*->^ -1. ¦¦¦'," ¦

i X'Çí, . Y

4Wi ••iãs \
¦.n,:-iêm'k.Xwêâ

»f#pp

\,x: )¦<:•-¦ 
¦.. "¦; -llf'''' " '

1.

¦: 
>'!:,.

.Cf

c

.;:
•' '"'r.ç'v?- 

.-;*•!?

,'f .. y ¦!?'*' ¦¦'?..-. h ?'.'
!,- '(4

YYiWii/'? ¦-.-''¦'Si ¦'¦'?? vi /. ..... ' . •' ? <,

.«.«ESVC:



$y~ 
'¦}}:}

... . *-Pí*'yF'i-1
M&S*€Sy;-

í_Sí?_sn_««

; 7 
' ;%'

-"',¦¦;/.(¦7i7"'^. 77
¦ ' ¦.. 7>V-.- 777v'

:. Vf£7 - i, • , 7; .-'

Tá Éf'f8' pcíis; quê ^ü tinM ràzãò ftffljlf»« cf
nt.^ estáli^&^ifâaáteqtiè m d#H» e«rg^f
SkS f Sdsâo do trabalho dr n@^o «tw

'V

7C ',. '*

';¦*" ~: '¦'-'•"'¦ 
. 

" "¦¦'

¦ '•'. 77

yy., 7:7.\n77l7 - ¦ '"

7^7 v-7

¦ Dr. Guilherme Studart;

•' i-_ ¦ ¦' 7

&8E&.

¦ 
:.'.,¦¦'"^í:.

:7-ap
¦ 

..¦'¦

;.;.tó

'*fc-

"#-.._.:;

-
*>¦-',-

_J&

iaígitt

íftfpt I .

77
;»
'.7

7:7

¦ 7':''
7 •::;.¦ !, -

1 'Si*'
77"

-,**

«3 #¦

'.-1. '¦* ' '.'V. ¦ ¦ :"

:&>...."• VV . •':'' ' ¦'¥, . .

•'''•'íiÉr7í- *7. 7
-¦• .£^7.* 7" ¦ s ¦¦¦¦

*¦;'.'4;'
. '•' •.. ./7

¦ . _¦ •'-77
¦¦- ,.,..i.'. ''...¦""/ f* '7 ' e ..¦¦.'¦.'

ííl,. -' 7'7).-j.ív
_i .. _ i M Wú

í- 
¦ '¦
mm

«•¦

¦ .-v.v

. •¦; -r-V..

_ 1 » .¦ - 
¦ 

;.'
¦'..; ¦ 

'• 

..'.

_*?'_ ¦¦¦;¦' •".. * ¦' ¦ '¦¦ 
> *<lfi.... _¦,...¦¦:¦. .-V ..¦.';•.¦••..¦;. ¦...,.¦¦ './!..íl



v, ' t|Í^ '* l
fí-' ' ' 'A '.."A/ 

AA *':"ívAÍÍfi: '•'¦'/'• 
A ? "•" " 

fifiA Aa 
"AS' 

Aff t-AA "•.'-.',"•"' ' "; AA :-"" "'fiA^vifiM
v. V fi,'. 

'"¦ 
.A'. '¦¦¦,¦¦'¦:¦ \ (-='-""' _ n 

'' ¦ "."¦.., ','• ¦¦ .'¦'.¦ il,;. -.._¦,'. A ' -"•.',' "'"' ., ';. ¦¦¦AA.'*' ^''A >»'-*.'""•. : '-¦''' ' '¦."'"' ' 
i#, • /¦*' ¦ '"'''^ 'íi'-J(Pf^

ACTAS BAS'SESSÕES |

¦ fi A '-,"•- ' A " -". » . • ; • . '¦';,-' fi-A A;"/.','. fiAAlfll7 > • -" ' ' y' ¦' A':A:A.y'Mm",.¦'' ,. ' . . . " ' " . . ¦ / /'''•'¦":.".' /Ifffip*

, aa,jé|

: : ¦ a 
! ~ 

¦ . 
' 

.

A

'¦ 
/¦¦¦- .'

ca de m i a Ce a ren se
Sessão em 1? de Agosto de

Expediente. Carta do acadêmico Dr. Farias Brijto
excusando-se por não poder comparecer a sessão; Re-
M/rio da Associação das Senhoras da Caridade de Ma-
ranguape; Myrtos, livro de poesias de Theraistocles Ma-
chado, offerecido pelo-autor; Porto de Fortaleza no
Estado do Ceará, Memorandum, offerecido pelo ílnge-
nhelro chefe da Ceará Harbour Works Company; Çow-
ftmsoAmdemico, do Recife, Jaguaribe, de Araçaty, Ordem
m Progresso do Pará,, a Tuba, de Maracanan, e a Revista
do VhMtMto do Ceará, correspondente ao 2.° trimestre
le 1897, offerecidos pelas respectivas Redacções.

O 1.° Secretario faz a leitura do seguinte telegramma
expedido de Cascavel: Tenho a honra de cumprimentar
eom intenso júbilo distinctos companheiros dia glorioso
3." anniversario nobilissima Academia Cearense. Padre
Vaidevino Nogueira.

A Commissão encarregada dô dar parecer sobre as
propostas dos Snrs. Dr. José Clementino Soto, Enge-
líiieíro Francisco Segui, Dr. Jacob Larrain, General José
Ignacio/ Garmendia, General Manoel Landaeta Rosales,
Dr.Teofilo Rodriguez,Carlos Gagini e AlbertoMembreno
para sócios correspondente opina favoravelmente pela
'¦¦¦iP ""*,- "T-A' . m ' . .',.-.'¦
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admissão, e sendo submettido á votação é o parecer
approvado por unanimidade, Mandou-se expedir os res-
péctivos Diplomas. \

0 acadêmico Arthur Montenegro lê uma monographia
sua sob o titulo 0 Marquez de Tãmándaré. §p

0 acadêmico Dr. G. Studart scientifica que devendo J
ter logar em Paris, no mez de Abril, a reunião de umy
Congresso Bibliographico Internacional/promovido pelfjf
Sociedade Bibliographica de França fora escolhido refgv
presentante desta douta corporação no Brazil para íazeif
a propaganda e obter o concurso das associações Bra-|
zileiras e nesse sentido se dirigia á Academia Cearense
e a cada um de seus membros.

Ò mesmo acadêmico procede á leitura de uma carta
inédita do Dr. Marcos Antonio de Macedo encontrada .no
espolio do Dr. Fernando Halfeld, sobre a canalisação entre
o S. Francisco e o Jaguaribe. Essa carta lhe .foi offere-
cida pelo Dr. Domingos Jaguaribe.

'.VSft'
%'m

Sessão em 31 de Agosto de 1807.

Expediente. Carta do acadêmico Rodrigues de Car-j
valho communicando retirar-se para a Cidade de Ma-;
manguape, Estado da-Parahyba; Direccion de Estadistica
General, Comercio Exterior y Movimento de Navegation
de la Republica Oriental dei Uruguay, offerecido pelo-
acadêmico Arthur Montenegro; Relatório apresentado ad
Ex.mo Sr. Cons.0 Luiz Vianna, governador da Bahia, peloj
Secretario do Estado Dr. Satyro Dias. [

* Os acadêmicos Pedro de Queiroz, Guilherme Stu-j
dart e Arthur Montenegro apresentam uma indicação
propondo para sócios correspondentes os Snrs. Eng.°
João José de Castro, Dr. Pedro M. Riviere, Dr. Fran-
cisco Bauzá, Mariano A. Felliza, Dr. Victorino A. Sa-
cramento Blake e Dr. Antonio da Cunha Barbosa. A
proposta foi enviada á Commissão respectiva para einit-
tir parecer. ,Y ' ' 

_• • , -J.
O acadêmico Arthur Montenegro le uma noticia b%
V. .-.>..••'¦• •. ¦ • í
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iluògraphica sobre D. Alberto Membreno, ultimamente"^Éta sócio correspondente da Academia.
; 0 acadetnico Dr. Guilherme Studart lê parte de

|f| carta, inédita, de Martim Soares Moreno, de 1616,
i^l encerra curiosas informações de alto valor histórico

,fcí00fci;é. o' Ceará. ¦ ¦ WyiKK&K KKlK '¦'-yy, 
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Iessão em 14 de Setembro de 1897.

íilagl

II

^f^j^expediente. Carta do acadêmico Dr. Ed. Salgado
^HpmWcando sua retirada para o Rio de Janeiro; Ja-
pmrêfé n.os 31, 32 e 33; Escola de Direito, Recife, n.° 1,

K-llevist^ do Conselho Central da Sociedade de S. Vicente
AÚ J%ulo do Ceará, n.° de Julho e Agosto, Rio Negro,

Mm. 
' 
éf* ^"^ ^^ae Manaus, offerecidos pelas respectivas redacções; Carta

[yy<mto^aI do Ex.mo Snr. D. Joaquim José Vieira, publi-fc tando as decisões da Inquisição Romana na causa dos
*es do Joaseiro.

Commissão de admissão apresenta parecer opi-
ànd<5 pela admissão dos Snrs. Eng.0 João José de Cas-"

í ro, Rr. Pedro M. Riviere, Dr. Francisco Bauzá, Mariano
AfcP^lliza, Dr. A. Victorino A. Sacramento Blake e Dr.
''^ffp) da Cunha Barbosa, propostos para sócios cor-
rasp^ndentes da Academia.

porrido o escrutínio, o parecer é approvado pornaniinidade e o 1.° secretario fica incumbido de fazer
sr%pectivas communicações.

t) Snr. presidente propõe ao estudo e apreciação
5a <%a as duas seguintes questões:

\.° Como resolver a questão da água potável em
OTtajeza? Importância da questão sob o aspecto hy-i,

•A iv
»..'V

¦ ¦/,.>

¦• • J *m - ¦. »> w..Oift^. As medidas aconselhadas pelos que do assumpto
t^m oecupado na imprensa. O papel do governo es-fMM ou provincial e as tentativas feitas para resolver

fc;wiestão.
i j 2.° Como conciliar os direitos adqueridos dos func-"Rarios (Art. 124 da Constituição do Estado) com as
iSjkricções impostas no Art. 141 da mesma Constituição?¦to outros termos: Um Artigo da Constituiç !:> p\ 1 í
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teRE vista te:-'';; :;:te;;tete ;/;'¦; '¦. - , . - tel

termos vagos ou claros annuilar principios geraesg';
rantidores de direitos indivictüaes, como os que a Gte^
tituhjão Estadoal do Ceará consagra no Art. 124 a|^| •

gurando a hão retroactividade das leis? As dispositetete-
UmitatiVas do artigo 141 desta Constituição (os r<^
mados, aposentados ou jubilados, que exercerem o|||;
ceitarem empregos remunerados, optarão pelos %$$m.
mentos da reforma, aposentadoria ou .. jubilaçao, q.i|t|
do emprego V não derroga formalmente o Vtmmw
artigo 11, n> 3, da Constituição Federal, quandc' * i!te
aos Estados o direito de.prescreverem leis retroa^^
Assignado Thomaz Pompeu. .....;.'.-

Ãs Questões foram enviadas a l.a e 2.a Comete _
para darem parecer. . te,

O acadêmico Arthur Montenegro apresenta fite^>
uma parte de sua preciosa Collecção de r«|Wgl^
vultos salientes da Guerra do "'Paraguay brazf^ ;
Orientaes, Argentinos e Paraguayos.te- --¦ J te; ;te :

r te- '-te*te : -V' •.."-' •' ' ..... .. (te.te ¦. •

•Sess

•

O-íí8...de Seteinl)i'9 <íc 189";?ão em a
-. " " ¦ '.' '/• 

te" ¦'¦'¦ ¦"¦-¦¦-'' - .'¦¦'-•¦¦. ,.-¦•':... '¦ ' 
,.'.' '/. "\,""te 

te *¦¦','¦ ... ' ' 
TtV 

" -'
"¦"¦,__ ¦":' .te.:"- tete.;,'-. tete -... te.. te»ftete

!:' Expediente. Congresso Acadêmico, Recife, e te/o|Nfete;
cie Manaus, offerecidos pelas respectivas redacçoes> -^
feíonò da Sociedade de S. Vicente de Paulo Po^;-
correspondente a 1896, offerecido pelo Dr. G. btuc^1

terminada a leitura do expediente, o 1.,° teSèçí™^'.
declara ter feito as precisas communicações aos ||»
correspondentes, ultimamente eleitos. O mesmo^s^;
que se insira ma acta da presente sessão um y«te|
pèzar pela morte do illustre medico e litterato S|pp#;
Martins, 0 que foi unanimemente approvado. te*

Ò acadêmico H. Theberge procede á leitura dte1 te
trabalho em forma de representação ao Governo Fe^p
a, propósito do pernicioso habito da devastação das' nn1!íj,í
no Paiz. ',.,-./. . te . .-. ¦_¦

Em seguida, o acadêmico Pedro de Queiroz protete-
1 leitura de um trabalho critico, que pretende pub?///

'te te'""" .te '...
isflIII§

'te » ', .--«v. . " •>,,

•' ::'te;

Wy''./-'tete.

'ite te;'.tv
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na Revista, a respeito dos dous últimos livros de historia'"_§ÉI 
ltíme pêlo consocio Guilherme Studart

leio acadêmico Farias Brito são apresentadas a
estuí) é discussão as -seguintes questões: 1.° Q universo,
tal como se manifesta á consciência, e admittindo-se que
cohstítue um todo orgânico, tem consciência de que

é'"?, I# . 7.:"7'^'7 77,:" .
2v a moral do interesse pode ser transportada do

oontode vista individual para o ponto de vista collectivo
sem • a intervenção d'um principio superior ? Assignado
Farias Brito. 7 n. '._,. "w

O Snr. Presidente, de accordo com os Estatutos,
distribuiu ditas questões a 8.a Commissão. :

exisiq

¦ .,. <.'• «v"7

Iff. '¦ ¦ ¦ >k-7

èessá© csn 10 de Outubro de 1807.

.: Exped^nte. A Tuba, Jaguaribe, Rio Negro, Con-
¦gresso Acadêmico, do Recife,'Oito de Setembro,, de Natal,
offerecido pelas respectivas Redacções; Revista cio Ins-
tinto Archeologico e Geographico Pernambucano n.° "50;

Um ponto importante da historia do Ceará, monographia
offoiftcida e dedicada á Academia Cearense pelo autor
Snr. ijuiz Januário Lamartine Nogueira. Mandou-se agra-
/] a .* p r p ar clu v ar •

x O acadêmico G. Studart communica haver trans-
• mittklo para Lisboa com endereço ao Snr. Cons.0 Manoel

Bento de Souza a resolução tomada em sessão de 28
de Setembro de ficar inserida na acta um voto de pesar
pelo'¦'fallecimento do Professor Dr. Sousa Martins.
7 77 acadêmico H Theberge proségue na leitura de
seu trabalho sobre as vantagens da conservação das

"7 ¦- •¦ *

v O acadêmico G. Studart a propósito do Boletim n.°
60-7° da .Sotieté" B.reton. e de Geographie, e da Societé
des Americanistes, recentemente fundada em Paris, expõe
é estada as opiniões de Henri Cordier e G. Schlegel
sobre a theoria de ser o Foüsang a actual America.

O mesmo apresenta á Academia uma preciosa cartaS.
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ttâàuscripta, de 1728, que faz parte de siia CoíléaçâQvlf
documentos históricos, a qual demonstra a saciedade <i;m
o rio Vicente Pinzòn, do Tratado de Utrecht, é o aç|i||

Ova nock
Ó Snr. Presidente agradece á presença do illustre

botânico Suisso o Snr. Dr. Jacques Huber.
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Expediente. Memória apresentada á Ia Direccion 07
neral de Instrüccion TPublica por Don Urbano Clra
carro; Ensayo critico sobre las Obras Poéticas de 0?e
gario V; Andrade, offerecido pelo autor Snr. Jacob lar

Republica Oriental dei Uruguay e 2 Boletim Deni-x
gráficos enviados pelo sócio correspondente «Snr. 1)7
Pedro Riviere% 7 . 7 8

0 1.° secretario apresenta officios dos bn s. J^ .0
Ignacio Garmendia! Francisco Segui, Mariano P lliza s
Antonio; Cunha Barbosa agradecendo o titulo do soí: 10
correspondente e offerecendo seus serviços.

O acadêmico Drumond da Costa apresenta um >o-
tographo de José de Alencar com relação a, Oliveira
Sobrinho. ^iiKSI Wê 'SSBlf -1

O acadêmico Arthuf Montenegro lê trechos de j$g
versas cartas de alguns dos sócios correspondentes «o-
centemente eleitos bastante honrosas á Academia. 7

1 Ò acadêmico G. Studart communica ter recebido do
Ex.m0 Snr. Ministro dos Negócios do Exterior um tel?-

' *ê0n^~ ^"1 • I, .r- .-¦

gramma pedindo com empenho a remessa de uma copia.
authentica do Mappa sobre d Contestado Franco-Brazileir
de que se oecupou na ultima sessão e acerescenta q
no vapor de hontem lemettera não só aquelle precióüo
documento como egualmente duas cartas, tambem
1728 e dé valor para a questão, sendo uma do Getien
d'Orvillier, governador de Cayenna, a Alexandre de ||%
za Freire, governador do Pará, e a outra deste govè
nador «o KeWe Portugal.
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Cessão cm 23 ae Novembro de 1897.

, Expediente. Jagwmbe, Ék Negro, laboro. 4o lüo
Slaiii eiÜliü^ da Academia de Medicina do
Mo de Janeiro tomo 12 P 4 e Revista dos Tnbunaes,
2 Bahia, anno W vol. B n.° 1 offerecidos^pelas res-
llÉvás redacções; 31 Oomemo n.° 16 e Oito de Setembro,
le^atal, offerecidos pelo Dr. G. Studart; Discurso pro-
nunclado pelo Governador de Alagoas, Dr: Manuel José
Se em 15 de Novembro de 1897 e por elte offerecido,

' Os acadêmicos Pedro de Queiroz, Guilherme Stu-
dárt H Théberge e Arthur Montenegro apresentam uma
indicação propondo para Membros Correspondentes da
Sdemia os Snrs. Cons.' Tristão de Alencar Aranpe e
Henrique Raffard, domicüiados na Capital Federal.

A proposta foi enviada á respectiva Commissão.
te O ketóemico H. Théberge lê a biographia de seu

pae, o Di! Pedro Théberge, de grata memória ao Ceará.
. '**s-*ite '"te-tete ¦'•¦•«' '

Sessão em 
"T de Dezembro de te|£97

. Expediente. Officios de 19 de Outubro^e Teofilo
Rodriguez (Caracas), de 17 de Outubro de Manoel Lan-
farta Rosales (Caracas), de 20 de Outubro de Pedro M
Riviere (Montevidéo) e de 4 de Novembro de Carlos
Gaeini (San José de Costa Rica) agradecendo o titulo
de sócio correspondente e offerecendo seus serviços á
Academia; Officio de 6 de Novembro do Instituto His-
torico e Geographico de S. Paulo communicando os
nomes dos seus Directores empossados a 1-, Ckromos.
Pvro de versos offerecido pelo Autor o Snr. Francisco-
Silverio, do Centro Litterario; n.08 6 e 7. amm,2. do
Congresso Acadêmico áo Recife, n." 45, 46 47 e 48; do
Jdgmribe, e n.- 115 a 121 e 123 a 134 4o Bto Negro
oferecidos pelas respectivas Redacções; Quatro Mono-
graphias sob os titulos Os Grés Eólios de Fernando de
Noronha [Branner], Inscripções em rochedos4o Brazil
(Branner e Hart), Geologia de FernandOT de Noronha
ÍBranner] offerecidos pelo traductor Dr. João Baptista
Eegueks. Costa. Mandou-se archivar e fti^ecer.
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II Kovembro, »" 47, « |fte59 É^^/lJÊ!

SU?^liiíiiiiiiiiaâ festas feitas uo Rio #7
|lf à AdriÉi de Gerlache e seus companheiros díf
Expedição Belga ao Polo Antarcticp. 7' A Commââo encarregada de dar parecer soor| as
pwmòstas dos Snrs. Tristão de Alencar«r Araripe' e Hen-
SeteRalrd para sócios correspondentes opina íwèm
íl» pela admissão, é séhdo o parecer submetüdo *
^ é a&rovado por unanimidade. Mandou-se expedir
aS competentes communicações. v -,; i n c,„.

É¦ «PÉ1 Í úm dôs trabalhos o Ir. 
| |||

dart oceupou a cteienção dã casa reconstitmndo co a

historia- de Brazil até hoje adu terado Kefcre-f «o
filaí da rebelliãb dos Negros dos Palma res. $ 701 ente
ql o 2ombi'e os principaes dos Panmres; jendo-se
perdidos, atiraram-se do cimo de uma oolhía preíermdo a
Lrte á escravidão; os documentos encontrados pelo Dr.
Studart déstroem tal lenda, si bem que-não retiram dos
vencidos da Serra da Barriga a aureola de -valentes e
ousados como os que mais .0 forem. Um delles e uma
Carta Regia dé 25 de Agosto de 1696 a Caetano M
Mé» de Castro approvándo o perdão concçdidoteto pu-
lào^#te ^raiioou b Zombi e que: sem isso sofreria^
mé#ío ÍÉl§§ inffingido a sèas companheiros dj rebe -
dia; e áCtOSi criminosos; um outro ,é uma Carta itegia de

-W de m^o de 1698 ao Provedor da Fazenda, geal
cottffiutíicánd^lhe amereê de 50$000 feita a, AndreFur-
m> ã Mendonça, Capitão de uma Companhia do lerço
dotf«ulis# êm consideração (textual) de concorrer na

í ¦ sMÍSSÉ, Í*%ef tâ°rt° e cortado a cabeça d um negro
ÈmW intitula* Mey dos Negros dos Palmares. _

^^Citidà aí exposição do Br. Studaft, o bnr. Fre-
sÉênl» lembra que' entrando-se nas ferias do costume, a
^í|Wíircilebràrisua l.a sessão ordinária na l.a terça-
j^;^eFé#reiro vindouro.
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Y Defficit como do tomo II
Pago a José Henriques Does. n.os 51*

52. 53, 54,. 56. 58, 62, 63, 66^ 67, 68 e 69
?Y Pago 'a Companhia do Saz #pçs>i. Pv^^m^ií v ???
^P; 59' ^0^ "64, 65, 70, 71 i *.?:, Y ;ftY4' ::-T. ^áliíte^iBiwUü. V«/., w, vrxj ^V5 ,v?. ^''.--••'?'*rt.-A'^'-*';';'•-¦¦•' S>mHÍ'kfÜ [\\ * • . , ¦
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