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TRATADO DE MEDICINA.

PRIMEIRA PARTE·

Aguas de Ualdas elD Minas, situacão e
dcleixo elD que se achão, suas' vir
tudes salutiferas, J-egras a obsel-var
no seu liSO.

Ao sul de Minas, nas extremas com a prOVillCIa de S. Paulo,
existem tres nascentes de agua ulfLlro a , da quaes o povo
exagera o gráo de calor por não comprehender as dirrerentes
causas que se lígão, e concorrem para producção de certos
phenomenos: o cheiro destas agua é forte, e contém gazes
excitante que por si mais do que pelo calor concorrem para
aquecer o corpo, e avermelbar a pelle, estas aguas são simul
taneamente saponacias e por esse motivo, ou pelo az de que
abundão dissolvem rapidamente as materias oleosas e glutinosas
do corpo,'e á e ta circumstancia é que attribuo depennarem uma
gallinha com a mesma facilidade com que se depenna pela emersão
na agua- fervente; notei porém que a ave depennada nas agua
d Caldas encrostava a pelle; e tas agnas em menos de oito
minutos produzem abundante transpiração e um certo griÍo de
flsfixiação e por isso poucas são as pes oas que resistem ao
banhos pormai de dez minutos; a cr Jnça popular é de que ellas
só utilisão no curativo de sarna rheumatismo e entrevamento;
porém por informaçõe que obtive, soube de muitos curat~vos de.
dilferentes enfermidades e entre estes a de quebradurll, _operado
este curativo em dous sujeitos que della fizerão prolongado uso
para fins differentes' e como em medicina só creio que ha um
para tudo unível' aI, isto é, a hydrosupathia, por i so admitto
romo certo e cerli imo que:l. agna. rle Calrl:1s . ão 111~1~i~~9 .. 12
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para rodas ou q\lasl toda' as cJ1fel'midalles. ü 'ú a:; difficuldade:
l~onsistem cm fazCl' delta uso com hygienc adequada, e pejo meno .
ella servirá de um auxiliar poderoso para o aproreitamento d
outros especificos medicamentoso'; os animaes cavalares e
muares bebem-na com a mesma ayidez como a agua com sal.
tendo eu um animal que affrontava congeturei que seria util
para o curativo fazel-o beber da agua; e de facto consegui com
pleto curativo, e tanto que ainda conservo esse animal que estava
clisposto a vendei-o por qualquer bagatella; quando cheguei aos
poços comprei uma grande porção de gaUinha. a um visinho que'
se queixava de estarem morrendo de peste fulminante, e em
menos de duas semanas perdeu elle todas as gaUinhas; disto se
deve colligir que já naturalmente vinhão affectadas do humor
morbifico as que comprei, denas não perdi nenhuma, e attribuo
a que foi i "0 devido o não beberem de outra agua em razão do
corrêgo ser mui profundo, e as arruas sulfurosas serem as mais
~ontiguas ao aposento, e dentro cm pouco nutrirão, o que tam
bem attribuo ser effeito do uso da agua.

Estas aglJas nascem junto á banqueta de um grande corrego
que se despenha das alcantiladas serras, entre as quae estão
as aguas situadas; o dois poço de que se faz uso ílcão ao sul,
e um outro existe, egundo fui informado, ao noroeste' c por
tanto é minha convicção que os mananciaes dos doi' poços
atravessao das montanhas do noroeste por baixo do carrego ca
11alisadas pelo estivamento dos rochedos que existem em todo
alveo do corrêgo, o qual é bordado nas margens por uma con
tinuada lingueta de floresta e de pinheiraes, e por isso as a/Õ1J3S
do corrêgo são frigidissimas' as serra e montanhas são abun
dantes em pedra de ferro, e junto aos poços creio que a pedreira
existente é toda calcarea, e supondo ter sido en o primeir oque
fiz esta descoberta infeliz, que me ia custandQ a vida, e que
veria a conferir o padrão de verdadeiros propheta a muito
idadãos da villa de Caldas que me tinMo vaticinado a morte

como infalJivel se eu teimasse em fazer uso de taes aguas, prin
cipalmente do vigario cid fregilezia, que por affeição para OOJl1
migo e por sua bondade me assegurou repetidas vezes, em con
solação e allivio do mal imminente, que me havia de sepultar
com toda caridade e com todo o ex.plendor· deixando algumas
vezes entrever o gratuito de eu obsequio, o que para rrüm de
veria er sem duvida objecto ou circumstancia de grande allivio
e interesse; mas estando eu na incerteza de que meus testa
menteiros e herdeiros se portassem cuidadosos em me commu
nicar a agradavel noticia do cumprimento da promessa uo en
terro gratuito, julguei mais acertado a pôr embargos p:Jra que
não obtivessem a confirmação de verdadeiros prophetas os f:J
laes \'aticinadores c nem se pozesse ::i prova a generosidade uo
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parocho, e com hydrosupathia consegui salvar-me das garras da
Parca, e as cireum taneias deste facto mencionarei adiante.

O fim que me determinou a dirigir aos poços, foi para v~r se
r m o uso das aguas atalhava os progres os da paralysia e da
ophtalmia; quanto á para1ysia, quasi todos forão unanimes em
assegurar (e não cm fundamento) que eUa em vez de melhorar
augmentaria ; no primeiros tres àias porém senti :mgmentar-se
me appetencia c com a grande transpiração apercebi-me de al
gumas melhor;] na s n. U)iliàade; estes melhoramentos forão de
pequena dura, talvez em razão de fazer exces ivo uso dos banho,
pois não havia dia em qu!' deixas e de banl1ar-me tres vezes;
porém minha prinr.ipal <lJljJrr.hensão foi que a causa de oi'frerum
tmpor, Ullla dOI'Illr.r;encia incommoc1<:t c irritativa nos membros
do corro pro inha lIa ab orpç.ão da materia saponacia e gazosa
ua agua, e para remediar e t, inconveniente determinei com feliz
resultado precrclrr os banhos frios aos quentes, para que os
póros do corpo j:'l fos e1n l'f'pletos ela quantidade de liquido
absorrivel, e q11e assim nada on pouco poderião ab 01''1'01' do liqui
do sulphuroso. Porl:mto, antes de entrar nos banhos quent'es ia
banhar-me no cOl'J'egn, e demor, va-me sempre de um quarto a
meia hora neste banho unirel'sill ele agua corrente, e não reser
vava apropria caheça. e em ::>cguida mettia-me no banbo quente,
e de então por dianta podia uernorar-me no mesmo o espaço de
quinze e mais minlltos sem soITrer tanto os eífeitos da as
phyxia, tontura e pro tração, e com este methodo experimentei
logo grandes melhol'a em todos os meus incommodo , de sorte
que me sentia com forç,as para dar todos os dias dous pas eio'
de quarto de meia legua com sapatos atamancados, e por broco
toz, e muitas vezes sem levar guia, grande era o m~u contento, c
por isso passei a 10mar banhos quatro ou cinco vezes por dia,
que erão mais prolongados: um 1 rço elo clia con umia privatin
mente na operação dos banhos; regularmente mudava doze canú
sas por d'ia, isto em razão de que uso de camisa induplicata, lIma
de algodão americano imitando o feitio da de nan lIa, e julgo
superior por absonerem melbor O suor e limpar o sebacio do
corpo, e não squentar a pelle tanto como a lãa etc. et . Aconse
lho portanto, aos que usão de duas cami a a que prefirão as de
algodão e acbarão mais commodas, mai util e economicas, já pelo
menor preço da fazenda, e já por sua maior duração.

Ao anoitecer, segundo minba lembrança, do dia 213 ou 27 de Ju
nho, tendo largamente jantado das oito para as nove 110ra da
noite soffri alguns arrepiamentos e calafrios, determinei por i so
tomar um banho quente sem preceder o banho frio' chegando ao
poço não tirei as camisa. e nem o collele e rodaque, e suspen
(lendo-os com um lenço por amarradilhn entrei no banho, porém
u posição de co I'C me scnrlll incommo!l" "(lNli 111ll:! peflra [lara
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sobre ella entar-me' foi-me ministrada uma pedra lue linha
servido em fogão de passageiros, sentando-me nella ex.perimentei
um calor incommodo, fiz uma evolução, e sentei-me obre a coi
xa lateral da perna; porém percebendo que a pedra se de 
mancbava e augmentava de calor, abandonei-a, retirei-me para a
extremidade do poço aonde pouco demorei-me, entrei no leito
bem incommodado e olIrendo uma transpiração mais extraor
dinaria que das outras vezes; cahi em um omno febricitante,
accordei a uma hora da noite, conheci então que estava queima
do, e logo attingi que me tinha sentado em pedra de cal, e a ob
servação posterior confirmou a exactidão da minha conjectura;
forão tão profundas as hagas que só no fim de vinte dias ca
hirão a' pelle e carnes tostada', apezar de ODservar sobre a
ferida folha para manter a humidade' experimentei accessos
de convulsões que e repetíão tres -rezes a (lia, gangrena e
todos os mais incommodo accessorios; pude por esta occasião
confirmar-me na observação dos bons effeitos d3. byclrosupatbia,
bebia em cada accesso de doze a dezoito tigellas de :Jgua morna,
respirava o vapor de agua fervente, e com isto cessava o accesso
das convulõ es, e o uso da agua sulpburosa era mais proveitoso
de que o de vinagre PÇra extinguir o halito fedorento da g:Jn
grena. Foi-me necessario interromper o uso dos bànllOS, e ó no
fim de tres mezes arei das cbagas; a grande quantidade de pu
deveria necessariamente concorrer para o meu enfraquecimento,
e a este fatal acontecimento attribuo não ter tirado o esperado
effeito do uso dos banho .

Notei que era boa a agua para carie dos dentes, para curar as
dôres dos mesmo e tirar o máo halito. Informando-se-me que
que ella esgotava as forças em razão dos exc s ivos suores que
promovião e que produzião irritação, e que tinhão sido rataes a
muitas pe soas; conjecturei que isto neces ariamente havia de
proceder de diminuir-se excessivamente o humor lymphactico e
dar-se esse desequilibrio que deve haver entre os fluidos,
porque se ao sangue, se aos demais fluidos falta quantidade
de agua necessaria, se tornão crassos menos iluentes, e por
con eguinte mais inflammaveis, accrimonio os, e que disto
procedia a irritação, porém antevi que preveniria esse inconve
niente bebendo ante de entrar para os banhos quantidade de
co imento de salsaparrilha, ou de bardana gramma, e sassafraz
ou mesmo agua simples, porque já não se poria a natureza nessa
elaboração forçada para se conseguir uma trmlspiração benigna
e sem diminuir as forças' fiz a todos da minba comitiva adopta
rem esta cautella, e sendo essas pessoas em numero de nove,
nenhuma dellas se teve de lastimar dos phenomenos propa
lados pela voz do povo; cinco pessoas da minha comitiva
fizerão frequente li o da' agllas; notei que erão proveito 'as
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ig'lIalmClllc em alguns incommouos 00 csiomago, hebcnuo-se
alguns golle .

O nos o corpo está na razão de qualquer roupa, é preciso que
a :latureza na sua elaboração consiga o ]av~torio interno e ex
terno de todas as sua partes minima ; porém a natureza aban
donada ás suas proprias forças, se ha desequilibrio no machinis
mo universal ou em algum orgão especial, obstrue-se, paralisa-se,
difficulta- e esse lavatorio, que tem de espurgar as materias bete
rogeneas, e ni to consiste, ou disto resulta aquillo a que e chama
enfermidade; por tanto com agua bebida agua aspirada em -ra
por, agua em banhos se consegue refazer asmaterias crassas e he
terogeneas; desobstruir os vasos secretorios, e conseguir-se um.
]avatorio perfeito como conseguem as lavadeiras com a roupa, na
qual empregão o sabão, os saes vegetaes, e outros ingredientes só
para facilitar e coadjuvar a acçâo dissolvente da agua, e portanto
os medicamentos bemetico , purgativos, e quaesquer outros
tendem directa ou indirectamente il conseguir esse lava torio, e sa
desobstrucção de vasos para e obler a purHicação dos humores
c o equilbrio das funcções arumaes.

Emf.im. com agua se livra a impureza do corpo, se extingue o
peceado original, se apagão os peccados veniaes, e se afugenta o
demonio; sigamo os preceitos do nos o Divino 1\1estre, e amal
diçoado seja todo ac!"uelle Escu]apio que por seus interesses, 01'
gulbo e egoismo, quizer c·ontestar a verdade desta doutrina;
o verdadeiro especifico entre todas as enfermidades é a agua,
seja eHa a botica da Naçâo Brasileira; e o regi tro do obitos di
mimúril em mai de dous terços.

Senhores Medicos, mais de vinte de vos os companheiros me
r1eixárão nas bordas da sepultura, abandonado, e abandonan
(lo-os consegui salvar-me com vida mediante os meus proprios
recurso, c reflectindo sobre os remedio de que me er,i, co
nbeço que a principal virtude des es remedio consistia na agua;
e portanto consenti-me qlle metta a mão na seára alheia, por
que não estais illesos desse crime, e não deve apedrejar (lu m
merece ser apedrejado; o qne sinto é ter bem tarde me libertado
do jugo e da escravidão a que por tanto tempo e tive ujeito.

Portanto para Ó u o dos banhos de Caldas duas cautellas ao
menos e deve empregar: - preceder os banhos de agua com
mum fria, ou quente, e beber quantidade de cosimento mai
convinhavel á pessoa, ou me mo agua simples; porém para as
pessoas que so[rerem de sypbilis o cosimento de salsaparrilba,
do sassafraz serão os mais convenientes.

Quando cbguei ao poços tive por habitação um palacete dos
mais memoravei que ali se tinbão construido durante os dez
annos mais proximos· esse palacete consistia em um rancbo com
trint:t c cinco palmos de comprimento, "Vinte e cinco de largura
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nas porla' erão de esteira, tinha uma divisão. uas parellc<
barreada adelgassadamenle, «eu tecto ele capim escasso, po
rém o meu quarto era forrado com esteira; junto a este rancJ10
havia uma cosinha mais ou menos soHrivel; avaliai que taes ~e

rião as ouLras choças! Portanto bem e póde colligir os IIl
commodos e privações que tem de supporlar os que se dirigem
a fazer uso de Laes aguas e que proveito poderão tirar expos
tos a todas inclemencias, e privados de todos os recur os, por
que a povoação de Caldas fica a di tancia de quatro leguas e
meia, e o siLia do Sr. Capitão Joaquim Bernardes da Costa Jun
queira a distancia de mai de legua e meia: - algumas outras
habitaçees existem mais ou menos á mesma distancia, porém
miseraveis; pelos poços tran itão passageiros que se dirigem á
Casa Branca, Franca, etc., etc. Alguns passageiros por malevo
lencia lanção fogo ás choças, e outros o fazem pelo espirito cari
doso de obstar o uso de uma agua que a can iderão nociva á
saude.

Collijo que o principal manancial da agua surge no alveo do cor
rêgo, porque na distancia de quatro curtos passos dos poços em
uma volta do caminho sente-se muito maior cheiro sulphuroso do
que no proprios poços, isLo na descida do corrêgo· e não era
passiveI que se désse um tal phenomeno a não ser certa esta con
jectura; um dos dous poços que está mais bem pensado é esti
vado de tabões, assim no centro como nos lados, e a coberta de
capim ou de ramos· o outro poço apenas tem alguma estiva de

'páo; e por isso é lodoso e imnl1ll1do, abunda nestas paragens a
caça de penna e de cabel1o; ao descer do carrego existe uma
vasLa planicie que me pareceu pitoresca (não o assegurQ, porque
já a minha vista era bastantemente defeituosa), as aguas do cor
rêgo são faceis de canali ar-se, e de e irrigar com el1as vastis
simo terreno; abunda nesses lugares o barro p1'oprio para olaria;
existe abundancia de taquara em alguns mattos; estas aguas são
muito concorridas de Agosto até fins de Outubro.: porém estes
lugares são muito affecLados da geada., mas el1a ó cahe nos var
gedos; durante o tres mezes que estive nestes lugares, creio que
não chegou a vinte dÍ'ls o numero daque11es em que não cahio
geada.

erá conveniente, será decoroso ao Governo Geral, e ao Gover
no Provincial a continuação deste abandono, deste deleixo? t I
:-:lenhore. Deputado.' elo 'Rio e de S. Paulo, lembrai-vos de que
as pessoas que mais concorrem a estas aguas pertencem ás duas
provincias, porque Santo da terra não faz milagre; concedei uma
ou duas loterias para com o produeto de11as desapropriar-se tres
quartos de legua em quadro afim de se estabelecer uma povoa
lião regular nestes lugares: o maximo dessa desapropriação de
terreno em razão de ua qualidade inferior, a simpara pa laf1em,
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('()mo para agricultura, creio que não deverá exceder de quatro a
, seis conto', porém admittindo que pela bonomia dos louvado

seja elevado ao valor de dez contos, ainda assim a sobra do pro
d cto liquido chegará para estabelecer-se um bom engenho de
serraria e duas olarias, forno de queimar cal, um descaroçador
para algodão, e alguns ranchos, ou casas de romeiros; e com
estes estabelecimentos tereis lancado as bases de uma florecente
povoação; porque em alguns Cal)ÕeS contíguos existem madeiras
de lei, e nos terrenos ha canteiros de boa terra para agricultura;
com taes estabelecimentos removereis todas as difficuldades com
que luctão os particulares na construcção de edificios; attenda o
Governo, attenda o Corpo Legislativo á humilde supplica de um
Mineiro.

Tal era o deleixo em que estavão os dous poços quando che
guei, que se achavão olrcumdados de um brejaJ mais ou menos
com o diametro de seis a dez braças, e tinha- e de passar por
uma estiva de taboas mal seguras o brejaI assás fedorento. Para
deixar alguns vestígios de minha estada naquelles lugares, fiz
at1.errar o dito brejal, macadamisei-o com pedras, e creio que
esse melhoramento perdurará para sempre: bem que não fosse
aperfeiçoado por falta de pedreiros, e porqne a minha pouca vis
ta não me consentia ser bom direct.or.

Para apressar-se a prosperidade material e o augmento da
nova população, se deveria pôr á disposição da mesma alguns
arados, e outros instrumento de agricultura, e e tabelecer-se
um moinho do systema mais aperfeiçoado, e descaroçoador de mi
lho; o que seria de muita vantagem para os numerosos viajante
que por ali t.ransitão.

Virtudes da agua e Rlnanehoa pOJo que
opéra o cu.oativo de todas ou quasi
~odas as enfe.o.nida(leso

A cxperienoia mostra que, apenas se propalla a noticia de que
este ou aquelle lll~ Jancial de agua fez algum cnrativo, immedia
tamente amue grande romaria de enfermos para fazerem uso
desse medicamento espontaneo da natureza,que a mór parte das
vezes não contém principio algum especial, não passando de
agua ordinaria e commum, e suas virtudes são inventadas de
proposito por embusteiros ou por ignorantes gue para si tomão
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r,om maravilho o lualquer circ.unrtancia relalivamenLc ao lugal'
da nascença, ao grúo ue có\lor, côr, etc., e ua imaginação lhe
sugere a ex.istencia ue virtudes especiaes; outros emfim porque
obtiverão a cura ou allivio de seus incommodos devido ao COh
curso de circul11stancias estranhas ao uso das aguas; entretallto
á ellas só attribuem o milagre do curativo: sim, é innegavel
que a natureza abandonada a si me ma faz e forç,os para se
regenerar e descartar da materia mOl'bifiéa, e qu muito curati
vos e obtem pela acção do tempo, ou do curso indicado pelas 1 is
physicas que regem o mecanismo animal e o' rnecani 'mo vegetal,
e a metade dos louros di tribuidos aos. 1"0' E culapio~ não são
senão louros roubados aos tres verdadeiros Hypocrate : a ção chi
tempo, acção da natureza externa da nalur za interna, isto ~.

constitutiva ou mecanica. Por isso, depois de muitas de epçõ s
para certo incommodos, quando e me aconselhara a que fizes
se u o de remedios, re pondia cu: - com chá de bom t mpo c de
bastante tempo conto que hei de me restabelecer do incommodo
actual-, e de facto assim que ces an o tempo ill\'ernoso prÍlI
cipiava logo a melhorar, echegava a obter completo restabeleci
mento, sempre que se tinba decorrido tempo necessario para qu
a natureza conseguisse o de~cartamento, i to é, a ecreção da nw
teria morbifica. Em muitas enfermidade faz mais conta ugeitar
se a este meio do que aos remedios heroico da medic'iná" ou a
eus paliativos e espectantes, que a mór parte das "ezes são bons

coadjuvadore do. progressos da enfermidade, ou de que ella
venha a degenerar em outras especies de peior caracter e de ter
rivei con eCfucncias.

Esta ob el'vaçâo é applicavel a todos os individuos ; nas cidades
em que abundão os medicos o numero da mortalidade talvez não
"eja inferior proporcionalmente á daquelles lugares em que o povo
não se occorre á medicina.

Multos medicos attribuem os melhoramentos dos enfermos du
rante o uso das aguas thermaes e não thermaes só ao concurso
das seguintes circumstancia : á fé e esperança dos doentes, á mu
dança de ar, á boa sociedade e á maior limpeza no vestuario'
porém, bem que o concurso destas causas muito devão influir no
melhoramento dos incommodos, comtudo eu asseguro, e posso
assegurar com toda a certeza, de que as curas obtidas de muitas e
variadas enfermidades ão devidas ao grande uso que fazem ex
terna e internamente das aguas, e a grande abundancia que bebem
ou seja a agua thermal ou simplesmente pota .1 produz na natu
reza os benignos effeitos que passo a enumeral: 1°, dissolvem a
bilis e quaesquer outros residuos que se apegão ás paredes do
estomago e dos intestinos; a limpeza é a primeira condição para
fazer de apparecer os miasmas infectos e nocivos á saude; 2°,
ilhranc1Iio o calor e acalmão a irrritar"ão c10s intestinos, c por <:011-
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s guinte das mais visceras e de todo o systema ou congregado de
partes quo constituem o corpo animal, porque todas as partes do
corpo e tão media ta e immediatamente na dependencia uma das
o'ltra , e disto resul ta que as lesões externas reagem sobre o in
terno e sobre tDdo o systema; porém a lesão do interno é em
regra de mai,or import:mcia e consequencias para as partes exter
nas, porque as nossas visceras internas são as rodas que consti
tuem o movimento e acção de todo o machinismo, principalmente
o estomago, por er elle o fornecedor dos aUmentos para os dis
pendias e consumo da natureza; 3°, sendo a aglla bebida em
grande quantidade, percorre todos os ductos e conductos do corpo
animal, e pelos vasos secretarias torna a sahir levando comsigo as
materias salinosas, sebacias e acrimoniosas, as quaes por afrou
xamento na acção do mecanismo, por incrassamento se deL'{ão
apegar ás paredes dos vasos pelos quaes deverião ser expellidas,
porém dissolvidas pela agua e augmentando esta, a elasticidade
dos póros obra com força induplicata para expellir as materias
heLerogeneas, para desobstruir os vasos entupidos e restituir-lhes
acção e movimento espansivo e compressivo; eé desta arte que a
agua é só por si o primeiro e mais importante especifico contra
todas as enfermidades, e quasi sempre os outros rrabados medica
mentos roubão a gloria que só, ou na sua maior parte, devia per
tencer á agua, pois é bem sabido que as pilulas, pastilhas, elec
tuari@ , farinhas, elixires não se tomão sem o acompanhamento
de tisanas, etc, etc,; es es remedios já dis e que estão na razão
elo sabão e de outros ingredientes que as lavadeiras empregão na
roupa püra augmentar e facilitar a accão dissol\Tente da agua' al
guns remedios estaráõ na razão do fogo c(Ue se empreaão para aque
cOI' a agua, e augmentar a sua acção dissolvente, e outros na ra
zão do esfrega;mento para obtenção do mesmo fim: pelo que acabo
de expôr devem ficar os Srs. E culapios sabendo que não sou
absolutamente antaaonista de suas drogas, o que só digo é que
ella não são a principal base e elemento do curativo' são mero
auxiliares applicados qua i sempre ás cegas, quasi sempre com
pontaria cm, noite e cura, porque a bala para chegar ao inÍlrugo
tem muitas vezes de fazer caminho por entre fileiras de aliados
que deverião ser poupados, e que entretanto são destruidos, es
tragados e aniquillados, e porisso não se deverá lançar mãos de
tae auxiliares pelo perigo que resulta de seu emprego; com
agua, agua e só agua se deve procurar limpar e e purgar a na
tureza das materias morbificas, das materias heteroge'nea : com
agua e só agua clisobstruir os vazas, e restituir a ac.ão do ma
cltinismo e equilibrio de sua funções.

Deixo-me porém de pMo ophia meclica ou pby ica, ha muitos
anuas que não leio, c em toclos os meus artigo ó recorro ús
minha· propria inspirações e observações; IDPll fim não é fazer

'2
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uma dissertação scientifica, não espero, e nem quero conseguir
applall o dos medicas; dar-me-hei por muito satisfeito de es-
apar de seus antagonismos, só me dirijo aos que tenhão necessi

dade de l'e tabelecer a sua saude, ou de membros de sua famif ,
e poucos desses podem comprehender as subtilezas dos racioci
nios da philosopilla medica, para estes a citação, aexperiencia e
obs rvação dos factos são as razõe mais convenientes; o que
experimentarem e observarem, se comenceráõ e terão de agra
decer-me o beneficio que me proponho a fazer-lhes e que é de
triplicado alcance, porque lhes pouparáõ a bolsa e dependencia,
lhes abasteceráõ inesgotavelmente a botica e poderáõ na maior
parte dos casos obter prompto restabelecimento da saude, sem
pa sarem por esse martyrio dos nauseabundos e incommodos
remedias e principalmente sem se abalançarem á esses males
acce orio, peiores que a propria enfermidade que se propunhão
a combater, e tambem não ficaráõ privados da liberdade no ma
nej'O de seus trabalhos e uegocios.

Sempre fui apaniguado da hydropathia não tanto em razão da
leitura ou das inspiraç.ões dos medicas, porém movido pelos ins
tinctos da razão e da experiencia; mas minha fé não era com
pleta, e sim acompanhada de um pesadêllo ou apprehensão de
que este remedia innocente e santi simo continha em si qualida
de ou pecamínidade original, e que se applicando em grande
quantidade podesse ene querer deixar-se arrebatar do e pirito
conquistador, e apropriar-se elo domínio elo corpo humano, fa
zendo detie sua habitação; quero dizer que, em vez de passa
gem prompta pelo corpo, grandes turmas de Jayades se deixa 
sem ficar, e prod uzi sem a enfermidade chamada hydropi ia, e
devo ao Si'. Dr. Antonio Ildefonso Gomes a retirada de meu es
pirito de sa apprehensão injustamente injuriosa contra a rainJ]a
da pureza' contra a rainha da 'alubridade, isto é contra a agua
que é o unico remedio adoptado de ab oluta innocencia.

O dito senhor declamou tau to sobre as virtudes da agua, de
mon trou que ena era o principal especifico contra a llydropisia,
e a razõe que me deu de se poder beber no espaço de tres bo
ras trinta copos de agua sem inconveniente, e que era mais facil
uma pequena quantidade ficar chocando no estomago e pas ar
por dilTel'entes gráos de fermentação do que uma grande quan
tirlade, porque esta removia o espasmo do estomago e dos vasos
al)sorventes, e logo se eguia a diaphoresis, isto é, augmentava a
secreção de omina e do suor em tal abundancia quenão ficava TI o
corpo quantidade alguma superfilua, e de facto refiecLindo eu que
a' correntes da agua occasionadas por grande tempestades, ou
gl'O a chuvas apenas deixão o terreno humido, porém a branda
chuva o deixa ensopado e lamacento por muito maior lar o de
tp.mpo: por ta n10 não rl11yjrlei no me~mo dia fazeI' a e-xpericncia.
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não pelo meLhodo que elle mencionou (pois a fallar imrcnuamnnte
achei-o brutal e perigoso) ma durante a conversação que tive com
omesmo logo se me dispertou a idéa da modificaç,ão qne deveria
f(lzer, e disse commigo, se o beneficio que se con:>egue é por via
des e lavatorio universal, isto é, por Yia do augmento (los nuores
e das ourina ,mais depressamente conseguirei o Te uJtado se
em vez ele agua imples beber cozimento ele salsaparrilha, ou de
sassafraz etc., etc.; lembrei-me que Lafecteur acon elhava (sal
vo erro de memoria) que os enf rmo atacado de ,TPbilis beb 
sem em jejum de sete a quatorze copos de cozimento d aLapar
rilha; lembrei-me que em yez de beber frio o cozimento, ou me 
mo a agua seria mai conveniente bebel-a em certo gráo de
calor acommodado ao do no o corpo ou ainda em gráo ])lUito
mais elevado, porque as im não corri:! risco de re fria r-se o in
testinos, e a transpiração e a diaphorc is e conseguiria mais ra
pida e suavemente sem ser preciso enfardar-se o pacienten'11l11
lençol ensopado em agua fr.ia, e nem. ugcitar-se á es 'a prensa de
cobertores, colchões e outros objectos que aconselhava o dito r.
doutor e collocassem sobre o paciente: eume tinha dirigido áca a
do Sr. doutor mais para o vi itar, que propriamenteparalhe pedir
o seu receituario, pois já á esse tempo tinha horror e aversão ás
experiencias dos Srs. medico, os quaes já não reputava mais
aptos que eu proprio para me dirigir no curativo de meu incom
modos chronicos ou eventuaes; comtudo travei conver ação por
curiosidade e me despedi sem lbe pedir o seu receituario, porém
no dia seguinte teve elle a bondade de se dirigir á minha habita
ção e de me presentear com o seu receituario contendo aguan. 1,
agua n. 2, agua n. 3, agua n, 4 e agua n. 5, a saber agua.bebida,
agua em aneis, agua em cristeis, agua emplastada em todo corpo,
agua em biqueira que cahisse na altura de vinte a trinta palmos;
cahi na loucura de experimentar, e teimar no uso de ta especie
de banhos cwe me forão bem nocivos á paralysia, porisso que na
turalmente produzirão a constipação dos nervos.

Ora, direi-vos leitor, o modo por que passei a usar da hydro
supathia, foi usando dos cozimento de salsa, sassafraz e de outras
raizes e ervas anti- yphiliticas em gráo de calor mai ou menos
elevado; foi-me servindo de botas e bracelJetes de agua, como
adiante explicarei; foi-me servindo do vapores de cozimentos de
sassafraz, ou de agua fervente, o que tudo será explicado em lu
gar opportuno; e pud,e algumas vezes chegar 'a beber dezoito ti
gellas de cozimento, ou de agua quente no espaço de tres horas,
c por este meio conseguia ourinar mais de trinta vezes no mesmo
e paço de tempo, e o suor ser tão abundante, que tra pa sava
dous colchões e ainda ensopava a barra em queestavão estendidos,
e em vez de enfraquecer as forç,as progre ivamente augmentavão
e a apetcncia da comida; e via operar-se um melboramento ra-
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pi.do em todos os incommoclos' da minha saude; minha alegria
era espantosa.

Para melhor se convencer o leitor da efficacia deste medic::l
mento, lhe exporei a complicação dos dillerentes incommodos e
so1Irimentos que supportava, devendo como precedente dizer,
que na mi.nha idade infantil a minha constituição, o meu tempera
mento, o meu genio fogoso indicavão que eu viria a ser um Her
enle em forças e robustez; porém seguindo para os estudos o
concurso. de muitas causas influirão no desarranjo de minha sau
de, e desde 1827 nâo se pas ou quasi lun só anno em que ac
cessas ele febres ou ele outros incommodos não viessem pôr em
perigo a minha existencia; portanto fiz todo o curso de meus e 
tudos com bem mingoada saude, e só uma vontade forte e pro
nunciada poderia determinar-me a proseguir em uma carreira
tão mal encetada, e ainda muito mais infelizmente. acabada; endo
que oprincipal estragamento da minha saude o devo a ter-me su
geitado ao uso de azougues applicados embrutal quantidade e 'om
brutal direcção, e completou a minha ruina uma massa de copaiba
queme foi aconselhada pelo Sr. Dr. Elles para o curativo de uma 0'0
norrhéa benigna: a copahiba é um especifico que tem desoTaçado
muita gente; esta advertencia jLl me tinha sido feita pelo m~u

amigo o Sr. Candido Gonçalves Comides, unico medico a quem
tenho razões de ser grato, porque relativamente aos demais, a
alguns devo o favor ele me terem abandonado, e se nas garras d
outros não acabei foi por esquivar-me a que completassem a sua
cura, de modo que tivessem para sempre livrado-me ele todos os
incommodos pl1Ysicos e moraes.

Padecia de rheumatismo agudo nos joelhos, cujos accesso e
repetião quasi sempre que apanhava humidade nos pés; de de
bem tenra idade tinha o escrôto direito inchado e enpedernido, e
de tempos a tempos o accesso da inflamação recrescia, e suppor
tava eu terriveis dôres; tinha as ominas çatarrhozas e de tempo'
a tempos lançava alguma arêa; soiTria dôres de cadeiras' e de
outros membros por esse accessos a que o povo costuma cha
mar geito ou ar; padecia de feridas nasaes e nas guelIas eleva
das a um gráo ou especie canCI osa; a febre intermitente era em
mim chronica e quotidiana; porém quasi todos os annos soffria
dous e tres accessos de longa e perigosa O.uração; de todos este
incommodos sarei com o uso da hydrosupathia; minha voz per
deu o que tinha de roquenho e de cansaço, e estou persuadido
que eria completo o meu restabelecimento se mais cedo tivesse
recorrido a este tratamento, e se quando entrei DO uso dene já
não estivesse com as forças esgotadas pela frequência ou qua i
quoticliano uso de sangrias.

Mas, para que hei de. eu continuar na narração dolorosa de
meus o1Irimentos? Para que hei ele fazer a comparação do meu
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e 'lado relativamente ás ch1Ierentes époCas? Já bato as portas da
morte e tenho de morrer de velhice, dessa velhice que, ou seja
prematura ou real não ha contra ella recursos em medicina . não
.tenho por certo de attingir a idade dos cincoenta annos; cum
pre-me -pois alocar a forças do corpo e da in1elligencia para
render ao meu paiz, ao~ meu concidadãos aquelles serviço que
me são compativeis; não é, leitor, o sentimento da gloria que fana
lisa, é o entimento do amor da patria e do amor da b mlanida
de; para que os meu e criptas me podessem dar gloria eria
preciso não os dietar tão apres. adamente, seria preci o ga tal'
muito tempo em substituir palavras, em deturpar excrescencia ;
omfim em corrigir e melhorar as idéas, e o estyIo: ora, acresce a
isto, que o meu escrevente não sabe grammatica, orthograplJia,
nem mesmo ler com pontuação; qnanto erros, quantas palaYTas
mudadas não escaparáõ ao meus ouvidos '" Portanto, contando
com a indulgencia do publico, a sim para este, como para eom
todos meus artigos, passo a fazer a exposição das enfprmidades
a que tenho applicado a hydrosupathia com feliz resultado.

Nas minhas febres intermitentes se dava qua i sempre a eompli
cação da febre catarrhal, e toda a febre eatarrhal se comertia em
mim em febre.intermitente; não tenho assás conhecimento me
dico para explicar esta reciprocidade de aliança offensiva e def
Sensi 'a . porque tenho observado que todos o incommodos e
alião quasi sempre cm maior ou menor numero, talvez por te
merem a resistencía que U18 tem de er opposta; o que me ad
mirava, porém~ é que ne a febres catarrhaes não se di olve5 e
completamente o meu corpo dentro em poucos dias pela ?-bun
dancia da materia mueosa que expcllia. O que é catarrho?E uma
materia que cm razão ele con tipa~õe ou ele outras cau"as mor
bificas s di carta da circulação animal e vai fazer eu depo ito
em varias parte, orno nos bofe', na larynge, nas cavidade
na~ae d'onde é expellida como hospede incommodo e impor
tuna' e pori,so a natureza faz grande barulho e e forco em o
lançar fóra; novas e nova camada se substituem, e se acha ana
tureza como uma praça em a édio, e por mui que 'derrulJe o
assaltante que escallão a, muralhas dá- e uma continua ubsti
tuição e pouca são a' hora dei;aclas a um armi ticio, que não é
pleno porque ele quando em quando atroa o canhão e agoura
a certeza de novos a sailos em períodos determinados,

Ora, em tres clias quando muito se pMe ter.m.iFlar a derrota e
completo aniquilamento de te terrivel mal, que por via de outros
medicamontos quasi sempre se prolonga (como diz o povo) por
vinte dia e abandon~ndo-o a si dura mais um, até dous dias.

Bebendo-se grande quantidade de agua quente, ou de cozi
mento de salsa, ou de as afraz e remove a constipação, a ma
teria morbifica que teria ele ,e coagular para então er e.'pellicla
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se refaz e di solve por via da juncção da grande quantidade de
agua, e é expul ada pela ourma, pelos uores, e pelo bafo; a
agua obra amda indirectamente acalmando a irritação do estom~

go, do figado e dos bafes: o respirar-se o vapor de agua ferver ~e

ou de sassafraz concorre para augmentar a acção dos bafes, para
tornar mais fluidos os humores da circulação e os humores am
bientes destas viscera, e porisso empregado este tratamento,
usando-se delle em grande dose, principalmente de manhãa, e ao
anoitecer, que são os periodos talhados para o assalto da catar
rheira, logo em seu primeiro accesso succumbitá ellasem experi
mentar o doente suas explosões incommodas: desde que faço uso
da hydrosupathia, mmca mais tive eu nem minha familia de las
timar por muito tempo o defluxo e sua intensidade, e os que
experimentarem se convenceráõ da importancia deste tratamento.

FebTe intcnniltcnte. - Esta febre tem periodos e duração
certa; em mim era sempre dobre, principiava regularmente ás
onze horas da manhã para terminar ás cinco horas da tarde, e
sofíria outro accesso mais brando elas nove horas ás doze da noi
te' toda e qualquer alimentação se digere com muita difficuldade,
e duas a tres horas depois de se ter tomado alimentação se é
acommettido ele um frio mortal que se prolonga por mais ou me
nos tempo, segundo a intensidade e gravidade da febre; á este
frio succeele um calor que abraza, depois vem um suor abundan
tissimo, e quando se acaba este, termina o accesso da febre para
progredir no (lia segllinte do mesmo modo até succumbir o doen
te, ou extinguir-se a enfermidade quando se ultima a espulsão
da materia morbifica.

O doente que se sentir atacado de febre intermiLtcnte, ezão,
malleta e quaesquer outras febres, porque todas as febres são
apparentadas em gráo mais ou menos proximo, e compartiJhão
mais ou menos de um complexo ele causas que tem como fonte
materna a constipação ou falta de acção do mecanismo em expel
IiI' a materia morbifica : ora bebendo o doente grande quantidade
de liquido, a saber agua quente, cozimento de alsa, ou sassafraz,
•e dissolverá a materia morbifica, cessará o e pa mo, e atonia
dos vasos e dos mai orgão do mccani 'mo animal por via da
grande quantidade de ourinas e de suores' a alimentação se di 
cartará das materia salinosas e acrimoniosas; acrimonia que é
augmentada pelo espa mo do e tomogo e das mais visceras que
concorrem para digestão: estas visceras directa e indirectamente,
augmentada e acalmada sua acção por via do lavatorio que
expcrimentão, podem terminar a d'igestão da comida, a qual
directamente tamhem se tem simplificado por esse lavatorio
operado com a agua, e é por este modo que a agua muito utili a
no curativo de toda a febres.

\pena o doente conhecer que lhe C•. lá para hogar o acl'c.. o
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do frio, deve beber grande quantidade de agua quente, ou do
cozimento já referido, e respirar o vapor da agua fervente ou
cozimento de sassafraz lancando em um ourinol ou em va ilha
apropriada, collocada sobre- o leito; deve o doente tirar a camisa
ou pelo menos desabotoar o colarinho, para que lbe embata o
o vapor no peito, no pescoço, em fim na maior superficie que
fôr passiveI do corpo; deve respirar o vapor quente, ora pelo
nariz e ora pela bOGa e as im removerá o espa mo dos nervos;
a tr:anspíração se promoverá com pre teza, e o doente durante
este vapor se cobrirá com tres ou mais cobertores de lãa, ou de
outra qualquer qualidade, segundo as circumstancias de sua
fortuna ou pobreza; se a transpiração não fôr abundante, revesará
o vapor ou liquido e permanecerá neste vapor pelo menos de tres
quartos á hora e meia, e pelo menos de dez em dez minutos
beberá uma grande tigella do liquido referido e assim cessará o
frio, terminará a febre; se porém d'ahi a certo tempo ainda sentir
frio, repetirá de novo a mesma operação e proseguirá da mesma
fórma ánoite, e nos dias-seguintes . emfim todo ocuidado do doente
deve ser posto em manter a transpiração, em dissolver os sáes e
acrimonia da alimentação, a billis do estomogo e sarro da bexiga
por via de ablmdalltissima beberagem, e qualquer que seja a qua
lidadedafebresehadeextinguir. Este tratamento não impede o uso
de outros remedios' se o doente fór daquelles que julgar necessario
o uso de drogas pharmaceuticas, e quizer ter o seu padre e seu
sacristão, chame o medico, dê que fazer ao boticario, abra-lhes
os cordeis da bolsa para satisfazer as chiméras de seu orgulho,
ou de seu fanati mo de educação e ervilismo costumeiro; porém
não deix.e de beber liquido e muito liquido, de tomar dous
vapores por (lia se quizer escapar com vida ou apre ar o res
tabelecimento de sua saude, e depois procedendo como bom
devoto agradeça aos Santos o milagre da cura, isto é, ao medico,
e sati faca a conta do boticario.

Porém lhe <ldvirto que a agua simples, ou o cozimento referido
é sufficiente para terminar o curativo de qualquer febre, equando
muito convirá mn purgante ou um vomitorio; porém no dia que
fôI' applicado não se deve interromper ouso da hydro upatbia. o
accesso do frio eu costumava usar dos banhos quentes, para
apressar a transpiração, porém este meio é mai fatigante e
incommodo ao doente pelo trabalho de se despir e ve tir, etc., etc.
é mais diflicil de se ap,romptar o banho, e mesmo fica o doente
exposto a soffrer nova constipação; com o remedio acima indicado
se dispensa o banho, porque se consegue prompta transpiração.

Ha uma outra especie de banhos que eu tenho por vezes usado
como a1!-xiliar; aquece-se uma porção de arêa (deve-se escolher
para isto arêa bem limpa, ou lavar-se-a para que aquecida não
exbale miasrnas anrilo os, etc., etc.) c1epoi de bem afJ1.1~ ida a
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arêa e a em um tacho, eusacca-se em um ou dous saccos, e se·
colloC'ão no corpo, percorrendo desde, os pés até ao pescoço'
assim se aquecem as partes e se facilita a transpiração, e qu€'
rendo se converte este banho seco em simultaneamente bumi.(l ,
pondp-se um panno humido ou folhas de bananeira sobre o veu
tre, e se cqlloca o sacco de arêa quente sobre o panno ou felhas ;
tem este banho em certa circumstancia a vantagem de ser mai'
commodo, por se poder prolongar a sua duração e localisar-se á
di críção e aJ:bitrio do enfermo, sem ser necessario elie abando
nal~ o seu leito e nem a postura que julgar mai conveniente..

Tas febres intermittente , sezões, malletas, etc.~ dá-se sempre
mais ou menos padecimento do figado, ou por capital morbifico
([ue lhe pertence ou adquire, ou emfim por emprestimo qne lhe
Jazem as outras visceras ou partes do corpo humano as quae ,
como lizem os Srs. med.:icos, por sympathia gostão ele distribuir
o prazer e a dôr, a abundancia e a miseria, a saude e a enfermi
dade; bem que este termo de syrnpathia é dogma que só. erve
d acobertar a ignorancia, ou quando mlúto de poupar prolixa
explicações aos massantcs que de tudo querem indagar a razão,
sem muitas vezes a poderem comprehender; entre as vi ceras não
ha sympathias propriamente, nem antipatlüa em parte alguma do
corpo, o que ha é um encadeamento de communicaçue , (le dis
tribuições e de recepção: ora, se uma viscera por diversa. leis que
a regem não pMe fazer bem, o primeiro preparo do quillo nece'
sarlamente ha de transferir uma má alimentacão ás outras vi 
ceras, e acontecer o mesmo qUe acontece com:-o forno de asssar
pão, o qual segundo as diíIerentes condições póde sahir crú,
queimado ou enfumaçaelo; se a comida é pouca ou de má quali
dade, como ha de o dispensciro elas outras visceras distribuir a
abundancia ou boa qualidade de alimentação? Se um dos canaes
ou vasos da circulação se estreitar,' paralysar ou entupir por
qualquer accidente ou casualidade externa ou interna, como não
ha ele isto inDuir e reagir sobre toda a circulação, e produzir
desarranjos ele maior ou menor importancia? Se um cordel da
grande têa se af1'0u,"'{ar ou encurtar-se por e.ffeiLo cle e pasmo,
atonia ou qualquer outra lesão. e desarranjo, como se ha ele
continuar o tecido dessa têa em imperfeição em irregularidade?
Se as vi ceras que servem de grandes depo itos se comprimem
ou dilatão sua capacidade ou poro idade, se nos ductos ou canae'
ela circulação se d~ estreitamentos on alargamentos, ou pouca
força nas suas valvula ou cordeis tensorios e di ten orios, como
não se ha de elar necessariamente excesso ali diminuicão el circu
lação, extravasão de liquidos, de fluidos, diminuirão OÚ augmento
de calorico e degeneração do humores? Segundo a natureza e
importancia da causa, se conformará sempre a natureza e impor
tan ia elos phenome.no,,; a natureza mecanica . ll1lúlo cio.:l cl
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direito de iguallhHlo, não d ssa igualdade democratica Oll c1em:J
gogica, de sa igualdade chimerica que nunca exi tio, não ha de
e 'die, e nem é po ~ivel de existir' porém nesse congregado de
p::rtes grandes ou minimas que foemão e con tituem o corpo
animal cada uma da individualidades, isto é, caela uma das
parte são extremamenle cio as do direito de igualdade, ellas
experimenlão dissabores logo que se apercebem de que ha in
justira e desigualdade na divisão, e se magoão tanto de que
qualquer das visceras ou partes se aproprie de maior quan
tidade, ou receba injustiça de tocar menor porção üo que lhe de
veria caber; mas essa igualdade que aspirão é iaualdade relativa
fI capa idade de cada parte minima é a igualdade do dividendo
elas companhias, cujas entradas nfío tem taxa cerla, e que são
pUI'amente arbitraes; por tanto cada UffiCl das parles do corpo
animal e conlenta da divisão proporcional á sua importancia,
tamanho [llT1cções, etc., ctc.

,lá disse lue nas febre intcrmitlentes, o llgado padecia inOama
\,ão, o foI se al1gmenta e as comidas no estomago pelo desarranjo
do calorico ou das forças deste eXlJerimentão fermentação e
putrefacção; portanto é muito convenient tomar-se um ou dous
'omitoeios de tarLaro para se limpar o esLomago, e desenfectar
o receptaculo para não se infeccionar as drogas que tem nelle de
serem depositadas, isto é, para não se infeccionar as comidas; aagua
só por si muitas vezes produz este effeito de limpar o eslomaao,
porém quando a bilis, e ontros residuos forem em grande quan
ticlade, será necessario para se conseguir, ou apressar o laya
mento e purificação do eslomao'o, que se applique o vomitorio óu
purgantes, fazendo como fazem as lavadeiras que para allgmentar
a acção dissolvente da agua empregão o saMo, a barrella, etc.
etc.; e para a tinta das chitas não ahirem empregão apedraume
e outros adestringente ; e as im nas febres intermittentes con
vém sobre a comida beber-se uma ou duas chicaras de chá de
arruela com algum amargo.

\ntes de fazer o uso da hyclrosllpathia tirei 1roveito de ·te me
uicamento antipasmol1ico, desinfectante e fortificante; algumas
"ezes tambem tirei proveito do acido nitrico ou acidQ sulfurico;
é util cheirar arruela e queimar-se no ([uarto do enfermo fumo
c outras materias que se queimão quando as mulheres são ata
cadas de llysteri mo, porque nas febres intermittentes o espasmo
pl'ellomina e disto provém o fri , o calor, etc., etc.

Tirei empre grande proveito do segl.Úllte remedio; arafrão de
ferro, ruibarbo, gengibre, caneHa, exterior da casca de laranja se
fórma com o quatro imple' acima referidos um elecluario ou
ma a branda, das quaes dev o doente tomar em jejum e obre
a omida uma por. ão que não exceda de meia oitava c ta mas
~a l'Ol'tifL a o estomao'o, é clesob tment por er brandamente

3
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purgativa e :mLip:.n110di'a; á elia devo o restabelecimento e cu
rativo de muitas febres inlcrmlLlentes qu tive antes de passar a
fazer uso da bydro"upathia, e deste remedia se póde fazer mI)
sem inconreniente, se a febre uão se der logo com a bydrosl 
dupathia.

Da quina e do sulfato de quina que é o para tudo dos medico
sempre colhi máo eITeito, e t.enho visto muito enfel'mo Cóm tal
especie de curativo serem reduzidos a ellepbal tiacos ou ao fogo

elY::1O"em, ou ficarem sempre padecendo d inl1amação no figado
e e tornar nelles por conselJuíntc chronico ou frequentes os
acce sos d~ intermittente.

Basta de intermittentes. Tratemos de outras enfermidades.
Lavrou na villa da Formio'a uma epidemia que foi quallficada

orno angina: não poucas pes oas morrerão e outras tiverão de
sofTr r grande lucIa com a murte di farçada ou repre entada
por eus mini tI'O na terra: o me mo incommodo affectou a
um menino de minha fauúlia de tres annos de idade, fiz o me 
mo beber treze grandes chical'as de agua tepida em. louvor dos
doze Apostolas e do Divino Me tre, o que b:-lsl:mte cu ,lou por
que eUe supportava difflc lldade na· deglutU'lO, e ·oppunha por
isso resistencia, e tornara nece~sario o emprego de ameaças,
e mesmo de forças para o con tranger: com esta quantida
de de liquido apresentou pouca lranspirarão, ma soltou as
ol1rinns em abundancia ; no dia seguinte mostrava-se muita
prostrado e somnolento, mas a degluti ão já não era labo
riosa; fiz que elle bebe 'se o· m mo numero de tirrel1a de
agua, cada uma da quaes deveria pelo menos levar de tI' ' a
quatro chi"aras, e ás cinco horas da tarde levantou-se o menino .
da C<lllla, e foi-se pôr a brincar com o outros, como e não ti
vesse sofIrido nada, nes e dia só lhe elei por alimento um brando
'aldo ele arroz com a socar. e no terc iro dia ainda por caulclla
o fIz beber errande porção de agua. Ora, angina, squinencia e
quaesquer outra febres que e manifestão por localisação c 
pecial proced fi de cons tipa ão ou d hLimar morbifico que exa1
ta, ou e loca lisa sobre e ta, ou aquella parte do corpo animnl;
porém beb ilda-se grande quantidade ele agua sla circula toda
as parles do corpo, mi tura-se com a mat ria morbiflca que ~ahe

por via da tran pil'ação e das ourina e todo o mai humo
l'e se tornão fluido , e de ta maneira cede pouco a pouco a in
flamação, a atonia, oe pasmo e engorgitamento da parte affectada
porqu os humores ahi detidos pouco a pouco entrão na cir 0
lação geral e é as im que a agua opéra pl'omptamcnle o curativo
de qua i Iodas a nfermidade' sem ser nece ario recorrer- e
ao remedias heroi o que muíLa~ veze acarrelão a morte sem
•ee n ario re orrer- e a anrrria que con iderarei sempre
COIll mpin hrutal. rnja :lppliraç?in ~Ó rlf''íl' limilar-:'p ao. ''1'0.'
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ue ougc 'tão cerebral ou para contllzões locae::;, poderá ser de:
culpavel a applicação de bicha., ou YCD to a para extrahi I' o san
gue pisado. '
. Mas dirão: contra a experiencia não procedem argum nLos;
na pneumonia, nas febres inílamatoria a sangria é necessaria,
ou pelo menos muito util; examinemos as causas porque a .an
gria meJhora o doente, c concorre: para o aproyeilameuto ele
outros remedias no curativo. das enfermidades.

Devemos artender que ante de adoecer um ngeiLo não tinha
alie superfluidade do auguo, portanto quando, como, d'onde lhe
"eio repentinamente esse excesso, essa superfluidade de angue?
Osangue se conserva omesmo . ma na condição no sene tado e
na sna circulação se IJócle directa e indirectamente ter alterado, e
por.is o já acirculação não se mantém com aquella igualdade, com
aquelle equilibrio n cessario; emuma parte se póde fazerrapida
mente, e produz porisso vermelhidão e inflamação ou ~Jelhora .
em outra parte .porém, 11a climinuição de sangue, e de cir
culação, e di to resulta esfriar-se. 'ertas partes do corpo, e quei
xar-se ao mesmo tempo o enfermo de frio e de calor, e dar-se
exaltação e prostração successiya.

Note-se que o sangue animal contém uma parte de colJa, uma
dita de sorosidade lympha: ora por via da constipação a 1 mpha
se diminue, o humor colloso e augmenta, o vazos (leIgado não
ofl'rem capacidade sufficiente para o transito e circulação do

sangue encra sado, e e te procura a têa venosa, e manife ta por
tanto mais na perferia; peja sangria se allivia as veias da en
chente do sangue, e como os me(licos COstl.illlâo sempre appli
cal' tisanas aos enfermos, o sangne restRnte recebe a quantidade
da lympha de que precisava e porisso as sangria se Lornão pro
veitosas; porém se existe outro meio mais prompto, mais efílcaz,
mais destituído de inconveniente não eleverá lle s r preferido!

Apresente-se-me um doente que O" medicas digão ser neces
sario, ser indispensavel a sangria; su!reite- e e e doente ao meu
tratamento e no espaço de. eis a doze horas eu farei de appar -

01' todos o symptomas inclicante da sangria, porque ofarei beber
avultada dos de agua terida, ta directa e indirectamente
acalmará a irritação do intestinos; e1la s juntando ao sangue
adelgas ará sua consistencia; a mat ria collo a destemperando-se
ou refazendo-se não impedirâ mais a circulação do angue; eu
ujudarei a remover o espasmo da natureza, eabsorpção ela Jympha
por via dos vapores de agua fervente respirados; removerei u
rigidez da pelle por via de envoltorio de pannos ensopado, e logo
qlle o doente transpirar bastante e que tiver absorvido grande
quantidade de agua ce.saráõ os symptomas indicativo da an
gria, e amateria morbific, será expellida pela ourma , pelo lior
pcl hafo; qua.i toelas li febre s 10l'llão mortíferas por falta
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de transpiração, ou porque esta não é geral, ou porque faUa em
a]g1lmas cl:Js visceras, ou partes do corpo animal.

Citemos mais factos oenfermidades a que tenho applicado e te
tratamento com ~'1iz resultado.

Um e cravo meu ain(la moço se me apresentou ás dez horas
da m:mhãa queixando-se de grandes c1ôre de cabeça e de pro 
tração mandei-lhe examinar a lingua e me disserão que e tava
muito suja e arcfLleada, fiz logo beber no i11tervallo de cinco a sete
minutos dous tigellões de agua, cada um dos quaes deveria levar
pa-ra mais de "arrafa, e flngindo necessidade e importancia man
dei-o á villa recommendando toda a pressa na yolta; apenas che
gou el1e, fiz beber nO' o tigellão de agua, e seguir a mesma via
gem e assim procedi por cinco vezes successivas para promover
a transpiraç,ão' ás tres horas da tarde estava já com a língua
perfeitamente limpa, e com boa apetencia á comida, e me sup
plicou que isto lhe concedes e, e que o não atormenta se mais
com viagens, e annui por ver que não havia mai nece idade;
deYQ notar que a minha habitação distava da villa oitocento'
pa sus mais ou medos, e que esse dia fazia um sol for1i simo.
Ora se o submetesse a tratamento de um medico, teria de per
manecer de cama pelo menos de seis a oito dias, se é que não se
tire~se de deitar para sempre na profundidade da terra por toda
a consumação dos seculos} se depois pótie-se comum remedio que
é um dos alimentos da natureza, obteI-se curas tão r pentina "
não deverá elle ser preferido aos outros medicamento ? Bp. mai
de eis annos que uso deste tratamento para IlÚnha faIlÚlia, a
qual e compõe ele doze pessoas, e só um doente de febre per
maneceu por espaç.o de tres dias ele cama, e atlribuo a ter eu
passado a maior parte dos dous primeiros dias fóra de casa, re
colhia-me a noite, e deixava o tratamento irncumhirlo a escrayos
llegligentes e descuidosos, e baldos da forr.a moral preci a para
constranger o doente ao 1.1 o do medicamento; já de alguma ma
neira balancea\a o minha fé a respeito do doente; porém no ter
ceiro dia disse eu: - hei de faz~l-o beber um barril de agua, e
senão sarar, então chamarei o medico; -dei-me ao traba,lho de
ir assistir á adnllnistração da bebida e não foi preciso mais elo
que beber c1ezeseis tigellões de agua e respirar um vapor de
agua fervente para immediatamente lhe sobrevir uma, transpin.
ção abundantissima, e desapparecerem todos os symptomas da
febre; advirtindo que nesse dia dei-lhe tambem um purgante
de oleo de ricino.

S1f pensão ele m.enstr1fO} suspensüo ele pario.-Creio qlle e tes
corrimentos ou secreção da natureza e pódem pôr mais ou me
no no mesmo parallelo, e que são em sua existencia motivado
pelas me mas causas que proximamente se traduzem por c pas
mos, atoni,l, ou inDamação do va. os . ecretorio , c cau a ]111)'-
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i as ou mora s pódem produzir e. te resultado; entre as mo
raes, o usto, a tristeza, a raiva e talvez tambem a alegria exces
siya; entre a phr icas o frio, o exces ivo calor, as humidade, a
inrligestõe e constipações e tambem os 3limentos ou medica
mentos irritantes, ou adistringentes, etc., etc.

O corrimento de parto, ou do menstruo encontrando os vasos
secretorios emba raçados para dar-lhes transitas, retrocede, e se
infi]tra na circulação geral, a rearno produz desarranjos fataes
que occasion50 o delirio e me mo a morte se não se consegue
re lituir e repor a natLlreza em eu cur o natural. Ora com
almndancia de agua envolvendo-se as pernas em pannos ensopa
llos mediante os vapores de agua fer.vente, se consegue remover
a constipação, e atonia lIo systema geral e das visceras espc
ciaes, as qnae pódem desempenhl1r nas funcçõ com facilidade
pelo augmento da acção directa e indirecta; porque o' humore
que tem deserc:xpm<rado etornão mai: rarefeito e flt:üdos em
razão da agua que se lhes vai jLlntar po1'via da aI sorpç;io, a ou
rinas se desembaraeão a materias acres demoradas nos rins e
na bexiga são cxpellidas, e pelas relaçõe' sympathicas (permita
se-me o u o de te termo) a humcffecLarão do rin e da bexiga
humedece e desinllama o ut 1'0.

Em uma das minba ' -riagens, estando já no pou_o, che<rou um
hom m pobre que vinha expor ao fazencletro o estado de SlJa
mulher depois da sangria que lhe linha sido appJicarla; note- e
que o in ommodo era <le ~;uspenrão do corrimento de parto e
que já xceclia de quatorze dias; o fazendeiro depois de dar-lhe
direcção e remedias, como me tive. e ouvido por -rezes discor
rer sohre medicina em defesas perante o jury,pedio-me para que
eu ensinas e o que deveria t'U fazer cm tal conjunctnra; aisl.orcs
pondi que apezar de ler bastante leitnra de medicina, tinha scmpre
saltado es e tratado, e pori so não tinha conhecimento para dar
direcr,ão alguma; ma continnei a prestar toda a atlenção ao
dir ·torio e rec 'ituario do fazenlleiro, e julguei que infa11i\'el
mente a mulher teria de morr r: pejos ra 'iocinios que fiz sobre
as virtudes da agua, e ela maneira por que poderia in l1uir obrar
sobre aqueDa enrermidade, passei a declaraI' ql.le abia mn rc
media, que tinha ~ido posto em uso pejos doze AposLOlo~ epor
Jesus Christo; mas que elle não produzia fIeito se não 1ara
aquelles que applicavão com fé, e tornavão com r, e depois em
pregar todos aquelJes precedentes aconselbados por Selsa oupara
Selso e mesmo recommendarlo pelo Sr. Dr. JubiIu'; acon elhei ao
homem que fize e 'ua mulher tomar treze tio'ellas de agua t 
pida em louvor ada uma de um Apo tolo, e a llllima 'm lomor
de Jesu Christo' qlle fizes e sua mlllh,1' tomar vapor d agua
fervente' pôr panno humiclos nas pernas e nos pé , sinapi .. mo
aI auforados e rlue pl'oseo'uL_e nos dias :eguioLcs rla !pesma mi1-
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neira' e depois passado tempos recebi recado de que a muliler
tinha escapado' a outra mulher aconselhei o mesmo; e no es
paço de doze horas lhe veio o corrimento.

Em suspensão de menstruo em uma escran rrllnha tive de ra' '1'

igual applicação, porém des a cu tou bastante a ce sal' o incom
modo, e foi nece sario tomnr grande dose de oleo de ricino pata
uesenvolver o ventre e pôr um grande caustico em uma da co
xas, e repetir os vapores tre ou quatro vezo por dia, mas no
íim ue oito dias estava perfeitamente sãa; e eu recorres e á
sangria teria ella ficado para sempre ugeita a noyos acce sos.

Peb1'es cnlptivas) saTampo) bexiga) esca1-lat·ina} etc.} ele. 
As febres em razão das circumstancias geographicas e topo
graphicas do 1erreno, clima e estarão tomão caracler particular
que deterrrllna suas especies reinantes e porisso umas são ende
micas, e outras simultaneamente epidemicas ; as febres eruptivas
matão a maior parte das vezes por não ter a natureza força para
fazer secretar o humor morbiDco po.r via da erupção, e as vezes
pelo excesso desta, os remedios que se applicão quasi sempre são
excessivamente irritantes, e porisso em vez de favorecer a uma
moderada diaphoresi , põe todo o ~ystema em uma inflamação
tal, que ou não se con egue a erupção, ou ella vem com exce :..
so e de máo caracter, porém com al)undancia da ngua simples,
estando a natureza a.costumada a este elemento, ena não se ir
rita, e nem se acalma 'bruscamente, porém a transpira ão e
consegue de um modo benigno e natural, e o humor morbifico
é ex.pellido continuamente pelas ourina e pelo suor, o inte
tinos são acalmado em sua irritação, e não se dánelles e a
erupção interior que é qua~i sempre o que motiva a morte;
como escrevo principalmente para os Srs. Fazendeiros lhes digo
qne observem o animae que morrem de peste, mandando-os
abrir e hão de achar quasi sempre tripas empipocada , e tube1'
culo , ou erupções no figa do e nos bofes, etc., etc. Os animaes
quae quer que sejão suas especie , estão mais ou menos sugei
tos as me mas leis physicas e mecanicas.

No sarampo já fiz applicação da hydro::iupathia com prompto
e feliz resultado em quatro pes oas de minha família, e fazia be
ber por dia duas tigellas de cozimento brando de sa1sa-parrilha,
porq1le e ·te, e o cozimento de sas afraz julgo preferivel ao sa
bugueiro e a outras drogas diaforeticas, porém a principal bebi
da eleve ser de agua tepicla em grande abundancia e vapores e
banhos, e sed conveniente um purgante, ou um vomitorio se a
lingua cantinuar uja, e não se limpar com a agua no espaço
de doze horas. . ' .

Hyclropisict} 'inflametção do figaclo} e tisica. - A tisica se 10
calisa, ou deriva da íntlamação ou con trição e resecamento dos
bofe : esta viscera tem a preencher dou fin~; comml1nical'
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a ventilação a todas as partes do corpo para l'~sfr scal-as,
e me mo encaminhar-lhes vegetação; pois que a no sa vege
tação ou alinlentação não e deriya só das bebidas e da co
minas, porém principalmente do ar; estamos na razão das ar
vores que mais se nutrem da seiva que da terra; e se assim
lião fos e todo sugeito que comesse muito havia de ser gordo,
todo sugeito que comesse pouco havia de ser magro. Muitos ra
ciocinios podia àpresentar para fundamentar esta minha opinião;
mas seria i to embrenhar-me no scientifico, e eu só quero tra
tar de materias que possão ser comprehendidas por homens que
não são da sciencia, e que possão ser proveitosas na pratica;
os bafes como disse, são o foles, são o ventilador da natureza
humana já com o fun de communicar-lhes o alimento, ar e o
mais principias neBes contidos, refrescar o corpo, e tambem
tem a preencher e favorecer a circulação do sangue e dos mai
humores. Ora se o bafe se constringe e resseca não póde dila
tar- e para receber a quantidade sumciente de ar de que a na
tureza necessita; porém se conserva inflamado, sua accão com
p- essiva não é perfeita para expellir O' ar já senido e renovar
nova camada; portanto na tisica e na asthma é nas molestias em
que muito mais convém, usar todos os dias de tres e quatro va
pores do modo porque já expliquei, e o vapor de assafraz será
empre melhor que o de simples agua fervente; estes vapores

humedeceráã e abrandar;lõ os bafes, augmentaráõ sua acção c
circulação dos humores desta viscera e concorreráõ para que
es es humore~ e di cartem das materias heterogeneas, do é
morbificas: este tratamento será um aluiliar muito podero o ou
para bem dizer a principal basej a principal essencia do curativo
as im na asthma como na tisica.

Hyd1'Opisict} inflamação do figaclo e elo comção. - Proce
uem estas mole tias da atonia, do espa mo e da falta de acção
de uma, ou mais visceras e provém disto a degeneração de
humore e sua pouca fluidez, e os vasos, secretarias não offe
recem sumcient~ capacidade para expelir e discartar-se dos hu
mores' assim na hydropisia a Iympba se incrassa por quanlidacle
de materia animal, ou por fermentação, e a tran pira ão e lio
resis não se opera naturalmente, e como a hydrosllpathia facili
ta a secreção de ourinas e elos suores pela maneira que ampla
mente tenbo explicado, segue-se que e te tratamento é muito util
aos hydropicos, e a toda e rp131q11 r inflamação de viscera . in
ternas e ele quaesquer outras partes elo corpo humano; note- e
que a pelle do hyclropico conserva-se secca e lustro a como
fosse uma bexiga, dentro da qual se contém o liquido que não
humedece, por estar a pelle compacta e ressecada' convirá por
tanto aos hydropicos trazerem o corpo coberto com folhas de
hanap.eiIa., d CÕVf>.f:: ou ele qualquer Olllra, 011 ve.tirem pilnTI()
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ensopaclo de agua, ou cozimento de sassafraz, afim de fazer ces
sar a rigidez ela pelle e dilatar seu' poro : sobre o panno l1U
mecleeido dev~m vestir roupa de lãa impermeavel, ou qualql Dr
lãa hem compacta que mantenha o calor, e seguirem os mais ,a
tamentos como tenho inclicado de vapores e beberagem' empre
gando tambem outros auxiliares, como de abrir uma fonte ém
caela um dos braços, usarem de clisteis e remedios brandamen
te laxantes e desobstruentes; as preparaçãe de forro são ccn
venientas, porque fortiiicno, removem o e pasmo e são bran
damente laxativas, desinfectão e oorrigem os máos humores.

Sct?"?UlS, 1Jel'ebcts) liúcenços e onlms ?nuilas erupç@es. - A acri
monia da lympha ou dos humores sendo em certo grao e consis
tencia, não pMe er se retada pela tran piração OI' linaria, e
muitas vezes o humor morbifico difficulta e diminue a transpi
ração: esles humo-res parão nos vasos, fermentão e prod-uzem a
supuração, é este o eliscarte ou substituição que a natureza, ou
eUes proprios a si preparão; mas a materia que ainda não está
completamente degenerada e já depositada 110' vaso., pela hy
<lroS11pa thia ser~ expellida, e os sarnentos mais rebeldes em oito
a quinze dias poderáõ ficar completamente sãos se fizerem uso e
mlúto uso da byelrosupathia; e é porisso que as aguas de caldas
sào tão acreditadas para o curativo das sarnas, da lepra, etc.,
elc.; se a sarna fôr gaUica ou bobaLica, e não ceder ao' cozi
mentos de sassafraz, salsa e aos purgante' (o que supponho nun
ca acontecerá) nesse caso convirá uma branda applicação de
azougue.

AZOtt(]1te e Jllerctwio.-Mercurio, Deos elo. recados; tu desen
caminhas a moral, esgotas a bolsa e matas a saneIe, teuproducto(
teu filho cm artilha da tua natmeza, da tua maldade; amaldi
çoado seja tie, amaldiçoados todos aquelles esculapios que o
apllicão sem primeiro ter tentado e esgotado todos os recmsos; a
bydrosl.1pathia dispensará teu uso e remediará os estragos que
tiveres occasionado, porque interesseiro malevolo e licencioso
como essa divindade do paganismo a quem foste dedicado ou de
quem é filho, o mereurio ou azougue se liga, se deixa ficar no
corpo humano, se infiltra e percorre todas as suas partes pro
duzindo maiores males do que aquelles que se propunha a
remediar, mas não, não declamemos contra esta droga, não
11a bondade e nem maldade absoluta em nenhum objecto, talv z
como clis e em alguns casos possa ser util a applícação do mel"
curio.

A maneira por que o mercmio opéra na natureza; a maneira
por que cura o gaUico, por mais que lesse variados expositores
úe medi ina, não encontrei uma só descripção que me agradas
se; vou explicar a meu modo; talvez.iú outros o tenhão Jeito,
porqne segundo alguns, nada ha que s;e n:io tenha clito c- n~tla ha
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que senão tenha feito; o mercurio tem um elasterio, lillla tlilata
'ào quasi infinita e de tas suas qualidades e mesmo de seu peso
TG'sulta ser penetrante, movediço e wrredor. Ora, o gallico é uma
m~leria acre que communica seu contagio e acrimonia a todoi'! ou
quasi todps humores, e desta acrimonia e encrassamento de humo
res r sulta e pasmos e con trição dos vasos da circulação, e por
i so não são secretadas pela transpiração: ora o azougue pela sua
dilatação e elasticidade percorre todos os vasos fazendo-se por eDe
pas agem, dá passagem as materias que estavão ahi detidas. Os nos
sos vasos ou póros tem cordeis ou portas que se abrem ou fe
chão; e elies não estão nesta continuidade de abrir e fechar,

. se tornão como que enferrujados e pefros: mas o azougue por
sua maior força põe e ses vasos na neces idade de lhe darem
caminho; aproveitão-se as materias detidas e tambem sahem;
ei como a natureza se discarta do que se cbama gallico ou sy
phili , tambem se póde explicar de que pela juncção modifica c
altera os hlilllores, modifica e altera o sy;:,tema,e que assim como
as materias de que se faz o vinho e o vinagre no primeiro gráo
de fermentação se tornão crassos e no ultimo gráo de fermenta
rão e adelgaç,ão e subtili ão tornando-se mais iluiclos e liquido" ,
portanto o azóugue por sua acrimonia, dilatação, fluidez retem
pera o' humore e di-lhes aquella circulação que lhes faltava,
aquella fluid z que não tinhão, etc., etc.; porém a mór parte
das vezes o querer e apagar um fogo com outro aceiro de fogo
é appressar o incendio geral se os "entos e circumstancias im
previ tas e desconhecidas contrarião os eff<~itos e o beneficio
que se esperava. Não nos cansemo mais com azougue, fóra
azougue; poi se o azougue só faz o seu curativo, tornaudo mai
:lluidos os humores ou removendo o espasmo e atonia dos vasos
secretorios . emfimsendo como éinnegavel que elie o beneficio que
produz é de augmentar a transpiração, já tanclo pro\ado que
com ,a hydrosupathia se destemperão o humores e se tornão
mais l1uidos por isso que se augmenta a acção dos va
sos; aLtento a que e tes e qualquer outro dique fraco ~ capaz de
deter e impedir o transito de pouca quantidade de agua, porém
não a uma torrente caudalo a. Ora ta e a preferencia da by
drosnpathia sobr a diaphoretia (permita-se-me o emprego desta
expressão) quero dizer o emprego desses remedios especiaes
que tendem a pôr por via elo excitamento a lympha e fluidos em
acç'o' ora por mais qne esses Unido do centro se encamÍl)hem
a perferia pela acção communicada dos vasos ou vísceras in
teriores, comtndo pódem encoutrar os vasos da perferia obstrui.
dos, emperraclos, embotado por Lal maneira qne não cedão ao
embate e se dê uma reacção e a experiencia mostra er i to
bem fr qnente; ~ois na febres e cm outros in ommodos o me
r1icnmrnlo, rliapltorrli 05 c dilll'rli 'os empregaflo pela meclieina

4
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não conseguem muiLas "ezes o effeiLo d ejado e directa e in
direotamente concorrem para exacerbar a causa do mal, por isso
que es a lympba descartada do intestinos e do interior torna-~e

cm materia heterogenea e não a'hando sahida augmenta sua r '
mentação, infecciollil os outeos fluidos que ainda e lavão ::ião"
porém a aguil por ser all!ilento a que a natureza está aco. tu
ma<la, eJla o recebe, ella o absorve em repugnancia; dos outro
medicamentos ó se póde dar p qnena cfUantidade ao enl' rIDO,
da agua pôde em incoll\'eniente trintapplicar-s a dó, e, e a cheia
on1inual1l10 no inL rior, essas fil iras serratlas de goUa rom

pem o obstaculo pela força e pela quanLidade numerica; guln
cct.L'at lapidem} non V'I:} sed smpe caclencZo, agua molle em pedra
dura tanto bate até que fma; além disso pela sua simplicidade,
pela sua pureza não iIrita,porém acalma' não suja, porém limpa,
e na me 'ma razão nâo e tão os outros remedio mai densos,
mais salinosos, mais acrimoniosos, pódem augmentar a doo ida
de, o aI e acrimonla dos fluidos. Não lu'etendia conLinuar com
a dissertarão sobre syphilis ou O'allico; o ga1lico é o pczadello do
povo, eUe o enx.erga em todo o incomodos e deriva o gallico de
todos mananciaes, on fonfes: gallico hereditario, galJico de amor,
gallico que proyém do u o de cerLas comida e bebidas, etc., etc.

O galJico ó uma bagatella que nad:l vale para aquelle sugeitos
que tem o figado o o estomago em boa constituição, porém na
queDes sugeitos que não tem estas vi 'ceras tão fortalecidas então
o gallico protll1z neJles e nelJas todos o seus estrago e sente- e
o en(Tallicac1o com febres, indio'estães, calor, frio, abatimento}
falta de ar, de transpiração) etc., etc., etc.; e assim que se for
talece o estomago, e se cura a in1lamação elo ligado desapparecem
logo os phenomenos ou múo' effeitos do galllco, c para isLo IJasta
altender-se que ha sugeitos extravagantissimo , os quaos quasi
nunca estão desacompanhado ele alguma enlermidilde Yenel'ca,
mulJas cavallos, gonorl'héa' fogagens (sirvo-me elo termo.. po
pulare para er melhor comprchendido), entretanto muitos
de ses ugeito são fortes e robustos, e outros com um pequeno
beliscão clà deo a \Tenus logo se poem cacheticos e abatidos, e
isto só pOl'qll a viscera do figado e do e tomago nelle não é
dotada da mesma rigidoz, ela me ma perfeição.

Ora, 'e o gallico só produz seus terriveis efT ito naquellos que
padecem tla dna viscera" e como estas se podem fortificar e
Llesenformar por outro meios e medicam ntos que não sepo de
azougue, e endo corto que estes mais concorrem para damnifi
carão de taes visceras) egue-se que não se deve usar de azougue
nem me mo para c.ma do gallico; a cma operada por via do
ilzougue é quasi sempre de pequena duração, I orém o curado'
por outro medicamentos ~ raro reincidirem no estado morboso.

Oo lomago c a illnamatTio tio Oga(lo $0 CD 1':1 por via da lI.vdl'(),'U-
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pathi<l, do 'x.er 'icio \ tia dieta, não tanto em r;li,:ão da '~culila, da
qualidade do alimento e bebidas, ma im da Da quantiflad .;
'ó pod'so que o hosp.ital LafIecteur adquirio tanto I'cllito, télnl:l
r putação, tudo porque oJle não consentia que os doente comes-
sem mai' do quo uma torça ou qllarta parle ela f!u:lnliflade flUO
\ lavão a 'ostumados a comer; as forças cio (' 'tomago oC(jupa(las
com sla pe(luana qllanticlaue faz fi a ruge, tão perfeita; a na tn
reza 1'0 '1)0 suecos yerrotaes bem preparado" e 1101' is 'o fIlI' o'
recebo em pequena quantillaue ainda quo o V:l.os da cil'cu
lação es[ j50 algum tanto obstruiL1o relaxados elltorpeC'idos,
o(f r cem capacidade sum ienle paraI equeuaql.1antidade <1e sue
cb., e a nalLU'eza pela ua acç,ão mecanica pMe ir ponco a pouco
'xpclüJl(10 o máos humores, e ir- e refaZell(lo e rcetlUstiluinilo
domateriae adias. i\otom a pe soas qll lCI'e111c..:l meu artigo,
qu a madeira de terreno meno ubcre são s DlI r mai,' forles
e estroudão menos, portanto quem quizer 1'0'1, bole!' I' a la
sallde procure corrigir o slomilg'o 1sando de bastaJlle :lgll:l., fuja
de bebida, e pirüuosas, coma pouco, fara exer 'jcio fuja de
exce so ele prazeres, procure lugares bem arejaclo. e fLque c 'rlo
de que a pouca comida bem loncre d diminuir as f rras e a nu
trição, augmenta, c até toma a côr lin la e o ,ernhlante formo 'o ;
quanto não eria bom e as mulberes se comencossem de cru
este meios ão infallivcis para allgmenlar a formosura' o 13l'azi[
então, poderia exportar mais um terço de seus producto ' agrico
las, dcspenderiamo menos um terço dos prof1uclos estl'ange
ro , porque n'io só ellas comerião menos como deix.arião de c.on
citar a gula dos bomens pela consel"'ação da formo' ura, do~ qllae,'
o inleressa sem como sejão dos maridos, filho ou am:mles.

s mo]o. tia venereas já disse que consistem cm pu' aC'l'imo
nio'o que se oagula e dilacera certa parles e vem infcc 'iollar O'
ontros humores ou yslema: a mulla ou bubão, a gonorrbéa (es
quenlrtmonto), cancro "enereo, a saber, cavallo e fogag'em podem
se curar om hydrosllpalbia rapidamente, porém se deve preferir
os cozimentos de sal a e sas afraz, principalmente lrazendo sobre
a ' partes pannos ensopado neste cozimento, ou imple~menle em
agua para abrandar, limpar e de obstruir a. parto' alIe ladas
porém devem er os 1annos collocaclos por mouo que se não]'e 
friem, poris o sobre elle e deve collocar lãa impermeavol,
folhas, ou qualquer panno oleado a. ferida, caulerisar- o 'om
pedrn 111lme raleinafla, ou com ) tLro qualf]uol' canterio, um
pequeno toque de pomada mel'cLlri~ 1sobr \ as fedda não deixa
d ser proveito'o para atalhar o eu progre o; ematal' o viniS do
hnmor ante de contaminar os mai humore , i to é, antes de
injectar- e em lodo o ,y tema do c rpo humano; na gonorrhéa
principalmente, a hydrosupalhia produz mais promplo e b nigno
eff iJo 'tamJ)(.'m no hlll ão, forragens e bobas.
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nÔTes de eslo1nago} elôres ele bm'?'iga} assim ent II01n811s conbO c/c.
mttlhm'es; útcommodos de q'uebrael~tm} affecções hemorrho·idaes.
- Procedem todos estes incommodos ou são determinado~ pela
eguintes causaes: de humor acres, irritantes ou pulrido cp e

se deixão ficar apegados ao intestinos; de ex.cesso ou falta de
preci a mucosidade nos 'mesmos intestinos, de espasmo, atonia
ou irritação, e finalmente de con tipação ou falta de tI' nspira.ão
ex.terna ou interna; e como com a hydrosupathia se lava e de 
infecta os intestinos, se acalma a irritação e e remove a consti
pação, seaue-se que ahydrosupathia utilisa em todos os referidos
inc.ommodos' tenho feito applícação com grande proveito na
minha familia e em mim proprio, e em um escravo que offre de
quebradura tem sido util a appJicação deste tratamento; eu, que
padecia muito de ataques hemorrhoidaes, fiquei delies completa
mente são. Amucosidade dos intestinos não só serve de o forrar
edefender da rigüJez e fricção do alimentos, c'omo principalmente
as a mucosidade tem por fim servir de fermento e preparar a '
comida para a digestão completa: ora} se ao pão se appJicar um
fermento podre, ou maior quantidade, não sabirá ene bom, por
tanto os alimentos passão poe essa alteração boa ou má, segundo
a qualidade e quantidade de fermento que os intestinos lhes aclmi
nislrão para o seu preparo, e segundo maior ou menor complexo
de todo o laboratorio, e disto provém essas variaclis imas e
multiplicadissimas ditrerenças nas con 'istencias, qualidades e se
creção das fezes, Creio ter explicado a theoria das causas domaI,
e qual de"e ser o tratamento pratico; nestes incommodos é muitas
vezes indispensaveltomar-se um ou dous vomitorios ou purgantes;
em algumas dysenterias que se me prolongá.rão obtivebom elIeito
da massa de ferro} de que já faliei, da confecção japonica, euma vez
só sarei com ouso da salada de alface, porém na ultima dysenteria
que tive, e que se prolonaou por mais de dous annos;todos estes
remedios e outros aconselhados por medicos forão baldados, e eu
me encaminhava para uma bydropisia declarada; então tive a fe)iz
lembrança de usar interiormente da camphora di solvida em
aguardente, a saber, duas oitavas para uma garrafa} tomava de
cada vez duas colheres em uma chicara de aglla, e com isto des
infectou-se a podridão intestinal, cessou a dysenteria, e enti
mesmo melhoras em outros incommouos.

As dôres de cabeça procedem sempre de constipação ou indi
gestão, é porisso a byurosupatbia utilisa muito no curativo de tal
incommodo, ou sejão os achaques chronicos ou accidentaes,

Muitas pes oas entencleráõ que apenas o doente se põe nes
se estado de transpiração abundante, está oe sada e removida a
constipação, porém não é exacto, porque pMe alguma parte não
compartilhar dessa transpiração e não se estender elJa principal
mente ao.: nenTo ou partes (lue tenbão mais immccliata rcJ:'('ã
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~om O incomlUoL1o; e portanto e deve ontinuar com o u o
da hydro upathia para. e estender a e as partes a tran piração
e e,sar o incommodo. Fui em certa época atacado de uma feure
que se me manifestou por suores abundanti simos e continuas;
cu tinha feito interrupção por algum tempo da hydrosupathia e
julguei não dever fazer della appUcação, attento aos phenome
nos da febre: os meus Fecur os e os aconselhados pelos medicas
não tinhão produzido o menor effeito, cheguei-me a preparar
para "Viagem do outro mundo; porém um lia lembrando-me do
rifão paulistano: para rJ'Wrdedu1'i~ ele cão elamnculo} pello do mes
mo cão, passei a beber ba ·tante agua e empreguei o vaporeR,
suei muito, mas já em incommodo, sem fatigação e continuando
neste tratamento dentro em pouco me restabeleci; portanto acon
seIbo ao:; que padecerem de exce ivo suores que u em de te
tratamento. (as dare de dente, pleurize e no rheumati mo, eu
creio que não ba remedia que lhe pO'.a ser comparave!.

No rheumatismo porém e .deve applicar sobre as partes af
fectadas de dôres lUna camada de folhas de bananeira que cu
brão grande ambito, para ntreter a humidade e calor ao mesmo
tempo. .

Para rheumatismo ou dôres que offria nos braços e nas 1)er
na , eu preparava uma e pecie de bota e braceletes com a folha
enrolada desde os pé alé as coxas sem aquecei-as ao fogo para
não perderem a humü ade e nem as virtude vegetaes; eomesmo
fazia nos braços e sobre a foIbas enrolava baeta; outras vezes
FI por falta de folbas, já para apres ar a operação, vestia um sac
co, feito de proposito, en opado em agua e sobre. ene vestia outro
com tres dobras de baela, as im dormia e a sim pas ei mezes e
annos até de todo se medesapareceremostumores, dôres e mais
accessorios. Ora os medico usão para erupções e inchações de
emplastos, mas a virtude d stes se deriYa da humidade e tem
contra ~i o incoilYenientes de seccarem as extremidades, lanra
rem máo cheiro e emporcalbarem a roupa: com as folhas e
obtem vantagens de maior importancia sem experimenlarnenhum
dos inconvenientes apontado ; porém e deve as coUocar em
grande e paço para que as partes humedecidas em muito maior
ambito oU'ereção benigna influencia obre o ponto em que exi 
te alesão; se offremos qualquer lesão em um dedo do pé omos
Jogo a.ffectados de jnguas na curva e na veriJhas; se pois os' ymp
tomas do l11al se estendem a tão grande distancia, se deve appli
cal' folhas que cheguem desde os pés até a xtremidade da coxa
para que a humidade e o calor produza o seu beneficio ele 'cle
as partes do lugar leso aLé as remoLas.

Aos que padecem de inl1amação no figado convém muito dor
mir com o taes botins de folha, e trazer folha tambem obre o
ventJ.: coberla com ilanella de baeLa' não me lembro en: fine
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autor de medicina topei e ta in inuação, o que pos o a segurar
é que e!la sempre me foi proveito 3, e lue a' 'im nos incommo
do chronicos como nos incommodos agudos, emfebres, emqu
quer outras eSl)ecies, erve de grande alivio e predispõe a D 

tureza para receber mais benignamente os outros rernedio', e i to
cm razão de que nos membros do cotpo, hraços e pernas é
onde exj tem maior porção de nervos: nas dôre de cabeça tam
bem co tumo u ar deste meio pondo'uma carapuça e gravata
de folhas ao pescoço e por cima pamlo adeCIuaclo.

Qualquer folha larga branda ehumida póc1e ser applicavel, po
rém algumas deL'i.ão catinaa incommoda ao paciente e porisso é
preferiyel as de bananeira, a do traquá açafrão, porém eu me te
nho senido de toda e qualquer folha que pela sua extensão e
largura seja acommodada ao emprego que 111e houver de destinar.

"as febres muito utilisa ter ou panno molhados nos pés u
folha de preferencia, e acalmar as costas e o ventre com folllas
cobrindo-as com baeta; dispõem muito para abrandar o calor fe
brecitante, para pTomover a transpiração e poderia a re peito ci
tar factos de muita importancia; emfim para se comprehender
o alcance,de tas applicações externas, mencionarei o que se pas
sou relativamente ás agua de Santa Rita; estas aguas não tinhão
virtude a1 auma e pecial, ntretanto o nome mais que tudo con
correupara desenvolver a~uperstição eofanatismo do povo: condu
zião- e tropas carregadas de agua santa e do barro anta; al
gun papudo. sugeitarão-ue. a trazer os papos empla tados com
este barro que o humedecião com agua conduzida da mesma
fonte e conseguirão ficar plenamente são ; e é innegavel que ou
1ras muitas curas operão !la de differ ntes enfermidades e ainda
hoje estarião operando espantosos milagres adequados á santi
dade lias aguas de todas as fontes c rios, se algun malvados
peccadores não tivessem por seus aclos lascivos quebrado o en
canto e aniC]lúlado a santidade da agua santa de 'anta Rita.

Por fanar em papos, mole tia incommoda e di, forme, lembro
que além do curati,·o indicado tem alguns usado de 11m remedio
simples e efficaz para o curativo em abreYiado tempo e vem a ser;
trazer permanentemente no pescoço um sacco ou ,:;ravata acol
choado com uma camada ele sal miudo que e humedece ele es
paço em c paço ele temp ,e quando o sal de todo ~e gasta, tor
na-s a renovar; mas para manter a hunúdade p rmanente, serú
preferivel trazer em cima desta gravata uma outra de folhas; e
estou convencido que se os a1l'ectaelo' de unl tal mal tomassem
dous vapores por dia, mais prompl,o seria o curativo; os vapo
re em qualquer cir um tancia nunca elevem er tomados em
tubo, para que ua canalisação não produza demasiaelo calor e
me mo porque utilisa que elle embata na uperficie do corpo C
i to não póde ter lugar fluando é 1'e pirado por tubo.
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. Para eviLae que os cobertores entrem uo recipienLe se tran
ção uns cordeis sobre a bocca do mesmo recipiente.

Advirto que depois de terminar a transpiração promovida por
via da ab"lU1dancia de bebida ou dos vapores, não 11a perigo al
gum em expôr-se G sugeito ao ar e mesmo a chuva; porque a
transpiração promovida por via da absorpção da agua não es tá
na' mesma razão daql1ella que é promovida por via de remedios
cliaphoreticos ou do exercicio do corpo; porque estes meios
põem qua i só privativamente em movimento alimpha do corpo,
porém a hydrosupathia suppre a quantidade de limpha, e poris o
com a diaphoretia ha o perigo da constipação e da repercussão
ela limpha, e pela hydrosupathia em razão da quantidade empres
tacla de limpha não se dá tal perigo e nenhuma dieta igualmente
precisa quanto a alimentação.

Portanto aconselho aos concidadãos a que fação uso da hy
drosupathia em todos os seus incommodos ou como base unica
do curativo ou como de auxüíar poderoso, e que em caso algum
contraria os effeitos de outros remedios, com os quaes póde si
multaneamente ser usada e principalmente será hcnefi~a para
aquelies que quiz@rem teimar em fazer o uso do azougue, por
que com este meio o azougue poderá até ser appllcado na esta
ção fria: com dous ou tre vapores por dia se con egoirá trans
piração ablU1dantissima e o azougue depois de ter prehenchido
seus fins será expelJido para fóra do corpo sem deixar nelle
tantos residuos, e os que tiverem usado do azougue, por este
meio, o expellirão do corpo e conseguirão o desaparecimento
pouco a pouco dos phenomenos por elie procluzidos.

Leitor, se não te agradar as idéas consignadas, se emperrado
quizere seguir o teu caminho, procede com a liberdade com que
cada um deve dispôr da sua pessoa e de sua saude, porém não
poupa elogio a intenção que me guiou neste trabalho laborioso, ao
qual daria uma vasta extensão se podesse contar com a acceitação
do publico, e se não antivesse a impossibilidade de occorrer ás
despezas da impres ão.

Depois de concluido este artigo, novos e variados factos de
enfermidade tem occorrido na miuha família, que me tem vindo
confirmar da efficacia, egurança e promptidão relativa do he-

I foico, e ao mesmo tempo simplicis imo remedio agua, agua emuita
agua em todas as sua" variantes; e para melhor convencer ao
publi o exporei alguns factos recentes. Por duas vezes, não sei
se devido ao concurso de cjrcumstancias atmo phericas ou de
outras condições, fui acommetticlo de uma irritação e tenesmos stli
genBrís, tão aguda, tão violenta, que seme figurou e tal' soffrendo
a execução do esquartejamento, ou que tinha de lançar pedra
com Q volume e peso de mais de arroba; porém, se os incom
mocll)$ foeão violentíssimos víolenli jmo tambem foi o curativo;
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bebi em' seguida tres tigellões Lle agua fria e lysteis da m .ma
agua, e no segundo ataque apenas e injectou algumas gotta dó
clystel, com a rapidez electrica cessárão as dôre . portanto I ara
as que padecerem aJIecções hemorrhoidaes acon elho que usrm
de ly tei frios e de muita bebida de agua quente ou fria; epara
o coraliro de crianças não usem cl outro sy tema enão o üa
bydro upathia e· cessar~l a mortalidade deste, e o re tabele
cimento mmca se prolongará em regra por mais de um a dous
dia, a meDOS que não baja le 50 importante e com principios ou
tendencias cle chronica em alguma das visceras.

Para se dar os vapores aos meninos que não excederem de
tres a quatro annos, a não se ter recipiente preparado com arti
ficio positivo para tal fim, como seja caixa de madeira trançada
com cardeis por cima para evitar que se queimem no vaso em
que o liquido se contiver, o qual deve ser po to dentro ela caixa
de páo; quando não hqmer este ou outro semelhante artificio,
a ama.ou serventu.aria apegando o menino com um braço, o de
bruçará convin~avelmente para absorver pela respiração o "apor
quente, e a cabeça e o corpo do menino se cobre com dous co
bertores, e se o menino é maior outra pessoa lhe segura .nos pés,
para (file com elies não esbarre no recipiente: o mesmo cbôro e
impaciencia dos meninos e os movimentos que fazem concorrem
prompta e benignamente para se acelerar abmldantis ima trans
piração, principalmente se de precedencia tiverem bebido grande
quantidade de agua.

Creio que já expuz que nas dôres de barriga provenientes de su 
I ensão de menstruo, de corrimento de parto, e as proveniente
de inllamri:tação de quebradura, e nas de colica, é util e utili simo
e te tratamento, e expliquei a maneira por que eUe obra na na
tureza.

Portanto, estou persuadidissimo de que em todas as febres
cndemicas e epidemicas, nas febres amarellas, nas diversas qua
lidades da e,holera-morbu convem aconselbar-se ao povo o uso
in tantaneo deste medicamento, apenas appareção o primeiros
symptomas da enfermidade; eu creio que em alguns dias tenho
chegado a beber mais de quinze garrafas de agua, ou ele cozi
mento, apezar de ser extremamente debil; portanto supponho que
no espaço de vinte e quatro boras se poderá beber vinte e mais
garrafa de liquido, e que pelas intervallações não ba o menor
perigo por haverem muitos canaes abertos para sua sabida; pois
se ompulsar-se os annaes da torturas se verá que algumas vezes
se appliC'Oll tres e quatro bilha de agua aos pacientes quasi sem
interrupcão, e esta era a tortura con iclerada mais branda e de
meno perigosas consequencias.

Na epidemia reinante do Pará, e na f bre amarella se deve fazer
o rxrrl'imento rI:) nglla tOl1larla fria nn rfllrntr. rom simullnnrn.
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disteis, e'vaporc. tomado 'obre caldeiras com loldas ou do modo
por que tenho xplicado, porque o liquido bebido em abundan
ci'a remoyerú o e pasmo dosinte tinos,acalmaráairrilaJio,epor
ria.de ourinas, romito e uores e expellirá a materia mOTbifica,
ede quando em quando ~e fará beber a agua a"idulacla com cre
mor, ou com ontro aci<1o purgatiYo ou não purgatiro, a que se
jllntuI'á 01130 de ricino, de nmendoas doces, etc., etc., para abran
dnr a rigidez dos intestino~, facilitar a dijecção da fezes, e da
materia mucosa que estiver corrompida, notando-se que q,'
npor ~, attenta a importancia e grRYiclade do mal, se derem
r prtir de tres a seis rezes por clia; no meus incommodos e de
minha familia tenho feito dar até cinco vapores por dia porque as
rezes a con~tipação ou oincommodo é de tal natureza que, não obs
tante suar-se durante ovapor, acabada a operação do me mo cessa
repentiuamcnte a tran piração e reapparecem os symptomas mor
bifico , como sc:ião frio, calor, abatimento, somnolencia, convul-

013 n rvo. a., etc., e em taes casos repete-se logo denoyo o rapor,
e assim se progride no continuado uso de bebidas e de rapore
até de todo e cxpellir a materia morbifica; e na febre amarella
e cholera com'irá dar por duas rezes ao dia dua colhere de
agnardente alcampborada em grande quantidade de agua afim
de corrigir a podridão e evitar a gangrena e comul õcs.

Creio qtle e te tratamento de h)-dro upathia com as prepa
raçõe de f 1'1'0 para as pessoas que padecem elo e tomago ou
debeis, rú o melhor prerenlivo, e ao mesmo tempo o mais
innocente contra mole tias de tal natureza.

Quando se houver de fazer uso de carnes e peixes algados, se
dere ter o cuidado de pô-las de molho em agua fluente para que
percão o sarro; e as pe oas embarcadiças talvez se pode em
servir da me ma agua do mar, emergindo em cesto ou sacco
preso ás enibarcações, porque assim ficarãO perfeitamente lava
das, e depois de escaldadas em agua fervente poderáõ ser usadas
sem inconveniente,

Este tratamento estú ao· alcance de todo o povo, a im na ma
teria corno na fórma da applicação' os medi o., os bon enf r
meiros e os medi amentos não podem bastar para acudir a toda
as localidades e a todos os neces itados.

Gomo preservativo das enfermidades epidcmica, aconselho o
u o da bebida de agua cm gralide quantidade; porque a roupa
estando' bem lavada." menos suscepth'el é de apodrecer ou mofar
e na mesma razão está o corpo animal; o lavatorio mecanico da
natureza é o que entretem a saude; a sim que 11a uma reper~

cussão ou diminuição de secrecção apparece logo a em rmidade .
a natureza procura-se logo um ubstitutivo por algumas das, ia
para secretar a materia que por outras deveria s r expellirla':
ma a. ub titui.ão n50 é ulIicientc. produz d· arranio~. p mnilas
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vezes a morte; a agua porém obra benignamente em todo o
corpo, porqne corre rapidamente todas os ductos e conductos,
applicando-se-a, como disse em tripJicata ou quadL'Uplicala,
bebida em disteis, em emplasto e em vapor.respü'ado ou vapores
em todo o corpo.

Tenho uma digestão difficil e sempre que me delibero a appres
sal' as horas e vontade ele comer, faço uso em abundancia
da agua feia ou qnente, e por este meio consi.go desejado efEeito,
principabnente quando simultaneamente recorro ao uso do'
vapores.

De tempos em tempos sou accommettitlo de bypocondria e se
me pinta na mente os meus negocios, a minha posiÇão com negras
côres de pobreza e da miseria: o homem bypocondriaco tem
certo apego em reconsiderar e afOxar-se sobre ieléas que mais
o atormentão, e nem sempre o Philosopho encontra antidoto na
fantasia anteposta, porque a volta da fantasia ao sombrio se faz
por um arrastamento involuntario e pertinaz: ora, quando Lto
me succede depois de alguma elemora, digo eu comigo: hil po.ucos
dias alegrava-me em fantasiar tanta riqueza que ele um só lance
remia a divida do Estado e opperava nelle todos os melhora
mentos de uma poesia sem limites na beneficenoia e na omnipo
tencia; portanto se novos factos não se tem vindo accumullar, eu
que era rico na minha pobreza, forte na fraqueza, sabio na igno
rancia, poderoso em meu anacoretismo, e como agora me acho
repentinamente na ,miseria das miserias ? I Não; não ha tal, o
meu entendimentó é que me engana; a affecção moral provém
da affecção physica; injecte-se o corpo de agua por toelos os meios
e modos, lance-se a materia morbifica fóra do corpo, lanoe-se
fóra ~ssa deidade infernal, o demo.e peceado original afugentãQ
.se com agua; e nunca deix,!-- ele produzir effeito em mim este
ira.lamento.

Portanto os que p~decerem de nervos, os que se nã0 quiílerem
suicidar usem deste 'tratamento que se liv:n.lráõ elas ieléas tristes;
o ouro não se tira da terra sem o adjutorio da agua; as verda
deiras precisões da viela são bem pequenas; a quasi todos sobra
.riqueza para suprimento dessas precisões. .

As feridas occasionadas por castigos, ou por accidentes prin
cipalmente nas localidades em que a atmosphera é quente, 11U
mida e sobrecarregada de miasmas facilmente degenerào,e se tor
não mortaes; porque engorgitanelo-se as partes lésas pelas rela
ções syrnpathicas é a1lectado o systema nervoso, sohrevem
.convulsões, tetano e a morte, ou pelas mesmas razões chamadas
syrnpathicas os fluic10S ambientes dagenerand0 degenerão os
fluidos de todo o corpo; e nestas cir,cumst~ll1cias sobFevem isso
a que chamo escorbuto repentino, e que mata dentro em pouco
tempo, e as Ílll são alguma -eze taxad6s injustamente 001110
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Dcshumanas e homi 'iuas a pessoas que occasionarão os encom
modos mencionados no principio de'te trecho: para evitar o
p rigo, já indiquei que o meio era entreter a transpiração e trazer
as paTtes lésa~ humedecida , sobrepondo-lhe pannos ensopados
ou rolha para fazer ce'sar o engorgitamento e sobrevir a sup
puração.

TRATA1lE:'\TO PARA O. )IORDlDOS DE COBRAS.

\. rc~ peito do veneno occasionado pela morded ura de o
bra:; e de outro qualquer animal ou insecto, estoú certo e ccr
ti' imo de que e o incommodo affecta a todo o cOl'J o não é
])orque se dê propriamente a cil'culaçãQ do veneno; porque seria
nece' ario attribuir a qualidade de crescimento eaugmento quasi
indefinido de uma quantidade miníma, o que se dá é essa degene
ração, essa contamina ão que 'e apega e lavra pelo mesmo modo
flue o fogo se encadeia e laHa emquanto encontra materia com
busth el, é a materia que a si propria e destroe pelo fogo que
se lhe apegou; quem queima poi' a extremidade de uma vela
não é o rogo que roi atiçado ao bico da vela.

Tenho observado que os remedia que são efficazes para o
veneno da cobra são todo directa ou indirectamente anti-espas
modicas, principalmente o azougue que é um dos muito efficazcs
por observação que fiz em pes oa de minha família, que tendo
'ido mordidà estava e travasando- e em angl1e pela ce::>1l1'a,
c todo os meio empregados para e tagnar ti.nhão ido baldado :
e fazendo-lhe eu uma fricção de pomada mercuriaL em qnasi
todo o corpo, estagnou- e o sanO'ue em menos de Lilll quarto de
1101':1, e cessárão os in ommodos annexos.

Ora, como a hydro"upatbia é o anti-e~pa modico mais iono
cente e que se pôde applicar em maior dôse, e:tOl1 persua Lido
de que ene prochlzirá benigno e pl'ompto [eito ainda me 'mo
contra o veneno üa p caveI; e seria onveni nte que os medicos
fizessem a experiencia, que a. mim se não é absolutam Dte im
passivei, é pelo meno muito diiIicil; a experiencia eu desejaria
que fosse feita do modo seguinte: deixar monl l' um cão por
cobra engaioLaua, para com ella e fazer experiencia taes, e dar
~e ao cão grande quantidade ele agua tepida e collocar- e-o. 0])r(\
uma caldeira fervcn te em Ulll lei lO de pa1J1i.nha 'om tolda de
encerado por iroa, para que respire () vapor quente afun de pro
mover a transpiração, tomando-se todas as cautelas neccssal'ias
para de vez emquanrlo se renovar o ar, evitar-se o asph)'xiamen
to, e que o vapor não queime o animal, o qual eleverá ficar em
])0 ição ele se poder dar-lhe amiudadam nte beberagem ele agna;
esto'u per uadielo que este rem dio crú o unico ./TI 'az ontra o
vCneno da ca~cavel, e que se só por :ii não produzir cfT ito ~
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deverá applicar a fricção da pomada mercurial; mas isto se ti '
verá reservar para uma segunda experiencia.

Basta de metter a mão em seára alheia; perdoem-me, ,"'rs, r~_
cnlapio ; eu sou propriedac).e que me pertenço a mim e á patria;
exponho as minhas idéas com intenção de ser util ao meu paiz
e á humanidade.

~

Vausa pleiucipal tIa mortandade Ilas
Cleiançase

E tou hoje intimamente convencido que a principal cau'sa ela
mortandade nas crianças, e do aggravamenLo tia mór parle fla~

enfermidades assím nella como em bom numero ti 'pessoa' a hil
tas procede das lombrigas, as qune perLurb50 a digo t50, absor
vem os ucos alimentícios depois de preparados para refazer a
natureza, corroem o avelludado ou a part \ muco~a dos illt '~li

nos, perfurão-nos para encaminbarem- 'e aos rins atim de se as~a

litrarem mais abundantemente: 'no anima-cs se o/)scrYi1 algumas
vezes encravados nos rins abundancia de Yermes. Ora as im como
penetrão os vermes esta viscera, a 'sim tambem se pódem cllca
minhar á outras vi cera e oCtasional' lesões, e mesmo a morLe
repentina; portanto esLando bem experimentado, que a' L1ua'
qualidades de pastilhas que estão cm voga são innocenLes () efi
cazes contra os vermes, se deve elar aos III nino' de eis cm 'cis
mezes embora não se quehem de incommodo', e o mesmo se
eleve fazer aos adulLos quando ~c queixarem ue in 'ommouos
permanenLes Oú repetLcntes de tempos a Lmpos' porque com a
expulSão dos vermes uesapparocc!'áõ úu de:agl'a v<lrl1ã os illcom
moelos ; pois os vermes pódem ser causa etncícnLe do mal e
pelo meno nunca deixão de ser causa apenctiClllnr de seu aug
mento, isto é, <1e concorrerem mai' ou menos para sua aggra
~ ar.ão: ora na policia criminal convém antes prevenir cio que pu
llír, e~Le principio é igualmente appUcavel á salubridade: atalhar
ou minorar a força de males certos ou provaveis é dever de
torln ii J1PR,oa pl'nrlell1.e. OW1 í nínguem escapa todos os annos
de ser mais ou menos acommettido de febres e ele outros incom
modo na saude; duranLe a enfermidade sobrevém fastio, e os
yermes privados da alimentação convertem os propl'íos intesti
no' em pa 'Lagem e isto aggrava mais ou menos o mal da enfer
midade, o que n:1O acontecerá e jú e tiver prçvjamente o pa
cicnte expurgado elc vcrmes, Tenho feito applica~ão das pa"tilha '
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em uuplicada e quadruplicada dose das preceituada nos recei
tuarios das mesmas, quer em accessos de febre, quer fóra deUes
sem o menor inconveniente, e na minha familia tenho adoptado o
uso da pastilhas com o vai deroda; nas pe soas menores de qua
torze annos crtlasi sempre se reproduzem os vermes, com a mes
ma intensidade no referido espaç,o de tempo' portanto vale bem
a pena fazer-se cm escala maior gastos de tal m dicamento m
nocente e preventivo ue enfermidades; toda' as pe soas que sof
frerem qualquer incommodo de saude devem fazer u o da' pas
tilhas, pois os vermes produzem symptoma' de variadis ima
enfermidades e poderia citar muitos factos coIbido das observa
ções que tenho feito, porém abstenho-me pur uppôr dcsne
cessario.

Iütlicacão, de 'lUa! ta"ataulcnto Sinl}lles
c cnci"gico paJ."a o ClIlI"a,ct!vo e )l1"Cse.a"·
vati"\To do cholel"a"'JllOl"Jnls.

"'c1Lal' um remedio que e teja ao alcance de toclo , e que para
a ~lla applicação não dependa dos 'on::.elllo' dos medi o', nem
de habeis enfermeiros, um remeclio que não custe dinheiro, que
.'l'ja innocente, de prompta e eficaz applicacão, é de 'erlo fl,ttin
"ir ao desideratum passiveI na quadra da epidemia reinante,

O remedio clue vou indicar ao publico é aproveitavel para o
clU'ativo de toda as epidemias, de todas as febres e de qua i
todas as enfermidades,

Não fui eu o seu descobridor, poI'C[ue ne se acha descoberto ha
muitos seculos, poréql deUe tenho feito u o1ara mim epara ocura
tivo de todas a enfermidades de minha familia por mais de ete
annos, e sempre com bom resultado, e ral'i simas vezes tenho
me soccorrido como auxiliar a outros medicamentos. Portanto
senão fui o inventor, ao menos tenho aperfeiçoado e simplificado
o systema da h)'drosudopathia.

i\o cholel'a-moJ'ln,.' predomina o espasmo] a pntrefacção e d 
generação clos hlllnore"] portanto convém em prompto fazer ces
sar o cspa mo e a irritação das vise'eras, eexpeUir de todo o me
canismo auirnal a matcria morbida, a materia degenerada. A
natureza faz por ~i e '1'01'/.:08 para expeclir e ta materia degene
rada, mas como a clen'elJcração é continuativa, i to é, como a
corfllpr)\o é j1l'ogl'c~:3i'.l\ senão se atalha] por i 'so o descarte ope-
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fiulo pela natureza nã é 81.1ffi iente para realisar o curativo do
enfermo abandonado, e eLe em poucas horas, ou em poucos
dias succ1.UTIbe. -

l\ão me proponllO a fazer uma cli erlarfio, mas resumida
mente a intlicar o tratamento segundo o meu ystema. Logo que
se enti.r I algnem atacado eleve b bel' amiudamente agua
qnente, e por atla r z de meio ª um quartilho, não elevemlo a
relJeLi{',ão da beberagem excetler o espaço de tre il. et minutos,
para flue a alnlTIelancia rio liquido' clis olva a bili e mucoidael
do esLomago, acalme a irritaç,ão dos intestino , e ele todo o me
cani:mo animal, porque a agua absorvida per olTerá todo o
'orpo lljs oheril ai; matel'ias acres, sallinosa e mucosas, esta
. erno expcllitla s pelas onrjna', hafo, .uore " vomHos, etc., etc;
o san~rue perder:'! () accrescimo (la ona e llentro em pouco sua
rirculaç30 'e lornarú normal, sem dep<,ntleneia ele occorrer-'e
as mortifera,' e cllfraque elloJ'as s:mgrias. '~Ja' para fa ilitar a
a tran. pirar.ão, e fazer ce. sal' () es] asmo e irrita~ão convém UStll'
em onjlU1to dos 'egnintes meio: que ,"cm a ser, envolver os
pés até a extremidade ela coxas 011 entre pernas, com pannos
ensopados em agua q1.1ente, e por cima ele s pannos enrola-se
folbas de bananeiras, de couve, ou C[uaesquer outras que tellhão
extensão e largura, convinhavel, e por cima dessas folhas enro
la-se 011 ve .te-se um sacco de panno impermeavel ou de baeta,
erue pelo menos tenha dua douras, para que apertado com cor
d i mantenha o calor e evite o molhar-se o leito do enf.ermo:
as 1'0] has são convenientes para impedir qne os pannos se eqnem
e mesmo para elesviar qne a humidade elo panno se communi
que em maior grilO Ú haeta exlerior e elo leito do enfermo, e
lambem para impedir que se communique aos panrros molhados
aI' em quantidade que produza o resfriamento elos pannos. De
iguaes envoltol'ios e deve fazer applicação aos braços, ao corpo,
isto Ó, em circurnferencia do ventre e costas do enfermo, e tam
bem se póde applicar ao pescoç,o e cabeça, porém caela peça em
separado, para c[ue o enfermo fique desembaraçado para -movi
mentos, e para quaesquer (')perações e dijecções que houver ele
fazer e por este meio e manterá eUe em uma especie de banho
permanente em todo o corpo, em ser preciso passar pelo in
commoelo e cança so de abandonar o leito, ele se expôr ao ar
frio, etc., etc.

E te empla to lmiversaJ abrandará a rigidez.da pe]Je e elos ten
liões, a circulação se facilitará e bem assim a transpiração, e
neullUma parte soffrerá e se resfriamento, que por si comprova
faHa ele circula ão.

Para as pernas e braços se póde servir ele sacco ele linhagem,
ou de algodão, que ~e en opa em agua simples ou misturada
com vinagre, dis olução de camphora, infusão de quina ou de ou-
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tI'O qualquer cozimento, porém a agua imples me parece prc
ferivel·por muitas consid rações, prin ipalm nte por sua inno
cencia, pre teza e por não custar dinheiro. Nos pé" convirá em
muitos casos applicar-se inapismo alcampborado :na falta de
'inapismo serve cataplasma feita de qualquer especie de fubá ou
farinha, a que se junta pimenta da terra ou da Incüa óu gengi
bre como rubefaciente e tambem a herva de bicho socada pócle
servir, e muito convém ella para os banlJos, e a quina do cam
po de que ha grande abundancia em Minns, em .. Pnulo, e creio
que em muitas outras provincias do imperio. O doente deveri{
tomar de um a dous banbos por dia, para manter a limpeza do
corpo, e quando o tomar se renovará o envoltorios de panno;:;
molhados, que deveráõ ser bem lavado , para que percão a
materias animaes e mefiticas que tiverem absnrvido; porém,
convém para facilitar a tran piração, dar- e amiudamente vapo
res d'agua fervente, ou de cozimento de sassafraz para o doente
respirar. A agua ou cozimento fervente pãe- e em ourinol, pa
nelln, caldeirão ou em qualquer vazilh~l nppropriada e colloca-se
esta no leito do enfermo, j unto a uma parede ~ e elle cobrindo-
e respira pela boca e nariz o vapor podendo ficar as entado,

(leitado ou encostado, i to é, na posiÇãO que mais commocla lhe
foI', e em menos de um quarto de hora lhe sobrevirá abundan
tissima tran piração, abundanti· ima diurese, principalm nte e
já estiver com os emplastos dos pannos ensopado , e se ti\'er be
bido e continuar a beber abundancia cl'agua.

Estes vapores se devem repetir de quatro a doze vezes por clia
CRlllldo a gravidade do mal. os grandes hospitaes convirá in

fileirar-se muitas caldeiras, e em cada uma dellas se collocar
uma guarita ou tolda convinhavel para com O" SOCCOITO de uma
só fornalha se dar simultaneamente vapores a muito enfermo.
Este tratamento convém como base essencial ou como auxiliar
muito podero o, para o curativo ele tod.a' as molesti<.is endemi
cas e epidemicas, mole tia gallicas, chronicas OH agudas: é in
differente saber a origem ou cau aI da enfermidade. Quando a
roupa se suja não indagão as lavadeiras qual a qualidade ou
circum tancias que occorreráõ, lavão-na pelo me mo meL]lOdo c
ystema. II\. natureza é só uma' a falta de secrecç,ão ou adquiri

ção de materia estranha produz o desequüjbrio das funcções
animaes, entupimentos de vasos, estagnação, e degeneração
dos hum9res: pela juncção de agua externa e internamente to
mada e respirada, reedifica-se os humores, Jeselltopem- e os
ductos e conducto do corpo animal, cessa o espa mo e se
grega-se a materia morbida, a materia degenerada. Ora a
agua infiltra-se em todo o corpo, produz nelle esse lavatorio
que é nece ario para repôl-o cm eu c tado d limpeza, cm
seu estado normal.
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Portanto como preservativo da enfermidade aconselho que 'e
beba agua, agua e muita agua: ella facilita a dige, tão cUs 0lY8
o sarro e catarrho da bexiga, augmenta a transpiração 8 expelle
assim as materia acres, degenerada ou que e tejão com princl
pio de rl generação, e .os que quizerem auamentar o preyen1.iyo
tomaráõ lilll vapor por elia, para com o 1:1ratorio· de suare pu
rificar-se a natureza.

Taes .-apores não embaraç.ão a viaa m e nem ha o menor in
comeniente de e expôr a chm:l o que posso atte. tal' por muita
dezenas de experien 'ia ,feito m mim e em pe soas ue minha
famHia.

Attencla o governo, attenela o publico ú xposição do meu
syst.ema, faça delle a}Jplicação na epidemia c em toda. as
enfermidades e se ver:t que elle avantaja a lodo os y. t mas na
prornpticlão do curatiyo e na barateza da de peza, , que só . ({
cifra 110 gasto cl.a lenha, poi. o. l1anno para envoltorio. ficâo
ervincl0 para outro muito. enfermos, e terminada a epid mia

póelem servir para outros misteres. Deve- ter o clliclado de ap
plicar os vapore com Imúta prompticlão, apena appareção 0.

primeiros symptomas ela enfermirlacl.e, para [ue se consiga im
mecUatamente a tran piração, e se renoya o e pa mo. Para eyitar
os accidente de queimar-se o cloente pelo de cnido de en
costar na vazilha, de metter nel1a a mão ou deJla voltar-o e sobre
o leito, será conveniente que a mesma seja collo a<1:1 em rec p
tacul0 de madeira: por exemplo, enruma quarta ele púo, cm uma
barrica euada, e na bocca tranção-se algulls cardeis afnn ele C]ue
os cobertore não entrem no recepiente e e molhem no liquido.
Rogo a todos o jornalistas do imperio, e[ue n1 ben Drio ela hu
manidade, transcrevão em seus jornaes este arti.go; rogo aos
que fizerem uso dos meios indicados, que attestem pela imprensa
os resultados obtidos, e darei-me por bem pago com este teste
munho de gratidão; rogo ao governo que man le pur em pratica
este ystema, porque os medicamentos e os m~dico' n:1o póclem
bastar para soccorrer a neces ic1aeles de uma popul,ação tão
disseminada, e do governo e do pilblico aguardo a graLiflCa()ão
ele protege.rem e concorr rem para a clespezas de 'ta ob1'a.

mI ADDIT \1lEl"TO.

Convém itiJplicar-se a campb9ra internamentepara atalhara po
cl.rid.ão e remover o eSI asmo. E tambem am.iliar pocl rosa para
o mesmo fim, e como meio de infectante queimar-se no c[narto
do cl.oente boa porção de rolIos de tabaco, i to é, fumo: qnando
o espa mo é grande e não ceeler aos meios cunlUlatiYill;llente
applicados da beberagem cl'agl1a, vapores emplastos, ampbol'a
interna, inap.i mos, defumação; m tal caso e tando o uocnle
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em minenle perigo de yida pela gravidatl' do mal'Õu por seu
atlialltamcnto, se apl)Jicará ao enfermo um purgante com grande
uose de calomelanos c uma fricção nniversal em todo o corpo
de gran<1e quantidade de pómada mercurial, feita esta fricção
toma-se a i'opor os enyoltorios do modo sobredito, e o doente
conlinúa no u o dos vapores' com isto ce ará o espasmo, e
abundante transpiração obreyiri: em algumaf' circumstancia'
t nl10 Ilsado de te meio energico com bom resultado em outros
incommodo.. O males do azougue clepoi e remedeião conti
nuando-se com os vapore, com excitamento da lranspiração:
1l~0 ha I erigo ue pur-se os paru10 humido depois da nntura da
pomada mercurial, porque esses pannos se cOllservaráõ empre
com a humidade fluenle em razão do Cllvollorio de baeta e do
brazeiros que d vem exist.ir no quarto do enfermo.

Em falta de pomada mercurial, serve o mercurio misturado
com banha.

Mo deixa de ~er dim iI e dispendioso obter brazeiros suffici
entes para aquecer os quartos dos enfermos, como supletorio e
alé pref riyel j11 Igo convenien te pôr-se no leito elo enfermo dous
'acco com arêa qu nte, l1e~ses sa co dá- e alguns pontos ou
alinhavo para se con ervarem achatado, a arêa deve de ser
bem lavada para não lançar miasmas e o acco metido em outro,
afim de não pulverisar a cama, estes a CDS movem- e a di cri
ç,ão do doente, de uma para outras partes do corpo, e tambem
pelo me mo modo e póde aquecer o quarto, pondo-se nelle um
ou dous tax.os com arêa bem quente ou servir- ede barra de ferro
qnentes, a arêa aquece- e muito depre a e conserva o calor por
dilatado tempo, a braza offerecem o inconveniente de acciden
tes falaes, além ua fumara da maiol' de 'peza e moro idade em
se obter.

TI-atamento para os affectados de
loucu.-a.

Para a loucura não se tem achado um especifico propriamente
dito no principio do mal; a familia do louco faz alguns e forças
para obter o curativo da enfermidade, porém se eBa não cede ao
tratamento applicado, ou a algumas novas tentativas, succede o
cançassp, o desanimo da família; o louco abandonado a si pro
prio vaguêa na sociedade, soffrendo da brutalidade e leviandade
da juventude e do poviléo 3 mai ulLrajanle~ provocaçõe que

6
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cOlllpJetão Oarnünamento elas facultladcs moraes com detrimell
to das pbysicas; se é recolhido a um bospital, em regra, apezar
de e tal' ao abrigo das provocações, comtudo o tratamento c
torna de facto muito mai oppre 'sivo, porque ahi não encon.ra
elle a complacencia, os aITagos, os uidado c as cOllsoJaçõeslque
recebia das pessoas caridosas e ajuizada ; em regril, o ho:p'i
taes só servem aos 10UCQS de prisão e não de enfermarias para
curativo por falta de confiança 110 re ultados da medicina. Por
tanto, arra tado pelo de ejo de ser uUI ii humanidade e a meu
paiz, consinta- e-me explicar esta enfermidade e uas cau as lll'O
ximas, guiando-me p01' minha' idéa e ob ervaçõ s sem me
importar com o jugo pithagorico, e menos com o ql1e dizem e
di serão o illnumeros Esculapios, con ervar i em meu leito o
gráo de liberdade de que Diogenes gozou em seu tonel.

nlão á obra: loucura definida phricamente é o lle,<lITanjo
dos orgão que formão as faculdades moraes,"'ou e piritualista
mente falJando, que dellas servem de fios el ctricos, isto é, lle
in trumentos para concepção e transmissão das itléas e racio
cinios.

Ora, e o instrumento soffre ]e ão importante em e11 corpo
ou encordoamento, como poderá manter harmonia e ua\~ic1ade

em suas yibraçõe ? No mesmo ca o está o corpo humano em re
lação ú alma, como o musico em relação ao instrumento dete
ri01'ado e falto de cordas; a le ão de taes orgãos procede quasi
empre de gallico, e de outras enfermidade ou desarranjo

repentino que moÜ, ão a irritação dos orgãos, dessecamento ou
paraI)' 'ia de alguns de outros frouxidão, tensão, (lilatação,
entupimentos, ou dila eração, e di to se d riva a clifferença das
loucuras.e de seus gráo de maior ou m nor intensidade.

Quando e declara a loucura, quasi sempre já. preexistia enfer
midade e lesão mais ou menos proximas, mais ou menos impor
tantes, e o novo fraca so só serve de completar o arruinamento,
do mesmo modo por que as tempestades elesmoronão as ca as
mal can truidas ou carcomidas do bicho e a podridão..

Os homens qlle endoudecem por fracasso e paixões sofIrêrão
molestias gallica , e princivaJmente gonorrlLéa mal urada ou
supprimidas; tambem pócle proceder ele inllamação do figa do, e
Ile afrecção ]lemorrhoidal. Kas mullleres procede das mesmas
causa, porém mais ordinariamente da irregularidade na m ns
l.ruação, o fraca sos servem ele martellada' que vem completar
o desarranjo dos orgãos enfraquecidos ou viçiados. 0ra pelo
concurso das cil'cum tancias phy ica e moraes póde com maior
e menor rapidez ou vagar ir- e ncaminhando para os orgão
intellectuaes materias tranhas ou mal preparadas e tamb m
pócle haver diminuição, e me mo falta absoluta de recepção ela
maleria prec.isa, e isto pMe aiTectar o 1)1aior ou menor numero
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le orgilo:- a ponto de resuHar a morte. Porém eu jú expliquei.
que a l1y(ll'o uclopat1t.ia era osystemamais prompto, maisinnocente
c mais elTicaz para expeIlir do corpo humano a materia e tran11a
ou ·uperabunrlanLe, e que, limpando e de obstnúndo os clucto~

e cOllfln tos do orpo restituia e fortalecia todo o organismo,
I'E'. tiLuia suas i'uncções normae'. que era o melhor urativo do
galli o, tio escorbuto e oe toda as enfermidades, quer om
]l(l.'C unica do tratamento quer como auxiliar. Portanto applique
lo;) aos d udos, principalmente nos hospitae , este tratamento de
cozimento anti-S)lJhilitiro, Yapores, c envoltorios de panno
ensopatlo,. \.0' loucos fLU'loSO convirá trazer permanent -mente
e s s cnvoltorio na abeça e llO p scoro para abrantlar a in/1a
ma)io, facilitar a circulação. iXão faUo a e mo: cm casa de tunas
minha: pal'entes alguns tloudo se cmárão, e ouU'os melhorárão
c.om pôr-lhes cataplasma' na cabeça compostas de muitos ingre
dient , porém cuja verdadeira virtude consistia na lmmidatle, e
nos cozimentos anti-syphiliticos que fazião o doenLe beber.

Tambcm sei que 11111 professor ele medicina: curou (', ?1 azougue
alguns cLoudos. Rogo ao governo, rogo aos Srs. medI os, que a
bem da humanidade ponhão cm pratica este ystcma e qne por
ser eJle rioLoriamente innocente, se faça de começo applicação nos
ilO piLaes em grande escalla de doudos, fazendo tomar dous e
tres yapores "por cada dia, segllindo- e o tratamento por um a
dous meze , então e ó então deveráõ emiLLir seu juizo 1eünitivo,
c estou certo de que ba de corresponder c\ minhas bem fonela
da esperança, c que um terç,o e talvez mai' üe metade do
dou do a que e applicar constantemente este tratamento no
e paço de dou mezes e porão completamente sãos, e alrruns
ficarúõ melhorados. Mas se deve como auxiliar obrirrar o doudos
a exercicios violentos, como ele trabalhos, correria., para pro
mover a transpiração e expellir a superabundancia de arrua
bebida e da absorvida por via elos emplastos e Yapore.; a(l \'er
tin 10- e (rue os trabalhos, pa. seios e corridas não (le 'cm 'er
muito aturados e sim intervallados, para que não :c siga a
exaltação e prostração das for .as. Deve-." ohrigar o: dOllllos a
lavar o orpo de uma a duas veze por dia e a mant r a .cio na
roupa etc., etc. O orgãos genitae' têm nas suas J'uncr-õc::; intima
relação om o organismo c.erebral, e disto provém mutuoilliluxo
elas idéa sobre a exaltação physica, e d ta sohre a 'onc pçiio
da idéas lascivas, e a materia seminal do cerebro se infiltra para
os vasos da geração, ou 1.1e tes para lá se encaminha afim tle se
preparar adquirir os humonculos ou mulu ulo, i lo {I, os
principio da alma intelectual e da alma verrectatiYa, e depois <le
pre] arada e enriquecida com taes principios, torna a dc'c r para
os va os da geração. Ora esta communicação se faz por via d;l

espinha 10r.aJ; portanto como xi t inf1u ncia - 'omlTIuni 'aciiu
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intima dos orgãos da geração com o organismo cerebral, nó a lo
da copula o va os da geração por tenues cordões vão pedir ao
cerebro ou á alma espiritual eu respectivo contingente de pr'l
creação e de reproducção, o oorpo concorre com a materia, a
alma concorre com a alma que tem de YivH1car a materia,
este systema intermédio entre os dous extremos é mai ajuizado;
é mais orl.bodoxo do que admittir um celleiro de alma em
prazadas, isto é, á espera de que se forme a materia para sobre
ella descer pelo jogo da sorte ou do cuidado o diligencia de
tomar a dianteira para mais uepre a Yoar, 'hegar, e o aCOlll
modal' na materia: ainela maior paradoxo é uppôr Dou' occu
pado nes e continuado trabalho de fazer alma. e de as repar~ir.

O bomem por seu orgulho, e para acobertar sua ignorancia,
não duvída esposar os paradoxo mais ab'urdo. Hayia Deus
dar á materia o poder,ele so reproduzir, isto é do fazer accu
mulações, e de as tran ferir para re erratorios aànue se ajun
tando a outras camadas, adquira fórma e crescimento tal, que
rompendo o envolto1'io vá procurar e'paço mais am) lo o novos
principios para ocre imento e continuação da vida? Sim lluvia
Deus dar ao corpo de Adão de Eva o poder elo e reproduzirem
e prh ar a alma de ambos dessa reproducção ? !! QuaJ- é aquolle
que con orva amor a materia quo se separou de sell corpo? o
efl'eito partilha a natureza de sua cau a a natureza plIY~'i 'a pro
priamente nada produz' oUa é o himico quo ac umnla, prepara,
e transmitto. . ó aos espiritos compete a faculclade do o repro
duzirem e como são immatoriaes .us proeluctos são lambem
immateriaos. A alma é a quinta essencia immalerial ou virtual da
olectricidade ele combinação 'om a quinta o encia immaterial e
virtual ela atracção o da repul ão, a alma com as liçôo' da obser
vação e do ensino aprende a regular os movimento e a cruzar,
isto 1:, tecer e combinar a~ ieléas. Mas deixemos a digressão phi
losophica ou antes douelal, estou com aalma esoandecida, paremos
com a penna; a loucura é contagiosa' venha agua para beber,
agua para rospirar, cxpillamos do corpo e ela alma a materia
que contém O germens da lqucura. Ah I sim' já suamos! I! Já
estamos calmos e descançado !! I Atemos o fio. Disse eu que os
orgãos da geração tem contacto com o' orgãos 'elo cerebro, e por
i o a ene communicão o ll,"alJico, e bem as im a toelo o corpo,
e tendo anteriormente explicado como se obtinha o cmativo do
gaJ1ico e mais enfermidados, e ele que om alguns casos conviria
applicar azougue, acon 131110 que se o trtltamentb da hydrosudo
palhia continuada por elons mezo não produzir o elesejado
eO'eilo de curar ou melhorar alg-un elo enfermos em que se
notar a ine1Iicacia, (i to só o dará em poucos) então se appli
que a e es fJ'jcção ele pomada mercurial na spinha dor aI uma
yez por dia para remorcI' {l cSI a mo e faciliLar a sahid, da
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materia degenerada e degenerante; concluamos o já longo tra
balho.

os ho pitaes as caldeira arranjada para vapores deveráõ
simultaneamente servirem de banheiras, coberta com tubos ou
com tampos de madeira, com certo declive e ernJJocadma ser
viraõ de impedir accidentes fatues e ao mesmo tempo ser\'irãõ
de tubo para conduzir os vapores ao leito ou assento de tinado
ao enfermo na sua guarita ou tolda.

Para facilitar a eleYação do 'apor, para evitar o a phixiamento
do enfermo deve comn1llnicar- e com a caldeira um ventilador
arranjado do seguinte modo: na parte exterior da parede e
colloca tres trombões, dons em liT\ha horizontal coUocados em
sentido opposto e um no centro para aproveitar os tres ventos
ou a multiplica ta daquelles que os nauticos as 'ignalão ao diametro
conforme a linha talliada: e es tres tubos e communi arúõ
com lilll Ó tubo que por umJ inclinação vertical ou perpendicular
irá embater na supe.rficie do liquido existente na caldeira, da qnal.
ajudará a levantar os vapores, se retemperará d caloI' e cheg:J r;'l

ao enfermo sem perigo de lhe oecasionar constipação e resfria
mento.

De'ejava expôr mais alguns identicos, porém dou a materia
por concluída, advertindo que para e tes vapores, e para os ba
nhos será.bom :Jpplicar- e sass<lfraz ipi]J1Udo: eu considero este
lenho nas virtud 's medicmn nto as com a diminuição apenas de
um quinto gráo da efficar.ia da alsaparrilha. Este trat:Jmento ó
deixará de curar a aqllelle doudo que no organi mo er bral
ürerem soITric1o rlilac ra~::io. de secamento ou aleijão irremedi:J
vel; porém melborando na aude do corpo serão authomato
:Jproveitaveis para serviç,05.

Na cura do sarampo, bexigas, e 'carlatinas, arnas, e quaesqller
outra erupçõe, a razão comence da utilidade e efficacia deste
tratamento, porque pelo llores fa ilita- e a ahida da mat ria
acre, a qual de temperadn pela abunclancia de a?,ua introduzida e
absorvida pelo corpo perde grand - parte, i to é, intensidade da
acrimonia corrosiva e putrefaciente; por is o é igualmente util
no tratamento das gonorrhéa , bubões, cancros e boubas.

Ora na mo1estias eruptivas não e pondo 1'0 111 a ou panno hu
midos sobre a partes alIectadas, a upuração e torna mai dif
ficil e incommoda, por is o a matel'ias podem reagir para o in
terior eproduzir dRsarranjos fataes e Dlesmo na perferia, o que
não acontece estando a p13r1 ria permanentemente humedecida, a
inllamação hminue, o humor corre espontaneamente,. não e en
saca, não corroe e rlilacera a pelle, a ferida não se ma hucão,
não OITem perigo de gangrenar ou de produzir convul õe , teta
no ou entrevamento'. A unica cautella erá a de evitar que tae
pannns ou folha: u rO::lfl'iem o rJlle e rita infallivclmente com a
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obre-po ição de ba t:l ou de pannos impermeaveis. Pedra hume
calcinada, po 'ta em pú ou di olvida em agua, convem para ap
pressar o descarte das e caries, isto é, para limpar as ferid,,<;,
corrigir a acrimonia e appre'sar o curativo: tenho sempre para
a ferirIas tirado proveito deste cauterio ou adstringente que só
obr.a sobre a partes amortecidas e não sobre as sãas. .

E tambem muito util para dôres de dentes.

SUI·(lez, suas causas.-- Uurathro deste
lual.

A surdez priva o homem ela exposição adequada de soas neces
sidades reacs e ele expandir os sentimentos morae de sua alma,
porque a communicação dos nossos entimentos depende do tran
çamento, i to é, da retribtúção reciproca dos sentimentos alheios;
o surdos e urdatassos privados em parte do prazeres da socie
dade nella se con crvão mantendo sempre na alma o azedume
ou pezadeUo de uma de confiança permanente; portanto em in
teresse proprio da família e da soci dade, devem os surdo e
surdata, so empregar e receber todos os cuidados e attenções
conducente, ao curativo ou minoração de um tão grande mal.

Ga.usas dct Slll'dcz. - Gallico, escorbuto, constipaçõe , defluxo,
debilidade pleLhora lymphatica, ,anguinea ou cerominosa, etc.,
pódem e ele facto são as que occasionão directa ou ind irectamente
o desarranjo no orgãos da audição, os instrumentos de bater
exercem suas funcçôe , isto é, reper utem os sons adequados a
qualidade e estado da coberta da caixa e do~ cordeis que a gra
duão e obtemperão: o ar, que é o conductor do son ou da ma
t· ria sonora nelJe permeclíante, púde pôr obstaculos externos, e
por uma correnteza opPo ta, quebrar interromper a contiLluida
de ou re,erb 1'0 dos ons: por isso muitas vezes deixa o bomem
ele ouvir o barulho que se faz em lugar proximo, e as im as no
çOe feitas no machinismo da aurlíção pódem ser interrompida
no Ol'o-ão ela eondução ou do reverbero e a alma ou sensorionão
so apperceber elas n00ôr,s oxtcriores elo oTg:mi ffiCl corporeo:
n~as que loucura e ta minha de querer. explicár phiJosophia me
clica a surdos c mdatassos?

Quae querql1 sejão as causas proximas ou remota da surdez,
o desarranjo, a lesão dos orgão::; da audição, encarado concreta
mente, eon i le na re' equidão ten ão ou afrouxamento e nimia
hllm fectar50 ela herta e t ndõe do timpano" póde tap"b m
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consistir na paraJ} 'ia, isto é, mais ou menos no amorte 'im nto
do tecido n noso, na falta ue circulação dos Olliuos yegetaec,
dos fluidos sen itivo , ou como já di e de entupimento e inter
rupção no IlIamento da conducção ou do reverbero, conforme a
I"jualiçlade e intensidade da 1e ão .- of1're o paciente a a1terações
adeqllaclils; 'ste queixa-se de sons agudos e estridentes; aquelJe
de ons obtu 0S e roquenhos, etc., etc. As enfermidades apon-·
tadas e outras quaesquel' pódem encaminhar fluiuo com ex.ces o
ou impuros, pMe haver diminuição ou falta absoluta do 'fluido
preciso : portanto tendo eu já demon trado como a hydrosudo
pat11ia expurga os máo humores, como desobstrue os t:anaes en
tupido, orno restitue a vida ao orgamsmo gel alou especial;
por is oelevem o 'urdos ou 'urda ta , os fazerem 1'1' quente u o ele
bebida an tí- 'i philiticas principaJmente das consistentes em vegetaes
cliaphoreticos e ado ante, e 11 ode VH pores para melhorar a con
diç,ão do ystema geral e do systema ecpecial: os vapores re pi
rados peja IJocca e pelo nariz, o vapor que embate no ouvido põe
Lodos os tecidos especiae deste orgão e os proximos tecidos em
11ma a 'ção üe circulação, de absorpção e de secreção mais in
tensiva, ha um Javatorio intemo e externo' emíim o tre ele
mentos que dão animação á vida animal e vegetal obrão unida
mente ajudando-se; e tes tre principio são, a agua o ar e o
calorico, este 1.1 o de vapore deve er repetido de flua a tre
vcze por dia cglundo-se o tratamento continuadamente por um
mez: a mór parte dos urda tas os ne c espaço üe tempo ficaráõ
sãos, e te tratamento não impõe restl'Íc.ão na liberdade e nem
dieta especial, não ha perigo de con tipações, antes durante este
tratamento estarão della mais i ento embora se exponhão aos
lamaç;res, chuvas e ventos; comtanto que ao ahirem tenha já a
natmeza repoüsado, etc.

e o paciente não sarar ou melhorar progressivamente será
conveniente applicar algumas veze ao ouvido alguma gottas de
aO'ua da Colonia ou alkali para e tirnular a parte, ou outro oleas
e timulante ou remedios forliflcantes, como agua com ba tante
ulphato de quina, etc., etc.

As fricções ele pomada mercurial pódem me mo applicahe
dentro do ouvido; de, e ser proveito o para remover o espa mo c
atonia dormir o doente com uma gravata de folha e com folha'
nos ouvidos, e combinar a humidade e o calor para benignamente
favorecer a circulação epouco a pouco re tituir a vida e sen ibili
uaue aos orgãos tIa amlição.

Senhores surdos, oução pelos olhos e leião com attenção
todo o meu tratado medico, e fiquem certos que cu cá vejo
pelos ouvidos e vou faUando pela boca cm proveito daquel
les d~ vós e de outro que se conformarem com os meus
conselho , e não lenho TI celo de conslip(l~'Õ ~. p(l1'l"]11e e~t:1.
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1.;011 'istem na repcl'cu. 'üo da materiaJympltaüca cm razão tla aus
tricção da perferia ào corpo em geral ou de alguma viscera inte
rior; ora uma esponja bem ensopada não corre perigo de seccar
repentinamen1e, no mesmo caso e tá o corpo hmnano; quanJo
temos bebido, re.pirado, e ab onido abundancla de agua, a
lympha animal que no seu estado ordinado é mais era sa e por
isso menos fluida, menos infiltrante adq ui re pela adjupção da
agua maior fluidez, maior infiltração, e a perferia pela hunli
dade adquirida antececlentemente não incorre no perigo de ad$
tringir os póros da secreção, e de fazer retroagir a materia lym
phalica e a outras materias que a acompanhão; porém quando a
transpiração é promovida por exercicio ou por via de remedias
excitante, etc., etc., então o perigo da constipação se torna real
e mai intensi\"o.

Este tratament.o é util para promover o appetite, para curar
as af(ecçõe dige tivas e muito efficaz para o curativo de toda a
qualidade de febres, e de enfermidades agudas ou chronicas: da
hyclrosudopatbia se póde sem o menor inconveniente, sem a
menor complicação fazer accumulado uso para aux.iliar a efficacia
de quaesquer e 'pecies de medicamentos e appressar o curativo
ele todas as enfermidades.

BCllledio pal"a elrital" a calvice ou re·
tal"dal" a quéda dos cabellos.

Ha muita gente que de bom grado sacrificaria dez anno de
existencia para evitar o mal de duplicar a cara; sabem que Cu-o
pido tinha uma ara, e essa não era grande, portanto os que
querem o tentar a galhardia de a divindade com razão se ma
goão de que a quéda dos cabello lhes duplique ou estenda a cara
que pos uem, e por is o sugeilão suas bolsa' e sua cabeças aos
maganões ou mangadore c{Ue os besuntão de pomadas e oleos,
que são especifico, porque são extrahidos certamente de especie
animal, yegetal ou mineral': ntendcm que o corpo humano
está na razão do terrenos, que depois de certos anilas para
manter nenes a uberdade, é preciso applicar estrumeira. A, ca
beça humana se póde comparar com uma pedra coberta de er
ta côdea de terra de que os principias vegetativos se gastão em
maior ou menor espaço de al1110S e como as encostas das mon
tanhas ão mais ferteis que a cupula, por isso acalva se destende
pelo alto da caheça; e as encostas desta são poupadqs ou só
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afi'ectadas por ultimo' não só em razão (le que os suecos vege
tativos tem mai tendencia para descer, do que para subir; com
ainda por uma razão e é que as encosta da cabeça olfrem mais
constantemente a fricção, a 'sim das mãos como do trave seiro; e
isto concorre para entreter e manter os principias vegetativos da
peHe i o cabello tem cm sua raiz uma especle de nabo, da extre
midade do nabo se segue raiz crue se approfuncla: ora como apelle
da cabeça vai-se tornando compacta, fina e mais al] llerente a parte
óssea pela acção compressiva úos póros, o nabo do cabello se vai
descobrindo e a raiz fugindo pouco a pouco de seu centro, ató ~:e)'

de toda arrancada; nos primeiros tempos como ella e tá apróJun
dada o cabello que cai deixá parte da raíz, que lama a arreben
tar, e não a sim depois que es a raiz está mais na superfIcie is10
é, meno concentrada.

Ora, sem negar inteiramente a ulilidade da~ be. unlaçõe', aéon
selho os meios que me parecem mais proficuos, mai. innocentes,
e menos despendiosos; não nego a utilidade das hesuntações,
porque ha muita cabeça que tem as cavidade amplas rm razão
do diminuto volume dos mióllos corno podem nLleslar os anato
micQs. Portanto supprir eaugmenlar ovolume dos mióllos com ba
nhas de urso ou com outra (Iuaesquer banhas e oleos é uma
necessidade; ea elicacia des e supletorio se evidencia, porque do.
quarenta ou quando muito dos cincoenta annos por tlianle
os que tinhão o costume de besunL:J.r- e derrão-~e de tal uso
signal infaUivel de que pela attração do homolreneos, os mióllos
complementão seu volume e a cavidades do cerebro se cnc,bem
e preenchem quanto é mister.

Mas é sabido que a humidade concorre para o desenvolvimento
da vegetação mais que o estrume, lançar-se ás plantaq abundancia
de estTume, e elIas não receberem ao mesmo tempo aguas da
chuva ou da irrigaç.ão, o calor da e trumeira as queima e mata.
No me mo caso e tá a cabeça do homem, em relação á es
sencias quelhe applicão com o fim de manter a vegetação: are 
peito das cabeça femininas o complexo e a inten idade de al
gumas causa, excluem os incom'enientes das uDcçõe , portanto
em relação aos homens, a besuntaçõe ó tem á ulilidade para
augmentar o volume dos mióUos e não para retardar o progres
sos da calvice; portanto os medicas e todas ás pes oas en atas
devem acon olhar que os moços leviano e gamenhos untem e
besuntem bem as cabeças, e com isto se prestará uma protecç.ão
indirecta aos chapelleiros e a outras industrias.

Porém os moços tenhão o cuidado de se as egurar que o
perfumadores lhes não impinjão alguma confecção de banha de
burro; pois pelo facto de não haver burro calvo, póde ser que
já e teja em grande ll. o a banha de hurro como prpsel'\':ltivo c1a~

ralvire..
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Ora eu dis"e que a humidade concorre mais para o desenl'ol
yimento da vegetação do ql1e o estrume: nos campos em que
lião orvalha nem chove, não brota o capim; quando o inverno. e
apre enta com vigor, cessa a vegetação; a mocidade principal-'
mente dos povoados procura com af:m appressar a vinda do in
verno: a calvice é um dos eus arautos, acceitem-na como ante
cedencia ou consequencia nece saria do inverno que apprc são.

A. QUÉDA DOS CABELLOS.

Procede como disse de se tornar a pelle da cabeça compacla,
sccca, rigida e estel'il; gallico ,escorbutos, constipações podem
concorrer para appressar a e terilisação da pelle, e por conse
guinte pera appressar a calvice: em yez de bebidas alkoolicas,
u em de cozimentos anti-syphüiLico , tomem de um á dous vapo
res por dia, e conseguirá j reparar os estragos da aude,
conseguiráõ retardar a quéda dos cabellos, e não será fóra
de proposito dormirem com uma coifa de' folhas ou de P:lJl
nos ensopados, e por cima uma carapuça ele panno impero...
meavel: este meio é de summa utilidade para os ql1e so1Irem in
somnia, escandecimentos, e elôre de cabeça, principalmente em
todas as febres e mais enfermidades acompanhadas de clilirio:
ora não é pequeno dilirio estrumar a cabeça com pomadas, que
só ervem de estragar a saude, de diminuir a circulação do san
gue, por conseguinte de amarelecer o semblante: é dilirio ga tal'
o precioso tempo com fl'irolidades, em consumir o dinheiro em
bugiarias: a gloria, a riqn za, e o engrandecimento nacional só
podem resultar do apro,:eitamento do tempo da economisação
dos capitaes; caela individuo se deve compenetrar de que seu
comportamento tem em relação ao presente e a um futuro bem
remoto da Nação mn grande peso: as virtudes ou vicios dos pais
refluem sobre sete gerações seguidas, o pai gastador não deixa
a seus filhos sementeira para começar a viela: o jogador, o ébrio,
o preguiçoso, o deb,ochado, o turJmlento, o afeminado contami
não a moralidade elas famüias, a moralidade dos que os obser
vão: a irrunoralidade se defunde em onelas uos grandes povoa
dos até as extremidades de um paiz,

Não e póde deixar de soltar um riso de mofa .e desdem ao ver
uma mocidade com a intelligencia obstruida com os garran
chos das frivolidades, indolente para trabalhos aturados, tomar
rstados, engajar-se para trabalhos atnrados ou empregos que
lem:llldão honra, prudencia, vigUancia, assiduidade e sisudez:
o governo e os pais de familia carregão com a culpa de corrom
per a mocidade brazileira, de estorvar o enoTanclecimento na
cional com e "e ma aqueamento dos costumes parisienses sem
lembrar-. e Cjl1e lú !la um ya to celeiro ele homen de (rue se pôde
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lançar mão para os empregos, além do concUl"o de onl.ras mui
tas cirCUl1lslancias que neutralisão; isto é, equiWn'âo as vanta
gens com as desvantagens.

Ora no Drazil, excluida a populal!ão esceaya, a dos libertos a
dos rusticos, a dos estrangeiros, o que re ta da classe educada
não é uma grande parcelLa, metade contaminada pelas frivolida
de. que entrão como base e encial da educação. .

Ta Fr:uwa o exercicio da dansa e da mu ica, é seguido do exer
cIcio das arma , que entrão como parte elementar da educação;
o povo francer. e orgulha ele ser o primeiro nas artes, na' sci
encias e no valor; portanto i\Iarte e Minerva retemperão Cupido:
no Drazil se deixa este áBaccllO e ao Fuml mo adiantar mai' pas
'0 do que convém.

Epidemia do suicitlio, suas causas e
lueios de l·cstl·ingh· o seu lU"ogl·esso.

Nota- e no Brazil que a epidemia do suici<).io vai-se cliffunclin
do entre a populaç.ão, já não se contenta de invadir a povoações
no litoral; porém mais ou menos se reflecte sobre a população
do centro; a causas do suicidio são moraes e materlae~, algmnas
tem estreita liga om as circum~tancla externas, e outra proce
dem da con tituição e irritabilidade nervo a, occasionada pela
intemperança e falta de hygiene na alimentação; o uso de bebida
exce 50 de prazeres venerios e-principalmente daqueHe que mo-

.tivárão o incenc1io de dua antigas cidades estas são por em du
vida a que concorrem para alterar o estado phy'ico, sendo que
em mt1Ítos a infiamaçno do fLg-ado e os ataque' hemorroidaes
produzem a hypocondria, o tédio e o desprezo da vida; porém
não são el1as as maisimpol'tantes, isoladamente ainda em seu com
plexo total não serião suJIjciéntes para trazerem mo j'e ultado
o suicidio; as causas externa ão muito mais poderosa : O' bai
les, theatros e todos o mais prazeres ruidosos, a o~tentação <la
fortuna e do lux.o dos outros produz em muitos individuos a tris
teza o abatimento, o 1.' dio dn vj(\(l; os sllgeito di lotos a rpe
lancolia recebem accrescimo em seus sofIrimentos com O' praze
res alheios que o circumdão.

Ora tendo o luxo e o divertimentos ruidosos se di~tendiclo em
grande escalla, principalmente na grande poyoações, não épor
tanto de se admirar qne para en galardão e lhe renclão a
crifirj,os de mull.iplicaclas e variadas e~pecie~: o lnxo e o dir r-
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timeuLos prod1.1.úrão uma alteração, l.ill1a compleLa mudança cm
no sos costumes: o s xo feminino que em outro tempo vivia
quasi debaixo do regulamento laustral, e cuja educação prinl'i
paI era privativamente r bgio a, passon a ser a eclucaç,ão do bum
tom, e por distracção, por um e pirito de cassuada se infiltra
desde ,a juventude es e espirita de correspondencia e ele galant'eio
fraucez; e uma tal clistracção, um tal galanteio crava no coração
elos maridos e dos amantes punhaladas bem profundas, e a re
signaç,ão de contempori ar com os habitas, com as circumstan
eias (la época falece a muitos· em outro tempo a mulher casada
e a amante fazião timbre em só amar e serem amadas pelo seu
marido on amante; o principal heroismo das mulheres educada ,
segundo o s)'stema moderno, con i te em serem adoradas por
muitos e a um só conceder os favores reservado . ma os favo
res do galanteio que o marido ou o amante orgulboso, irriLavel
e ciumento, se vê forçado a tolerar para não attrahir sobre si o
estigma proprio do espirita da ópoca, se quizesse pro eder com
rigor e com intolerancia; não produzirá isto em muitos celfU:
rlesuo tos e tédios da vida?! por certo que sim; e ta é uma (las
razões por que a mania do suicidio no Brazil "e tem apoderaI o
quasi privativamente do sexo masculino e não no sexo femir"l1o,
porém com o -valor elos tempos tambem a mania ha de apode . 
se das mulheres e então o numero das victimas se elevará ,iI I

<lecuplo.
Ora estou persuadido que se e fizcsse uma estatisti a do~ sui

cídios yeriflt;ar:a- 'e que ele dez suicidio pelo menos oito e <le
rão ao yieio do fumismo, o qual enjet;lan<lo nos hofes, no orgãos
da cabeça uma quantiuade de sarro predispõe a llaLureza para
acces os da irritabilidade e de hypocondria, e com a ooncorreIl-
ia de outras causa e de outros cide~ltes não é de admirar-se

que sejão tão frequentes os suicidios.
Comtudo o Jinguetismo dos perioclicos em registrar os faclos

do licic1io tem tido a melhor parle no augmento de seu nume
1'0· porque o exemplo contamÍoa, c os que tem Lendencia ou in
clinaçâo para uma cou a, cpclando vêem essa tendencia c inclina
ção apoiada pc a ex mplaritlade de homen de ditIerentes cla~ses

e jerarelüas, jú não se recelão de urro traI' a opinião publica, e
nem o espirito ou escrllpulos religio.:os.

Para aLalh:1r pois o progresso do ui idio, deveria o gúierno
por h prohibir que a. imprensa regi tras e facLos de tal natureza.

O era 'erno se eLevc lembrar de ql1C na Greoia a maJüa do sui
eieIio se tonlando epic1emica para as maç.as seduzidas, uma Iii
ord nou que seus corpos despiúos fo scm expostos por espaço
rle tres dia aos olhos elos curio os: com os sentimentos do pu
rlôr se vitou os males que procec1ião elo sentimento do pudôr;
e o vcrdaéleiro Jiudor e huncstidad ficou mais garantido, prl'CJue
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~ moça não se deb;.a'i"ão tão facilmente seduzir, poi lhes yeio a
faltar esse remoI' o de comoverem o amantes com a ameara do
suicidio; e assim se conseguio 1.1m triplicado beneficio, isto -é, ~e
evitou a de honra dos rai de famílias, e ueutrali ou a leYian
dade das virgens, e a sociedade não le\ e de deplorar e 'sa.
morte:.;, que concorrião para climimur as fontes do augmento da
população.

Portanto, a relaxação do rigores oute'ora empregados pela
leis sociaes e religio 'as em estigmatisar os suicídios, tem em parte
concorrido para augmentar-se o numero dos ca os; a certeza de
incorrer no ridículo terú forra para conter a homens bem reso
lutos, só •erú inefficaz para os verdadeiramente alienauo ' pela exal
tação do •en timento que os impelJír ao suicidio' pai' é erro, e
grande erro admitlir-se que o que se suicidão estão privados
da razão, e que tem tocado ao ultimo grúo de exaltação: a obser
yação e regi tramenlo dos factos pro\"a o contrario.

TenllO indicado alguns meíos que me parecem conuucente~ a
diminuir o numero dos suicídios; e já sio'nifiquei qne se se tiver
cuidado de fazer a cstatisti a dos suicidio se conl'.ecerá que en
tre dez pelo menos oito forão dado ao vicio elo fumi mo: ora se
o governo ela China empregou esfor_os para acabar com o uso do
opio, não deverú o governo brazileiro tambem empregar e forço
para extinguir ou diminuir algumas da causas que accarretão
este mal en lo (rUe as me m causas accarretão outros male
accessorios? ! ! A mbria9'uez, o fumi mo o huo, tem siuo postu
no Brazil debaixo (la mesma lutella elo priucipio econoruico, 
deixai fazer - eleixai pas~::Il' - (dip;o ainua pouco), tem se dado
animação e ]1rotecrão Llil'e ta o inJirecta :]0 àesemolvil1lenlo de
11 o e costumes pernicio, o .

Os governos que 'e desleixão lia dirigir o usos e costumes li
um povo·, ignot'50, ou fingem ignorar aforça ealCance (los meio go
vernativos' o povo foi, é, c será m todaa as épocns como a
branda cera ucceplive,J de qualquer forma que e III qu ira
dar; toda climculdade esd em (lU r l' e ab r qu reI' leI' cons
tancia no querer' querer o qu é conrenieute ao poro é ap
pellar imuJtaneamenle para 0s intere' e ela maioria, para o
entimentos do patrioti mo e da religião, r,ombinando-sc meios

adequados; a mole cera o·anhará a con::;i teneia e a rigidez do
bronze.

A1'0 peito do fumismo e da ombriagu z nada lemo a receiar
(la philantroph.ia britanic,a, que para alliviar a China do excesso
ele populaçno não duvidou declarar a guerra para sustentar o
commer io ou ontrabando do opio: o ferro, o Ollro, os emble
mas honorifico, a palavra, a indnlgencias religiosa ou por ou
tros termos, pena' e recompensas bem combinadas na suas
mullioJicada c variadas fórma , nunca dcixão de produzir bons
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resultados; verdade é que nos paizes con titucionaes e represem
tativos algumas medidas são difficeis de conseguir-se.

Quanto aos meios para diminuir o fumismo e o uso de beri
das espirituosas já se achão con ignadas no artigo - Força mi
litar.

Outros muitos meios me suggere a imaginação, os qual."" não
descrévo para não tornar prolixo este artigo, e obretudo por me
faltar a esperança de que venhão esses meios a ser adoptados e
convertidos em legislação.

Quanto aos remedias para o curativo dos que se achão com a
enfermidade, isto é, com a tendencia pronunciada para o suici
clio, se deve proscrever absolutamente o uso das sangrias, por
que este systema é infructifero, e mais confirma e aggrava o mal;
se deve sim, applicar os emeticos, pois com a secrecção da bilis
do estomago desapparece, ou pelo menos sediminue a hypocon
dria; deve-se applicar cozimentos anti-syphiliticos; fazer-se o uso
dos vapore, combater-se a inflamação do figa do e a affecção
hemorrhoidal, o doente deve comer pouco, fugir de comidas ir
ritantes e inctige tiva , abster-se de bebidas alkoolicas e do fu
mi mo, deve beber alp;uns amargos para fortificar o estomago:
fação isso os que sentirem com tendencia para o suicidio, e a
idéas sombria se lhes varreráõ da immaginação, e logo passa
ró.õ a encarar o presente e o futuro com mais coragem, com cal
culo sereno e acertado, trabalharáõ para melhorar a sorte da
fortwla.

Efficacia do azeite no cUl-ativo das eu
fel-midades que dão nos aI-voredos e
em outras Illantas estimaveisJ etc.

As arvores estão a muitos respeitos nas mesmas relações dos
auimae , e se póde em geral assignalar como causa do padecllJ:lento
e da morte o desequilibrio na circulação dos succos vegetativos,
procedendo isto ue atonia, entupimellto ou corte operados nos
éllos ou canaes da circulação: a falta dos principios externos,
quer dos;athmosphericos, quer dos terrestres, occasiona a morta
lidade ou definhamento com desigualdade de plantas; ha plantas
collocadas nas mesmas posições externas, e disto se evidencia
que a constituição particular de cada uma concorre para ceder,
resistir ou triumphar das causas externas, e das injectadas no
machinismo geral on especial; nas endemias e epidemias ,,~ ob-
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serva na especie humana, e nos animaes os mesmos phenomenos,
causas externas accumulaelas em multiplicata nenhum mal pro
(luzirem em relação a certos sugeitos, e outros serem afectados
e 'uccumbirem apezar de toda as condições perservativas do
mal: em relação a fome, a sêcle, fTio, calor e fadigas se notão as
mesmas ditrerenças; portanto chamo aattenção dos observadores,
principalmente dos naturalistas para este objecto, que é de muito
alcance para a grande e pequena agricultura, principalmente para
a agricultura elos pomares e jardins.

O rigor das estações, como eja frio, calor e humidades, ~e

não produzem pela sua inten idade a morte em lUll periodo mais
ou menos abreviado, vão pouco a pouco alterando a con tituição
organica, e difficultando a atracção e absorpção dos principio
vegetativo ou concorrendo para que se decomponhão, degene
rem e dissolvão, exhalem e extravasem e te principios vegetati
vos, que a planta precisa reter e conservar em certo estado.
Ora, applicar o meio o mais generi o em relação aos male pro
cedentes das diIIerentes causas externas congenitas, ou injecta
das, é attingir ao unico desideratum passiveI, e e te desideratum
se conseguirá com applicação do azeite da mamona e de outros
oleos vegetaes e mesmo animae .

O sol occa iona a morte porque faz ex.halar as humidades ela
planta, encrassa-lhe os fluidos, adstringe os poros e pelo con
curso destas tres causas a planta definha ou morre, porque a cir
culação se dificulta directa e indirectamente; pelo serramento
dos poros se lhe difflculta a absorpção ou pastagem da alimen
tação que póde ser mingoada ou abundante, mas faltar-lhe al
guns dos requisitos para se tornar senrivel, taes como humida
de ou calor, etc., etc.: o homem póde estar sobre um celeiro, e
morrer de fome por falta de di\ ersos meios para reducção e pre
paro da comida; a falta póde ser dos meios externos ou dos in
ternos em relação ao embotamento ou impecilhos das faculdades
do individuo que precisa da alimentação.

As fomentações são uteis em quasi todas as enfermidades da
especie humana; o oleos inuocentes applicados em fomentação
senão fazem bem tambem não prejudicão a saude, .excepto se o
u o delle for excessivo: a plantas padecem trluitas vezes por
falta de oleo; os oleos abrandão (') tecido, dila tão os poros, etc.,
Meu fim não é fazer uma disertação explicando o modo por que
obrão na natureza animal ou vegetal; ó direi que elles enrique
cem os principios da vegetação, facilitão o apetite das plan
tas, e em razão deste augmento de apetite da faculdade
de attramr e absorver os succos vegetativos, vem as plantas en
contrar posto suillciente nos terrenos pouco ferteis e debaixo das
condições atbmo phericas pouco favoraveis. Os corpos impregna
dos de olcos ahsoncm mcno._ (fll:mtir13(les de ll[!lla. ; 0, oiro.



modificão a a'ç,ão do calor e do fl;io; portaqto se uma arrore ou
planta e timavel padecer enfermidade e damno em razão do rigor
das estações, aggressão de yer nes, unte-se-lhe o tronco, 1'')10
menos a altura de U11S dez palmo e faça- e uma cova junto as
raizes e lance-se uma porção de azeite para :m-ores grandes
pelo menos um quartilho; o tino proprio indicará a razoavel pro
porção que se deve observar em relação ao tamanho cios diversos
vegetaes. I a transplantação da mudas é e te systema muito van
tajoso; para q11e p guem e de.envolvão com pre laza deve-se
untar as raizes e o tronco, e no lugar do corte, e se a arvore se
transplantar com a ramagem se deverá untar os galhos mais im
porLantes e assim c1eL\íara de !Javer o dess camento operado pelo
calor ou frio; a dissolução, evaporação e degeneração dos suecos
se 10rnar~ m;}is difficil; os vermes cleixaráõ do per.cguir as arvo
res, porque é abido que o caruncho c brocas não dão na ma
r'leira untada. Unlar a :emente que se tem de plantar creio qUê
será util; creio que se na Em'opa se i'l]lphcasse ás vinhas este
medicarnento, nã{) teria havido c terilid'lde nos fruclos: a diffi.
culdade está em obter omaterial ou medicamento indicado, e por
isso delle se deve fazer econonúa mas com. um ou dous barris
ele azeite se pócle fazcr uneção de alguns cel1tos de arvores; nos
lugares cm que se fabrica o azeite se deve aproveitar a borra da
;lguadilha do azeite para se repartir pelop arvoredos e canteiros
(10 outras plantas afim de appressar o crescimento e fructiflcação,
augmentar e melhorar a quantidade elos fructos, pois a quéda e
apodrecimento dos mesmos provém em grande parte ela e 'CaS ez
dos oleos, e esta escassez motiva a degeneração e corrupção dos
fluido, te., etc.

Dou por findo este artigo, a eUe podia addittar algumas consi
rações, eu porém não o faço para não fatigar o leitor.
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Meios de alDIllia.. o fableico do azeite e
a c~llleita das leesinas.

~o Brazil a extracção ou fabrico do azeite e tem limitado a pe
queno numero de vegeLaes, sendo talvez o paiz do mundo em que
mais abundão sementeiras, raizes e madeiras de que se póde
fazer extracção de azeite. Ora, em um paiz onde faltão capitaes,
conhecimentos e curio idade, é neces ario o governo e pôr á
te::;ta das especulaç.ões, afim de ampliar o ramos de industria
como este, do qual os resultados não são problematicos, porém
certo., c infallivelmenLe asserrurarião multiplicados e .variados
productos, que üirec.ta e indirectamente concorrerião para o aug
mento elo recursos alimenticios, para augmento de generos de
exportação, para supprimento da illuminação, fabrico de sa
bão, etc., etc.: todas a sementeiras mais ou menos dão azeite.
Nas nossas matta existem arvores que produzem avultada quan
tidade de semente, e conviria fazer-se experiencia para chegar
se aos resultado pratico . O fruto de muitas arvores se conhe
cerá serem apropriados para alimentação, para supprir os oleos
adubativos elas comidas, taes por exemplo aquelles que se podem
collocar entre a especie de nozes e outro na especie dos azeito
naceo ; parece-nos que o pecegueiro silvestre a canelleira, sa 
safraz estão no caso de serem vantajosamente aproveitado ; a
aroeira dá avultada quantidade de semente, as quaes no cheiro e
em outras qualidades se assemelhão á baga de zimbro; as arvo
res de que e extrahe o oleo de copaíba tambem dão avultada
sementeira imitando o amendoim preto. Um ngeito as egurou
me que já tem feito azeite desta semente, e que ella dá abundant.e
azeite, bom para illuminação, para envernizamento de madeiras,
e talvez suas qualidades medicamentosas sejão iguae ou supe
riores ao oleo extrahido da madeira; a emente quando e tá de
vez se pMe colher em sacco e lançar-se ao terreiro, proseguin
do-se no processo usual para com a mamona e fabrico de eu
nzeite Ora, a aI" ore de olco xistentes cm de campado dão

s
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!!rande roda e se tornão faci! de trepar e de c operar a colhcita
da semente. Par.a a coJheita da emente destas c de outras arrores
se pMe servir de ganchos com córtes que tenhão por um lado a
ügura de uma forquilha, e por outro lado a figllra de uma fisga,
e assim ligado este apparelho de ferro á extremidade de uma vara
comprida, o trabalhador no derrubamento da sementeira irá tOll
venientemente ora empurrando ora empu'xando.

Entendo que se o governo nestas experiencias empregasse umas
quatrocentas pessoas, repartidas cm secções de vinte pessoas tTlU
nidas dosnecessarios apparelhos einstrucções, que poderáõ sÍJnul
taneamente attingir aos eguintes fms: 'I 0, extracção de oleo '~".

distilação em aguardente; 3°, vinhiticação das scmenteiras efrú Ias
aquosas; 4°, tinturação; 5°, nas que fôrem apropriadas para ali
mentação se fará xperiencia dos systemas mais adequados para
conservação; estes systemas parece se devem reduzir a seccal' aI)

solou ao fomo, .e salgar-se a secco ou de molho. Os indigl'lIas
selvagens podem ser utilissimos nestas 'pesquizas, porque ell 'S

fazem uso de variadissimos frutos, demais disto, ha outros meios
de fazer as observarões e é cozinhar os frutos e dar ao animaes
para comerem, não' fazendo mal a elles, tambem não fará n131 :J
especie humana' de muitos frutos os gentios não terão canil' i
menta por não terem feito aquellas experiencias que dep lidem
de maior trab,albo e arle no preparo' emIJm colher sem plantar
é um grande avanço: as nossas matta YÍl'gens podem er equi
paradas aproximadamente ao paraiso onde exi tio Adão.

l\ós censmamos os nossos ascendentes, e continuamo no Ul s
mo brut:;ll sy tema de derrubadas, e de só colher aquillo qne
plantamos, podendo tirar grande proyeito das maltas e melIJol'n
las, desob 'tl'Llinclo-as lIas arvores e vegetarão que fosse l'ep1.lLadu
impre~taYel : para extinguir as arvores imprestaveis se de"c pr ,
ferir o descascamento, porque é operação mai aligeirada que a
derrubada, e e\'ita-se os inconveniente da rebrota, elltulbamenlo
do terreno e diminue- e o perigo dos incelldios, etc., etc.

A' testa de cada secção de vinte pessoas se deveria pôr chefes
mai ou menos hab.jJitaclos com os conhecimentos geraes ou e pe
ciaes dos diversos ramos das sciencias naturaes.

. colheita das resinas, as expcriencia e observações a fazer
sobre a multiplicadas e pecies dcstes procluctos cOllCJOrrerião
largamente para o enriquecimento dos armazen phaI'macC11tiGos
c para supprimento das officinas dos cmernizadores, engomma
dores, euceradore>:, fabricante de \'elas, etc,., etc.

1\a eslação fria todos os corpo assim animaes como vegetacs
adstringem os póros c nos paizes onde a estarão fria é sinlulta
neamente seca os fluido aJlÍmaes e o J]uidos ycO'elaes se enera 
~ão, porque perd'em pela evaporarão e tr:m pirarão grande parle
clP lympha, ho é, da aquo:iclade; o CllcraSf;amenlo dos f1'1i r1o::i
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m liva nos anima S l'upções culanea. ou ouLra~ dej >cções como
des 'arLe e allivio do desequilibrio ou' excesso do encrassamenlo
dos l1uidosl, encrassamento este que mais ou menos motiva directa
c indirectamente a diminuição da circulação. Ora nos vegeLaes é
onde mais se manifesta o encra sarnento dos 1luido..: e a c1imi
nui('ilo da irculação, e deste conjuDcto re ulta a quéda da folha
gem e parnlisáção da vegeta _ão e para ns nrvores resinosas neste
f: Lado " de grande yantagem serem aliyiad"ãs da resinas, a y fTe
1açJo sub~eCJuente lhe~ será mais benigna; cClln-ém que na e'::Lação
fria se fjra a cortiça. das arvores com enxó ou epilllO superfi
rialmente em uma extensão que não e:ceda ele cinco a dez palmo,
de romprímento, e no diametro ela largura não clere fie exced t'

de meie palmo; as arlores grossns poderáõ ser 'calaíradas em
dna, ou tres linhas das suas circumferencias por eS,as linha::>
(~:('alavradas derramarflõ grande quanLülade de resina; a::; trep::1
fi ira. c arbusto que não fôrem grossos bastará fazcr- fl algulls
peclllCnos córtes ou contl.l ões; por esses escalavramentos, córtes
e contusões derramaraõ as resinas, visco, azeite; estes pl'oductos
:e irão colhendo separadamente, fazendo-se delles diversas ,ec
rüe,: um só trabalhador poderá por dia escalavrar ferir c con
tl1J1dir mais de um milheiro de arrores, trepadeiras e arbustos:
de flez em dez dias de intervallo se poderá fazer a cQJltciLa dos
produ tos e avivar o córte, se a ircumstancias indicarem e,sa
nec ssiclade; um só trabalhador poderá em cada dia fazer a co
Jheit:l de algumas arrobas de resina, etc" etc., principalmente
nas maltas de pinheil;os, cuja resina abundante se caldeia optima
mente com o sebo, com a cera branca, com a cera amarrlla com
outras resinas e oleos; os que po suirem pinheirae poderáõ por
esLe S) tema perceberem annuaJmente wn aynHado rendimento,
pai admittindo que um trabalhador no minimo faça só a colheita
(l oito libras de resina, pócle deixar um jornal mai ou meno d
1re~ mil réi por dia, porém eu supponho possível qu a coU1eita
se \'leve de uma a duas arrobas. O escalavramento das arvores
1I~(l as damniíica porque facilmente cicatrizão, o nccos vegeLa
li\'us aliviados do cinten resinoso circuJaráõ melhor, e portanto a
;] rvore crescerá e engrossará com mais rapidez, a madeira se
lornará de melhor qualidade porque se tornará mais, compa ta ;
a materia resinosa intermediando-se nos fillamentos da madeira
pl'Odnz e trondamentos da mesma madeira, e motiva empenna
1II0nlos e s r mais aécessivel a crescimentos e decrescimentos,
;-;eguri(lo a diversidade das estações humidas ou ,ecas, isto occn
. irllla desarranjos nos edificios e mobilias da casa .

Em íista da exposição feita, o governo de, erá toma r a dian
teira nas experiencias e observações (rUe inlico, e ella serão
coroadas de felize re ultados em beneficio da indu tria :lgricola,
falriJ, commcrcial: cm beneficio das cieneia .
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Uausas dadecadencia das povoações
do imlleloio do Bloazilo

Assignalar as causas da clecadencia (le nossa povoações do in
te.rior, e principalmente da província de Minas seria re ompen
diar as razões já expendidas no artigo precedente: muita po
voações tiverão seu nascimento e engrandecimento de,ido á mi
neração; e de ahindo eUa pelo concurso das cau as a signaladas
e por ter me mo em parte esgotado os terreno de mais facU mi
neração, faltou ao povo essa indu Iria e a pro peridade moral e
material necessariamente havia diminuir, visto que não se tratou
de substituir a industria por outra que podesse ser igualou mais
vantajosa: a industria agricola tambem decahio pelas razõe já
apontadas, destruição de mattas, consequente esterilisação dos
terrenos, recobro do trabalho no amanho da terra: o de appareci
mento de uma industria, a decadencia de outra, o concurso dos
producto e manufacturas estrangeiras farão tres causas muito
poderosa para matar a indu tria das povoações, e fazer ce snr o
recurso da ub i tencia: n clestruição das maltas fez de appnrecer
ou difllculLar a obtenção de madeiras parn con tracção e reparo
dos ediflcio ,e e a circumstancia que acumulou para a deca(lencia
das povoa ões cresce de anno em anno' porque nenhumn provi
dencia se dá para impedir o progresso de um mal tão fatal ús
povoações e á mesma agricultura. Os agricultores cedendo aos
incentivo do lucros presente isto é, de obterem melhores co
lheitas qnando fazem derrubadas, sacrio.cão todas as vantagens
c commodo' do futuro.

Ora, desnpparecendo a industria e os recursos das povonções,
elias tratarão de substituir esses recursos por via do commer io
e estabelecerão-se por i so maior numero de cu,a de negocias
do que era mister para occorrer ás precisões das povoações e
dos habitantes do campo' e cada negociante querendo tirar par
tido de sua indu tria englliljou por todos os, meiOS ao eu alcan
ce o povo para enredaI-o em um luxo ruinoso e assim conseguir
pôr os hnbitantes (10 campo na directa contl'ilmição de u tentar
as povoações, que por não erem industriosa ou manufacturei
ra estão propriamente co]]ocadas na razão de para itas que con
correm para generalisar a cJecadencia da prosperidade material
de tod o paiz.

Entl' I as causas qoe muito con'correm para a clecaclencia das
povoações, é a falta de len]Ja e a pouca aLundancia de -aguada'
villa' e arraiae exi tem em que o povo se vê na preci ão de bus
car agua para o con umo da casa ôl di tancia de quinhentos e
mais pas os: considere-se o di pendio do precioso tempo com
os accessorios e actos de tnrlmlclIcia e de iml110ralidade :l que
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ficão sug ..i1,OS os membros elas (lilJerente familias em cC ausen
tarem a tão ~randes distancias, C tão re[1 tidas vezes (tas vistas
de sellS chefes, e (la protecr,iio de :eus PenaLes, i to é, das
paredes da ca a, paLeo e (lluntal : examinai a topographia dessas
povoa õe , e achareis quasi em toda facilidade de serem abas
tecidas om abundancia de afwa: mas o lli penrlio (le al!rumas
dezenas ou centena de mil réi basta para impedir que e [(Iça
o rego e e conserve; porque é muito difTIciL encontrar quem
queira. fazer sacrirlcio em beneficio de todo, e que haja harmo
nia no concurso elas yonLade , c pontualidade na finta ou rateio
dos onLing 'ntes: a esquivança de um ou de dous egoi tas ou
a sumiticaria na subscl'ÍPrão é sufTIciente para accarrelal' a des
ordem e a di solução do projectado bem commum; os empresa
rios de e bem, chocado' em ceu melindre e cm seu orgulho,
abandonão a. obTa . as vezes já clepoi de bem adiantadas.

Ora, estabelecendo-se lU11a contriJJUição capital para todos
aquelle que partilhassem do beneficio commum, estabeleeidas
as contribuiçües em tres gráos, segundo o maior ou menor b '"
neficio e segunclo a maior ou menor fartlma de cada indiyielua,
sendo esta cielibcração tomada pelo conselho dil'c torio nos eli"
tricto , poelerião er as povoaçôe aba te idas de aguada ; a pe
quena industria que se exerce actualmente as im fabril como
agricola. melhoraria muito nas povoaçõe , c1obrarião os meios de
subsi tencia, e poucas vezes seria necessario reeorrer a nbven
ção das rendas publicas do municipio, provincia on nação, mas
quando fosse necessario essa subvenção valeria apenas o gover
noubmetter-s -, a ess sacriflcio, a sllbvenç,ão de um ou mesmo
de tre' contos feitos em benefici.o ele alglUl centenares de habi
tantes apinhados nessas pa,oações, serião retribuido ao go\"er
do exuberantemente por se melhorar a conclição do po, o, e aug
mentar- e o eu numero-; porque o cre cimento da população
marcha sempre ao par dos meio de ub istencia e ta ao apro
veitamento do tempo e (10 augmento dos produ tos: ora, a
no sa' povoações são simnltaneamente agl'icola , um quintal bem
tratado e irrigado triplica na procLucçfiO dos fl'ucLos, e aimla
que pequeno em extensão, póde ubmi111 ·trar muitos recursos
alimen ticios, etc., etc.

Asegunda cau a do alrazo das povoaçõesnasceda de truição das
maltas, da difficllldade de obter lenha para o consumo; a não ha
ver patrimonio de maltas e terrenos de propriedade orrlJilum ao
povo faz afrouxar nestes o sentimento lo respeito, que l'eligio
mente deveria er ob ervado para com o dir ito de propriedade:
é a propriedade particular invadida pela ne'e idade indeclina... el
da povoação: o povo levado a acto de tnrbulencia e de latro
cinio com todos os acce orlo que se derivão do habito da viola
ç,ão ele certos direitos, a immoralidac1e e aggressão elo direito ele
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propriedade se difunde como em ondas, e se apoJera por seu
turno dos habitantes do campo, communicando-Ihes a me ma
indole e habitos de aggressão.

Uma lei faw.lissima foi aqueJla que determinou a venda dos
patrimonios das igrejas, que se tinhão tornado patrimonios publi
cos quando consi Lião em terrenos circlilllferentes ás povoações:
t040 o arraial deveria ter pelo menos um patrimonio de uma
meia legua em quadro; toda a ,"jJla um patrimonio de uma a
duas leguas em quadro, e ainda isto se póde obter por leis que
vão ampliando a acquisiçãO parcial e bem que morosa, não im
portará isto grandes saer'ificios pecuniarios ao lhesouro pWJlico:
alguns terrenos se deyem destinar para conserva ele madeiras
de con~ trucção; outros para lenha e para diversos usos de com
m,unicação, ta:;ando- e aos particuJares o maximo do terreno,
que póde ser cercado para agricoltura pastagem ou quaesquer
outros estabelecimentos~ se combinaria assim a neces 'idade da
industria agricola e fabl'il com as multiplicadas nece 'sidades do
bem commum; porém nas tbrras novas, ou ainda não povoadas,
mais f::leU é o remedio e erá de muito mais proveito e alcance
qualquer lrO\'idencia neste cntido. ,

1Tas poyoações uma das causa que concorrem para sua deca
uenci:l é a de se consentir que continue oprovisorioindefll1ido de
cercados, de pateos e quintaes com madeiras, por ser preciso re
forma amiudada e assaz dispendiosa em razão de ser a madeira
branca de pouca duração' carretos e jornaes a preço elevado,
accrescendo a este mal anti-economico outro mal ainda de
maior gravidade, as im em relarão ao moral, como em relação
ú prosperidade material; e ó que niuiLos do povo cedendo ús
necessidades do momento, tirão madeiras dos cercados alheios,
e mesmo os famulos das proprias familias, a surrelfa de seus
chefes, praticão outro tanto ficanelo as plantações expostas a uma
repentina destruição pela invasão das criaçõe : que de crimes
contra a pessoa I I Que de a.ctos de turlJuJencia e de immoraJi
dade I I Que de prejuizos contra a propriedade de prédios e de
criações não se seguem desse systema de cercados, que além
disso concorrem para enfeiar o aspecto da povoação? I Esse sys
tema não é menos frequente, nem menos pernicioso aos propriQs
habitantes do campo.

Ora, o complexo desses factos comprovão que- o deixai fazer,
- deixai passar, - tornado corno principio absoluto, que não
deve sofIrer limitação e restricção alguma, ,um erro assaz per
nicioso em relação ii prosperidad.e moral e material elos proprios
particulares e da a sociação' o juizo dos particulares, o gráo
ele energia e a tividade em relação a seus proprios interesses,
nem sempre tem aquelle clmbo, nem sempre attinge aquelle grilo
necessario para flue se cl ispense fi. t11te11:1 ou sIIh\ enr;ão do iuizo
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publico e do incentiYo ou ferrão das leis e das autoridades, para
que se torne mais eillcaz a energia e actividade na consulta e pro
videnciamento dos interesses particulares.

O governo para encaminhar o juizo publico, para despertar a
energia e actividade, deve obrar directa e indirectamente. Uma
lei impondo multa contra todos aquelles que conservão cercados
de madeiras, que em razão de seu destino se devão considerar
perpetuos assim nas povoações, como nos predios rusticos, seria
uma lei que obrigaria o povo a augmentar a energia e activida
de do trabalho em beneficio do augmento da riqueza e dos com
modos dos proprios individuas, a quem essa lei houvesse de ferir.

Nem se diga que este forçamento directo ou indirecto do povo
a fazer muros dispendiosos o desviaria de trabalhos mais ren
dosos. Não: isto não aconteceria em gráo muito importante que
e devesse receiar maior prejuízo que lucro; porque quando se

dobra a nece sidade e aperto de trabalhar, dobra-se a activida
ue e energia no trabalho, dedica- e meno tempo á ociosidade:
aquelle habitante da villa ou do campo que houvesse de fazer um
cercado de rhuro, o il'ia fazendo aos pouco, aproveitando parte
da noite neste serviço e algumas horas do dia, que teria d con
sagrar á ociosid:1de, e no decurso de um ou de alguns annos
estaria o cercado feito sem ter havido grande falta no expediente
de outros trabalhos.

Tenho vi to innumeras habitações dos campo con crvar m
cercados de madeira branca em frente de suas casas para sen'ir
de curral as crialjões, e o mesmo acontecer com os pateo do in
terior e COm os cercados dos quintaes; eem vez de porteira adop
tarem tronql1eifas, que tem dezenas de vezes de serem abertas
e fechad~ , com_ o penoso trabalho e sacrificio do precio o tempo,
ser precí o arredar vara por vara e para fecbar haver ouLro
tanto trab:1lho: estas frequentes e repeLidas op.erações sommadas
no decur o de um mez terião chegado para prefazel' o tempo e
clispendio preciso para a construcção de uma porteira chamada
de bater.

Em vista das considerações expendidas e do de mazelo anti-eco
nomico ser universal a todo o imperio, supponho que seria de
ITrande vantagem a criação de uma autoridade com a denomina
ção de juiz da prosperidade material, incumbido de fazer os exa
me e impôr as multas para dispertar a actiyidade e zelo dos
particulares, e aíTixado tempo em que devesse estar ultimado
o cerco de muros de pedras, de terra ou de outro qualquer que
se julgasse mais adequado sofIrer o negligente a multa de cem
a duzentos réis por cada braça e repeLir-se esta multa todos os
annos: as im desappareceria o sy tema do provisorio, e as habi
tações melborarião de geração em gerarão; e~ta coherç,ão seria
de extensissimo beneficio ao PO\'O. .
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Afalta ele algun' avanços para aMeI' in lnunenlos de eon::;ll'll('
f..'ão de muro, abertura de yaUas ou de in trumentos particular
mente elesl.inados á agricultura, apezar d s es in trumento. se
rem de facil acqui iGâo e a pequeno preço, comtudo e sa facili
dade é relativa a poucos; e o peqneuo preço é muito importante
para maior parte da popular,ão; c..:s s l)equenos avanço ou fa.lLa
de insignificantes in tnmlentos senem ele ob tal' e de demorar
obras, que serião ele grande Yantagem ao paiz e ao particula
re ; e pelo que tonho ob ervado e por aquillo mesmo que me
diz re peito po DO falJar com experien ia e fundamento; quer
um sngeito fazer adobes para dificar muros ou fazer tai
padas, falIa-lhe a fôrma para aquelles, e os in trumentos para
esta i com tres ou quatro paLacas poderia obter os instrumentos
do primeiro material; para obter os in trumentos da taipada,
lhe eria preciso di pender pelo menos de eis a dez mil réis, e
parece uma superihúdade fazer mil tal avanço que depois de fei
ta a obra ter;í. de ficar inutili ado, e portanto prefere-se soccor
reI' ao emprestimo daqueJ1es que tem Laes instrumentos; porém
os não obtem por estarem occupados ou por e. quivança e de
confiança daq11eJle que devia ser o empre tante: supponha-se
que determina elle a fazer e te avanço de fabricar os in trumen-.
tos por sua conta, falta-lhe a materia prima ou artifice; e
a sim peja falencia dos instrumentos se transfere de dia em
dia a obra, perde-se a opportuna occa ião, e quando e pócle
obter os instrumentos já não é estação appropriada ou o aper
to de outros serviços obsta a realísação da projectada obra.

Portanto seria de grande vantagem que o governo para o
adiantamento da prosperidade material do paiz mandasse pôr em
cada municipio, em cada arraial, uma 'porção d.es e instrumen
tos precisos para fazer adobes, taipadas e para que o povo po
desse encontrar a prompta disposição sem passar por esses em
prazos e diffic111dades que motivão a transferencia das obras; o
que se poderia dispender? Em um municipio de doze districtos,
]1a r:J e ter a dj posição do povo os instrumentas nece sarias,
como sajão fôrmas de adobes, batêas e pás para valias, taboas
e os mais instrumento nece sarios para construcção das taipa
das, um conto de réis seria su.11iciente para abastança de 'Laes
in trumentos e então já não poderia ser taxada de dura a lei,
que impozesse multas úquelies que con ervas em cercado irre
gulares.

Ora, em relação aos instrumentos de agricultura sub iste a
mesma razão: égeralmente reconhecido econfessado que oarado,
a grade, o arranca-toco, são instrumentos de facil accruisiç.ão e
ele pequeno elispendio, mas a mór parte do povo nem ao menos
tem vi to taes instrumentos!! I E como se 11a de dispôr a man
elaI-o fazer e como a engregal-os se praticamente não f'luh-
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eem suas vantagens? Mudar todo o gro so da nos 'a agl'icultura
para o sy-lema europêo; acreditar mesmo que na E1;1ropa todo
o terrenos para a agricultura são lavrado com arado, é uma
inexactidão,e seria um absurdo quando mesmo pode. se ser admil
tido um tal syslema; em yez de accarretar abundancia elle só
accarretaria a lniseria e a decadencia da no a agricultura; e é
por isso que os mesmos agricultores e trangeiros chegados ao
nosso paiz, depois de certo decurso de annos deixão-se levar de
nos o habitas, de nossos costumes rotineiros; porque a torren
te dos rios caudalo os estagna a do pequenos mananciaes; na
Europa o principio que voga - é da 11'W)W7' pOl'çáo de tcrrcno
fimr Ct maior somma de p7'oduclos; no Brazil potén~ é lira?' com
a ?lW1W7' S01nma de se7'viços a maio7' sommct dc jJl'oduclos; e por
is o o agricultor só se contenta quando planta a tres e a quatro
alqueire por cada praça; sabe elle bem que em igualdade de
condição de terreno se só plantasse um alqueire, isto é, o espa
ço de setenta e cinco braça em quadro, melhor beneficiaria o
terreno, e portanto em proporção do terreno 'eria maior a co
lheita: ma a disproporcão e inferioridade segue-se quando a
comparação se faz em relação, ao trabalhador e não em relação
ao terreno; porque o terreno ainda que mal 'u1livado, e é bom
e de canç,ado, dá termo médio de seis a oito carros d" milho
por alqueire; sendo porém bem beneficiado o termo médio não
excede de dez a doze carros, c disto re ulta que o agricuJtor
fazendo calculo do valor e arrendamento do terreno e do valor
e arrendamento ou jornal do e cravo, quer que a porcentagem
ou producção seja antes deduzida da addição - braços, que da
addição - terreno.

Por exemplo, em Minas os terrenos na mór parte valem, termo
médio, a 20$ o alqueire e a 10$ de arrendamento; portanto se
por praça o agricultor plantar quatro alqueires será occupado
um fundo de terreno no valor de 80S; mas o seu escravo vale
1:OOOS, e se fôr alugado póde-lhe dar de 100$ a250$ de jornal;
quando o arrendamento de quatro alqueires de terreno, o mais
que lhe póde dar é 40$' e é por isso que na direcção da agri
cultura procura o agricultor deduzi! os productos, tendo em
attenção o serviço ou braços e não o terreno, que elle considera
como instrumento que se deve gastar ou de truir do trabalho ou
producção a que é destinado; e se houve e de ser poupado e
melhor conservado o instrumento, sabe que o trabalho avança
ria menos e muito menos renderia a producção.

Na Europa porém os braços não formão propriedade propria
mente dita do lavrador, por não e dar lá a escraYidão; a com
paração portanto se dá de arrendamento de terreno e adito de
braços, e além de bastante escassez de terreno e grande numero
de br~ços, é preciso que voll.o-se a atten':ío do :Jgricultor para

9
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fazer valer o funelo prin'ipaI : o fundo principal na Europa é o
terreno, no Brazil é o braço; é esta pois a razão de que adoptar o
sy tema de agricultura européa seria acarretar neces ariamente a
decadencia da agricultura brazileira c a miseria universal de todo
o paiz' além disso, outras muitas circumstancias se accumulão
para que o systema de agricultma européa, tomado como abso
luto, não possa medrar no Erazil, porque o proprio capim que se
manda lá da terra é aproveitado para as criações ou para vender
no mercado; o cerramento da população faz ~que de todos os
objectos minimo da producção haja aproveitamento para o con
'umo da propria familia ou dos habitantes vizinhos; o agricultor
está cercado de um grande contingente de população que se en
trega :i industria commercial, fabril, scientifica e fi de empregos
publicos ou particulares, que para assim dizer formão uma indus
tria especial, todos e tes contingentes são consumidores e tem
generos em troca a o:fferecer ao agricultor; o agricullor brazileiro
porém, em regra, est{1 encerrado entre outros agriculLores, e
clando-se entre eltes as mesmas producções, não podem sei' per
mutantes; a permutação de generos de agricultura se faz com
consumidores collocados comparativamente aos da Europa á
grande ilistancia; accresce, e a observação o mo tra, e já eu o
cxpemH, que quasi todas as povoações, isto é, cidades, villas e
arraiaes são mais ou menos agricultores, e por isso se aehão
dispen adas de dar consmno a uma boa parte de productos que
podião ser ministrados pelos habitantes do campo; e na mesma
escala não se achão as plilvoações da Europa.

Encaremos por mais outra face para convencer de que a agri
cultura européa não póde ser adoptada como systema lmico, e
exclusivo do systema brazileiro, ou antes americano: 1", porque
na Europa as criaç.ões dormem fechadas, ha por isso facilidade de
obter-se estrume para adubar a terra; 2" e final razão, que é de
todas a mais forte e imponente, é que na Europa as estações são
dBtlnidas, e na maior parte do Brazil e da America meridional as
e tações reinão promiscua e cmnulativamente; disto re uIta que
na Europa a primavera é cerrada para todos os vegetaes, e o nas
cimento das sementeiras se segue mais ou menos aproxidamente
na mesma escala; se a terra e prepara depois da sementeira
ou praga indígena ter nascido, quando as plantas e timaveis nas-
em já estão livres pela mór parte da praga indigena, e a sim o

agricnltor tem a dar apenas uma capina aliviada, e em muitos
terrenos nem essa se faz necessaria; porém no Brazil, nos terre
no (jançado, e principalmente nos terrenos cavados e adubados
com o e trume, se tapisa tão repentinamente da praga indigena,
que é tão variada e multiplicada cm suas especies, de sorte que
todos o succos da terra e da seve são absorvidos, e a planta
estimavel nccllmbe e ele I rompto não é li])ertada da opl)1'e~são
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de seu inimigos com a matança universal; mas dada a primeira
matança ahi vem segunda geração, terceira, quarta e quinta dis
putar o teneno com a mesma pértinacia como querendo tomar
prompta vingança do as assinaLo feito a seus ascendentes ou a
seus irmãos que lhe precedêrão no nascimento e na morte. Por
tanto, aproftmdadas todas as razões expendltlas, já e vê que é
utopia e paratloxo querer-se admittir como po sivel o sy tema
de agricultura européa como systema absoluto e UlUCO: elle dev)
ser adoptado para certas e determinadas plantações, para um con
tingente da agricultura do lavrador, e então se tornará de incal
culavel vantagem, sem ser preciso continuar o ruinoso systema
de devastação das mattas, de esterilisação de avultados terrenos,
e já o agricultor poderá conservar junto a seus predio maltas
virgens, ou que se venhão a tornar virgens, e das quae poderá
aproveitar em grande escala multiplicados producto espontal1co
da natureza, como palmitos, fructos para criação de porcos caça
de cabello e de penna, e tornarem-se pi cosas os rios e carrego,
porque a devastação <la mattas faz desapparecer quasi de todo
o peixe pela falta de ·alimentos; e para isto muito se devem voltar
as -vistas do governo emquanto é tempo.

As mattas das margen do rio, principalmente <los rios nave
gaveis, não deverião e consentir que fossem destruida n pelo
menos em um ambito de cem braça em linha lateral e longitu
dinal em ambas as margens dos rio e ailluentes navegaveis pelas
razões que passo a enumerar: 1", para conserva de madeiras
em lugares aproximados a estas vias de natural condução; 2",
para se dar abastecimento de fructos para alimentação dos pei
xes, aves e animaes silvestres; 3", por sal' sabi<lo que a Yegeta
ção junto ao rios é a que maj se agiganta em corpulencia' 4",
porque, destroçadas as margens, se e broão as banqueta dos
rios; porque destruindo-se as raizes deixa de existir o natural
caes, e disto resulta alargar-se as margens, isto é, os alveos
dos rios, tornar- e a agua pouco profunda e impo ibilitar-se a
navegação, e para consegui-la vem a depender-se de nova e
dispendiosa canalisação; 5", porque sendo agriculturados os
terrenos superiores, as raizes e troncos das arvores servem de
faxina para amparar e reter o limo e arêas que correm, e assim
pouco a pouco se vai aterrando os ,argcclos e tornando-o me
nos insalubre, e se evila areal' os rio em maior quantidade;6" porque a sombra dessas arvores nas maraens <los rios ervi
ráõ de abrandar os ardores elo sol e de temperar o calor da
atmosphera; 7", porque a mesma vegetação do arvoredo ser
virá de di traçâo ao navegante, e de lhe facilitar e a egurar o
prazer e utilidade da pescaria, caçada de ave e de animae' de
peno' o ani luillamento ele tas yantagens envolve ete peccado
mOTl;lC contra a pro pcridadc material do paiz' 8", e me~mo a
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derrubadas junto ao rios mais concorrem para obstrUÍ-lo com
as madeiras e troncos de arvore~, e por con eguinte de difficul
tal' a navegação; 9', porque nas mattas juntas aos rios se en
contra sempre maior e mais variada abundancia de arvores de
fructos apropriados ao uso da especie humana.

Reatemos o.:fip da discussão principal. Diziamos nós que a
agricul tura européa não é convinbavel como systema absoluto e
nnico; porém deve er adoptada como systema promiscuo para
ertas e determinadas plantas, em cerlos e determinados lugares,

isto em limitada quantidade de terreno; e assim o uso do arado
será sempre muito vantajoso nos vargedos para plantação da
batata chamada ingleza, da de rama ou doce, do inbame, man
garito, ará, mandioca, trigo, arroz, centeio, cm-ada, etc., etc.,
para horticultura em ponto grande, porque a terra cavada para
taes generos faz elevar a prodl1cção além elo quadruplo, e o cava
menta da terra por via do arado iguala a vinte ou trinta servi
ços, e disto resulta a sua grande vantagem; c um alqueire de
terreno plantado com inbame ou batata póc1e dar um producto
eefllÍvalente ao producto de dez alqueires de planta de milho. O
arado póc1e ser applicado com vantagem na plantação ele capim,
e mesmo na abertura de valIas, quando o lugar tiver declive que
possão os bois percorrer sem perigo; pondo-se guias lateraes se
póc1e sulcar com o arado até uma dezena de vezes ou mais o
ambito destinado á sua largura, e para este sulco se encaminháo
as aguas allm de carregarem a terra, e depois concertando-se
em dias apropriados o terreno para que os animaes que puxão
os arados possão percorrer o terreno sem perigo e com vanta
gem de trabalbo; e depois de chegar a cavar uma grande pro
fimdidade, em que não possa convir a continuação da operação,
se applica o vaUeiro a terminar e aperfeiçoar esta especie de
tapume, que não deixa de ser um dos mais rninosos por inllti
lisar grande ambito de terreno, desseccar outra grande porção e
de ervir de laço ou sepultura às proprias criações.

Mas os valIas feitos com o adjlltorio do arado em lugares apro
priados poderáõ ficar em um quarto ou decimo do dispendio dos
valia feitos só a poder de braço , e mesmo para os valias feitos
em vargedo póde ter lugar o emprego do arado.

Esta advertencia ou indicação que faço aos meus concidadãos
deve er apendiculada com a declaração de que, quando se qui
zerem ervir deste meio não só devem empregar a caulelJa de
pôrem auias dos lados, isto é, varões para impedir que os bois
se desviem do trilho que deve ser sulcado; alóm disto, sempre
que se houver de fazer um tal serviço, se duve empregar de
efllatro a mais arados para percorrer lillS após dos outros e irem
abrindo o ulcos em lodo o ambito ou largura conveniente, até
por e dar rar:1 conlingencia de terreno aderluado em que p'\s'[(o
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os arados retornar pela mesma linha empregados na operação
de romper a terra, e isto só poderá ter lugar em vargedos ou
em linha horizontal das montanhas, porém sendo feito o vaUo
em linha perpendicular se tirará mais vantagem do emprego do
arado e da enxurradas para conducção da terra escavada; por
tanto se deve empregar os arado sempre em linha ba tante
mente extensa para se poupar oprecioso tempo ne sas voltas que
se tenha a fazer por e sa mesma, ou por outra linha sem o reem
prego da escavação, e ella não se poderá dar quando homer de
subir, e só quando for, como disse, em linha horizontal; e é por
essa mesma razão que se deve empregar ao mesmo tempo quatro
ou mais arados quando () serviço se houver de fazer em grande
extensão para que os nlleiros depois ultimem e aperfeiçoem a
obra sem grande custo.

Um arado não póde ficar em mais de 5, a 109 no lugares em
que houver abundancia ele madeira ; mai de 4/5 da população
brazileira tem apenas ouvido fallar nessa especie de instrumento
sem comtudo o ter visto; ora, mandando o governo pôr em cada
viUa ou arraial mais importante dez arados em deposito para
serem emprestados, alugado ou vendidos, o povo conheceria
praticamente as lantagens desse e de outros in trumentos de
agricultura, que o governo se dignas e mandar fazer por ua
conta; dentro em pouco tempo e generalisaria o u o ele taes
instrumentos com grande aproveitamento da prosperidade mate
rial e moral do paiz, porque as duas pro peridades mal'chão em
pro a par, e a ultima é para assim dizer filha e accessorío da
primeira, portanto a compensação dos sacrificios pecwliario
seria retribuída dobradamente.

Em vez do governo mandar di tribuir centenare de e pingar
das pelos municipios, e outros petrechos bellicos para armar a
guarda nacional, e occorrer ás contingencias da segurança interna
ou externa do paiz, melhor seria para obtenção do mesmo fim a
distribuição de centenares e OOlheiros dos mencionados instru
mentos apropriados para construcção de murOs, abertura de
vallos, facilitação e melhoramento da agricultura, porque a pros
peridade material da população electrisa de tal fórma o patrio
ti mo, que a seguranr.a interna nunca periga; a voze dos
turbulentos não farão é 110 e serão logo abafadas pelas vozes e
entinlentos da indignação geral.

Ora, quando a prosperidade material não é sufficientemente
aninladora, a distribuição de instrumentos bellicos pela popula
ção serve de armar a turbulencia e de tornar a guerra civil mais
encarniçada; os turbulentos, como são o primeiros a romper,
são sempre promptos e cautelosos em apoderarem do melhor
armamento, como a experiencia de todo os tempo e paize o
tem compro\'ado.
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Quando abunda entre o POyO meios de subsistencia, quando í1
prosperidade progride, progrlde agigantadamente o patriotismo,
e lança tão profundas raizes que elle por si suppre a disparidade
e falta de armamento: os chuços de páo se tornão mais formida
veis que as assac:lladas lanças, as espingardas caçadeiras tem
maior alcance que as modernas de Miuiés; o verdadeiro amor da
patria militarisa e torna aguerrida toda· população sem distincção
de sexo, idade e condições sociaes, porque esse amor é um talis
man que forra os peitos de burnido aço. Portante>, sem medo de
que a nossa segurança perigue, sem medo de que as nossas
finanças se compliquem, o governo pocleria dar um grande córte
nas despezas do trem bellico de terra, e em muitas outras des
pezas, para applica-Ias clif(~ctamente na obtenção de instrumentos
agricolas e de outros que já faHei para serem distriJmidos, em
prestados, alugados ao povo e outros vendidos a prazo, acom
panhando a distribuição de memorias sobre os meios de garantir
a abundancia de viveres, e de evitar-se as crises da fome, pelas
quaes tantas vezes passa o nosso paiz só pela inCUTia de não cu1
tiv~rmos em grande escala os productos já mencionados: e assim
sem necessidade de emigração a população cresceria rapidamente.

Ora, se o governo contrahisse um emprestimo de 4,000:000e
por anno, ou desfalcasse de suas rendas tal quantia para ter
applícação directamente nos meios inc1}cados, embora no decurso
de vinte anno.s esta subvenção fosse elevada ti. enorme somma de
80,000:000$, eomtudo a reentrada no thesoUTo, o engrandeci
mento nacional talvez excedesse <;lo décuplo do valor sacrificado.

Entretanto a mania universai da época se tem volvido só para
um dos esteios do engrandecimento social: quero filiar das vias
de conducção, as_ quaes em minha opinião não são o elemento
primaria da- producção, porém quando muito estão coHoçadas
pm terceira ou quarta ordem.

Se o governo quer obrar directamente para obter os melhora
mentos da agricultura eonV2m empregar os meios referidos; se·
quer que esses meios ganhem extensidade e intensidade, favoreça
e com todo o disvelo procure plantar nas povoações a industria
fabril, e dê tambem a protecção já indicada á mineraç-ão, e prin
cipalmente ao estabelecimento de fabricas de ferro em diversas
provincias, por modo que não fiquem collocadasnunca a maior
distancia de trinta a sessenta legoas, sempre que para isso con
correrem as condicães essenciaes de taes estabelecimentos, lem
brando-se que a adininistração publica rola sobre eixos emperrados
que não podem ter a necessaria agilidade para fazer avultar a
producção e dimin.ulr odispendio, e que todos os favores se devem
limitar a avanços gratuitos ou pouco onerosos, isto é, a empres
timos gratuitos ou Qom modicos juros, deixando a direcção das
empresas por conta de particulares ou de companhias' e se
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quizer que a prosperidade dos estabelecimentos ruraes e fabris
se tornem permanentes, procure-se vulgarisar e ampliar a insti
tuição das morgadias; e para não cabir no inconveniente apon
tado contra esta instituição da absorpção dos terrenos e do
encolossamento das riquezas, se limite o maximo do terreno que
possa ser morgadisado, e o maximo dos capitaes representados
em quaesquer fundos ou industrias; pOl' exemplo, não exceder
nas provillcias de beira-mar a mais de duas ou tres sesmarias de
legua, e nos lugares centraes a mai do dobro, e quando consis
tirem em illdu tria fabril ou capital monetario, não poder exceder
o maximo a 2,000:000. ; e as im se poderá dissemmar estabe
lecimentos l normacs das duas industrias agricola e fabril, ou
mixtas de commercial, como são as empresas de navegação e de
vias de conduccão.

Tem se encúado no Brazil (e ta é a mania da época) que a
abertura de boas estradas seria sufficiente para dar animação e
de envolvimento a industria agricola, a commercial e a todos os
mais germens da prosperidade material.

Eu considero o estabelecimento de estradas, especialmente as
de ferro, como muita vantajosas principalmente em relação á
segurança interna e externa do paiz; por i so que com promp
tidão se podem transportar arma , e munições de guerra, solda
dos e cavallaria, sem dar cansaço e estropeamento na viagem:
quanto ao commercio, diminuindo as despezas e augmentando a
rapidez, cresceráõ os lucros dôs negociantes e o consumidor en
contrará abastecimento e maior barateza dos genero de que
tiver precisão' e sobretudo e evitará de passarem as povoações
por essas repentinas carestias e falta de viveres ou sobrepujan
ç,a que não deixa a certos respeitos de ser um mal, porque a
grande baixa oostuma ser suocedicla por uma grande alta; e por
tanto do expendiclo se colligirá que sou sectario de se melhora
mento, porém quizera que se não olvidasse os meio directos
para melhorar a sorte da agricultura, e que a industria fabril
a ena se anticipasse de preferencia o~ sacrificios pecuniarios que
o governo podesse destinar em favor das estradas do interior;
porque a industria fabril ooncorre mais directamente para a
o desenvolvimento da agricultura que o proprio commercio de
importação e de exportação; porque ainda que esta seja muito
elevada, duvido muito que po sa attingir a um decimo de toda
a produoção agricola de um paiz.

Se pois nove decimos da producção agricola são consumidos
no proprio paiz, claro é que favorecer a industria fabril do paiz é
pôr as duas indu trias ao alcance de uma reciproca e mai vasta
permutação, i to é, é ampliar o reciproco con lImo da producção
das duas indu trias; é fazer estender o commercio interno do
paiz, o commercio de cidadão a cidadão e limitar a dependen-
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cia do commer io e trangeiro; e di to segue-se indispen avel
mente a coalição moral e material do interesse, e portanto a
maior força de uma nação con iucrada na sua' relaçõe inter
nas e externas.

O comm.ercio estrangeiro em relação ás industrias fabril e
agricola, e mesmo em relação ao commcrcio interno de que te
nlm faliado, póde em certos casos e circLUl1stancias geographicas
e topograpbicas ser ruinoso para a mór parte dos germens da
prosperidade material e moral de algumas nações; por exemplo,
a China e Japão se tornas e o seu cOITUllercio franco a todas as
nações, a indu tria agricola, fabril e a commercial interna desses
paizes se ha de definhar para seus indígenas, e só as vantagen
se escoar em faver do estrangeiro, e com isto minguar- e a se
guranra nacional e a população se virá a diminuír em mais da
metade no decur o ele alguns seculos: a China por som duvida
experimentará essa sorte e talvez não remotamente tenha de \'ir
a ser reduzida a um quarto da população, que actualmente e
lhe attribue.

Para se conhecer que as estradas no Brazil não podem dar á
agricultura o alento que so fantasia; que para obtenção des~o

alento se devem empregar outras tangentes, outros moias, bas
ta considerar-se que a agricultura do litoral, isto é, dos terre
nos mais aproximado ao mar e aos rios nav gavei não e
achão em estado de prosperidade, a isto respondem que é por
falta de braços; não é tambem essa falta, porque a verdadeira
prosperidade da agricultura está em pôl-a ao alcanee de supprir
as necessidades da população; se esta cresce, crescem as ne
cessidades em relação ao numero, e o crescimento da producçãO
agricola não póde progredir tão vantajosamente; porque quanto
menos extenso fôr o terreno do agricultor, mais desarranjo sol'...
frerá elie nos mysteres de sua agricultura por falta de enco to
para as criações e animaes do costeio; por falta de lenha c
madeira para consumo e porque terá de pl.antar em terrenos
cançados, dobrar o trabalho das campinas, etc., etc., e con e
quentemente obter menor colheita.

Accresce que attento a vastidão do no so territorio por mai,
estrada de ferro que se faça não é passiveI que se dê alento
de importancia a agricultura de todo o paiz; e os meios que in
diquei podem generali ar as vantagens quasi com absoluta igual
dade.

Ora, demos que a provinda de Minas fosse cortada de estra-.
das de ferro com direcção a todos os postos da provlncia do
Rio, e que estas estradas dessem grande desenvolvimento a in
dustria agricola em Minas, e que outro tanto accontecesse com
as demais província , não definharia esta concurrencia a indu 
1ria agricola do Rio? A vantagem ~ óseria em favor da ]10voa-
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ç.ôes pelo barateamento dos viveres: mas a agricultura lio litoral
e lugares mais adjacentes soJIrerião diminuição em seus interes
ses pela concorrencia; porque já disse e a eÀlleriencia o de
monstra, que a producção agricola mais se consome no proprio
paiz, do que exporta para o estrangeiro; pois ainda que o dis
sesse que elia poderia attingir ao decimo, em minha opinião ella
não attinge nem ao tregesimo; e quando o commercio extrangei
1'0 nos facultasse exportação para todas as diJIerentes e varia
dissimas producções da agricultura, a concurrencia não faria
baixar os preços da exportação? Por certo que sim.
. Logo todo o cuidado do governo deve ser em descravisar os
nossos interesses dos interesses estrangeiros e ampl'ar as nos
sas relações internas, dando desenvolvimento á industria fabril e
agrícola para manter-se o commercio interno: o commercio ex
terno deve ser encarado como meio subsidario de se elevar as
vantagens, e desenvolvimento da producção e do commercio in
terno: a França durante o bloqueio marítimo desenvolveu e aper
feiçoou as differentes industrias, não obstante estar privada do
commercio externo, progredio o interno; e são estes os elemen
tos essenciaes e sul'ficientes para a prosperidade de uma nação.

\.dmittamos a hipothese gratuita de que o Brazil cortasse as
relações commerciaes com todos os paizes es.trangeiros; o que
aconteceria em relação á industria agricola? E que o fabrico da
cana, a producção do café, do fumo, do algodão e de mais alguns
outros generos se nivelaria só ás necessidades do consumo in
terno, e os braços occupados neste ramo de industria se empre
garião na producção de outros generos agricolas que recebemos
dos paizes estrangeiros; a producção de viveres se elevaria a
maior escala, e o povo seria melhor abastecido em suas neces
sidades primarias, e a sobra de braços se empregaria na industria
fabril e em outros innumeros recursos, e aproveitamentos de
objectos até o presente em abandono; assegurarião trabalho a
todos os habitantes em suas differentes condições e estados;
portanto os males da interrupção do commercio serião mais ou
menos contrabalançados por outros bens, por outras vantagens.
Os que exagerão osbeneficios do nosso commercio, deixão-seillu
dir em grande parte pelasapparencias; no entender desses opovo
daquelles arraiaes, em que não houver uma ou mais casas de
commercio, deverão ser proporcionalmente mais infelizes do que
o povo daquelles arraiaes em que existem taes ca as de commer
cio; porém a experiencia mostra o contrario, porque o poviléo
á grande distancia não encontra quem lhe fie os objectos desti
nados ao luxo ou á satisfação de necessidades que podem ser dis
pensadas; as pessoas mais arranjadas restringem tambem suas
despezas, porque não são dispertadas pelas faeili tações eencentivos
do momento; a industria agricola e fabril ahi floresce no seutanto

tO
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ou quanlo; a população se conserva desempenhada e mais mori
~'erada: abra-se ne e arraial uma ou mais casas de commercio,
e dentro em pouco a povoação estará empenhada com dividas e
preIllÍos accumulados, e uma boa parte da população terá de ficar
privada de uas criações e escravos, casas e outros objectos de
importancia, e disto se póde colligir que não é absurdo a neC'essi
dade da balança do commercio e que o seu verdadeiro equilibrio
deve consentir em pôr a industria fabril e agricola no' pé de se
contrabalancar nos meios de satisfazer as necessidades internas
da nação; e"que a balança do commercio interno e as forças ma
ritimas de uma nação não poderáõ ser elevadas ao gráo deseja
vel em quanto não se der o contrabalanço das duas industrias,
para que com o excedente dellas se obtenha os objectos necessa
rios, uteis ou agradaveis que se não possa ou não convenha pro
duzir no paiz.

Do expendido segue-se, que as estradas de ferro não devem
preceder á animação da industria fabril e á direota animaç.ão da
agricultura senão limitadamente a certos lugares; e que a mesma
facilitação de conducção dos productos estrangeiros concorrendo
para ampliar o luxo e dar desenvolvimento ás necessidades ima
ginarias patentea a exageração das vantagens provenientes de taes
estradas: como poderáõ ellas dar animação á agricultura não
tendo ramaes que formem crivos entre si de circum,ferencia, que
não exceda em seu maximo a vinte leguas?! Como poderáõ os
pesados productos da agricultura de Minas, Goyaz, i\Iatto-Grosso
e de outros lugares que distem do embarque mai de quarenta
leguas, encontrar preço animador para satisfazer as despezas da
conducção e da producção?! As estradas nos Estados....:Ullidos e
na Europa contão em seu favor com as vantagens de ser mais
cerrada a população e mais adiantada a industria fabril; e em
taes considerações o concurso do comm61'cio estrangeiro .não é
ruino o á industria do paiz: a verdadeira vantagem do commer
cio eonsiste em facilitar a exportação do excedente da producção,
sem escacear o abastecimento do consumo do paiz, e em facili
tar-lhe a obtenção do que é propriamente necessario ou util"

Eu dis e que para animar a industria agricola ogoverno deveria
mandar di tribuir pelo povo memorias das vantagens do cultivo
de certos e determinados vegetaes com os detalhes relativos ou
aperfeiçoamento elo cultivo, que deveria pôr em deposito instru
mentos de agricultura para serem repartidos" emprestados, alu
gados ou vendidos ao povo e servirem de molÇl.es para se fabri
carem outros; e depois de vulgarisar-se o conhecimento e appli
cação de taes instrumentos, impôr....se multas fortes aos que dei
xassem de os pos uir, tendo para isso fortuna adequada; e o
me mo quanto ao cultivo de certas plantações, como do inhame,
mandioca, ba ta1a bananeira, hortaliça, et.c.
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A agricullura esteve em todo o Drazil sugeita ao dizimo; sse
tributo deveriasersubstituido iudirecta e equivalentemente e ainda
se tornar mais forte com impo ição de multas a todos aquelle'
que, nos seus estabelecimentos raraes, não fizessem cercado
proporcionalmente ao numero de braças de que se compozer a
família e que não cultivar taes ou taes productos ou outros sup
pletorios, tendo em vista o numero de braças: com isto se des
pertaria a actividade, se garantiria a abastança de viveres e a
prosperidade da agricultura; porque as multas ó aJIectarião
aos negligentes e em seu beneficio seria empregado esse ferrão.

Accresce que a respeito de algLIDs instrumentos de agricultu
ra) podem elies ter applícação a d.ifferentes usos: por exemplo,
o arranca-toco e o arado podem ser de grande vantagem na mi
neração de talho aberto nos lugares que não forem peclregoso ,
e ter igual applicação na abertura de e tradas e em todo e
qualcfUer serviço, em que se houver de distouçar e de aplainar
terreno.

O arad-o e o arranca-toco podem ter muito proveitosa appLica
ção para formar tapumes nativos, como por exemplo, para plan
tação do gravatá, dos ananazes brancos, que preferem para ta
pume ao proprio gravatá por ser mais.rapido em seu cresci
mento e entouçamento, e porque se eleva a maior altura; seus
talos ou folhagens são mai compridas e seus espinho mai te
miveis, e dá fructos saborosi slmos, que em minha opinião ão
preferiveis aos outros ananazes, por serem mais doce e o a ido
menos picante e menos corro ivo. A terra preparada com o ar
ranca-toco e arado se prestará mais benignamente para qualquer
arbu to ou arvoredo destinado a servir ele tapmne, porque além
de facilitar o trabalho, esse tapume cerrará em mais abre\'iado
tempo.

Uma das causas que mais concorre paraoatrazo da nossa agri
cultura é a falta de tapume, é a divizão indifinida dos terrenos:
na Europa a criações são p<lstorejadas e desde o eu nasci
mento são co teadas por modo tal que qualquer menino com o
adjutorio de um ou dous cães é suillciente para guarda de um
grande rebanho, isto é, pata evitar que o rebanho damnifique a
plantações dos agricultores' no Brazil porém não e tamo , nem
estaremos tão cedo conocados em identicas circum tan ias e re
lações; e por isso se torna de extrema ne"essidade favorecer e
forçar o povo por medidas directas e indirectas ao estabeleci
mento de tapumes para assegurar o florescimento da agricultu
ra, desvial-a desses estragos quotidianos e desoneral' os agri
cultures dos cuidados e das fadigas, que apezar de exce SiV3.
são improficuas para evitar ao menos o e trago par ial das plan
taçõe ; e com isto se climinuirá uma grande parte rio crimes,
que e commet.em por cau a da inva.ão <la cl'ia(le.



70 VAnIADOS INTERESSES

Emquanto subsistir o systema da divisão indefinida das ter
ras, emquanto não se estabelecerem bons e duradouros tapu
mes, emquanto não se derem providencias etlicazes para con
servação de mattas, para satisfazer aos diversos mi teres das
povoações e da agricultura, esta ba de pouco prosperar e os
agricultores de trafico grosso ou pequeno se veráõ sempre so
brecarregados de excessivos trabalhos e fadigas, que não ão
directamente convertidas em augmento da producção; portanto
das causas ponderadas é que resulta o atrazo da nossa agricul
tura.

ão se exagere pois a falta de braços; não se exagere a falta
de vias de communícação: no Brazil o que ha é má distribuição
de braços, é uma brutal applicação dos que existem; as povoa
ções são em maior numero do que reclamão as nossafll necessi
dade::>; as nossas povoações não são fabricantes e sómente com
merciantes, nessas povoações faltão muit0s elementos necessarios
para satisfazer as precisões de seus habitantes; alguma cousa
podia fazer o governo em beneficio de taes povoações sem avul
tado sacrificio ou com sacrificio de que seri a facil obter o re
embolso.

Supponha-se que á c}.lsta do governo se mandasse estabelecer
Ii'uma povoação um moinho desses de invenção moderna, ignoro
se são de uma solida duração, porém se suas vantagens não são
exageradas, que de trabalhos, que de fadigas não pouparia ao
povo o estabelecimento de um tal moinho? Esse moinho com o
competente descaroçador de milho poderia ser confiado á admi
nistração ou arrendamento de pessoa idonea, e assim o povo se
exoneraria das excessivas usuras dos moleiros; porque é sabido
que um alqueire de milho estando perfeito sendo reduzido a
flibá fino dá o dobro, entretanto os moleiros trocão um alqueire
de milho por outro de fubá; apezar disso quasi sempre o que
vai trocar o milho se vê na precisão de dar duas viagens para
obter o fubá, porque raras vezes encontra fubá para realisar logo
a troca, e necessita voltar nesse ou nos· dias seguintes; em regra
os moinhos ordinarios não moem mais de dous até quatro alquei
res por dia, e para satisfazer as necessidades de uma povoação
se mantem dezenas de moinhos, some-se na roda do anno os
trabalhos, as despezas dos materiaes, officiaes e jornaleiros,
feilas com esses muitos insignificantes, e daqui se poderá
hem deduzir a grande vantagem que poderia resultar para a
prosperidade da povoação de se estabelecer um só moinho
que clispensasse a necessidade de entreter essas dezenas de
moinhos.

Estabele~a-se um engenho de serraria, um descaroçador de
algodão, uma olaria de fazer telhas e panellas, e todos estes

.. tabelecimenlos com O' aperfeiçoamentos e com a solül'3z de
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que fôrem susceptiveis, e já os habitantes dessa povoação serão
aliviados de grandes fadigas, a prosperidade material entre elies
teria rapido desenvolvimento, porque a verdadeira economia
consiste em aproveitar o tempo e o trabalho; estes estabeleci
mentos se tornarião normaes, para que os particulares fizessem
por sua conta outros estabelecimentos iguaes. Em um paiz como
o nosso é preciso que o governo dê o primeiro impulso;
cerceie-se as despezas com os theatros, com tudo aquilio que é
de luxo; cerceie-se algumas despezas, e já se poderá reali ar
estes e outros melhoramentos, que subministraráõ aos cofres pu
blicas vasta colheita, senão directa, ao menos indirecta; e para
que não haja queixa nas povoações, proceda-se a um sorteio,
para que algumas vão compartilhando os melhoramentos na pro
porção dos favores do sorteamento; estes favores não devem. es
tar a cargo privativo dos governos provinciaes, porém simulta
neamente aos cuidados e protecção do governo geral: vinte con
tos de réis serão mais que suiIicientes para realisar em uma

.povoação todos os estabelecimentos de que tenho faliado; e fei
tos elles praticamente se ·poderia calcular d'ahi a annos os bene
ficios directos e indirectos acarretados á povoação favorecida
pela subvenção do governo; e já essa povoação poderá aguentar
com accrescimo de alguns tributos para realisar-se dentro delJa
alguns outros melhoramentos productivos, como estabelecimen
tos de fabricas, aqueductos, etc., etc.

Emquanto as vistas da administração só se limitarem a dar sub
venção para matrizes, para este ou aquelle edificio, para pontes
e estradas, póde estar bem certo de que ·nada terá feito em be
neficio do augmento da agricultura e da prosperidade da popu
lação: a agricultura e a industria fabril precisão de ser auxilia
da directamente.

Oarrendatario de taes estabelecimentos, por exemplo, de moi
nhos, para não estorquir usura do povo seria obrigado a realisar
a troca do fubá a peso e não por medida, deduzindo uma taxa
em dinheiro ou em material, que além das despezas do costeio
lhe désse sobra para com o lucro satisfazer as despezas do ar
rendamento ou da amortização do capital emprestado; e a S1m
o governo poderá reembolsar o capital adiantado e applical-o a
iguaes estabelecimentos em outras localidades na proporção do
sorteamento.

A respeito das outras machinas iguaes taxas deverião ser es
tabelecidas, e assim ficaria o povo aliviado de trabalhos pouco
productivos pela imperfeição e acanhamento das machinas e es
tabelecimen tos, que entre nós estão em voga.

As despezas feitas pelos cofres publicos para garantir trabalho
ao povo, para ampliar os ramos de industria, para tornar os tra
balho mais productivos, ão despezas que garantem infalliyel-
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mente ao governo augmento de renda, augmento de população,
augmento de força physica e moral' porque a civilisação se es
tende, o patriotismo se desenvolve, os crimes se diminuem.

Uausas da decadencia (Ia mineracão no
imllel-io do Bl-azil., e providencias que
estão no alcance do govcl-no paI-a re
media,r essa decadencia.

A extracç.ão dos metaes preciosos é objecto de neces idade ge
ral; porém não é propriamente uma necessidade indeclinavel de
cada uma das nações consideradas em particular, podem O])Ler
os metaes preciosos como meio de circulação, e para applica-Ios
a outros usos, como obtem qualquer materia prima ou manufac
tura, que directamente não produzem ou não elaborão; comtu
do, já eu disse e provei em um artigo que o principal cuidado do
governo e das nações deve consistir em assegurar aos a saciados
a maior aroma de ramos de industria, para que na .-ariação e
multiplicação desse ramos se garanta trabalho adequado ás
forças, indole e inclinações de cada um dos membros da associa
ção : ora, em grande parte dos homens ha uma tendencia muito
forte para o jogo das aventuras poliLicag, marciaes e conomicas,
i to é, para fazerem acquisição de repenLina fortuna; ugeitos
ha que preferem a ociosidade com todo' os apanagios ela mi e
ria, só para não supportar as fadiga de um trabalho, de que o
modico dos lucros sendo de antemão calculado, não o excita a
supportar as fadigas e nem a um dos peiores sacrificios, isto é,
a parcimonia e economia no di pendia desses pequeno lucros,
em ordem a poder delles fazer uma reserva, um patl'imonio: m
todos os paizes ha sempre um grande numero de pessoa que com
partilhão tal caracter e não deiXa de ser um bem a diverso re
peito ; não ha inclinação boa ou má na natureza humana que
não possa er encaminhada e aproveitada utilmente.

l\las esses individuas que ficão inactivos quando se lhes of
ferece trabalho de mingoado lucro, esses que preferem os
jogos das cartas, das, loterias, da pilhagem, das caçadas e as
aventuras da guerra, se se lh s faHa em descoberta de metaes
precioso ou de pedraria immediaLamente se exLingue nelles
o turpôr da inercia, se disperta a actividade atraz de um
lucro incerto e duvidoso, se abalanç,ão a maiores fadig~ de
que muitos homen acostumados ao trabalho e é por i - qu
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uma .uescoberta é sempr~ um beneficio; poi que os vadios e tur
bulentos para ali a1lluem em grande Dumero, e a mór parte e
dedica ao trabalho afincadamente nes a esperança de mudar
repentinamente de fortuna, e a sim uns a conseguem e outros
tirão jornal que serve para augmento da riqueza nacional; se
nessas grande descoberta o governo désse uma direcção
religiosa, politica, e eoonomica ~ se o governo se compenetrasse
de que - querer é poder, - chegaria a plantar entre o povo
o habito da economia e da moralisação, e a enraizar per
petuamente o habilo do trabalho' porque ninguem adquire afin
cado amor á riqueza, senão quando adquire um patrimonio de
talou qual importancia; ma para isto não ba ta ugeitar-se ao
trabalbo; porém mais que tudo ugeitar- e ao acrificio da par
cimonia nas de pezas, e i to que parece muito facil, é por certo
mais difficil tanto ao seres individuaes como aos sociaes ou os
colletivos; e tanto que em vez dos governos das nações darem o
exemplo, são elles os proprios que c6ntaminão a moralidade pu
blica, porque consentem que aquelles que compartilhão os po
deres soberanos do estado ou le qualquer ramo da administra
ção publica, ostentem um luxo asiatico em todas as suas despe
zas e convivas, sem se lembrar o governo que disso resulta as
delapidaçõe obrepticias das renda publicas, a estorsões e
contorsões da turma dos dependentes, e ernfim e se abalroa
mento infatigavel e insaciavel de toda a classe de empregados
publicos para 3ugmento de eus ordenados e mais vencimentos'
e ta sollicitações incommodão, impecem a marcha do governo
e da admini tração em todos os eus clifferentes ramos.

ASparta converteu a parcimollia em sentimento religioso, em
a principal base e typo do sentimen to nacional; a construcção
dos proprios nacionaes e dos .particulares, o plantio de grandes
quintas, a abertura de vias de conducção, etc., etc.,' é para que
se deveria aguardar e encaminhar toda a o tentação do lm.o na
cional e do particulares; es e luxo não é ouropel, ostenta um
flmdo de riqueza real que se transfere de geração em geração,
e que cada yez mais se agiganta com o correr de annos.

Porém, quando os governos em eus festins, em as suas reu
niões o tentão todos as galas do estrangeirismo; quando
consentem que a imprensa infiltre nos sentimentos da população
o exageramento das inclinações para as orgias, bailes, jantares e
divertimentos, apunhala a verdadeira riqueza, a moralidade e
tranquilidade da::; farnilias por muitas maneiras; a riqueza pu
blica e escôa para o estrangeiro; innumeros braços occupados
em fazer objectos de luxo podião ser entretidos em objectos de
necessidade ou de utilidade real ao paiz' a mão de obra se en
carece, os generos alimenticios sobem de preço, os campos se
despovoão, as cidades se apinhão ele habitantes; quanto maior é
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a ostentação da riqueza, isto é, do luxo, tanto menor é a riqueza
real ou pelo menos elia não marcha na proporção dos grandes
meios de que dispõe a nação.

Se o governo da nação brazileira tive se feito esforços para
continuar ao menos os habitas da parcimonia anterior á nossa
emancipação politica, o nosso fundo de riqueza real estaria talvez
elevado ao quadruplo ou decuplo do que representa actual
mente.

Esses prazeres que os pais de familia ostentão nos bailes, nos
theatros e em todos os festins publicos ou particulares, são en
ganadores ; por uma gotta de prazer se derrama no coração do
pai de familia um pucaro de fel; e pen ais acaso que suas filhas
se divertiráõ propriamente? Não; o prazer que mostrárão, e
que continuão a dizer que experimentárão, foi e é fingido; essas
emoções de prazer fOl:ão contrariadas por outras emoções de des
peito, de odio e de inveja; voltão com o coração ralado de todas
as paixões deprementes, procurão renovar as emoções pensando
tirar a disforra. nas reuniões que se seguirem; emfim experi
mentão as sensações do ébrio, que procura matar a sêde e a
irritação causada pelas bebidas alkoolicas com o dobrar a
dose das mesmas bebidas, achando-se no dia seguinte com
o corpo abatido, moido, prostrado; e que remedia elie procura?
Galvanisar o corpo com nova quantidade de bebidas, e assim
progressivamente até que os dissolventes de uma hydropisia ou
de outra qualquer enfermidade dissolvem e qLlebrão as ligas da
vida humana, e qua i sempre tem já antecipadamente dissolvido
ou diminuido grande parte de seu patrimonio, ficando um
membro inutil e pesado a si, á sua familia e á sociedade.

Pois bem, o luxo acarreta mais ou menos comsigo os mesmos
phenomenos; os filhos e as mulheres atormentão os pobres pais
de familias por todas as maneiras: estes pais não podem fazer
acquisição de propriedades, nem accumulação de dotes ou de
avanços para os seus fililOS, muitas vezes nem para manter as
despezas orclinarias é sufficiente a receita; a moralidade se ex
travia, e apezar disso a anarchia reina no interior da familia ;
ponha-se porém o governo :i testa da direcção do luxo e dos
prazeres, modere quanto fór possivel oexcesso que a riqueza na
cional progredirá rapidamente, a moralidade e o patriotismo
daráõ passos agigantados, a verdadeira alegria que consiste na
paz renascerá no seio das famílias, os ordenados chegaráõ para
que os pais mais ou menos leguem algum.a fortuna a seus filhos
e lhes distribuão melhor educacão.

Os prazeres dos ricos ou dos' que se portão como taes, servem
de aguçar a tristeza e dissabores dos pobres, isto é, de. todos
aquelies que não podem concorrer a divertimentos; e o numero
destes está pelo menos na proporção de seis para um: é por
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i so que não posso ler sem contristar-me esses artigos em que
se narrão a subvençõe~ para theatros e para tudo que tende a
aguçar o excesso dos prazeres: o povo brazileiro está na con
üição de precisar de freio, e não de esporas relativamente a taes
sentimentos.

Ora, se o governo impuzesse :í classe elevada um detaUle per
manente a respeito do trajar, se imprimiria um caracter nacio
nal, que é de alcance mais subido do que pensão o geral dos
politicos; querer é poder, constancia em o querer tudo vence:
com o rolar dos annos os bosques se tornão sagrados; as arvo
res, os animaes, armas, os objecto' materiaes se convertem em
deoses; a nação terá os eus manes no centro das casas, no ta
lhe das roupas em tudo !3 tudo do externo e do pessoal: ]\Ioysés
quiz, e soube querer; sua vontade tem triumphado do tempo e
de todas as perseguições: nada se tem feito para imprimir no
Brazil um caracter nacional, que nos dê müdade e consistencia
para o nosso futuro engrandecimento.

Nem se diga que o luxo é necessario para desenvolver o traba
lho; se isto tem alguma applicação é em um paiz já eminente
mente adiantado, e que sobrepuja em população, c não em um
raiz como o nosso, em que tudo está por fazer e em que ha falta
de braços para fazer-se o que se necessita; e mesmo nesses pai
zes adiantados eu não admitto esse principio como verdadeiro
porém sim como um absurdo, como um verdadeiro paradoxo; o
luxo não é creador, não exeita o trabalho, porém a immorali
dade, não dá forças ao governo, porém sulapa ao governo c as
instituições; o luxo só póde ser util como meio de attrahir, de
enguiçar as nações e trangeiras, e obter dellas as precio idades
reaes, e de ampliar um commercio, que no seu tanto ou quanto
as :miquilla: nunca uma nação, nunca um só particular poderá
ter rendas tão excessivas, que a não possa reempregar em
fundos, que representem unla riqueza real e mai magestosa que
a do 111.'\,0 dos vestuarios, dos festin , etc., etc.; edificios, pontes,
canaes, quintas, fabricas, e os melhoramentos que se póde in
troduzir no material da riqueza publica ou particular são tão
variados e multiplicados que haverá .sempre defficiencia de capi
taes, e nunca sobra de capitaes ou de braços, para occorrer a
esses dispendioso

Suppopha-se que o governo conseguisse no Ilio de .Janeiro dar
um corte nas despezas do luxo e de todos os disperdicios, a ri
queza marcharia espantosamente; as quintas. se mu.ltiplicarião
aos centenares e milheiros; os' capitaes nacionaes se lornarião
sufficientes para as empresas das vias ferreas; os pais legarião
a seus filhos, não dividas, porém patrimonio, etc., elc.

Voltemos para o nosso objecto, atemos o fio que talvez julguem
ter s:jdo quebr:\do, mas que no no o enlend r e propo ito o

11
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não foi, Di",iamos nós; apenas se faz uma ele coberla de melacs
preciosos ou de pedrarias, para elie 100'0 amuem os Rrenlmei
ros, o turbulento, os ociosos; que anta mi são não eria'essa·
de aprOyeiÜlr todo esse rebanho de imprimir é enraizar neUe o
habito do traJ)alho e ela economia?! Para ahi é que so deria
mandar missionarios incumbidos de prégar dp mistura com a
religião a roVgião do trabalho, a religião <.la economia c do
bons costume,; Numa retemperou os costurr::..' dos salteador s
que pOíoárão .J1oma; i\uma mais que Romulo lançou entre 011 s
a pedra que clerm'ia sen'ir de base do dominio universal.

Nessas noyas descobertas, in<.lo os mi sionarios comin trucções
secretas para guiar o espirito pubJ.ico, estabelecêr irmandades
'om pl'erogati\1as CÍvi e religiosas, que de vasta colheita não
se faria em beneficio do céo e da terra?!! Aos que pertence sem a
ronfraria e lhe::; imporia a obrigação de trajar de certo molde e
de pannos nacionaes; ele evitar o jogo desde o al\rorecel' do dia
até os ullimos crepusc:ulo do ol: em vez dos trabalhadores
pagarem uma taxa pela posse ou dominio do terreno, de. rião
pagar uma taxa ou patente pela faculdade de trabalhar; aos ir
mãos da confraria i enção ou metade da contribuição e a com
pleta exoneração, sempre que em cabi.as economica ou por ou
tros meios accumulassem de seus jornaes um certo patrimonio;
regularisar-se o commercio nesses lugares; consagrar-se ordem
e tempo detalhado para os divertimentos, des anços, etc., etc;
emfim regulamento religio o, policial e militar' afugentando-se as
erêas ou antes pondo-se pêas ús uas vozes, que desvião do tra

balho, por isso que matâo a accumulação elo patrimonio: quero
fallar dos negociantes, pois a certos respeitos :são elles mais ar
ruinadores elo povo, cio que a.s proprias messalinas que concor
rem á descoberta.

O commercio considerado como meio de tran pôr o uperfluo,
e de conduzir o necessario ou propriamente util, é a verdadeira
alma da riqueza e engrandecin1ento nacional, mas O commercio
elo interior, o commercio da nação brazileira stará nesta con
dição? Eu sl1pponho C[lle dous terços elo que importamos eon-
orre para matar a industria do paiz e para germinar a ímmora

lidade com todos os seus apanagios e accessorios: sei bem que
e ta minha opinião não encontrará sectarios e que não encon
trarei oppositores, porq:ue minha existencia moribuuda, minhas
circumstancias não me dão importaneia para suscítarconhTa meus
artigos a polemica de outras penas, como acconteeeu a Rousseau.

Ora estabeleciçlos regulamentos taes, applicados os meios crue
indiquei, quasi todos o trabalbadores adql.1iririão fortuna; a caixa
da confraria os sustentaria na enfermidades, esses malfeitores
reformarião de costumes: se isto se aclmiti se por exemplo na
Bagagem, dentro em pouco ahi se encontraria uma POV( "ção
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xcepcional em riqueza, em engrandecimento e moralidade; e
d'ahi sahirião mestres e cmprehendedore para outro lugares,
para outras descoberta .

As causas da decaclencia de mineração provém algumas da
marcha e concur o de cirCllmstancia que não estavão e nem
estão ao alcance do governo o remediar; no pouco que tenho
lido a re peito ainda não Yi fazer-:se a enumeração verdadeira
des~a causa ; a verdadeira cau'a ou compendiativo de todas a
outras con i tem na elevação do prero do' generos alimenticio
e outros de differentes e pecie , na devastação das matla e con
sequente escassez de madeiras; ora, o Imo e o commercio I"eio
jnfiltrar e occasionar e se encarecimento, que em grande parte
é deviuo a se ter generalisado entre o povo o habito da ociosilla
de; os nossos antepa sados forão mais dedicados ao trabalho
do que a geração presente' a embriaguez, o fumi. mo, o jogo,
o luxo não erão em tão grande escalla; os commandantcs dos
destrictos, e os capellães exercião uma influencia benefica para
concitar o povo ao trabalho e conte-lo na moralidade: o par
ladorismo politico a ninguem roubava o precioso tempo; porém
tl verdadeira causa da ociosidade provém de que a importação
de fazendas estrangeiras pondo ao alcance do consumidor pro
duetos mais baratos e mais apraziveis à vista, poucos e mui
poucos continuar~lõ a de pender dos pannos e procluctos da
llO sa industria: a mulher que ganhava na sua roda qua i tanto
ou mais do que um trabalhador de roça, não achou mais consu
mo á sua producç,ão; esta baixou proporcionalmente, (lO mato
rio em Mina e talvez em todo o Brazil diminuio em mais de tres
ou quatro quintos; deixou de cuWvar-se a planta do algodrlo,
do anil, linho, etc., etc. e por es e abandono a materia prima
subio ao exagerado preço; e por i so deduzido o \'alor ua mate
ria prima não pMe hoje ficar a uma mulher que se applique
muito ao trabalho mais de quarenta a .essenta l'éi:; por lia,
quando em outro tempo ficava a c nto c sesRenta réis cm moeda
forte, que equivalia ao quadrupulo da nossa moeda actual; e
por isso era estylo em qua~i toda as casas terminar o trabalh
do filatorio ás nove e Llez horas ela noite, e principiar ao al\' re
ceI' da aurora: trabalhavão as fiandeiras com gana, com uma $

poeie de fmor, muitos homens preferião o lucros de uma l'octa
ao da agricultma ou minerac,ão, não por preguiça ou poupanca
de trabalho) mas sá pelo calculo de maior lucro, c se muitos
não eguião essa profissão de filatorio era só para evitar o
sarcasmos populare ,

De de lue desapparece o lucro, s ex.tingue a a Liviclade e re
apparece a ociosidade: a ociosidade invarlio as m11l11ere e) ar
seu turno invaclio em parte a massa de tocla a população; por
que os meninos tambem crilo lU pal'le acliv elo' por sua' llfii:
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ao trabalho, e a mesmas mulheres de alguma octe se inCeres a~

vão dírect3.mente na agricultura do algodão, linho, anil, no apro
veitamento dos lamnificios, etc., etc,; eIJas ajudavão aos homens
em tudo que tinha mais directa conneXão com sua industria; cis
uma das causas de se ter propalado a ociosidade e de ter con
corrido directa e indirectamente para a elevação do ~reço de
todos os generoso

A arte de ferreiro e serralheiro estava mais espalhada do que
actualmente, porcp.le eIles é que submini travão quasi todos os
instrumentos para a agricultura, mineração e carpintaria, etc.;
porém com o concurso dos produetos estrangeiros, com as de
vastações das mattas tornou- e ocarvão difficil, o ameio pouco ren
Lloso; foi preciso diminuir a escalla da producção: ora, sempre que
Lliminue um ramo de indu tria ou desapparece, ganha a ociojelade
adeptos que lhe consagrão suas pessoas ou pelo menos lhe sa
crificão algumas horas do precio o tempo; emfim na provincia
de i\iinas elesapparecêrão mutios ramos de industria, porque nno
poderão manter o concurso com a producçno estrangeira, e mes
mo porque algumas províncias do imperio passárão a produzir
os mesmos generos que Minas ministrqva ao consumo dessas
provincias. As povoações não erão proporcionalmente tão nume
rosas, e todas as povoações erão indu t1'iosas, porque exercião
a industria manufacturcira e a industria da mineração' 'porém
hoje póde-se quasi dizer que as povoações só 'se entreL'em na
imlustria commercial, porque, quanto á industri'3. manufactureira
só produzem para o consumo da propria povoação, e pouco ou
nada para os habitantes do campo: as povoaçôes antigas erão
estabelecidas em lugares auriferos e as minas e lavras especu
ladas com grande aproveitamento, porque o jornal de Quatro
vintens de ouro compensava exuberantemente as fadigas do
mineiro em razão da barateza ele todos os generos e da abun
dancia de madeiras tão newssarias para a mineração: JlOje para
a mineração fazer face ás despezas será preciso que pelo menos
deixe um quarto de oitavo de jornal a cada pessoa, e d'aqui re
sulta sua decadencia e abandono.

Ora, com o ystema de nossa agricultura, isto é, com a devas
tação das mattas, o terreno se esterilisa directa e indirectamente;
porque os lugares reduzidos a capinzal não subministrão cinza
em quantidade para adubar o terreno, nem calorico sufficientc
para matar o filtro, isto é, tecido das raízes e sementeira, dis
trLlir certo glutem ou viscosidade da terra, por via da torrere
fação da mesma terra, e disto resulta que a planta estimavel vem
sem forças, e a immundice em grande abundancia, precisa-se
dar duas e ires custosas capinas, quando nas mattas virgens sem
me mo capinar se colhia bom e dobrado mantimento; e os
no os antepassados tivessem adoptado a plantação do inhflme,
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LIa mandioca, ua batata e <.1a bananeira, usando para isto em
parto do systema da agricultura européa e em parte do systema
brazileiro; e a geraç~o presen te ou vindoura vier adoptar este
systema mixto, os generos alimenticios vil'áõ a diminuir o seu
preço em mai da metade, e já poderá a mineração ser espe
culada de no\ o com vantagem; porém aguardo um artigo espe-
cial para agricultura. '

Tratarei pois da causa que tinha em mira principal: o sy tema
ue dar-se as terras de mineração por data , e as despezas,
formalldade , e o patronato que era nece ario empregar para
i to conseguir-se, fez com que o povilbo não podes e concorrer na
obLenç.ão de taes datas .' e como a mineração era então rendosa,
os ricos se apoderarão de mais de um terç.o das datas existente':
muitos sollcitárão só para evitar que o povo inYacll se o terreno
de suas fazenda, e não com a intenção propriamente de estabe
lecerem a mineração, e foi o povo por e te meio arredado de
uma industria lucrati\ <1, e por m io da qual se podia fazer des
cobertas de grandes riquezas occulta..

Uma lei que declarasse terem cahido cm abandono todas as
datas auriferas diamantinas e de outros quaesquer metaes ou
pedrarias, eria uma lei muito vantajo.a, muito animadora do
trabaUlO, porque o povo durante os intervallo da agricultura,
sempre que tive se carencia de meios circulantes, e empregaria
pa mineração. Emfim seria isto garantir mai::; um ramo de indus
tria ao povo. Eu tinha ja estas idéas, quando lendo uma memoria
do fallecido Francisco Martins de Andrade, achei consignada as
mesmas observações, e mai ainda porque um dos fazendeiros da
villa da Formiga me declarou o motivo por que tinha obtido carta
de concessão de datas em sua fazenda, sendo que aqueJles terre
nos auríferos podião ser e peculados rendosamente, e dar anima
ção ao commercio e á industria agricola daquella povoa.ão· mas
em vez de e impàr contribuição por cada data de terra, julgava
preferivel que se exigisse uma contribuição pessoal pela patente)
ou faculdade de minerar onde, quando e como melhor lhe con
viesse, podendo-se ac1dicionar Sin1 uma contribuição aos que
quizessem possuir datas exclusivas, taxando-se o maximo uellas,
e do prazo em que deve cm ser rateadas' com e te meio e
proviuencia facil ainda e daria um impul o á no sa decadente
mineracão.

Ammeração é rendo a por mais lUna razão, e é que ella excita
oom alvoroço as esperanças das mulheres e dos proprios meni
nos, que p'odem ser empregados proveitosamente nos diversos
misteres dG lavatorio e ultima limpa do ouro, e a lavra, que
todos os dias se póde tirar em pouca horas mais ou menos algum
jornal para o correr ás precisões do momento, e são esta cir
cllmstancias que influião ao povo a dar prcl'l:rcncia á minerarão,
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porque os produGtos da agricultura levão anno e mais a se apu
rar, e os lucros presentes tem sempre maior força que os lucros
de dHTicil e morosa realisacão.

A mineração tem uma grande influencia para at.trahir a emi
gração: faça-se constar em toda a' Europa que as datas de qual
quer mineral, que não se achar em elfectivo trabalho, são facul
tadas livremente a todos os e trangeiros, mediante uma pensão
modica, pagavel annualmente por cada braça, e isto ervirá para
attrahir a emigração em grande escalla: devendo lembrarmo-nos
que mais de dou terços do BrazH se povoou, não tanto em razão
das noticias da uberdade e bom clima do terreno, como em razão
da noticia da abundancia de ouro e de pedrarias; muitos dos
colonos que se estabelecião em terrenos não auriJeros tinhão
a11ido de sua patria com a inten.ão e directo fim de especular

na mineração; depois de chegado ao BraziJ, ou por não poderem
fazer avançada, ou por outras circLUnstancias é que tomárão a
resolução de se empregarem em diver~a empresas; portanto o
ouro e os diamante servirão directa e indirectamente de povoar
quasi todo o territorio da America; ponhamo portanto em jogo
esta alavanca tão facil e portentosa para attrahir a emigração em
grande escalla.

Nem se diga que ha uma violação do direito de propriedade;
esta de, e soffrer as limitações e a ubordinação do bem social: O·
proprietario do terreno deverá perceber mna modica indemnisa
ção pelo terreno que e estragar, e por aqueUe onde o mineiro
e tabelecer seu domicilio fixo ou provisorio; para esse fim se
taxará uma quantidade neces aria para occupação indispensavel,
e que o mineiro que tirar aguadas tenha preferencia a seu uso,
porém não o n1Dnopolio exclusivo, quando a mesma aguada puder
servir a diversos mineiros, ou aos ediucios da agricultura; per
ceba aquclle que fez os avanços para o conclucto ela aguada um
premio que não exceda de '12.f" ao anno, e as im se estenderá
mais a mineração e se diminuirá o dispencllo.

Ora, é bem sabido que a cau a que mais concorre para o de 
alento do povo no trabalho, e nas empresas que dirige por sua
conta, provém de não acc1.Ullular os lucro ou capitaes que são
absorvido na embriaguez, no jogo e em outro c1isperdicios, pOr
entender o mesmo povo que esses pequenos lucros não podem
c]legar a fazer mn fundo de reserva; por isso a instituição ele
caixas economicas se cleverião generalisar a todos os districtos,
os quaes deverlão ser percorridos por commissarios ou ag ntes
elo governo, que u ando de sua llll1Llencia e perspicacia, déssem
organisação e direcção convinbavel em cada localidade, para que
todos os domingos fo se recolhido o fructo da' pequenas reser
va do povo; os parochos, os capellãe ,juize de paz, subdele
gados e cidadãos nolaveis poderião muito-inl1nil' para quI' o po-
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Yi1éo se clispozesse a fazer taes reservas; e os capitaes no fim de
mez serião confiados a premio moderado a um ou mais membros,
que além de abonados endoçassem uas firma ; e es es fundos
de reserva deverião ficar isentos e privilegiados de se fazer
noUes execução por qualquer divida, usando-se para este fim
de regras acauteladoras para eútar a fraude acintosa do tram-

'polineiros, que se dispozessem de propo ito 'a reduzir sua pro
priedade a fLmdos de tal ordem: este privilegio se deveria es
tender propriamente só ao producto dos jornaes ou le uma
modica indu::>lria.

Se deveria impôr ao clero a obrigação de explicar e concitar o
povo a faz r reservas, a se applicar ao trabalho com Jeclica
ção e a fugir de todo o vicio, do joo'o, da embriaguez e de todos
os desperdicios, e excitando igualmente a dar pre[eren ia ao,
productos nacionaes: estas demon lrações feita do pulpito e
secundada pelas praticas e pelo exemplo das autoridade e dos
cidadãos grados concorreria para planlar, desenvolver e agigan
tar a industria no paiz e munir a todos os cidadãos de meios de
atisfazer reciprocamente suas precisões.

Se devia mesmo ensinar aos menino a oracão da matina na.
qual o christão implore a Deus para que lhe "dê coragem, afLm
de supportar as fadigas do dia e dos que se con egoirem até a
consumação da existencia e protecção para ser feliz ne se tra
balhos; e a oração ele noite em que se renda graças pelos b ne
ficios da conserva.ão da existencia, etc., elc.; e te e oolro
recursos ele patriotisar a religião e de concitar os contribuü1tes
a pagar fielmente os tributos, faria com que a nação brazi] ira
désse pas os agigantados na prospel'idade e na moralisacão.

O estado faz grandes de pezas com o culto, porém não tem
dado uma direcçao conveniente, para tirar delJe todo o proveito
possivel: quando a religião se allia com a politica, quando ella
entra no regimem da direcção social, se caDa melbor no allÍmo
do povo, a coJ11eüa do céo e da. terra e tornão reciprocamente
abundantes: é uma illusão e illu ão' o-randis ima sllppôr que. Ó
nossos antepassados estiverão em occa ião appropriada para plan
tar e coIber [ructo das instituições reljgio as.

A religião christãa se adapta a todas as necessidades dn. a so
cíação politica sem ser necessal'io invadir o eu doutrinario ou
dogmatico.

O povo é e será sempre facil de se lhe imprimir caracter e
fórma conveniente, comtanto que ne]]a se occulte os seus verda
deiros interesses e o verdadeiro interes es da nação: e es
caracteres ou fórmas com o rolIar dos tempos se tornaráõ mai
fIrmes do que os ca racteres in1pressos no bronze, 1ill1a vez que
não e pretenda destruir a leis da natureza, ma sómente for
talcê-hs.
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Uma instituição religiosa em que e dés e certas prerogaliyas
durante a vida e depoi da morte áquelles que preferissem para
eus u os os productos na ionaes, que se dedica em ao traba

lho afincadamente e á parcimonia seria uma instituição que
contaria logo muitos adeptos; porque debaixo della se irifio
acolher os ele vocação intima, como todos ac[uelles que quize
sem occultar a hnrnildade c de go to de MIO poder supportal' :rs
despeza e fausto elo 1LlXO: é elos Quakers que e faz derivar a
f~licidade e moralidade principal dos americano inglezes.

Ba ta; o detalhe de minhas idéa me levaria muito ao longe,
a falta de esperan.as desauima-me no trabalho:. ne te artigo tra
tei ele tres cousas ao me mo tempo' ela mineração, do luxQ e
ela religião, e como pócle accontecer que este meu artigo seja lido
pelo ·bello sexo, direi que as formosas não eleixaráõ ele o ser
quando trajarem galJas ele modica importancia; e as feias se ele
vem lembrar que quanelo muito se poelerá dizer: - os seus Yes
tidos são bonitos, são ricos: -- o luxo do vestuario afugenta o
casamento, porque o noivo calculando não poder manter a conti
nuação do luxo, prevê que incorrerú no perigo ele estabelecer-se
entre elle e sua consorte o desgosto e a alJarchia: o noivo o que
calcula é o dote que tem de receber ou as qualidades pesso-aes
da noiva; e mesmo pouco são os pelintras que ganhão com o luxo
ele seu trajar: maior é o numero dos joven que perdem boas
accomodações por causa do luxo.

Ogoverno da metropole foi muito ]lrovielo em animar a mine
raç;~o de sua colonias: privilegios, honras donativos de terra e
outras mercês distribuião as largas mãos aos que descobrião
terrenos auríferos e a mais disso sacrificava algumas quantias

. para dirigir patrulhas de exploradores, não só a lugal'es proxi
mos como remotos; empregava toda influencia para excitar o
patriotismo de algun cidadãos de maior consideração, os quaes
erão postos á testa das patrulhas de exploradores, que com ban
deiras conduzião todos os instrumentos da mineração para fa
zerem taes explorações: os arrebatamentos elo prazer e dos di
vertimentos ele mistura com o alvoroço, orgulho e ardores belli
cos sustentava a energia e a actividade do eXI edicionarios; o
.pO\ o afluia em ondas por causa das noticias verdadeiras ou
exageradas da riqueza das novas descobertas; formavão-se as
sim repentinas povoações, etc., etc.: apenas conseguimos a nossa
emancipação, oessou o governo de empregar esses meim; fie
animação; não é portanto de admirar-se que a decadencia da
mineração tivesse a contar mais esta causa assllz poderosa para
ultimar a sua ruina.

Ora, como meio de fazer renascer uma indu tria tão proveitosa
e de atlrabir a emigração em grande escalla, é necessario que o
O'overno reempr gue os mesmos meio d ql1C e ~ervia o verno
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meLropolitano: temo muitas riquezas occultas, muitas minas
que podem ser exploradas com vantagem: p.-que existe de des
coberto talvez não attmja ao rnillionesimo do que resta por se
de cobrir: se hoje em razão da mudança de circumstancias não
convém explorar senão terrenos que sejão muito abundantes em
ouro, para que a extracção possa fazer face a todas as de~pezas

do costeio e tas razões procedem mais nos 1errenos cujas mat
tas já estão destruidas que naquelles em que se achão ainda
virgens, e mesmo nos lugares devassados se póde encontrar mi
nas que occorrão ás despezas dos elevados preços de todos os
generos: sirvão de ex.emplo as minas do Morro' elho e outras
que Laos; por ventura essa cordiU1Jira e outras muitas não Leráõ
minas tanto o mais abundante que ella? Talvez as despczas
diarias da mina do Morro 'clho não sejão menores de tres a
quatro contos: que de animação não é isto para as differen tes
industrias do paiz, e principalmente para essa gabada industria
do commercio? I Digo gabada porque já emitti minha opinião
relativamente ao aquilatamento ou apreciação dessa industria em
relação ao Brazil.

Mas, como se hão descobrir as minas contidas nas cordilhei
ras amiferas desta provincia de Minas e de outras mais, e quasi
tudo e tá debaixo do domínio e da propriedade particular? II Ces
~e e se monopolio ruinoso; torne- e livre aos exploradores certa
porção de datas que possão vender, alugar ou explorar por
conta propria, por um prazo de annos, sob pena de cahirem em
abandono e se tornarem 1'es primi capientis· quanlo ás minas,
garanta-se ao de cobridor o direito de accionista ou de parceria
no terço do lalor da mina; um terço fique pertencendo ao pro
prietario do terreno, um dito á nação quando a mina se houver
de vendeI' ou de explorar por via de companhia· já assim o pro
prietario do terreno não opporá duvida e embaraço na explora
ção do terrenos aurífero, e a nação se achará munida de meios
para occorrer ás despezas necessarias, para animação do desco
brimento e costeio da mineração: estabeleça-se em cada di tricr
to ou ao menos em cada municipio companhias de exploradores,
os quaes se dê certos privilegios e isempção de serviços; com
estes agentes e com adequada direcção e descobriráõ muitas
lavras e minas de ouro e de diamantes, reappareceráõ os conhe
cimento" da mineração quasi extinctos e esta industria animará a
outras muitas industrias do paiz; arredará a ociosidade, que é
de todos o peior, o mais ruinoso mal: ora, os meios que indico
estão ao alcance do governo, o qual se deve lembrar que o prin
cipio invocado pelos economistas do - deixai fazer, deixai pas
sar, - não é um prinüipio absoluto; a expCliencia comprova as
limitações que esse principio deve soffrer e Cfue soIIrem em todos
o pél;zes, ainda nos mais adiantados como na França e Ingla-

12
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terra; pois apezar da energia e actividade pronunciada dos ha
bitantes des e' dous paizes, os governos das duas nações não
deixão só aos cuidados dos particulares o descobrimento e des
envolvimento de uma industria util ao paiz, prestão protecção
directa e indirecta, fazem avanços pecuniarios para remover as
difficuldades no nascimento, no progresso de uma industria ou
para sustentaI-a e evitar a sua decadencia: e o governo empre
gar toda a sua actividade e energia, talvez chegue época em que
não invejemos a California, nem a riqueza da Australia, do Me
xico e do Perú: temos nesta provincia minas de prata, de chum
bo, cobre e de outros muitos metaes; quanto ás de ouro e día
malHeS, só depende do acel ) das descobertas e que se allie a
industria fabril para que haja mutuo sustentaculo e não fique o
edificio da prosperidade nacional manco por falta de esteios; e
o commercio estrangeiro não ir"a de sanguexuga, que absorva
a substancia que nos eleve dar forças e engrandecimento.

ltlelllOl"IUnentos a intlooduziI" na pratl
~a da agricultulOa., cultivo de ~ertos

ramos de productos pai.°a lu"ccaver a
população das vicissitulles da fome.

Se os nossos agricultores meditassem calculadamente sobre as
operações da agricultura, se balanceassem a somma dos produc
tos com a dos trabalhos e elispendios da producção, se adv1rti8
sem que as estações boas ou más são relativas, e não absolutas
a clifferentes generos e especies de producçãO, equilibrarião a "Va
riedade destas por modo tal que ficaria bem garantida a abas
tança de. viveres, pois a fome procede ou de demasiada chm a ou
de rigorosa secca; mas a demasiada chuva utilisa ao arroz, Ú
bananeira, ao inhame e a todas as raizes que abundão em muci
lagem, como mangarito, taioba, araruta, etc., etc.; é util ás
hervas e mesmo a outros legumes, como ao xixero, hervi\lla, ete.

Converia (11H3 o governo mandasse colher observações para
expô-las aos fazendeiros, afim de que elles conheces em pelo
catalogo dos generos alimenticios quaes aquelles generos que
mais avultão em producção nos aunos chuvosos e nos terreno
humidos, e quaes aquelles outros que melhor se dão ou melhor
resistem aos annos da secca e aos terrenos áridos, porque estes
conhecimentos fallecem ú mór parle dos nossos ngricullOJY' .
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A banana serve de pão muiLo nntritivo, saboro o e audavel,
sendo co ida, e é sucoptivel com algum trabalho na e tação secca
reduzir-se este fructo a farinha para ter identica applicação aos
usos que se faz do trigo e das de mais farinhas, principalmente
as differentes qualidades de banana da terra, as quaes indepen
dentemente de talhar-se, sendo expostas ao sol na estação fria
sécca perfeitamente e póde depois ser reduzida a massa, prece
dendo trituracão ou relamonlo em moinllo.

A bananeirã é uma planta de facil cuHivo e que se acommoda
em qualquer terreno socco ou humido, sendo naquelle prociso
beneficia-la com estrume, se o terreno não é forlo, isto é, ube
re: nos lugares geo os não fructifiça bem por ser muito sensiyol
a geada: é de facil cultivo, por isso que depressa se enlouça, e
a sombra quasi nullifica o nascimento e vegetação da praga; de
pois de destouçado o terrono, pelo cultivo dos dous primeiro.
annos, a capina se torna muito benigna pela humidade e frescu
ra do terreno e por ser escassa a vegetação ou praga ambiento
aos diametros não occupados pela touceira, porque é muito raro
nascer qualquer herva entre osta planta, visto que a sua raiz ou
batatão se estende em circumferencia para delie brotarem os fi
lhos, e nesta di tensão vão supplantando asementeira ou hervas
ji nascidas.

Se se tem em vista con ervar o bananal por muito tompo nO
mesmo lugar, as covas deyeráõ ser feiLas com a profunclicladc
de palmo e meio a dous, e serom maiores em exten ão e largura
para que se vão cobrindo com a terra ambiente, e o e paço dei
xado entre as covas nunca deverá ser menor de dez palmes; po
rém, quando se tiver em vjsta conserva-los poucos annos, o
póde ter menos cuidado do preparo da cova para pouljanç.a de
trabalho na plantaçãü e evitar as dilllculdades do destou amento
quando so quizer extinguir o bananal; devendo-se notar que
esta planta, assim como todas as oulras no Brazil se d~o me
lhor na superficie que sendo plantadas na profunilldade, e isto
por duas razões, por talta da penetração do ar, e mesm(} pel~s
~onillções vegetativas que concorrem para o adubo da superfimc
e não do contra: um bom trabalhador póde fazer yinte e qu~tro

,covas por dia, porém para plantação aligeirada póde fazer'o
triplo: uma cova de bananeira dá termo móillo de quatro a oito
caL"as por anno; e~ te fructo é muito apropriado para engordar
porcos o animaes cavallares c muares, om razão das qua
lidades mucilaginosas,sacharina o balsamicas que em si contém;
deBa se faz varias especies de bebidas, como sejão vinho, vina
gre, licor, aguardente; ose os fabricantes de bebidas adoptassem
o fabrico em grande escalla talvez podes e se con tituir no Brazil
um ramo importante de mercado para a Europa, pois lá é acredi
lada como a rainha das fruclas, c lanto que pela sua excellencia
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excitou a gula dos progenitores da especie humana, (segund0
narrão alguns interpretes da Historia Sagrada ou Genesis) qU!3
não duvidarão transgredir o vécto da Divindade e soffrrêão. por
isso o baque da graça e a expulsão do Paraizo. Ora, se a sizudez
de nossos progenitores foi ferida pelos transportes involuntario
ua gula, como os bebedores de gosto e mais caterva, (lesses be
hedores de inclinação para variantes, não quereráõ mimosear
seus e tomagos com as differentes qualidades de bebidas fabri
cadas deste delicioso frucLo? Siga-se o meu conselho e talvez
que o ananaz e a banana do Rrazil faça cessar as carpideiras dos
bebedores da El1l" Jpn pel( stragos ou peste de que as parrei
ras tem ;ido hlfectadas nesl) ulLimos annos.

Ao~ fazendeiros de café é que mais convém o simu1taneo cul
tivo desta IlI:mta pelas razões seguintes: 1.0 porque com o pequeno
lr:.J,balho lia plantação abasteceraõ as suas fàmilias e escravatura
de um alímcnlb delicioso, saudavel e nutritivo: a plantação que
fizer em c10us c1ias um escravo tendo as mlFhs a sua dispo irão
chegará com sobra para supprimento de um anno; porqtle po
dendo o e cravo plantar sessenta covas por dia poderá contar
logo no primeiro anno com duzentos e quarenta cachos, e com
duplicata e triplicata nos annos segluntes, até dar-se o decresci
mento do pomar, o que accontece por duas razões, a saber: gas
to' de saes uma, e descortinamento das raizes ou batatas; por
is~o que a brota nasce, não da extremidade que fica no profundo
da.terra, porém da parte que fica mais approximada' á super
ficle, !' na sua encadeação ou brota que se destende continúa
sempI'c do me mo modo, portanto um bananal não pMe, nem
(l~Ye. el' conservado por mais de seis annos, quando fôr plantado
alJgCITatlamente e não se quizor dar ao trabalho de readubar a
terra com e tl'u,me; segunda razão é que o assombreamento das
bananGiras é util a quasi todos os arvoredos pela observação que
tenho teito e para appressar a fructificação: a sombra dos outros
arvoredos concorre para amarelar e definhar aos outros arvore
dos, porém para a praga é mais prejudicial que o assombrea
me~to da .outras arvores, e reflectindo sobre isto colligi que
prr.cede tal phcnomeno dc que o numero e a grossura de caela
'QJll do pés que contém atouceira impede a viração e seve na
"upel'ficic do terreno, e aqueUa que deveria sel' communicada
eIP linha mal ou menos cadente, porém isto só accontece q11ando
o I ananal c"tá cerrado ou foi plantado junto; portanto colheráõ
os faZeI deiros de café a terceiFa vantagem, que é de ficarem
aliviados cm mais de elous terços do trabalho da capina na época
em q n o café é novo e pouco productivo, e elepois ele c1estou
cada o han;Jnll1 ainda no primeiro ou segundo anno não será
av lltalla a capina ])01' falta de precedente sementeira: ° destoll,
<:amento dobanam.! quando se quizer extinguir se poderá crn"e-
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guir de um modo vantajoso e facil, que é soltar-lhe a porcada,
que se nutrirá principalmente pelo uso da raiz. OrJ, o café não
dá avantajado fructo senão de seis annos por diante, e plantado
entre as bananeiras appressa na fructificação, o que tem é dar
pouca roda; porém decotado depois de extinguir-se o bananal,
aJJastece-se logo de ramagem e folhagem; e quando entrão os
frios já o tronco estará cleffendido suJftcientemente.

Entre quatro covas de café se poderá plantar outras tantas de
bananeira; ma em tal caso a cova da bananeira só deyerá ter a
profundidadenecessaria para a segurar a planta e cobrir onJbo,
e em cada cova só se pôr uma ou dua muda afim de que não
esburaque e torne defeituoso o terreno e mesmo por poupanra
de tempo: o~ troncos que se cor1ão quando se tem de colher os
cachos, preencher quatro indicações utei ,. impedem que nasça a
praga om todo aquelie ambito que cobre, es1rumão a terra, res
ti tuem-lhe no tempo secco uma grande porc;ão de humidade'
amparão a terra e saes e impedem que ae enxurrada~ escal
vem a terra: posto que os nossos agri ultores em regra são
desatentos a certas circum 'tancias, comtudo os verdadeiros
principias da economia prescrevem que todos os empresarios
sommem as vantagens grandes e minima e que se faça paralelio
e comparação das desvantagens antepo tas, para que dada a
compensação e desconto, po são os empresario uelerminar a
linha de sua conducta por mn quociente arithmetico que não
tenha a menor falta ou engano.

Dirão os fazendeiros que para carregar muda para occupação
de uma determinada extensão de cafesal, e para plantar essas
mudas será preciso gastar dez tantos do serviço que u tau a
plantação do cafesal; porém comparem os serviços que poupa
ráõ nos seis annos subsequentes e as vantagens a cessarias de
cleffender e melhorar a vegetarão do café, appressar sua ·fruc
iificação pois que mesmo debaL"'io do bananal dá eDe fructo bom
e maior, e o apanhador fica ao aJJrigo de ses ardentes .,oes que
tanto fatigão e concorrem para o desenvolvimento de cCljaS en
fermidades, e por i so me mo no dias de 01 poderáõ fazer
maior erviço do ([ue estando o cafesal a descober1o, e nos dia
de inverno stal'áõ mais abrigados dos vento frios e mesmo lo
embate da chuva, porque a folhao'em das bananeira lil servirá
ue tecto, e seus troncos lhe serviráõ de paredes defIensoras:
portanto o aproveitamento eri maior do que occupar o 1erreno
com a mandioca em razão da continuidade elos fructo isto é, da
colheita dos cachos de banana sem e renovara plantação' ede
mais di~so porque a bananeira dá no mesmo anno e a mandioca
só se colb de anno emeio por diante, se poderá accrescentar ao 1er
rena algu mas outra planta , como milho no primeiro anno eoinha
me, pois este tambem dá nos morros, porque clellc se conservará
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mais ou menos humidade por via do assombreamento já referí
do; além disso afonlagem e tronco de bananeiras pre la-se como
suppletorio do capim, e creio mesmo q1.1e, lhe será muito supe
rior em qualidades nutritivas e anti-pestiferas, e os troncos
que se cortarem podem ser aproveitados para alimentação do
gado muar, cavallar e porcum e até das proprias aves domes
ticas, que se servem desta alimentação; e toda ditIlculdade es
tará na condução em razão do grande peso assim da folhagem,
como dos troncos: da palha secca desta arvore se faz-optima
cinza para sabão, se fazem esteiras, etc., etc.

Inhame plantado em montanbas não dá grandes cabeças, po
rém é mais enxuto e mais sawharino, é um pão agradavel e nu
tritivo :' creio que entre a quadratura do espaço de quatro pés
de café, apezar da occnpação de outras quatro covas de bananei
ra, ainda poderá dar espaço para outras tantas covas de inhame,
que por seu turno concorrerão para extincção da praga, e
assim o plantador de café beneficiará ao mesmo tempo dous
productos destinados ao consumo dos trabalhadores e ao sus
tento dos animaes, e nos lugares proximos á exportação po
deráõ obter bom mercado pàra as bananas que sobrarem elo
consumo e ficaráõ assim premunidos contra a esterilidade dos
annos.

Inhmne. - Esta planta deveria ser cultivada em grande esca)a
pelos fazendeiros que fazem seu peculio da criação de porcos, e
por todos aquelies fazendeiros ou chacareiros que se quizerem
exonerar da compra de toucinho para o consumo de sua lavoura
ou familia. Tenho assás experienci.? da vantagem desta plantaçãO,
porCjl.le já fui agricultor, e em 'tudo proceelia com o calculo ela
observação: com um pequeno quartel ele inhame, que plantei em
terreno que não levaria mais de dous a tres 'pratos ele milho, dava
me elie folhagem para supprir a alimentação de quatorze ceva
dos e de mais trinta e tantos porcos de orear, pois com um terço
de despeza de milho sustentava os cevados, e havia sobra para
os do terreiro que passárão a nutrir muito mais elo que quando
erão sustentados só a milho; porém devo advirtir Cjl.le o terreno
era muito e muito estrumado, e porisso dava córte de vinte em
vinte {lias; o inhame se corta quasi rente á raiz, ao tallo c á folha
se junta uma porção de fubá para engrossar ou reduzir á 0011
sistencia éle angú; os porcos depressa se acostumão á esta ali
mentação, que tem a qualidade de evitar a peste e de tornar a
carne do porco tenra e salJorosissima; um fazendeiro de Minas,
o fallecido Sr. oommendador Chagas, elo Passatempo, contava a
todos que a origem de sua fortuna se derivava principalmente da
plantação do inbame. Quando estive em S. Paulo freCjl.lentando os
estudos, dirigi-me a Santos para fazer uso dos banhos de mar, e
de volta apartei em c,asa do Sr. Bonilha, no custricto de C' Ber-
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nardo, e interrogando-me sobre minha naturalidade assim de
provincia como de freguezia, deolarando-lhe eu ser de Congonhas
do Campo, cleu-lhe isto occasião para manifestar seus sentimen
tos ele gratidão para com o visconde de Congonhas, e que aos
conselhos do mesmo devia sua fortuna, porque quando fôra pre
sidir áquelJa provincia se aposentára em sua casa, sendo as des
pezas feitas á custa elo governo, segundo advirtio, porque tal era
a sua pobreza que mal podia sustentar a famitia, pois só tinha
dons escravos e uma preta, plantando com elies uma pequena
roça; e que observando o visconde o terreno da· sua chacara, lbe
aconselhára que· desistisse de plantação de roça, e que só entre
tivesse os seus dous escravos na plantação de inhame para crea
ção de porcos,. e que comprasse o milho que fosse necessario
para adjutorio da mesma creação; e que eUe seguindo á risca o
conselho, em vez de comprar toucinho passou a vender, e pôde ir
comprando escravos até se tornar um dos fazendeiros abastados
do lugar, e que ainda até aquella época, apezar de seu forte ser
em café, creava no arraial quantidade sufficiente de porcos para
consumo da familia e escravatura; meio alqueire, ou quando
muito um de terreno dará rama suillciente para suste.l!to de qui
nhentas a mil cabeças de porcos, -conforme fôr a condição e ama
nho do terreno; só é preciso ter boas caldeiras para cozinhar a
rama e moinho para ajuntar-lhe o fubá; o inhame só brota rama
de Agosto por diante e llnda-se em Maio; no terreno destinado
a fazer-se colheita ela rama não eleverá aproveitar-se as raizes
senão depois de estarem muito envelhecidas, tendo sempre o cui
dado de deixar quantidade na oova para brotação dos annos
subsequentes: utilisa muito pôr-se palhiço no inhamal, ou bagaço
de canna, e estou convencido que de um a]quej,re de terreno, isto
é, de um quadrado ele setenta e cinco braças, sendo terreno
apropriado e bem amanhado, não se tendo feito colheitas ante
riOl'es, s..e poderá no lapso de quatro annos fazer-se uma colheita
superior a trezentos carros, quando em milho apenas se poderia
obter doze carros; mas se deve ponderar que o carro nãêl póde
conduzir mais que um terço do volume em razão do peso desta
qualidade de raiz, a qual depois crua ou cozida é muito apro
priada para os porcos, e cozida serve para gente e para os ani
maes cavaUares ou muares.

Estimarei que este meu conselho seja desprezado pelos fazen
deiros do Rio e cJ.e S. Paulo, para que os Mineiros não fiquem
privados do unioo ramo de ex.portação que lhes resta, toucinho
e carnes; mas os fazendeiros de Minas se se déssem tod.os á esta
plantação deixarião de devastar suas terras, e poderião ter sobra
de serviços para realisar outros multas melhoramentos em seus
predios e lavoura, principalmente se admittissem o cultivo da
bananp.ira em grande escala se precaverião contra a fome.
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Os tallos e folhagem do inhame sendo cozidos prestão-se á
prompta digestão, e.por isso é preciso renovar-se a comida dos
porcos amiudadamente, e antes de revesar-se dar entrada no
chiqneiro aos porcos do terreiro para fazerem a Hmpa da quan-
lidade que tiver ficado nos coches. .

O Sr. Monlevat coUoca a batata em primeira escala como
meio de supprimento alimOllticio assim para gente como para
animaes; para sustentação da especie humana compete-lhe na
verdade o primeiro lugar, porém em relação aos animaes deve
ser collocada em segunda orelem, se o agricultor tiver de fazer a
comparação ela maior colheita ele produetos com a menor somma
ele serviços; além di to, quando o inhame é plantado perto da
casa, o uso da rama avulta em mór importancia que o de suas
propria raizes; a rama da batata não é contavel; a colheita de
'uas raizes é de muito menor duração; as raizes elo inhame
podem ser conservadas sem se deteriorar por mais de seismeze ,
o gado muar e cavallar se acostuma a comer a ramagem cozi.cla
e as raizes; porém, apezar destas vantagens, apezar de não ser
preci o tanto cuidado e trabalho na capina do inhame, como da
batata, porque esta mostra a htmlildade de sua vegetação arra 
tando-se pela terra, soffre os insultos elas outras vegetações que
levantão seu co110 e intermedeião suas raizes sem se compade-
cerem das supplicas como que manifestadas por esses aJJraços,
por esses enrolamentos das vergonteas da batata, que debalde
implora compaixão, debalde implora e manifestá por esta acção
ou postura pa~hetlca que não supplantem sua vegetação; pôrém
talvez com o intento de Antheo compartilhão mais ou menos a
sua sorte na luta travada com Hercules. Oluhame pelo contra
rio ostenta toda sua magestade, todo· seu garbo e aristocracia
por esses elevados e as~etinados chapeos ele sol que abrigão suas
raizes, palrão cubiçosos os raios do sol e embebem a se-ve da
atmosphera, sombreando a praga para assim a definhar e hu
milhar.

E' verdade que a batata tem a vantagem de ser mais saborosa
que o lnhame, e para os animaes não offerece o inconveniente
de ser usada crúa; os animaes só comem o inhame cru quando
a isso são forçados pela fome, porque assim as suas folhas como
araiz tem a qualidade de excitar e ser picante, o que incommoda
aos proprios animaes, e as raizes do inhame só se cozinhão com
dobrado on triplicado gasto de lenha, pôr ser a sua massa muito
mais compacta e glutinosa; deste cará as quitandeiras preparão
varias massas saborosas.

Outros dons vegetaes muito productivos e de facil cultivação
são o xuxú e cará de rama, porque a capina destes vegetaes, e
igualmente das differentes quaHdades de abobara se reduz a
quasi zero, e toda dilllculclade consiste em arranjar giráo ",obre
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{Jue st 11(150 na ramagem, que s lUlata de um Dl0t11 r"pan
ioso' o me mo acontece com o mangalor. Ora, aqli 11e fazen
deiros que ti\·es~em em suas fazem1as ma{l ira ele grande dl1rn
'ão para a terra, como é a brallna, candêa e aroeira chamada do
sertão, ainda que gastassem não pc Jucua somma ('m fincar o
e teio para formar o giráo, comtuÜo e e sacrificio' pecunia
rios serião compen ados exuberantemente nos annos ubsef[uen
te~, e formados e ses giráo em "asla <Ji"tensão em circumferen-
ia elas quinta , apresentaria um a_peeto pictores"o, e tcrião a

-rantagem de poupança de trabalho por se poderem apro reitar
dos muros da quinta, c obre elles fazer-se o apoio da tra ves
do giráo; o carú de rama e xuxú quando maclmos cahem J10r i
e n en'io-se mezes sem apourec.er: estes dou yegetaes tem a
yantagcm de ser a sua colheita principal 110 t ml,o ,ecco e de
supprir por con egLlÍote a deJTicieDcia de outras verduras, e o
car[t de rama clú Lambem grande raiz, que eainda mais saborosa
que aproprio carú de sipó, c ce não (: arrancado conlinúa de
:mno a anno seu crescimento a formar um volume enorme crue
chega a pesar arrobas; e se o terreno em que existe continuar a
scr o'trumado, não <, preciso renovar-se a plantarão, e de ' 
tembro por diante rebentarúõ renovos "iço o () gio'anlc'co do
crue fazendo-se a plantação com o c< rá ele sipó ; porém a faz r-ce
a plantação pelo modo indicado comü'ia que de certo cm cerio
espaço se llzes e uma grande coya para e encher de e trurnc ()
de capim, e as im sem Üifficuldade se renoYaria o adubam nto
da terra só no lugar em que é preci o, c a cnpina so rel111zlria ;
is o crue entre os fazendeiros se hama coroar, porque tlebah)
do gil'úO não e tornaria necessaria a capina mai elo que uma
,ez por anno. Porém deve-"e advirtir qD todos e Les vegeta :
de que tenho fallado so errem ela Ollll'a c :1rYOre optimamcnt'
como suh tituto das e tacadas ai'tificiae não sendo a" al'rorrc
multo altas, e dando-se a coincid ncia ue erem de ramag 'n:
abastecidas, aDm de que a ramagem e pos a estender c P11C3
pellar-se por cima do arroraclo; nada pois mai~ facil ao faz n
deiro para sub tituir a estacada artificial que alroveitar-sc dos
maLtos, principalmente dos contíguos ao domicilio por entre o
malta fazer de espaço em espaç,Q covas como as que se ostumão
preparar para bananeiras, as quae facilmente se e trumão com
a folhagem e ramagem do contorno, e a sim e tes vegetaes lran
çaráõ de arvore em arvore, e o fazendeiro sem muito trabalho
poderá cultivar avultado numero de alqueires, porque a capina,
'omo já di se, se reduzirá só ao cor6amento da planta estimav I,
que se clistÍJ1guirá fa ilmente por e S3 covas feitas par:l . en jazi
go ou I l;lntarão, e depois de colhido os fl'Uctmi (le tinado ao
eon limo da familia se soltará no bo que a por ada e outra' Cl' :1
~'[ies l·al'a o :1lll'oY'itam nlo do. rrllclo. r;11,i<lns das an'o]'r:' ,
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A principal mofina das fazend iro do centro consi te na cria
ção ile porcos, porque com elles se uespende melade ou lllai'
de dou terços da colheita do milho, além do concurso de outros
y getaes cultivados com grande trabalho; e disto r u]ta alar
varem o fazendeiros uas raras, e dentro em poucos allllOS e 
tragarem suas terras e reduzirem-na a campo' não ac~onte

c 'rú assim áqllelles que ado})larem este meio; devendo comtudo
advirl.ir que os bo ques ele tinados a uma tal cultivação der m
de tempos a tempos serem derrubado , porCfl.le a trepaueira
não eslenuerúõ nem multipli aráõ bem suas vergonteas quando
houverem de subir a aramle altma para poderem receber, de
sempedic10 <lo assombreamento, o calor, a viração e o orvalho;
e é por isso que nas mattas virgens abunda menos toda quali
dade de trepadeira e nos annos subsequentes á derrubada succe
ele ficar cerradi 'simas de sipoatlas.

Para se conhecer que a criaç,ão de porcos não dependê priva
tiyamente de milbo ou de outros generos cultivados, baslará
atlender-se ús innumeras (fl.w.lielad s c quantidades de porcos e
de outros animaes sil,:cstres que se sustentão só com o fructo
<las arvores nas matlas virgens, apezar elo grande (li!uvio elas
dif:Terentes ave, que se aba lecem de nutricçno dos fruclos
espontaneos da na tureza e c[ne os porcos domestico tambem e
monlão e multiplicão sem o cuidado (10 homem, sempre que
ha malla fmctiferas; se pois assim acconlece apezar ela concur
rencia dos inuumeros animacs e aves ilvestres, quanto mais se
o homem entrando nes as mattas virgens, em vez de as destruir
li con en'as e e lhes dés e um cultiyo adequado, isto r, t1erl'll
ha se aquelias an'ores, que não dão fructo aproveitayeis da
criação de porco, e desob truissem outras das trepadeiras
e de outras quaesquer yegetarões infecundas e ,e clé' em ao
cuidado de afugentar e extinguir os animaes e aves silvestre"
porque para i to estão iuv ntaelos meios variados e engenhosos,
que e não tio postos no deíido u o é unicamente pela incuria
(lo fazendeiros e mesmo porque preferem o enlevo da caçada,
isto é, de perseguirem os animaes com cães, meio este ante
'conomico a mtlitos respeito pelos despendias que acarretão a
'onservação e criação dos cãe" grandes perdas de trabalho e

ou tl'OS mtútos incommodos; os caçadores são di trahic10s
ele outras occuIJacães durante o tempo c1a caçada, que é sempre
acompanhada de eminente perigo de viela cm razão de cobras,
rodadas e outros acidentes.

Hoje que se trata de estabeI ceI' coIonias em mnttas virgens e
que o goremo emprega tantos cuidados para con eO'uir o aldea
mento do gentios, enelo que todo o trabalho e as maiores diITi
cuIdado a vencer-se nos primeiros tempos consiste no 'uppri
menla de "VjYcl'e., \ a: c;l~adas nem sempr dão ah~Ueci'llento
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cer;lo e sufficiente; e para oonvencer-. e (listo basLa atteneler-sc
<is exposirões ou diarios de difTerentcs aldea(lore', colonisadores
de todos aquelles que tem ele fazer estabelecimentos a di taneia
dos povoado ou de outros estabelecimentos agrícola ; portanto
em me oceupar ele objectos ele tal natureza, de objectos que pa
receráõ mesquinhos a muitos leitores, creio que presto uis 'o
um serviço de importancia e de mlúlo alcance para o meu paiz
c mesmo para os agricultores dos lugares já povoados; porque
estes encontraráõ nos detalhes que farei meios facei de se li
vrar das eleva taçõe dos animaes e aves sllvestres com o grande
aproveitamento de se utilisarem ela carne e elas pelies dos mes
mos animacs.

Todos o animaes de pelio e de penna fazem uso das salin:1s
(la terra nos lugares em qne eltas existem, portanto é facil de
fazer cevei['os nos lugares aonde o sal não for de elevado preCio
e mesmo naqllelles em que o sacco de sal custar a 10' rs.,
havendo abLll1dancia de caça os lucros elil'ectos, tirado com
aproveitamedto LIas pelles e da carne e os indirectos de se livrar
a lavoura e pomares de uma praga de inimigos, compensará o
acrificio pecuniario com o (Uspendio do sal preciso para se

fazer a ceva, pOref\.le ella não importa em dispendio avultado
de sal.

Qn.er-se estabelecer uma colonia ou um aldeamento em lugar
di'tante do mercado, o que primeiramente se deve fazor, llUl0U
dous annos de precedencia, é cevas em c1ifferentes lugares que
se estabeleção do modo seguinte: limpa-se uma certa extensão
de terreno proximo a algLllTIa nascente de agua em que os
animaes costumem a beber, e sobre este teTl'eno levemente ca
vado se despejão alguns saccos de sal, que se mistura oom a
terra e se tem o cuidado de circlllTIvallar esse terreno de mn rego
a certa distancia, para que as enx:mradas não lavem o sal, e
pôde-s0 mesmo estabelecer lllTIa coberta elevada para defTenuer
a ceva das chuvas e não se estrui[' tanto sal: põüe eUe tambem
ser posto em coches; para o tugar da ceva se fazem trilhos em
rumos oppostos e que oheguem a grandes elistaneia ; 0:-; ani
maes silvestres se encaminhão por es es trilhos e dentro em
pouco se acostumão na ceva, ou porque o cheiro ou outros ca
racteristicos do sal é sn1Tieiente para lhes despertar os inslil1ctos
a fazgrem uso elas allnas, ou porque a casualidade de lamberem
o terreno lhes disper1a sensação agradavel no paladar; os pri
meiros que descobrem servem ele mestres aos outros .c dentro
em ]1ouoo a ceva será freCJuentaua por grande numero tle ani
maes e de aves dos contornos: estas cevas elevem ser feitas ele
preferencia nos declives ou fraldas das montanhas, vai-se junto
a cBa fazendo um cercado pouco a pouco de madeiras ou lo
muro" fortes, até que se ueixe poucas entradas, e nos ultimOs
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l mpo' ce rctluzcm c'las 'ú a (lua ; lia de ci(1a (lo morro d \'"
se procurar 'empre o lugar de maior decHre, se deixa nma
('lllri.H12, a flual termina l)or mua ponle, c]ue tenDa a allura d 1

S te a oito palmos e a sim o animaes que paI' ella nlrarem
n50 pol1eráõ 5alür, e para que se lhe obste mais a aranrada ou
salliüa, se colloca ao carl' l' da ponte nm 1áo ou 1aboa que por
~;ua li ma e po irão não deixe a menor egul'ança e l1f1n za do
animal que tentando o alto chegar o pôr a mão~, bon que
i. o accontecerú só a pouco:;, pois todo os eus e:s[orro:; ser~\ü

de lentarem a salJida por debaixo da ponte, porque ti entrada
não ficarêÍ bem Yi::;i\'el aos animaes depois d e lar lU d.entro
do cercado, c as im póde- e denlro ue um ou de pouco' lia,
colber toclo bando de allimaes que estiver aco tumado no
ceveiro e querendo-se poderáü conul1zil-o para casa riras,
afim de se ir matando conforme o gr.lo das pre isões, adrel'
1,inelo que o porco montez é (!llasi tão engordarei como o P0l'{',os
domesticas, isto indnzo m razão de ter visto um que pela sua
cOl1figuraf,âo e tamanho calenlei que deveria dar de tl'es a quatro
arrobas de to lcinbo, porém se poderá ser igualado no u o, é o
Cj ue ignoro,

1 'os lugares onde não 110m r falta de milho a ce\'a :e fará
imultancamente com este genero assim em espiga como em

grão, )loJ'que mai:; 'depressa eccnrúõ os animaes e ave . Quanto
ao animaes trepadores, tambem se póde apanhar todo o bando
depois de bem cevado' mas já o cercado serú por muito dilTe
r 'Dte modo em ordem a impedir qne elepois de entrauos po ':;ão
sabir, e a ceva deste é mais dimci!, porcIue são meno a o-tu
mados ao uso elas salina, e erú preci o para attrabi-lo' ao
lugar fazer a ceva com fI' lCtOS apropriados, milho, etc.: porém
fazendo-se cercado apropriado com uma cspecie de cirnalüa ba 
tante Jar 'U do Jado interior, para o qual deve a cerca e1' mlll
tombada, e ao mesmo tempo bac tantemente alta, já não pod rá o
animal sn1JHa; entretanto qlle para elle entrar erá facU tI' par
ao cercado e de cima da cimalha pujar ao chão, ou a outros páo
que se puzerem de propo ito, para sobre eUe darem o salto, o,
quaes devem ficar di tante da cimalha e mais baixos ([ue elia
pel menos uns oito a dez palmos, ponflle erá faci! pular para
baixo, porém impossivcl deJJaixo para cima ganhar a altura;
esta cimalha deverá tcr de largura de tres a quatro palmos, e se
póde fazer com ta];)oa. ou mesmo com estivas de varões su ten
tada por traves ou linhas, crijas pés direitos est .ião collocados
por fóra do cercado, e uma xLensão dessa trave ou linha l;}m
c H'tO d clive entrar para dentro para sobre ella se prega r a taboa
on o Váos, ou mesmo amarra-lo~ e segura-los de modo convi
nha\' l;.no (Has fi que se quer fazer a car,ada tapão- e a: 'n
trada Lenoa, h os animac' trepaclol'c' e verão na nece" iLlade
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de Stlbirem p la ccn:a ou l11Ul'U' para ~c introduzirem no cereiro,
aontle em bllsca <lo alimento para conservação da riela, terá tudo
() hando de ellconLl'al' infallivel.mentc a morte' ne te ceveiros 'e
,1e\'erá pôr, al(ln do milllo e ai, banana', laranja' outros
fni(jtos e a canna de as 'U ar, na qual a irára e outros animam;
fazem gl'a Ilde el troço. Est" cereii'os devcráõ ser f 'ltO jun to
<'Is arvores altas p'l1'ct que os animaes possão dellas ele cortinar
bem o obj ctos destinados a excitar a na cobiça e a 'ervir cle
isqueiro da morLe' e a' 'im poclol'úÕ os filZcncleiros com um meio
LhGil ]j-vrar ua lavoura de 'se il1l1umel'o bando de inimigos, do
([uaes aproveiLarúõ a pell, orno já' di:s , c da carDe e seni.l'úii
para alimento, para sabão e para engordar por os t ndo a cau
tela ele cozinl:ar primeiro, porllue é bem L:Unhe ido dos caçadores
que a C3rne do animal cansado ou ql1 moneu enraivecido é Ye
neno a e morLifera se não se lhe da lima fervura ou se pelo
menos c a não deixa 'ompletamente I' 'sfl'iar dep is ele se lhes
Lirar o couro; estas carnes, nos lugares que não furem longin
quo d embarque, paliem-se tornar oJJjecto de mercado sendo
lJreparaclR de eon Cl ra ou por antro' meios apropriados.

Uma das e poejes ele alllmaeS que muito de troço dá na lavoura
c' o tatú, dos (IL1aes exi tem diiTerent s.especie qne só dirergem
no Lamanho, stc n fução e comem o milllo lançado nas coras, o
amendoim, a batata o mangarito, carú Lc., e muito destroço
l'au ão na mandioGa d 'poi ele já ter raizes e a e:xlíncção ou
de:bll'Lam nto le Lae animaes seria cousa multo facil ,e não e
dé' 'e Ülclu'ia da p;lI'te dos lavradores e 'hacareiros, porque para
'o llpanllar todo o banllo ba La fazer uma ca inbola ou cercado
C':Livado de p~1O com ntl'ada no de live de tuna montanha OH

Il1 cava f ita de proposito, junto e dentro ueste cel'cado se póde
fazer ceva com csvio'as de milho e com outros objecto apropria
ti , e me mo ii uepenclento da ceva pondo- e el ntro desta cspe
'ie ele fojo qualql1 l' p daço de carniça qualquer animal morto'
'ão para alú o Lalú' aUrallielo::> pelo olfato e e rojão dentro do
cercado, d qual d pois não poLlem mai ' sabir' algumas pe"oa
em vez de formal' lae' el'LJados usão de uma barrica ou pipo te
qu preenche o me mo destino do cercado, om a lifferença de
poder caç,ar meno' e colJocão a isca em um páo proeminente
11a ra qne o animal no ado de se apoderar (la isca perca o equi
líbrio e aia dentro da barrica ou do cercado,

A caçada ele aves de penna e can cg-ne com a me ma facili
dade precedendo o ceveiro que será fito com 'al, milho, angú,
arroz, fructa., eLc., etc., collocado em exten o e profundo coche
para atlrallÍl' outra: e.peci \' de.pa aros' ne sos co 11c e pó(10
lanrar talhadas L1e laranjas, pod nLlo-se augmentar a capacidad ,
isto é, pr fllndidacle e largura com varõe de mad ira; e pal'a
'Iue ,1S ,l':os uão cj;lo 1 'rLul'ballns pelo COUCUl'1:iO elo' (]uaLlrupe-·
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des ao ceveiro, devem e e coche ser collocados sobre trave e
]1ontalete5 que fiquem na altura de oito a dez palmo do chão;
depoi das ave e mai passarinIJo estar m bem a o tumados
no ceveiro, e fÓl'ma sobre o coche uma tamp'l como de caixão,
e isto de taboa, de esteira, de taqufu'a ou de varas, a qual us
pen a por uma corda ou implesmente por um eS(leqlle, o qual é
ligado ú coréla para ser puxado por uma pe oa que esteja á
e preita em choça, ou que á grande di tancia po a puxar o
armadilho, e fica encerrado todo o bando de voadore que esti
verem no ceveiro, e póde- e junto ao coche armar outro' muitos,
e de uma só vez serem todos tlesarmac10 com um ó empuxão ;
devem estes coches ter uma ou duas aberturas e paçosa nos
lados que communiqnem com um cercado feito por baixo do
mesmo coche, para que tlepois da quécla das tampa as aves e
encaminhem por esta abertura para dentro do ceI' ado: pelo ta
pamento do coche, ficará eUe em completa escuritlão, e as a, e
procurarúõ e sa abertura em razão da claridade e penetraráõ no
cercado no qual, por porta arranjada com as cautellas precisa,
entrará o sugeito ([ue apanhará os pas aros e recolherá um por
um em sacco; e para a devida cautella esta parLa deverá com
municar com umaante-camara, aCun de qneentrea pessoa em pe
rigo de evasão das aves; pois a dar-se tal evasão, ella tornaráõ
ariscas a outras av , communicando-lhe o perigo ou por
na des a 'linguagem de acção pantomimica, equem sa]Je me mo e
por via da linguagem que lhes é familiar, e para (rUe não fique
ave alguma no coche, deve ser dentro do mesmo col1ocado uma
tabolêla que impuxada por um varão ou cordel, traspas e
por um furo feito em uma das extremidades, isto é, cabeço do
coche e as im são todos os passaras contidos dentro, tocados e
empurrados para a extrema, aontle estiver uma das aberturas do
côche e d'abi tran itaráõ para o cercado, cl'oncle serão tiradas
pelo modo jú explicado: o trigo, o arroz, a cevada e outras muita
e pecies de grão e ele leo'umes so[[rem grande invasão de pas
sarinhos, principalmente de uma e I ecie vulgarmente chamada
papa-capim, do qual se formão veruadeiras nuvens; e é e ta
a principal causa de que o trigo não seja rendo o na colheita e
não po sa ser usado senão nos primeiros annos, isto é, senão
em quanto os passarinhos ignorão o uso desta sementeira. Ora,
contra uma praga tal é improficuo o emprego de quasi todos os
meios applicados para sua destruição ou afugentamento; porém
felizmente estes passarinhos são muito amantes do sal e por i o
mesmo serão facilmente caçados pelo meio de que acabo ue fazer
a exposição, e este laço ou arma.dilho com as despezas da mão de
obra e do material não póde importar em despendia maior de
4$ a 10s e deverá er posto em pratica por todos os fazendei
ros e pe oas que tiverem pomare para defender as se{lI'a e
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as fru tas, e mesmo se deleitarem com a alimentarão saborosa
e sadia da carne do pa aros.

Como meio de afogentar os pa sarinhos de um quartel de tri
go, vi m ca a de meus pae um preto Moçambique f3zer uma
geringonça que me par ceu b3'1an1e engenhosa: con istia ella
-m pôr estacadas ou forquilhas em todo o quartel ele trigo, sobre
as forquillw passavão sipós, das quaes pendião banbinellas de
panno, pal1la e papeis; todo este sipós ião se prender a um
cordel de sipá, a que deu o nome de mestre, e coUocados sobre
outras forquilhas mai' forte e a uistancia de duzentas braças
mais ou menos prencUa em um pé direito de uma "íaranda, o
sipó-mestr d'alli era puxado por uma pes oa dotada de bastan
te força, a impulsãO ~e communicava a todos o cordei e com o
movimento das bambineUas os pas aros s espantavão e fL1gião :
depoi indo a lillla companhia ingleza ele mineração, fui ,er para
o trabalho das machinas empregado um meio idenl ico de balan
ça ou cruzetas e muito me admirei o engenho do tal preto Mo
çambique, o qual com modesLia aos elogios que lhe forão tribu
tados respondeu que a inyenç,ão não era sua, porque tinha ydo
praticar isto cm sua terra.

Nas maltas virgens as pombas silve tres são em tal abunclan
eia Qlle Ó a caçada de113 ministrará recm os alimentício para
manter numerosos alueamento de gentios c de colonisadore .
Ora, já expllz que para criarão de porcos as fruclas das matla
são suillciente. principalmente empregando- eos meio que tenho
faUado para extinguir ou d ~ba tal' o bando de animae e de
aves que e mantém de taes fructos; e as im o fazenueiros e
colonisaclore: se deverúõ abster de destnúr as matLas dos con
tornos do e tabelecimento, para continuar m no gozo claquelJas
vantagens que ]lodem ser tiradas dessas mattas, como sejão da
madeira de construcção lenha, palmito cara, fructo para a por
cada, etc., etc: a destruirão ele tae maLtas jt.illto á poroaçõc
e aos estabelecimentos rmae tem concorrido para o atrazo da
pro pel'idade material do paiz em cJj[erentes sentido.

Mas, quando fa110 que a mattas deyem ser conscnada , não
se entenda por is o CJ\1 sou de opinião de que e não deva
de campal' certa porção de terreno junto aos estabélecimentos
para quintaR, pastos, etc., etc. Todo o e tabelecin1ento agricola
para er verdadeiramente pl'ouuctiYO erendo. o, devcrú ter de oito
a uoze ceI' ados, aonde e po ão fazer pla.ntações de batatas,
de capim e de outros objectos pará engorda de porco e pode
rem estes ser transferidos de uns para outros ceI' ados, e assim
se poupará mulLo o trabalbo da colheita.

Conheci 1U11 fazendeiro cuja colheita c1 milho não excedia de
se enta a oitenta carro, por er o eu forte m canna ,c algodão;
apeza r di..o 1a1dcava manlimento para UfO Preto e soccor-
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ria a grande quantidade de pobr-s, entretanto em por os fazi:l
mais de Llous a tJ'CS contos por alIDO apczar da h:lratElza do
toucinbo, e disto 'e pÓLIe induzir qll;1o pouco milho ga. tala
com a criação de porco -: e porque. Porqll em sua mocidalle
tivera o cuiclado de emear nos contornos de seu estabeleci
mento emente de goiabas, conservar as aryor s ele fructa , e so
bre tudo por cultivar llma cha ara cfue J'cgnlava pou o maís ou
menos de t1'es alqueir's ele plan1arão, na apina da qual con
servava sempre seis escravo , e era para o tel'r iro de porcos
conduzido todo o capim e outras verduras e fructas que cahHlo
do pomar; Slla familia que era numero a vivia em grande abun
dancia. Empreguem pois o fazendeiros o mesmos meios e
conservem mattas, removendo pelos meio. indicados o concurso
dos animaes silvestres, já o por os en ontraráã abundante
alimentação em dependencia ele trabalho lia cnHura e da coI]] i
ta, fação pastos appropriados, em que ]Jlantem ílrvore cLa.
mais proc1ucti\'as e entre a clilTerentes e pecies ue\'e merecer
preferencia a canelleira silvestre, jaracat i~1 genil apo, mamüo,
pinheiro, jacas, araticú, goiabeira, coqueiro prin 'ipalmcnte o
de espinho, pecegueiros sil\ estres, jaboticabeira, etc., etc., '[lois
infinitas sflo as qualidades de arvores indigenas que não dep n
dem de cultivo, bem que sendo cultivadas ,e tornão empre
muito mais productivas. Ora a incuria de muitos fazendeiro é
tal que nem ao menos con crvão um pecIueno pomar e horLa.
para regalia da propria familia, porque pensão que as verdmas
e frucLas não são lucrosa.s e sim objecto le mera regalia, de
que e pôde dispensar para poupar o dispendio de serviço e
dos trabalhosos cuidados necessarios ao plantto e con ervaç.ão
das horLas e pomares; mas não re:flectem que il culLiv-tl.ão de
taes productos paupão o paiol em mais de metade e póde equi
valer mesmo 011 torna-se snperior no resultado, isto é, no be
neficios clirectos e indirectos que se tira da cuJ1i,ração de 1aes
productos; por isso que, além d.e ser objecto de regalia e de
prazer, concorrem para conservação ela sande: o famulo, o e 
cravo e o menino enContrão meios de satisfazer a fome a qual
quer momento e são dispens~dos dessa importunação de solli
citar comjda em deshoras.

"erdade é que no Brazil, por não serem as e tações eleDnülas,
a praga nasce de continuo tão cerrada e com tal crescimento que
as raizes das arvores se ressentem clesse abafamento, clessa pri
vação de ar, de seve e ele saes, umas qne são roubadaS pela
praga, que se appinha em todo o terreno e só depois do pomar
ter exercido e assombreado o terreno é quando se torna mais
escasso o nascimento e vegetação da praga, e só então o agri
cultor se alivia do trabalho das multiplicadas capinas; e por i'so
mui tos chacareiros cosi umão erra i', isto l', pl:1n tal' muit.o ;unt<)
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Q arroredos, systema qne é máo por variado motivos: 1n, por
(Ine vem a dar menos fl'ucto e de inferior qualidade no .:alJor,
vi" to que- o sol ê que concorre para accelerar a evaporação da
arrua contida nos fructo , tornando por este meio o caldo deDas
mais COD i tente em solidez, oleo balsamico e saccharino' 2°, por
que os parasitas se di tinguem menos e se enlação de umas para
outras arvores. Ora, para aliviar o trabalho do agricultor n:l
capina e conservação ue um pomar novo, convirá entre os arvore
do plantar grandes cova de bananeiras, porqne as bananeiras
concorrerúõ para deITender os arvoredo à:l geada, para manter a
frescura elo terreno e mesmo para evitar CIue o arror"( os es
tendão galhadas proximas ao chão, o que motiva neces idade do
poclamento, e isto damnifica o arvoredo: as arvores que nascem
em mattas e. em lugares cerrados ó estendem sua copa a gran
de altura; os arvoredos das quintas convém que estendão a copa
na altura (le oito a dez palmo., para que se po.sa gozar das
vantagens de livre transito aos pas eadol'e , n50 tornar embara
çosa a capina e me mo para que os tronco po são ser bem
ventilados e embatidos pelo sol circumstancia estas que con
correm para quo não soIIra o pomar tanto ostragos da broca,
pois dolla existem algumas especies que para trabalhar preci 110
fazer de canço do corpo em uma das galha da arvore, o por
isso e nota quo C[l1asi sempre a broca faz a abertura na junta
ou lugar proximo das forquilhas: a bananeiras plantada entre
os arrore los, obstando o seu encopamento baixo, concorrem
para appres ar o crescimento e por is o tambem para quo fru
tifiquem mai::; depressa, pai muitos anoredos não dão fructo
anto de ter chegado a certo gráo de altura.

Além disto a arvore ainda que não est"ja bom encapada, sm
sombra hega a maior extensão e por isso a sombra das arvore
altas nullifica mais a y getação da praga; o agricultor portanto
oBlerá todos estes beneficias de diminuir.ão de trabalho na ca

pina; de podamento da arvores, para· evitar os e tragos da
broca; será dispensado de fazer cobertas para defender da geada
o . arvoredos a eIlas mais sensiveis; e em quanto os arvoredos
não derem, colherá fructo das bananeiras, porque estas dão no
me mo anno em C[l1e são plantada .

Para capina do arvoredos é adoptavel o u o o empreo'o de
machinas. de que me consta já se ter feito invento, bem que
nada tenha lido a respeito; e por 1.so lá vai a de crip~ã da
machina por mim imaginada para SOl' appHca<la na culLura do
arvoredos, os quaes nas montanhas ou terrenos ele declivo do
vem ser plantado m ruas horizontae , isto ó tran versaes, e a
rua deverâã ter a largura de trinta palmos para o arror do de
grande cre cim nto; porém na linha ela plantação ba tará que
t1S arvore fiqnem .ntr i de rluinze a vinte c inca palmos:

t·'I
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parn capinn tIa rua e atIa] tará a machina scguinl : em um
grosso e pesado páo, f]l.le t nha exten flo d dez a quinze pal
mos, nelle se. introduz denLJdura de f 1'1'0, que di tem entre si
de tres a quatro poJegadfls, as qt;IaCS dentaduras e encrava em
nma chapa de ferro, para que pos ão se asse~mrar como para
('uso e, e e. tend r a proporção qu forem ga tando' e ta clen
Ladura ou g'atos de ferro deve terminar pelo lado da fronte em
triangulo agudo, para que melhor possã romper a terra, na
([nal não tI y m penetrar mais de duns a Lre polegadas, que é
~'uJIiciente para arrancar as raize da praga e do nrbu to :
c_te mndeiro pelo eu pe o e inclinarão, em que deve er po ta
;1 dentaclurn, a fará penetrar e cortar hem o terreno principal
mente depois delle já estar cultivado, e deste madeiro partirá
um cabeçalho ao qual se jtlngem os bois ou beslas, que para
Lrabalharem com perfeita igualdade enão motivarem cerLos desar
ranjos e transtornos, tleveráõ ser jtmgidos ntre varõe . como
o que se usão na liteiras; o cah çalho ou caml)ão servo de
divi ão dos anill1:los entre i e preench 111 outros fins' os vnrües
imped m que os animaes desviem o corpo para o lados o forção
(), a -eguir linha recta sem motivar trabalho ti pe oas que o
ronduzem; por detraz do madeiro mque o tá pregada a dentadu
ra se col1oca outra igual madeira a disLancia de quatro a cinco
palmos; e este madeiro preso por um outro cabeçalho ou trave
r. a dentadura collocado que Yá abrir novos sulcos; esta ma bi
na poderá ser i aualmenle preparada do feitio de uma zorra,
] ondo-se a dentad aras nas linhas do angulo ena trava que serve
de ba e ao mesmo anglo: creio que por este meio poucas ~erão

as hervas e arbustos que escapartiõ de serem arrancadas de uma
só corrida, e terá a y;mtagcm de ir por cima empnrrando para
os lados a herva dejloi de arrancada' porém quando não fi ar
perfeita a capina repeLe-se d'ahi a seis ou oito dias, para que
tenha tempo de seccar, e p 10 seu pe o e vol1mle não augmenLar
o trabalho e dificuldade do impuxamento da ma.china. Ora é
abido que os no o. carros ordinario com o pe o de oitenta a

rem arrobas, apezar de serem pessima e montanho as as nos as
rslrac1as, viajão ele duas a quatro legua por cDa, isto é, de seis
a doze miUlas; portanto mil alqueire de tereeno ou wua quadra
tura de setenta cin o braça, póde er toda percorrida pela
machina em um _ó dia e vir assim e1la fazer o serviço de qaaren
la a e senta trabalbadore ; -porque quando o terreno está muiLo
'lapisado de capim não é possivel vencer-se a capina com menor
numero de serviro.

Percorrido o térreno uma duas ou tres veze com a machina,
se ailllla a sim os apar algum capim ou arbustos de serem
arrancados, então _e ultimará a npina com a enxacla, 1rincipal
mente nacruellc lugares cm qne a m<le!lina não lleve h ga r 'lara
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não offenüer 0::- (ronco' c I'aizc' do.' arvoredos para os quae
deve igualmente com a cnxarlas ou gralles ser puxado tod o
palhiço depois lIe bem sccco; c se por baixo da:; arvore m
linha horizontal se fizer mUTO de barro ou de pedra, se evitará
que a ' enxurradas carreguem a e trumeira e terra abere, se evi
tará o escavamento do terreno, e dentro em poucos annos ficar~l

eUe encanteirado e plano, o trabalho diminuirá progressivamente
de anno em anno, e o dispendio do serviço será desde os pri
meiros annos apenas de um torço daquelle que importa pelo
methodo actual, e as capinas poderáõ repetir- e todos os meze ,
para que a praga não chegue a dar semente.

Mas, para que tenha lugar esta opera.ão ou modo de capina é
preciso L[Ue se tenha arrancado todos os tocos do terreno, em
pregando-se para esse fim a macllina chamada arranca-toco' por
e te systema não s6 os fazendeiros como os chacareiros poueráõ
augmentar muito, eus pomares, e até cultivar madeiras, que se
vão tornan lo b m escassas' este systema p6cle ser empregado
para limpamento e aplainaçãO das e tTada , porque a dentadW'a
da machina fará maior abertura nos lugares proeminentes, e a
terra será conduzida para os lugares concavos já pela acção da
machina, já da chuva, e nas matta que se quizerem con 'erva!'
j unto aos précuos se abriráõ trilhos, que por este meio se con
servaráõ facilmente limpos e a sim haverá abastança de fructos
para criação de porcos e de outros destinados ao u"o da e pe
cie humana e reinará abundancia para todos; haverá sobra ele
braços para mineração e para a industria fabril, e a popnlaç,ão ,e
augmentarú espantosamente; mas deve o O'overno lembrar-se de
que é preciso dar a primeira impulsão: concorrer com os primei
ros gastos, empregar uma do e e branda violencia para arreda l'
o povo d.e sua prejudicial rotina.

Os avanços feitos pelo governo serào ressarcidos ao thesoll ro
exuberantemente; destrilmão-se pois machin:ls pelos muni ipios
e c1istricto do imperio' empregue essa inl1uencia moral direct'l
e indirecta p la correspondencia com os fazendeiro mais impor
tantes dos dif'ferente' lugares; e pela distribu ição ou ex.posiç,ão á
vencIa ele memoria, já o povo abandonará a sua rotina e adop
tará todos o melllOl'amentos praticas, e em poncos annos o im
perio brazileiro regurgitará em riquezas. Tratando dos recur 'os
ali.J.nenticios, que se poderia tirar da caçada dos animae e a\'et>
silvestres, devo ponderar que a carne destas se torna mais sa
borosa se em vez de depenar-se se arranca a peUe, c esta
operação é mais lige.ira e de maior limpeza; e para que eDa c 08
outros animaes percão a catinga, devem ser posta' depois d
lhes tirar os intestinos em agua corrente, elada a primeira salga
se repele a mesma operação, perdendo assim corta lympha,
cert' oleosidade, com elta se vai toda catinga; e l'epelindu-se' a'
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salgas se púde conservar em barris ou seccar-se sem mms perigo
de apodrecer e com menor risco de arder.

Dou por concluido o presente artigo, que já vai lono"o, po. a
eUe concorrer paI':l facilitação dos aldeamentos dos gentios para
minorar a priva .. iJes das eolonia e para tornar menos traba
lhosa e incommoua a sorte dos agrlO'l1ltores e de toda a popula
ção braziJeira.

Em additameIlto accrescentarei algumas explicações; porque
as iclúas de mais simple intuição escapão muitas vezes á pers
picacia d.e muitas pe"soas; e portanto em relação aos laços de
que tenho fallado devo advertir, que entre essas abertmas feitas
no coche para conducto dos passaras ao cercado deve ser inter
posta uma taboa ou esteira que po sa correr e er empuxada por
cordel a gran( e distancia, afim de que não tornem pela me ma
abertura a sabir os passaras os quaes convem sejão con ervados
dentro do cercado o dia inteiro, se se pretende augmentar a ca
çada, porque- dentro do cercado serviráõ de chamas aos
que ainda não tiverem sido apanhados; e para evitar que a
prcsenca do bomem espante aos passaras e fiquem eUes conlle
cendo a verdadeira causa de seu desbastamento, poderá conti
nuar a operação de armar-se e desarmar-se o Jaça ou tampa,
sem ser preci:io que o homem se apresente proximo; porque
sendo a corda passada em um pilo ou trave proeminente poderá
ser armada e de armad'1 mesmo de longe: o mesmo ([uanto a
taboasinba que tem ele percorrer o interior do coche', sendo eota
pr 'sa por douti cardei::;, um que passe por uma das ex.tremas e
outro pela extrema opposta: o mesmo quanto á tabolêta que
eleve tapar a abertura, e ao anoitecer se fará a colheita de todos
os passaras que tiverem sido apanhados durante o dia.

Quanto ao cercado para apanhar os allÍmaes de pello, este
deve communicar com outro cercado, e se possivel fôr, pôr de
baixo de algum barranco para que não sejão mortos dentro do
ceveiro e o innundem com o sangue e dê isto lugar a afugentar
a caça nos dias que se desfjnal' para a ceva.

Quanto ás machinas de capinar, não podem eUas ter applica
ção para seúras depois de nascidas e para toda a plantação, de
que os arruamentos licarem em espa.o menor de dez a doze pal-

.mos, mas podem :er muito uteis para o preparo da terra, prin
cipalmente para os agricultores do cafá, devendo elles ter o
cuidado de fazer os arruamentos cm linhas borizontaes das mon
tanhas, e SÓ empregar as machims ele capinar nos cafesaes que
excederem de seis annos, porquc já a esse tempo convem a ex
tincr,ão do bananal, e pou os tocos exisLindo no terreno com mais
facilidade f:C extrahirúõ esses que restarem; o terreno cultivado
soEíre cm maior auge a praga elo capim marmellada, amargo o,
gorei ura, picão e vassoura: os fazendeiros não podem ~ 'lc1i1'
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om fl'equencia je illlinas, e por j o os are aes em cerLo nu
muro lle annos ~ tOl'lJão e lerei ; e com o emprego ela ma llina
poder-se-ba dar ei e oiLo capinas por anno, e para amparo da
terra escavada ba 'tará nos primeiro, anno pôr uma can'eira de
adobes ou terra ocacla em caixão portatil, que preen lw o fim
üo meios que se emprega pnra con trucção de t.aipa . assim a
terra 11bere não serti carregada pelas enxurradas, e seu pl'll 'i
pios f cundantes em vez lC diminuir sc augmenlaráü, o terreno
en anteirado apresentará um a pecto agrac1crrel e commollo para
a labutarão do trabalho e da condu Cão' quando e abandonar o
cafcsal. na primeira roçada qu· se fjzer nos terr nos encantei
rados com laes muros, este::; pela acção do fogo ela roçada se
t01 l1'!l'áõ mais solidas, e poucos reparo' será preci o fazer-lbe .

Estou r lbo, cego e paraJ)iico; não po 30 pôr em pratica e t.es
meios; ponhão-os os Sr . fazendeiro aba tados cm pratica que
depres a e tOI'l1~ráõ aba tadi'.:imo~, principalment se diminui
rem a receita de sna compras ele fazendas e g neros e trangei
1'0 . não lhe faltará réditos para reali ar stes m lhoramentos,
que de\' m er as pedra ::mgulare da riqueza e do engrandeci
mento nacional.

(js.usas }leuoque os l)obJ.°cs se compcuotão
floôxos c desanimados nos trabalbos
agioicolas c CiD outloas ciDlnocsas Ina
nob.oatlas 1)01" couta l)rOllria. Insti
toição dos morgados no Bl"3Zil.

enhor. - A \'0 sa Mao'estade imperial oJIerero e dedico os
dous projectos [lle me pare ele\erem formar para o foturo a
pro peridade ela llnçJ Lrazileira, de que Vossa Mage tade é
magnanimo imperaclor.

Senhor a pro peridade moral das nnçües está ad LrictamenL
ligada á pras} eridade material, e do conjunto da duas pro peri
elad's r 11La a e tabilidade dos governo. O po"o que é feliz
n;1o . e e:rã aos socavões e abalo::; das reyolurões, ene teme
perdeI' as vantagens de que goza; mas para e dizer e repuLar a
um povo feliz é nece snl'io que o meios ele sub istencia de
commodidade e stellllão a toda" as elas e de cidadão em ua

. diJIerentes condições de sex.o , idades, forras, co Lumes, precon
ceitos e jerarcl1in .

Ora. poderá dizcr- e que ü:i meios t1e subsislencia c de com-
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modidades estejão proporcionalmente repartidos e garantülos a
toda a massa da população brazileira? Aconsil1crar-se a imples
theoria da nossa legislação e costume se re ponderá que sim;
porém a encarar-se o facto, isto é, a realidade, se rosponderú
que não; porquanto toda a popqlaç50 tem o direito ele traballli.lr
e ele desenvolver qualquer indu tria em seu pro\ eito, ma o
moveI elo trabalho é o interes e; quando o interesse nã com
pen a as facligas elo trabalhador, quando os ga tos da empresa
são superiores ao ganhos, o trabalhador desanima e o empresa
rio acaba por arruinar-se, e vê com desespero evaporar-se toda
a sua fortuna, sem alentar-se da menor esperança de elevar-se
da miseria em crue se abysmou, talvez pelo patriotico sentimento
de crear, implantar, ou desenvolver uma industria util ao paiz·
tarde conhece eUe que um projecto isolado encontra sempre mi
lhares ele tropeços imprevistos; eUe se convence de que uma só
roda não pôde mover a maclüna, de qLle a unidade não imprime
a clirecção de um todo colleclivo.

E justamente o que tem acontecido a muitos ciuadão IUv no
Brazil se tem proposto a e tabelecer algumas fabricas manufac
tureiras; des as mesmas fabricas qu , ap zar de clepenclerem de
materia prima que da \.merica ou da Asia obtem obrecarregaela
ele multiplicados fretes, tributos e lucro do commerciantes que
intervem nas clifferentes compras e vendas, até pô-la ao alcan
ce dos fabricantes, e no retorno dessa materia prima, já
depois de manufacturada, supporta elia ainda maiore encargos;
comtudo as fabricas da Europa contão lucros certos e são essa
fabricas lUll dos principae cimentos da ordem pnblica, do com
mercio, e da navegação; são ellas as que' formão a grandeza e
importancia da França e da Inglaterra, são elias que contém e
refrêão o torbilhão do povo, porque lhe garante trabalho e meio
ele sub istencia. Bem que alguns digão que ha na ões que devem
ser agricultoras, e sómente agricultoras, sses que tal dizem
ignorão ou fingem de proposito ignorar os recursos e as neces
sidades das nações. Os economistas da Europa, para em proveito
das suas nações iUuclir a Asia, Afr-ica e America, declamão con
tra o monopolio, declamão contra toda a empresa de que os
lucros não chegão para as despezas da producção, e que a
garantia de luc·ros forçados por via do monopolio é arruinar aos
consumidore , é desviar parte da população de trabalhos élue
mais natural e r, pontaneamentR produzem ganhos oertos, sem
que importe ao governo a necessidade de empregar força c
vigilancia para ev.itar o contrabando, que essa força e vigilancia
vem a escravisar o commercio, a diminuir a sua prosperidaele,
e por conseguinte a empecer a exportação dos productos da
agricultura, que vem por conseguinte a sofIrer mingoa em sua
actividade e desenvoleimento.
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~ra Laes economi Las que i to dizem para nos~o engodo nunca
(1jrigem um combate serio contra os goyernos de sua naçõe "
que empregão todas as medida necessaria ao rigoroso mono
polia em favor de ua fabrica, de sua agricultura, ou da de
sua. colonia de eu commercio .

Note-se que o tralJalho indu,'trioso é o unico manancial da
riqueza, da scien ia e da moral: portanto t do o cuitlado do
governo deve cifrar-se m garantir trabalho lucro o a toda a
população, trabalho analogo ás condiçãe physica e moraes de
cada um rIo' individuo de que e compõe a nação.

Como porém não me proponho a fazer uma di sertação obre
principias gerae da sciencia economica, e nem a pleitear o in
teres e das naçôe do mundo me limitarei a faHar do Brazil,
de La cara patria, p la qual borbulhão em m u inanido peito
entimentos de patrioti mo, e em minba tlesfallecida e obtusa

alma scintillão idéa e projectos obre ua pro p ridade e boa
ordem; e e os dou projectos que eu ofIereço merecerem aco
lhimento, apezar de cego e quasi moribundo ainda elaborarei
1re outro proje to, um m relação á repreLsão do crime
contra a egUl'ança das pessoas e das propriedades dos cida
dãos' Legundo sobre eleições, que é a boceta de Pandora de
que dimanão toda as di cOI'dia politica dos cidadão e tnr
holencia populares; terceiro, obre os meio de extinguir a divi
da publioa.

O BraziJ pela força da circum tancia , e pela falta de medi
das legi lativas, tem upportado a pena de ser ómente agricul
tor' porque a industria fabril que se exerce no in1IJerio, além
de ser muito acanhada quasi que só tem referencia ao meios
inclispensavei para o desenvolvimento e ga Los da me ma agri
cultura; e até nma grande parte elo in trum ntos neces ario á.
:Jgricullura ainda os recebemo directamente de outra na
ções.

Or:J, o POYO não pMe ser agricultor; os meninos, os velho ,
as mulhere , as pessoa debei, e as ql1e forão educadas com
certos preconceito, não podem, e ainda que algumas pos ão,
não e sujeitão a supporLar os pesado incommoclos e trabalhos
da agricultura, e di to resulta ficar na ociosi lade mais de dou8
terços de nossa população por não encontrar emprecro lucrativo
ao' seu braço, e nos terreno mais distante do mar o agri
cultores apenas pl::lot~o que chegue para o onsumo do paiz,
porqne as despeza de exportação excedem qua i sempre ao
valor que o productos obtem no mercado de beira mar, e
meLlllO na agricultura nos terrenos mais approximaclo aos portos
maritimos; de muitos generos não se faz xportação para os
paiz s estrang iras por cau,a ela cleLpeza dos tran portes e
alli i os tributo das alfandegas. E bem sabido que a no '"



"AmADO. T -TEnESSES

exportação não estende senão a bem p quena rari datl do
productos da no a agricultura e de tudo i to se egue que o
nosso agricultores não e portão muito activos e previdenLes
relativamenle a muitos generos, porcrue calclllJo só o onSlfilO
do paiz, e tal consumo cria dobrado se toda a população ti
ve se me50 de I agar o gener s de que preci ão para alimen
tação. E muito onlinario, principalmente nos terrenos mais
centraes, vêr-se muito traballlal10re Cfll ixo o:' e a1'r pendido:
de terem plantado roças por não acharem consumo ou prero
aos produ los que obtem em anno ferieis, c no' erruinte anIlaS
se descnidão da agricultura e preferem pas~ar o tempo ocio a
mente ou em intervalladas OGCllparÔe , e por isso é tão frequen
te sncceder a abundancia a escassez de vi\'ere , o que não é tão
frequente nos pa.ize que ão ao me mo lempo agricullores e
fabricante, porque os agricultor s emonll'ão na poroa
~.ões can umidore que da indu tria fabril ti1'ão nLio suf
flcienles para pagar bem o. produ tos da agricultura,
f[uando ha superabundan ia de vil,' re o povo tomu a
cautella de enc lIeirar os vivere para occorrer ao consumo do
anno que se segue, e páde o gricultor calcular bem o genero de
agri ullura em qne deve es e anno ampliar sua laroura.

Portanto é evidenti. sima a nece..: idade que ha no Brazil de
e estahelecer fabricas para se dar occnpação ao habitante das

cidades, ,illas e arraiaes; tae fabrica irão de~envoI,er e am
pliar muitos ramos da agricuJtura, taes, por exemplo, a do
algodão, linho, anil; a da criação de animaes lanigeros e elo bi
cho de cda; e para tinturarias serão aproveitadas muitas e
variadas madeiras, arbll tos e raize : e te trabalhos e opera
rõe mini trar:íõ causa e occa ião ao de'cobrimento de outra
Ímuta invenções; darão lugar a utili ar-:se de Imuto genero
aproveitaveis e ([Ue sejão ignotos; vindo por consegui.nte a e
aproveitar o Brazil da variadi sima e espontanea riqLleza de
seus vegetaes e minerae , e a garantir-se occupações lucrativas
a toda a ua pop'lllação, na qual se d envolverú a actividade e
intelligencia.

Accresce que o governo, tão empenhado como se tem mos
trado para attrahir colono , os conseguirá em grande escala sem
o emprego do pesado aCl'ificios Cflle tem upportado ató hoje
c dos colono que no virem perceberemos maiores vantagens,
porque imporlaráõ cnpiti1cs e conhecimentos incluslriosos.

Ora, o obstaculo que se olIerece para a emigração européa é
a incerteza de acharem no Brazil instantanea occupação aos
seu braço C ao seus capitaes. As coloni ações agricola de
pendem de muHos avanços de capitaes, de trabalho e de t m
po, para depoi chegarem a ser procluctivas, e ébem sabido que
os colonos comiclados, ou pelo governo on por pe~,oa partl-
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culare , não depositão inteira e plena confiança n::l~ promessas
que lhes 'ão fita .

Para acolhimento de colonos, conforme o ,y tema e cir ums
tancias actuae', é indi pen avel a ignar-se-lhes depo"ito, e nos
terrenos dignado para a colonia se fazem arranchaçõe in
terinas, cuja jnterinidade f:.e prolonga por annos e anno', pela
circurnstancia de que os e tabelecimentos ruraes para <'eu om
plemento dependem, como já di se, de grandes de pezas, de tra
balhos e de tempo; os olonos por conseguinte tem a vencer mui
tas djillculdades e contratempos imprevistos.

A isto se accumulão as saudades do paiz natal, e esta cir
cum tancia o faz de animar da empresa e vagabundearem na
diligencia de deparar occl1pações que sejão em prompto lucrosas
e jornaleira , e imultaneamente i enlas da incerteza do ganho e
da mi eria.

Os particulares que atlrahem colono é sempre com a mira
no intere se proprio, e é de sllppôr- e que a maior parte se
eleixe fa cinar pela consíUeração dos interesses proximos, sem
prestar toda a atlenção e rel1exão aos interesses de um futuro
mais remoto; e por con eguinte é de suppor-se que não se
omporlem com a justiça equitativa na di tribuição de certa'

vantagens e lucros pelos colonos.
Portanto, em quanto não e estabelecerem fabricas no Brazil

a emigração européa será minCTuada, e minguaelis imas as vanta
o'ens proporcionae que e poderia colher de semelhante emigra
ção. Porém e tabelecidas a fabricas, o emigrante calcularáõ
que ao chegar ao Brazil lhes serei facil encontrar occnpações
analogas ii forças, indole, habitas e conhecimento ele cada
emigrante, porque cada fabrica manufa tnreira ofJerecerá ao'
trabaIl1adores vuriadi simo ramos de industria e de occul,ila
cães. E se, como dizem alglills economi ta , é util e de pruden
cia ensinar a cada homem tIou olicios, para que tenha duas
cordas em um ó arco, para se uma della rebentar poder mano
brar com a oulra, no Brazil e garantirá com o e tabelicim nlo
das fabricas não só duas, porém muita cOl'tIas ao me,mo tem
po, porque além da agricultura variadissima que o!Terece a
benignidade do seu clima e 010, accresce serem no Brazil muito
variados os ran10S commerciaes, e mais aecas ivcis que na Eu
ropa ás cla ses pobres.

Na mineração, na criação ele anilnae3, na colheiLa e aprovei
tamento de certos vagetaes que são procluzidos e pontaneamente
pela natureza, e nos trabalhos das fabrica , que demandão co
nhecimentos arO licos e não artistico', encontraráõ todos
o emigrado sempre occupaç.ões certas e lucro as aos eus
braço, e e algun se aborrirem de um genero ele trabalho fa
cilm Qte convolflráõ parrl onlro; s lhe não agradar um lXltrão,

t5
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encontrarãO outro' muito>:, entre os quacs pO ',ão ter e oHI3.
Garanlida a occuP'Wão incontinente ao emigrados, garantido~

o commoclo de vivenda e de subsistencia pela fabrica ; ga
rantido lu ros muito superiores aos (li"pendio llo ,e tuario,
(lU yt'm a ReI' o. unico. di pendios, 6 de onj clurar-,e (file a
mór parLe dos C1 igl'ados, que com o flU) ~o e lJl'ine.ipal capital
t1::lriqueza Ül1llorLão com igo o h,lbito lIa Lrabalbo, da economia
e da doeil lljeiC:tO a eus patrões, yenhão accumular rapi Lae'
tlUC o habilitem a manobrar p quenas empr sas por conta pro
pria; em qualqu r dos ramos <la 1res industrias, agricola, com
mel' ial e fabril.

Cada estabelecimento manufactureiro no Dr:lZíl poderá accu
mula!' as vantag'ens simul1aneas de e Labelecimentos agricolas,
como o de grande quinta normaes, da~ quaes tiraráõ muitos
recursos alimentares e de regalia c salll]1ridade para o traba
lhadores, devendo 1'0 lutar disto economia aos empresarios; e
poderãü os empl' sario.s ao me mo tempo possuir jm1to do
:eus estabelecimentos, ,astas fazenda para o pastigo lo ani
maes do co>:teio, epara criarão <le outros de tinados ao con urno,
e em taes fazendas se poderá cultirar alguma materias prima'
que o estabelecimento fabril tlemandc, e que cm razão do fre
tes . e lhes torne oneroso recebe-las (le pontos mais longinquos.

Ora, estas vantagens são quasi impossiveis ao fabricante da
Europa pela escassez de terrenos, e dos recursos naturae~ assim
do solo como do clima. Alün da' enumeraç,üe que tenho feito,
o empresario (le e tabelecimenLo fabril podel'Ú e mesmo <leyerit
manobrar por sua conta outros estabelecimento, como o de
olaria, de i:iel'raria, etc., elc., a falta de capitaes para manobrar
a um só tGmpo cliJIerentes estabelGcimenLo Ó que tem feito no
Brazil abortar as empresas ruanufactureiras.

:llas no projecto que offereço e alLendem a todas essa con
sideraçãe . e como as enlrada. dos capitaes tem ele ser lIC
ces iva annualmente, todas as tlifficuldades vir;lô a ser vGncirla
no Elecnrso de alguns annos, e os lucros, depois de decorridos
'10 ou 20 annos, virúõ a olTerecer sobre as de peza do costeio
para mais de 80 por cento, e para o paiz e para os capitalistas
os fundos amortizados, isLo é, os avanços feitos na compra de
terrenos, de animaes, na consLrucção de edificios, de macbina ,
de laipadas, Yallo , plantio de arvoredos, aqueductos, tanques
paI'a conserva de peixes, etc., elc.; todos os capitaes emlaes
01 jeclos empregados não se devem considerar como perdjdo',
e . im como repre enLando o mesmo valor, e talvez um valor
lentamente progre ivo, porque com o augmento da população
as terras e mais bens de raiz viráõ a dobrar e triplicar de
valor.

Ora ainda mesmo que os lucros da empresa nnnC:1 cl gas-
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sem a proporcionar-se com o premio do dinheiro na taz;"ío de
5°/0' isto 6, a considerar- e em relação á massa total do dinheiro
empregado todos os avanç,Os e costeamentos das fabricas manu
factureiras, nem por i so deYêra desprezar-se o estabele imento
das mesmas, como se tem feito até agora, porque a vantagens
laLente ão de infinito apreço e alcance para o paiz.

Eu creio mesmo que o governo, sem garantir lucros forçados
por via do monopolio, concedenll0 os mais favore:; indicados no
projecto, a seguraria ás fabricas um lucro maior de 80 % sobre
as (le pezas do costeio. .

Porém supponha-se que as l1espezas do costeio não excedão a
mais de '100:000$, e qu os fuuàos amortizados amlem cm
900:000$; a contar- e o dividendo em relaç;"ío [l S01l1m4 totnl
do dinheiro empregado, ainda assim e se dividendo serú de
S %,

Calculando-se poróm o lucrona razão le 20 sobre os '100:0008
destinados ás desl ezas do costeio, virá o lucro liquido a compu
tar- e sobre a massa total dos valore empregados a dar um
dividendo de 2 "lo. .

Ora, este lucro apparentemente in ignificante será v:llltajosis
simo ao paiz e aos proprios capital i tas, pela acc1Unula~;lo de
outras muitas vantagens latentes, de algumas das quae' já fize
mos succintamente a enumeração, e omittiremos a emlmeraf.ão
de outras muitas, porque é geralmente sabido que o estabele
cimento de uma fabrica ou de um ramo de industria dá lugar
ao (le envolvimento e prosperidade ue ontro muitos ramos ele
indus trias. Apopulação cresce e se mOI'alisa sempre ao ]1 ar dos
meios ele sl!tbsi tencia.

Garantir e generalisal' a todos os cillaL1ão os meios de sllb-
sistencia deve ser o grande cuidado do legislador; deve ser o
grande afan de um governo iIlustrac10 e patriotico; mas para
garantir taes meios de S11bsis tencia é preciso garan Lir occupaçõe~

:malogas a todas as cla.sses d ciclal1;los, e isto ó se cons gu
ampliando o~ ramos de industri::l.

Quando uma nação tem UUl ou pouco,' ramos L1e industria,
embora elles sejão eminentemente rendosos, e pO~SflO supprir
abundantemente ao consumo de outros generos que a nação haja
de importar do estrangeiro, resultará disto que uma pari ela
nação poderá regorgitar em riquezas, ma aquelles que se nâo
podem empregar em taes ramo de industria, esses viverãO na.
ociosidade e na miseria, e mesmo -1 grande parte elos que não
padecerem miseria será por estar collocnda para com os traba
llladores na mesma rela ão em que estão as parasitas para 'om
as arvores de que tirão o succo; mas é bem sabido qLle as para
sitas ou matão, ou deLinhão, ou apoquent'i.o as arvore (lue a'
SL1st911tão. Tal ó o estado do Brazil.
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Esle ponto não tem sido encarado e bem desenrol,ido pelo'
economislas que ele riroposito no querem engodar com suas
theori3s ab tractas, e para mini trar-Ihe app3rencia de razão
e força fingem que o paiz, talhado pela benignidade do clima e
do solo a ser :wricultor, se ao mesmo tempo quizer ~er manu
factureiro desviara os braro da indu tria mais r ndosa para
occupa-10s em uma industria menos rendosa, podendo e de\' n
do com os productos da primeira supprir-se abUDdaJ1temel1tl~

<.108 productos que e cassamente poderá obter por Yia da
industria manufactureira , e por conseguinle que a operarão
erá ruino a, ~em lembrarem-se que para a industria manufac

tureira tem de concorrer principalmente o~ hraços que resLarião
ociosos ou quasi ocio os a exisLir só a indusLria agrícola.

Demais, não pensão e relle.ctem que os generos exportavcis
da agricultura se reduzem a pequeno munero e que a xporla
rUo não é igualm nte acceL ivel e vant3josa para os habitante
<lo interior, e que a estes principalmente convém dividi!' a popu
lar,ão em manufactul'eira c agricultora, para reciprocamente se
tornarem con~umidores dos prodnctos do p:Jiz, e uma indu tria
anim3r e deLcnvolrer a outra industria; e deste equilibrio só
mente se poderá derivar o augmcnto ela riqueza e pro perida le
LIa nacão brazileira. .

Nem e diga que pelo facto de nos tornarmos manufacturei
ros yenbamos com isso a afugentar o commer io de importação,
e a reduzir as nações ao e tado de não ter om que nos com
prem os productos da nossa agricultura, ]lar não lhes ser po 
sivel realisar taes compras ó em numeraria, porque tal hYDO
these é impossivel de realloar-se' por mai' desen"0lvida e aper
feiçoada qne e teja a industria agricola, e simultaneamenle a
fabril de uma nação, eJla sempre estará na condiç,ão de impol'
1adora e consumidora de muitos generos agrícolas e fabris de
outras naçõe~; e se deixar de ciomprar o generos que produz
ou manufactura, augmentará muito a compra e con uma de ou
tros generos, de sorte que nunca se dará o facto de regorgilar
em numera rio ; mal que algun economistas anteYém ne se ex
pediente de tudo vende?' e nacta, compmr; esse pretendido mal e
fatalidade, creio que comigo os taes economistas mui lo desejarião
para o seu paiz; sirra de e~'emplo a lnglaterra, de que dizem
vender ella 1res tantos mais do que compra; al1ezar di o não
Le verificou ainda, e nem se ,erificará jámais essa regorgitação
de numerarias.

Tratar i agora de expender as razões porque julgo de umma
ncces idade e imporlancia o estabelecimento de morgawos: a
primeira consideração que se me ol1'er ce é a sCfruinte:

'1." A manar hia brazileira ,e acha estabelecida e enCravada
entre republica demoeratisaclas, e IJor isso o rcOcxo ela ° n'lixõcs
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tlcmocrata intercala- e não s:') na ir umferencia elo imperia,
'omo em todo o seu centro, e recebe augmellto ncs.e antago
ni. mo da difIerentes raras de que se eompãe a cla ,e elos ci
dadão brazilciro. O Bl'aziJ já em con,equencia dis o tem ex
perimentnelo lJem detrimentoso' ocarõo, e abalos politico, endo
rlue a unica força e potellc.i·l que tem mantido o equilibrio o re
primido· os ex ossos tem onsistido e apoiado-se na cla e mé
tlía dos cidadão . i to (', nos fazendeiros, nos negociantes, (los
CJllae pelo meno qualro quintos pel'leIlC 'm Ú rara branca, on
que se al'roga essa condiçiio e escala; por"l1l agora, pela sub e
quente e progres iva ul diri'ão elas faz ndas c p"la progre í
Ya climinuicão ela e,craratura, yir:'l em mcno talrcz de 50 an
no a o tal'" collo ada a raça branca, qu::mlo á fortuna na me 
ma escala da. oulras raças; e por COil oguintc perderá l.illl dos
seus principa s pre ligios que eleri\'ara ele saa fortuna. Ora,
a ou equencias re ullant s em relação ú tranquilliüade publica
são lJ m obvias de appr h oder- e e compr hendel'-se.

O fazendoiro' e negociantes mais abastados TIo om relaç50
no povo do Brazil o mesmo CJ1W er50 o aristocratas em re]açiio
ú população 1.Impéa. C::tela fazendeiro no Drazil e, tá collo a]o
para com o poviléo contiguo ;1 fazenda na qualidad tle capitão
(seja-me permiltida esLa xpros'ão) quo capitanêa dirige ° su
hOl'dina a 1.illla fraGcão do poviléo e como exi lem muitos fazen
deiros por emquanto ofTl'ivelmente aba [:1do" não tem sido
mnito<1ifTi i1manter-sea,uborcUnacãoentl' opoyo;masde cl que
pela subtlivi ão elas terras eele, appareeim nto da e cravatura flir
l'>brdxacla a fortuna llo fazendeiros, de apparecerú o prestigio
da ']a e quctemsidomaisemineutemcnto ordeira; eaínrbnlen ia

11 TemolílalHlo-sc pelo 11agello da miseria uni" rsal se tornarú
de enfreadi, i])la e impuLal'Ú todas a lc DTaça" todas a mis 
rias <10 syst ma politico do goycrno monar llico, e a onflagra
CTlo conlra c se y toma 01'/1 maior rlo qu tem sido até o pre
sente. A expel'i ncia pOI que vem de pa sal' a Europa comprara
a xa lidão le ta considerariio.

Portanto, para consonaç"ii elo sy tema monarchico muiLo
convém disseminar- e por todo o imporia os morgadios °criar
e assim uma ari troca ia real, e prestigio a pela fortuna, que

mantenha o equilibrio entre o dou e:tremo .
.2." Além (lis(o é sahido que os empregados publicos quando

possuem certo PTÚO tIe aba.'tanra, não g-07,fio ontre o poro ele
])1' sligio sufflciente para bom desempenho (los mprego",
11rincipalmente do gratuitos, como são a I11tJr parto, no quac
o empregado upporta mpre avultada de pezas e acriJicios;
°como a fortuna da qua i totalidado dos idadãos aba tado no
Brazil' cou i le na po,sessão de e cra\o de terra, climínuida
tae p"~se ..sões vil'úÕ O' empregos pLlblico~ a rccabir sobre pe'-
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soas de mingnadi sima fortuna, e por conseguinte deslituldos
de prestigios, c e::,te mal jú se \ ai sentindo em O'r:mde e cala
em muilas provincias e lugare' mais ccntraes' e por isso mesmo
convém generalisar- e os morgadios, para quc haja numero suffi
ciente de cidadãos munidos de fortuna adequada ao bom desem
penho elos empregos ou encargos publicas.

Quando a fortuna dos cidadãos é mediocre, ningu m se anima
a fazer sacrificios a beneficio do Estado e ordem publica, 1)orque
ninguen1 tem sobras a oiferecer, e im faltas a preencher' as
paixões e sentimento egoistas e tornão desculpaveis e a gene
rosidade para o bem social 'e torna raris ima e inefficaz pela
ülsigllifJcancia dos recurso .

Porém quando h:1 fortunas colo'saes, os cida<1ãos quo a pos
suem poupão aos cofres publicas avultadas despezas, jú por actos
d espontanea genero idade nas crises saciar', já porque taes
ciela jãos são considerados em relação ao povo como contros de
ordem e de moderação: é bem conhecida a influencia que ex.er
cem o::, ricar.os' em toda as cil'cmust:)Dcias ordinarias do Esta
dos e é e til mais uma razão pal'a dever-. e gen ralisar o mor
gadias no Brazil, afim de conservar-se s' mpre um bom numero
tle cic1.adãos abas Lado e pre tigiosos para o de empenho do'
encargos publicas, e para capiL:mearem ao povilóo e concita-lo
ao trabalho.

Ogoverno ela ingente nação ingleza, pobre como é e obrecar
regado de lima enorme divida) naela poderia fazer a beneficio de
suas quotidianas conqni tas nada poderia fazeq)ara conserv'ação

. de seus vastos, clissiminados e longinquos dominios e po e,'
sões) a n~o ser-lhe prestado gratuitamente o podero. o auxilio
e]a nobreza e do cOl11mer iante'; Iltret:mto essa na(ião não se
fez grande, rica e poderosa só pelo concnrso cl:t espontanea von
tade, liga e actividade dos cidadãos, porque esta cir Lllllst:m ia
e elJeHo moral dependeu, como depen 1e em todos os paizes de
certas leis e ela particular clirecção e inO llencia elo mesmo go
vemo' époi indubitavel,segundo afUrmão muitos historiadores,
que a- J.1rosperidade da Inglaterra teve sua origem e desellVol
vimen10 no systema proteccionista e nas garantias outorgada. ';'t

nobreza, e das lei' proteccionistas estabelecidas por Cromwell
]11'oreio o engrandecimento ele sua marinha e de s n commercio.
Cmupre;poi' ao governo brazileiro trilhar a mesma vereda e
não des:Jl\imar, 1 mbr:mclo- e 'do rifão-Roma não se fez em um
dia -; as arvores que os janlinciros plantão crescem e se en
robustecem mlútas ,ezes além de sua esperanr.as c calculo . O
tlesanimo é pei.or mal que p6cle alrectar a nm governo e ao
todo de uma nação. Nada de importancja se tem feito n? Brazil
a beneficio da agricultura e da con eI vação dos estabelecunentos
Turaes, c estes eSla] elccimentos se devem considerar t'nl soa
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(ruasi lola]jdade como inlerino" amo YOlados a uma morle
c rta e não longingua, devido ús lei,' (lue fegem a succe õe
enlre nó ; a essas lei, que sanceiDnão para bem dizer as sub
(liYisõo iufinite-ima. da proprieda]o territorial, sendo como a
experien 'ia mostra impot nto a legi bção para manter aos so
cio de um estabelecimento agricola na harmonia e na ac1ividacle
para seu desenvolvimento, ou pelo m no para a .ua consena
ção. O melhores clificios e pomare' tle uma [:lZ nda se reduzem
a tapera apenas fallece o pai, a quem esse edificio e pomar s
cu túrâo lanlo sacrili ia e fadiga,. E o que se Yê em redor do
grande e 'tabelecimento que elle tinha formado? \penas algun.::.
casebre disseminatlo por grulas ou lJgrimaes; os e ostabele
cimento, sem nenhuma da - commodidades CIU se demanda
para a pro peridade da agricl11Lura, as plantações dos consocio
ão e'talJ ledda por modo tal qu nenhum delJe póde gozar
om egurança e tranqnillic1ad tle pa tigo para na riaçõe e

:mimae' do costeio; d .sle estado de ou 'as na cem rixa" adio
morta ,e destruição d planlações e de animaes, emfim inn11
meros crimes contra a segurança das pe soas e da propriedade.

E deyel'Ú ainda as im ontinuar tão flagelo o estado?! Nada
LU ueyerú fazer e providenciar para que ao meno lenLamente e
mudem os habitas da população? Kada para garantir-se a perpe
tuidade pro pera de alguns estabelecimentos agricola que irrão
Ile normae entre os vizinhos? Sem medo d errar as egmo (rue
devido ás ]ei das uccessões não exi te em todo o llrazil um ó
e~Labelecimento que e pos a dizer completo por maior que eja
a riqueza do senhorio, por maior que seja sua actividade intel
lig ncia e bom gosto: '1 0 porque, como já ponderei, a pro pe
ridade depende em grande parte da accumnlilção ou lap o ]e
tempo para o completo ele envolvimento de certas arvore e
plantaçõ ; ~o, porque a mesma certeza ela fatalidade con. equen
te das succe ões pêa e d 'anima a todos o pai de familia;
eUe antev'm que para conservação de seu estab lecimcnto no
futuro só poderá valer a venda e ü'an,lnis lbilidade a pe soas
estranhas; e ta consideração erve de lhes afrouxar o are/aI'.

Outro tanto não acontece com o estahelecimento morgadisa
(los; por conseguinte taes estabelecimento ão da mais vital ne
t;es idade e importancia em relação á riqueza nacional e pro 
peridade ela agricultura' em rela)io á moralidade publica, e ao
mesmo e~plenelol' da família das quaes o morgado, rve como
de pharol, para mostrar a genealogia e nobreza da familia serve
o morgado de patrono e de pai commum, a im dos collateraes
proximos, como remoto.

Com o e tabelecimento de morgado e garantirá aoimperioum
numero de cidadãos apto e pr stigio o para o de empenho do'
cncar/,os puhJi ·os; e garantirá a cada uma das loca licl~1(lc cm
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flUC exi Lir um on 111,li;; morgadio', repito, a perpetuidadc da
ivilisação, da s iencia e da moralidadc; porqne o pa i fIue fôl'

morgado p1'ocurarú d@dicar todos os sel1 , filho' hO' e' tudos o ao
commercio, ou:i outras profis õe que llJes garantITo fortuna e
posição so ial adequada :'l nobreza da fmnilia e a s u precon
ceitos' e l'e1'- e-ha a nobreza, ou a' principaes famiJia concor
rem pres mosa para 03 exercitas, as.~iOl ele terra como ele mar,
para o e lado sacerdotal; sendo que hoje com raras excepGões
está a prou 'são militar e a acerdotal ([ua i prirativamcntq 'on
fiada a pessoas de somenas classes c condir;oes sociae . E por
tanto este mil dos vantajosos bcrreu ios que se colher,'t la ins
tituição .dos morgadio .

Os filhos segundos procur50 por sua applicaçã.o, activiuade,
economia e regularidalle ue conducta COO(Iuistar um prestigio
que se approximc, iguale, ou mesmo sobreI a se ao pre ligio ga
rantúlo ao primogenito pela pos c da fonuoa; e esta emulação
não é um problema, uma conjectura é sim um facto reconhe i
doe comprovado pela e:pericncia e observação de que se pas a
nos panes onde e~iste a instituição morgadial, e é bem evidente
Ilue essa emulaç,ão ser:'l muito util ao DraziJ, assim na sua pros
peridade material como na moral, e na puramente s ientifica ou
puramente religiosa, e na militar. .

Do expendido já s ve que esta instituição em nada prejudi.ca
aos filhos segundos, antes 11103 Ó muito vantajo 3, porque se o
pai não gozasLe de bens que lhe farão morgadisados por seus
antecessores, não poderia sustentar, edncar a seus filllOS com o
e. p1endor que lhes garante os rendimentos do morgadio; e esse~

mesmos rendimentos ervem para fazer accumulações ele bens
allodiaes, que por morte do pai s50 partilhados por todos os
filhos, e basta esta consideração para convCl). 'er- e de que na
instituição de moro'adios não se ofJenle o principias da equi
dade e da justiça, visto só poder o pai in tituir morgadio de sua
terça sem j)rejnlzo ela ligitima elos outros fiibos.

No Brazil ha uma nobreza titular, eUa não goza ainda de suffi
ciente I restigio por não ser hereditaria, e por falla. do enlace
ele uma fortuna solida e perpetlJa; a fortuna muito impõe aos
olhos do povo e muito impõe tambem o nascimento quando não
é mareado p..or intercadencia de origem plebéa. A instüuiçITo ele
morgadios acarretarçí. realce e prestigio para a. nobreza titular do
Brazil.

Porém o meu fim não é tratar pTopriamente ua nobreza, mas
sim garantir os estabeIecimentos agricolas contra a fatalidade das
successões; é garantir a continuação e conservação de cieladãos
aba tados para os encargos publico, os quae estão confiados
pelo menos em dous quintos a verdadeiros proJetarios: faça-se a
enumerarão de todos os juizes de paz, sllhclelc.garlos e sev sup-
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plentes, delegados, subsLitutos municipaes, vereadores, offlciaes
da guarda naciOnal, progrida-se destes até os empregados da
mais elevada escala, e se conhecerá que para mais de dons
quintos, ou talvez para mais de dous terços, são proletarios.
j~to é, não tem a propriedade de bens, vivem só de seus orde
nados ou do seus emolLUnento , e não contando com a perpe
tuidade dos empregos, não é de admirar-se que a immorali ação
e venalidade tenha chegado ao seu apogêo: para os empregos
gratuitos aproveitão-se homens de oflicios mecanicos, uma grande
parte dos quaes não possue bens, nem ao menos no valor de
500$; os nossos homens ricos, por isso mesmo qne não são
tão abastados que se possão dispensar do zelo e administração
dos seus bens, recnsão os empregos, que são confiados a pro
IGtarios que, não podendo gozar do prestigio das riquezas, so
li itão ou aceitão pressurosamente os encargos publicas para
gozarem do prestigio que provém de taes encargos ou empregos
publicas; e se isto acontece hoje, que será para o futuro, quan
do tiver de apparecido a escravatnra, eas terras subdivididas em
pequenas fracções?

Talvez censurem no meu projecto ad.mittir eu como sufficiente
a quantia de 5:0008 de alor para a in tituição de morgaclios;
porém já disse que esta instittüção a proponho principalmente
com o fim de garantir os estabelecimentos rurae da auniquila
rão, porque o pai que deixa a mn filho o maçame da sua fazenda
em morgadio evitará que seus filhos depois da sua morte, para
aproveitarem os materiaes dos edificios, os demulão e deixem
destruir o pomar, sem se lhes importar com a lembrança dos
grandes sacriJlcios e despezas que supporton o pai na con truc
ção de taes edillcios e 11a cultivação cIo pomar, que quasi sempre
é destruido ria época em que se devia considerar como princi
piando a ser rendoso. Esse filho a qnem couber o maçame da
fazenda em morgadio irá comprando as terras que couberem aos
outros irmãos, e os estabelecinlenLos ruraes que fõrem morgadi
sados se auumentaráõ em prosperidade de geração em geração.

A mais disso, se o valor de 5:0008 deve ser considerado insig
nificante nos lugares onde as terras tem alto preço, não acon
tece o mesmo nas terras mais centraes, e o valor de 5:0008 em
terras ll3. provincia de Matto-Grosso, Goyaz e Pará abrange uma
extensão maior que a de algumas províncias, e mesmo que de
al.gun Estados da Europa, e como para o futuro tem essas terras

I de stlbir de valor, muitos dos morgadios insignificante que se
institlürem virão para o futuro a se tornar colossaes.

Accresce que para os encargos publicos se serve de muitos
cidadãos que não tem outros rendimentos que os que lhes pl'ovém
de alicias mecanicos; e portanto aquelle cidadãos que tiverem
em ]10ns morgadisados o valor.de 5:0008 já serão aos olhos do

IG
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povo onsiderados como mais aptos e prestigiosos do que os
'imp]jces oli iaes de omcios mecauicos. .

Ora, se para a instituição de morgadio se houvesse de taxar o
minimo do valor no dobro e triplo da referida quantia, não se
poeleria multiplicar os morgae]jos, e nem garantir em grande
e'cala os estabelecimentos ruraes das frequentes aniquilações.

A mais disso, se vemos no Brazil tanto cid.adão que de cai
xeiros e capatazes passão, pela actividade e economia, a um estado
de prospera fortuna não será de admirar que os peqlleilOS mor
gados venhão para o futuro a adquirir fortunas colossaes, m1.uto
prülcipalmente porque no projecto que proponho se dá providen
cias contra as tendencias da prodigalidade, mal este que affecta
em grande escala a ari tocracia européa. Sim, pelo presente
projecto se obriga os morgados a consignarem todos os annos
uma parte dos rendimentos em beneficio da industria manufac
tnreira; essas consignações os concitará a serem ecouomicos, e
a prestarem uma decidida protecção e desvelo em beneficio da
industria do paiz, que !?:ozando do favor da classe elevada tTium
phará certamente de todas as di(]iculdades uaturaes, e dos trope
ços do contrabando ou do co_ucurso permitLldo ás mamuacturas
estrangeiras.

Eu entendo ser de grande importancia e alcance a faculdade
concedida a estrangeiros residentes e não residentes no Brazil de
morgndisarem bens em beneficio proprio ou dos seu~ descen
dentes e parentes col1ateraes e de amigos, porque com esta facul
dade concorreráõ muitos capitaes ao Brazil de pes oas qúe se
virão premunir contra as fatalidades da fortuna e da prodig'ali
dade; e garantindo-se-lhes simultaneamente os titulos e brazões
da nobreza, é evidentissimo que muitos ricaços ew'opêos man
claráõ para o Drazil avultados capitaes, afim de conquistarem os
adornos da nobreza, cuja consecução lhes é veJacla, ou mui diffi
cil na Europa. Roma se povoou concedendo asyIo aos malfeito
res; apezar disso, esses malfeitores se moralisárão e se tornárão
dominadores do mlilldo; esta conce s50 aos e trangeiros não
rebaixará a nossa aristocracia, antes a realçará e se obterá a van
tagem que muitos escriptores propalão relativamente ao cruza
mento das raças; e os estrangeiros que para si e seus descen
Jentes ou parentes estabelecerem morgadios no Brazil e ncHe con
seguirem titulo de nobreza viráõ a se tornar interessados na pl'OS
peridade das nossas fabricas manufactureiras,qlle lucraráõ muito
com o apoio e prestigios de certas oasas e famílias européas.

Disse eu que os fazendeiros exercem grande prestigio no po
viléo, essa influencia talvez seja desapercebida aos olhos de muitas
pessoa' que não tem observado e reflectido sobre as causas ele
que se deriva e sa innuencia, conteotando- 'e com observar o
phenomeno sem indagaI descobrir a sua origem.
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En Iretanto muito convem que as causas dessa influencia sejão
àeviélamente apreciadas, para que em beneficio da conservação
da abastança entre os fazendeiros se prestem providencias legis
lativas afim de se prevenir o arruinamento eempobrecimento dos
fazendeiros, pois, como já disse, pelo desapparecimento da escra
vatura e da subsequente divisão das terras irão os fazendeil'os
progres~ivmnenle nivelando- e em fortmla com a miseravel plebe.

Os fazencleiros gozão act11almente de cel'ta abastança, enes estão
collocados para com o povo na razão de bemfeitores a muito
respeitos, porque o povo concorre ás fazendas para trocar ou
reduzir nas machinas do fazendeiro o milho a fubá ou farinha;
ali vai o povo 1m cal' gratuitamente certas drogas pam o curativo
de suas enfermidades. O fazendeiro, porque tem maior experien
cia, maior illustração, ensina gratuitamente ao povo certos reme
dias, e os confecciona para o curativo de algumas enfermiçlac1'es ;
dá con elhos sobre a bygiene, empresta e esmola o povo com
viveres e com outros muitos objectos que delles demandão os
pobres ou menos abastados; fazem emprestimos de pequena
parcellas de dinheiros; accommodão as rix..as, apatrocinão nas
demandas e em quaesquer apertos ela viela, e por isso são consi
derados simultaneamente como medi os, boticarios, esmoleres e
patronos, e todos esses beneficias prestão gratuitamente, e é por
isso que a morte de um fazendeiro é ([uasi sempre mais sentida
do povo circumvizin1to que a de qualql1~r cortezão nas graades
povoações. A casa do fazendeiro é uma estalagem gratuita atodo
o viajante; sua mesa é franca para todos, essa mesa se estende a
qualquer hora do dia apenas o recem-chegado declara estar com
fome. Porém este habito, este costume universal elos fazendeiros
virá em prompto a desapparecer com o empobrecimento universal
a que estão votados, a não haver a substituição morgadial como
meio unico de se lhes garantir para o futuro a abastança de ri
quezas e a i enção ele um miseravel nivelamento com a plebe; já
se vê o grande alcance que pMe ter esta instituição em relaçã.o ú
ordem e á tranquillidade publica, em relação á continuação de
certas vantagens de (J118 actualmente estamos de posse.

Porém entendem alguns ou procurão inculcar que o desappa
recimento da escravatura será substituido com vantagem pelo
trabalho dos braços livres, e que nesta substituição o agricultor
não soffrerú mingua em seus interesses, e que não C01're risco de
se arruinar, porque o povo se habituará ao trabalho; porém
emquanto aS leis tolerarem a subdivisão das terras não será
po slycl que as leis coercitivas ao trabalho possão ter a neces a1'ia
efficacia para sujeitar o povo a ajornalar seus braços.

A mal disso, nunca se darú a competencia do trabalho livre
com o do escravisn.do, e para isto se eleve ol1sic1 rar com ob r
vaclor exame a' opel'ar;0cti dos IlO:sos llgricl.lltore . O' C rravo.
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sahem regularmente para o serviço ás 4 110ras üa manhãa, os
camaradas só das (3 para as 7 horas; o escravo trabalha até aos
ultimas crepusculos do dia, os camaradas um quarto de hora
d.epois da entrada do sol suspendem as ferramentas e declarão
que Deos outorgou a noite para o descanso do corpo; os escra
vos chegando da roça tem um pequeno descanso, regularmente
de uma hora, depoi do qual são entretidos @m varios serviço "
por exemplo, de paiol, de limpa de engenho, de terreiros, etc.,
em cujos serviços se conservão até ás 'lO horas da noite, depois
do que ceião e se vão deitar; durante lodo este tempo se entre
tem os camaradas em pale tras ao redor de uma fogueira; por
conseguinte os escravos trabalhão regularmente de 15 a16 horas
por dia; os camaradas só trabalhão quando mtüto ele '10 até H
horas por dia, e nisto vai uma differença de mais de um terço (le
terripo. Os camaradas só trabalhão assiduamente na pre ença do
patrão e de seu ülho, ou de pessoll prestigiosa na aebninislração
e direcção dos trabalfuos; os escravos se comportão obedientes
para com qualquer feitor, ou 'seja elle escravo ou livre. Os cama
radas galhofão e fazem acinte aos feitores que não são prestigio
sos; os eSGravos receião-se de incorrer na indignação do senhor
I.} de serem castigados, applicão-se ao trabalho com diUgencia,
assim na ausencia do senhor como do feitor; os camaradas sabem
que o patrão será indulgente para com elles, pelo receio e perigo
de que abandonem o seu serviço e propalem o descredilo do
patrão; emfim, nós não estamos nem estaremos tão cedo c.ollo
cados na posição da Europa; lá, todo o receio está da parre do
jornaleiro, teme c]]e de que sendo despedido perderá o credito,
e lhe será difficil achar outro patrão; no Brazi1, pelo contrario,
Lodo o receio deve estar da parLe dos patrões, attenta a facilida
de com que podem ser abandonados nos maiores apertos de
agricultura; na Europa os patrões podem ser exigentes, no Braz.il
hão de ser forçosamente indulgentes; portanto nunca se dará a
competencia entre o trahalho llvre e o trabalho escravisado.

Além disto, as despezas que os fazendeiros supportão no trata
mento dos camaradas são dobradas; os camaradas exigem cama
completa, os escravos contentão-se com <seu giráo ou tarimba.

E uma observação que talvez tem escapado a muitos é a de
que 0S pretos, principalmente os que vem da Africa, estão para
com os homens de cór e para com os brancos na mesma e cala
e proporção dos Persas para com os Europêos quanto á parci
mania dos alimenLo , segundo affirmão alguns historiadorcs., que
dizem que os Europêos na alimentação se podem con 'idel'ar como
vorazes lobos comparativamentE} aos Per as, a quem é sufficiente
a quarta ou quinta parte de alimentação, e Lenbo constantemente
observado 'Iue uma quan Lidade ele omic1a que c.hega e sobra para
vinle pretos nUo satisfaz a uito on dez camaradas.
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-Tão e colUja do qlle tenho expendido que devamos ser anta
goni tas da substituição do trabalho livre, e que seja conveniente
ao Brazil a continuação do contrabando ou trafico de escravos; a
suppre ão de tal trafico é uma. calamidade imposta á geração
pre ente em beneficio das gerações futuras.

O aspecto pollLieo do Brazil teria de continuar a !3er sempre
medonho, a não e reali ar a suppre ão de emelhante trafico,
suppre ão que nos foi imposta por um fingido philantbropismo
do governo inglez. endü que não se propôz a outro fim senão
ao de esmagar a nos a agricultura em proveito da agricultura de
suas eolonia" e fazer de apparecer os interesses dos subclitos
portugueze na conservação ele seus domínio e posse'sões da
Africa Negrecia, que não tardará muito a se converter toda em
exclu ivo dominio da nação ingleza.

Alguns attribuem a pobreza e miseria do povo brazileiro á ua
habitual ociosidade, c que es 'a ociosidade provém cm'grande
parte da fertilidade do solo, e da mal entendida generosidade e
hospitalidade dos que possuem alguma fortuna; e que provém
tambem da falta de lei policiaes, ou da falta de execução dcllas
para compellir e constranger o POyO ao trabalbo; porém todas a
lei' e esforços das autoridades concernentes a e se con trangi
mento erão improflcuo emquanto a divisão das terras continuar
no mesmo estado, cmquanto não forem reassmnidas pelos gran
des proprietarios, porque cmquanto o povo fôr possuidor de
pequenos retalhos de terras preferirá rotea-Ias por ua conta] e
não se ujeitará a ajornalar seus braços em beneficio da agricul
tura dos grandes proprietal'io , pois cada trabalhador se deixa
levar do seduclor, bem que crroneo cal ulo eguinte:

01l'erecem-me jornal não para meu proveito e benefi io, ma
pela certeza de que de meu serviços tiraráõ rendimentos sufTj
ci ntes para meu pagamento, c ainda lhes ficará lucro, talvez
dobrados; portanto, es e~ lucros posso eu converter em meu
proveito agriculturando por minha conta a terras que tenho ou
(rue posso arrendar.

Ora, a este cal lJ,10 apparentemente bem fundado accre cem as
considerações e vantagens da independencia obre a humilhação
de sujeitar- e a mn patrão' principia pois o pobre a lavrar a
erra por sua conta, estabele e a roça, fórma a choupana em que

deve viver, e paiol em que deve recolher os viveres, tudo com o
caracter do interino, em relação ao madeiramento e á construc
ção, porém o calculo do vanLajosos lucros falha não só nes 'c
como em todos os annos seguintes, porque se o trabalho i:solado
nas manufacturas é pouco productiYo, na agricultura elle não dá
para cobrir nem a metade das de peza da producção; portanto,
depois de ter lutado por muitos annos porfiadamente sem per
e 'bel' o menor lu 1'0, !3ern flue nem ao menos obter 'iyel't's suf-
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ficientes para o consumo seu e da familia, e continuando s mprc
a observar que os fazendeiros vizinhos oolhem quadruplioados
fTuctos em relação a cada uma das praças quo cmpregão na agri
oultura~ elle se convence que só póde ser rico quem para rico
nasceu, que elle e outro pobres na cêrão debaixo da influen
cia de uma má estro11a, de 11m máo fado, o CJ1.16 o tá votado e
oondemnado a ser toda vida pobre, e porlanto prefere aute pas~

sal' o tempo na ociosidade que a supportar a fadiga do trabalho;
para se distrahir de sua miseria entrega-se á embriaguez, ú
dansa, e a todos os divertimentos ruidosos, e bom é quando
pára nisto, e não se entrega á pilhagem ratoneira ou de mão
armada, ou quando não lhe dá a veneta em assalariar seu ba
camarte.

Em vista do expenclido é bem claro que a oeio idade do povo
provém em grande parte de seus errados calculos, de seus aba
timentos e clesanimos; o povo deve ser forçado ao trabalho, não
directa, porém sim indirectamente; toda a lei directa, a ser pos
ta rigorosamente em execução lerá a taxa de elespotica, de I.y
ram1ica, e conoitará contra si e conlra as autoridades uma subI0
vacão universal da plebe.

O trabalho isolado na agricultura não póde prosperar, e para
convencer-se disto deve o observador attender com reflexão
sobre as operações da mesma ag;rlcultnra; quando um ou dous
tral)alhadores a sós começão e ultimão a roçada, já é chegado o
tempo da queima, parte ainda está verde o parto brotada por
ser mui antiga, e assim a queima se faz com desigualdade; se
gue-se o cercamento da roça para defesa das criações proprias e
das oriações dos vizinhos, quando a ceroa se ultima já a roca
deveria estar capinada, entretanto ainda não se acba planlada;
assim contiuuão todas as operações sempre tardiamente até o fim
da colheita, não porque sajão preguiçosos os dous consocios da
agricultura, mas lutão com muitos tropeços, distracções e diffi
culdades; em falta ele carro necessitão puxar o madeiramento ás
costas, necessitão ele mandar viveres pelas fazendas, attender o
pequeno cercado elo quinlal, e ti outras muitas distracções do
mesticas, de sorte que metade do precioso tempo gastão em tra
balhos que pouoo adiantão o serviço. Note-se que um só cozjnhoi
1'0 basta para fnzer a comida para 50 ou100 trabalhadores, e aeste
cozinheiro ainda sobra algum tempo para empregar-seem outro ser
yiço; porém em trabalho isolado ou com um só companheiro, perde
grande tempo o trabalhador em oozinhar, em carregar agua, etc.
Attenda-se mais quo se distrahem das roças as criações, rom
pem os fTaoos tapumes, e devorão as plantações; se porém não
prestão toda a vigilancia sobre a casa e pequeno quintal, outro
tanto acontece; estas e outras muHas razões, de que se omitte a
enumeração, são causas de não serem as lavouras dos nl'Jbre
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rendo as, e de que eHes desacoroçoem e e entreguem á ociosi
dade e a todos os vicios concomittantc .

O trabalhador pobre quando ajornala seus braços é sempre
mais nssiduo e diligente no trabalho que quando manobra a
agricultura por conta propria, porque nesta o incentivo que o
move é a e perança de um ganho remoto; es e incentivo é atte
nuado por muitas con ideraçõe' que elie fórma para desculpnr a
i proprio sua ocio idade e preguiça: diz elie: «mais avança

quem Deos ajuda do que quem cedo madruga; e Deos me
quizer ajudar a roça que plantei ha de produzir avultados fructo ,
sem 01' preciso que eu apanhe os onalhos da manhãa com emi
nente perigo de perder minha auüe;» este raciocinio é cau a
de que os trab'llhadores pobres se dirijão sempre tarde para
suas proprias lavouras e que interrompão o trabalho apenas
principia a chover ou faz máo tempo; afóra es as occurrencias
hasta qualquer fanta tica enxaque a para os demover do traba
lho; muito lhes pesa a imagina.ão o perigo da saude e da vida;
os pobres na quasi totalidade são arrastados de uma fanatica
e erronea convicção de que e tão condemnado por uma sina a
serem toda a vida pobres, por isso não se animão a supportar
constantemente as [adiCTas do trabalho, contentão-se em traba
lhar quanto seja sufficiente lJara não morrerem de fome; demais,
o tempo em que se desvião ou afrouxão no trabalho é empre
acompanhado do calculo ou projecto de resarcir o atraso solfrido,
üobrando de trabalho no dias que e s guirem' porém esse pro
jecto de dobrar de actividade no trabalho se tran fere de dia em
dia desde o começo ela roça até a ultimação da colheita.

Porém quando o trabalhador ajornala os seus braços todas as
considerações e combinão para de perLar seu zelo e actividade;
principalmente e o patrão é prestigio o, tem vergonha o traba
lhador de ser con iderado como preguiço o, teme as apupadas
de seus companheiros, convence- e mesmo de que em poupar o
seu en'iço commette um [urto' accre ce a certeza de que o seu
jornal lhe !la de er pago em prompto; e ta e outras muita
consideraçãe combinadas obrigão-o a ser mais applicado e cons
tante no trabalho do patrão que no trabalho da empresa que di
rigem por conta propria; e tanto ba ta para ser de ejavel que
sejão reassumido pelo grandes proprietario os retalhos de ter
renos para (rue nssim ce sem e sa pequena empre as de agri
cultura, que nada rendem em beneficio (los empre arios e nem
da sociedade; portanto é mais uma razão plausivel que accresce
cm favor á instituição morgadial, por ser ena a unica que póde
em maior e progres iva e cala r assumir os terreno retalhado.
Entretanto fogem o pobres de ajornalar os seus serviço, porque
tendo construido a as eoutras bem[eitorias, não se animão a aban
dona-1,\s e perdê-Ia ; fi mui disso, receião que o grandes pro-
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prietarios lhes não continuem o jornal por todo o anno, e que
vencidos o aperto da agricultura erão de pedidos; porém esse
mal, e se inconveniente ha de cessar rapidamente com o progres
sivo d sapparecimento da escravatura; porém, apezar di so, em
quanto os pequenos retalhos de terras não fàrem rea sumidos
pelos grandes proprietarios, não ajornalará o povo seus erviços,
e contitmará a ruino a agricultura, que não lhes rende nunca
para as mesquinhas despeza da parca e mi craveI alimentação.

A agricultura não é rendo 'a para os proprios fazendeiro
senão depois de ultimados e bem montado os edificios c machi
nas propria de um estabelecimento rural, enão depois de feitos
os tapumes e ataques nece sarios para conter a criações e :mi
maes do costeio em os definhar.

Ora, para serem reassumidas a terras já retalhadas, e para
que não continuem a retalhar-se, não se póde deparar outro
meio enão o da instituição morgadial. Nas fazeuda morgadiaes
se arrancbaráõ os trabalhadores com suas familias, e mediante
um modico aforamento poderáõ plantar sem pel'ÍO'o de que as
plantações lhes sejão destnudas, e sem aperreamento poderáõ
criar, porque para tudo haverá detalhada ordem e commodos, a '
terras serão melhor con ervadas, e serão igualmente con ervadas
mattas sufficientes para tiradas de madeira ; a agricultura de
poucos proprietarios renderú o quadmplo do que rende hoje
dividida por centenares de insignificantes agriculLor .

Para segurança e realce do t11.rono brazileiro, para con ideração
do imperio, para a prosperidade da industria agricola e fabril
convém que haja ao mesmo tempo duas simulLaneas aristocracias:
uma hereditaria e outra simplesmente pessoal; para a hereditaria
será preciso dar-se o concurso de certo gráo de fortlilla em bens
morgadisados; o pessoal consistirá na nobreza e titulos conferi
veis ao merecimento e aos serviçes prestados por aquelles a que
a nobreza e titulos fôrem conferidos, e assim não falhará esse
meio de recompensa e nem se declarará contra aaristocracia he
reditaria a inveja, o adio, a aversão que tem ella slJpportado em
os paizes em que é vedado ou muito clifficH o accesso na jeral'
chia ela nobreza.

Eu considerarei sempre mal segura a liberdade ou o systema
monarcmco representativo onde não houver simultaneamente
uma aristocracia forte: sim, em taes paizes corre o perigo ou da
monarcma absorver o elemento democratico, ou deste absorver e
destruir o elemento monarchico.

Emflm, a historia comprova as vacillações do s)'stema repre
sentativo sempre que o elemento aristocratico não existe, ou que
sua existencia é mais nominal do crue real, por faHa do conem o
da fortuna e das prerogativa .

Roma prosperou, e isso foi devido principalmente á ()rdem
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Eque tre e Patricia; as conquista e florescimento de Portugal
forão mais devidos aos esforços da sua nobreza e canUleiros,
que propriamente ao governo; outrotanto, bem que em subido
auge, tem acontecido com a Inglaterra, de que a nobreza é si
multaneamente o sustentaculo das liberdades publicas) e da agri
cultura, commercio e navegação; e na sua segurança e pro pe
ridacle não tem e sa nação pas ado pelas vicissitudes dos outros
governos e paizes.

Portanto, os dous projectos que proponho são de infinito al
cance em relação á riqueza nacional, em relaç,ão á ordem e teau
quillidade publica, e á moralisação do povo.

Senhor, a humilde c tosca producçãO que offereço a Vossa Ma
gestade Imperial não é o resultado da leitura, é combinação de
expositores que escreverão sobre a materia dos dous projectos,
porque privado da vista ha alglms anuos, e supportando grandes
incommodos de saude, não me era po sivel compulsar livro, e
nem me destrahir das occupações da advocacia; portanto as
idéas que formei e expuz no apressado bosquejo são filhas da
observação e reflexão feita por mim sobre alguns males que afIec
tão e tem de affectar ao Brazil. Essas idéas forão dictadas apres
sadamente, e consignadas por um escr vente pouco habil; e não
me sendo pos ivel ler, corrigir os erros, supplementar as faltas
e deturpar as excrescencias, nem me sendo possivel submettê-las
ao correctivo auxiliar de algum amigo, creio por isso ser mere
cedor da magnanima induJgencia de V. M. L, e que V. M. L se
compenetrará de que a ousadia de minha insignificante o1Ierenda
provém do amor e da consideração que voto ao explendor do
throno de V. M. L .

. enhor, esta offerenda, unica compativel com minha curta in
teUigencia, e me quinhez de fortuna, será aceita poe V. M. L
como symbolo do amor, da lealdade e da reverencia que con
sagra e dedica á pessoa de "\. M. L o menor subdito de "\ . 111. L

PROJECTO SOBRE ESTABELECDIENTO DE FABRICAS MANUFACTU
REIRAS, EM ORDEU A INTERESSAR NELLAS A PRINCIPAES
CLASSES DOS CIDADÃOS.

Artigo 1. 0 Será estabelecido no Rio de Janeieo um banco com
a denominação de-Banco Geral de Industria Fabril.

Art. ~.o Serão socios necessal'ios deste banco os morgados e
todos os mais empregados publicos que perceberem, por via
de seus empregos, postos, pensões ou emolumentos, a renda
de 400s para cima.

Art .0 Os empregado e mais pessoas que perceberem do
17
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Estado taes rondas entraráõ' para o Banco Geral com a vig'esima
parte das mesmas annualmente.

Art 4.° As ditas entradas serüo convertidas em acções do
banco que não serão retíradas nem permutadas sem necessidade
muito urgente completamente justificada, para que o conselho
administrativo do banco possa resolver a retirada dos capitaes
correspondente klS, acções, ou consentir na permutação das
mesmas.

Art. 5.° Os negociantes de casa aberta e boticarios serão
obrigados a entrar tambem com ~ l do valor total em que
fórem lotados os fundos ou capitaes com que gyrão em seus
negocias, isto uma vez em cada dez aunos, quer esses fundos
ou capitaes sejão seus ou alheios.

1\.rt. 6.° As acções destinadas á industria fabril serão privile
giadas, e não ficaráõ sujeitas a divida alguma; e só por morte,
não havendo descendentes legitimas ou legitimados por subse
quente matrimonio, poderáõ os acredores dos faUecidos fazer
execução em taes acções; porem se houver conjuge, elie gozará
vitaliciameute de metade do capital e reditos das referidas acções.

Art. 7.° As acções do banco serão de 50$ cada uma; porem
as cautelas, que se derem aos accionistas, necessarias, regularáõ
exactamente as quantias com que entrarem por cada vez.

1\.rt. 8.° Quando morrer qualquer accioni ta, a parte da
herança que pertencer nas acções aos orphãos seus herdeiros
não se entregará senão depois que chegarem á idade completa
de 25 anuas, ou quando se easarem, emJJora não tenhão a dita
idade.

1\.rt. 9. o Toda alienação, ou contracto feito em sentido a illudir
a permanencia da posse, e dominio das acções, será nuUo e de

. nenhum vigor, e perderá o preço em beneficio do banco aquel1e
que as comprar, ou por qualquer outro modo as obtiver.

Art. 10. Para a venda das acções se estabeleceráõ agentes
nas provincias e nos differentes municipios; e estes sob sua
responsabilidade poderáõ estabelecer outros agentes nas fregue
zias e districtos, e tambem se venderáõ cautelas correspondentes
a um quinto de cada acção. .

Art. 11. Haverá por conta do banco um jornal destinado a
publicar as principaes operações, assim do banco geral, como
dos filiaes.

1\.rt. 12. Para todos os m1.micipios anele houverem pelo menos
~O accionistas se remetterá ao agente uma edição de cada rolha
gratuitamente.

Art. 13. O governo fará os regulamentos precisos para a
direcção do banco geral e dos filiaes; porém estes regulamentos
só terão vigor emquanto não fórem alterados ou substituídos
pela assembléa dos accionistas.
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Arl. '14. Ogoverno geral entrará com '1,000:000 000 de fundo
para o banco geral, e os governos provinciaes entraráõ com as
quotas erue fôrem marcadas pelas respectivas assembléas.

Art. 15. Se concederá ao banco geral a extracção annual de
20 loterias de '120:000$ cada uma.

Art. '16. Tambem as camaras municipaes poderáõ ser accio
nista do banco, assim geral, como ó de qualquer das filiaes, e
se c.oncederá extrahirem todos os annos de uma '<1 duas loterias
de 3:000!::i a '10:000$, e o premio do beneficio será applicado
em compra de acçõe .

Art. 17. As acções com que entrar o governo geral, os
proYinciaes e acamaras municipaes, não serão jámais retirada
de~aixo de pretexto algum.

Art. '18. As acções dos accionistas que morrerem inte tado
sem deixar conjuge ou hereleiros necessarios a cendentes ou
descendentes, 'e nem collateraes até o quarto gráo civil, serão
adj ndicados em beneficio das fabricas do municipio em que re idir
o accionista no tempo elo seu fallecimento.

Art. ·19. Nenhum cidadão poderá usar de distinctivos honori-'
ficas, como sejâo habitos, commendas, titulos, brazõe, sem
que entre, além das mais acções com que já tiver entrado, ou
dever entrar por outras razões, com as relativas ás homas e
di tinctivos com que fôr agra iado.

Arl. 20. Se fôr condecorado com qualquer habito das ordens
do imperio, entrará com uma acção correspondente a cada um
do habitos, e com o dobro porporcional a cada gráo das me mas
ordens.

Art. 2'1. A acções mencionadas nos arts. 18 a 20 não erão
retiradas, ainda que por motivo ju titicado e urgente; a uc
ces ão della se regulará pelas leis dos morgadios. Porém o
o conjuge que sobreviver terá o u ufructo vitalicio da parte que
lhe pertencer.

Art. 22. Todos aquelles que cm qualquer loteria, tanto ela
que fôrem concedida pelo governo geral, como pela provincia ,
tirarem premias de conto de réi para cima, serão obrigados a
contribuir com '10 ar para compra de acções elo ban o geral ou
dos filiaes.

Art. 23. Os thesoureiros das loterias farão os desconto, e pre 
tan.ío as cautela das respectivas acções, que ficão pertencendo
ao beneficiado.

Art. 24. Os estrangeiros na qualidade de accionistas não llO
deráõ gozar senão daquella protecção concedida aos Brazileiro ,
ficando nesta parte equiparados aos mesmos.

Àrt. 25. O capital das acções vendidas a estrangeiros, ou a
idadão sem ser em razão ele empregos honra ou profi sões,

. não rodcrá "Cr retirado ante de findo '10 annos, a contar-se da



VAfllADOS L ''l'EBESSE

da ta da yel1lla ua acção; mas tae accionistas as pod ráô :lJienar
a beneficio de outros, que representaráõ em tudo os direitos do
accioni ta originaria.

Ãrt. ~6. Não será permittido ao governo celebrar tratados
com outras nações, ou conceder-lhes favores de ql.le directa ou
indirectamente possa resultar prejuizo ou diminuiç50 nos inte
res es das fabricas estabelecidas.

ArL. GJ7. Será prefixado com antecedencia de tre annos 'pelo
menos o tempo em que se não permittirá mais a entrada da~

quellas manufacturas que são concedidas em monopolio das nos
as fabricas e daquellas que serão sobrecarregadas de direitos.

Art. 28. Os introductores de generos e mereadorias prohiliidas
em beneficio da industria do paiz so1Ireráõ a confiscação da
mesmas, e a multa de outro tanto de seu valor, o que tudo será
dividido em tres adcliç.ões, uma pelos àpprehensores com 20 010
de particular deducção em beneficio do denunciante, a segunda
parte pertencerá ao banco geral, a terceira ao governo, porém
esta mesma será empregada em acções do banco.

Art. 29. Oproducto dos premio de loteria, multas, heranças,
confiscações concedidas em beneficio do banco, não e con idc
raráõ como rendas, e nem entraráõ em dividendo, mas serão
destinadas a formarem fundo dos respectivos bancos; porém as
rendas que produzirem serão rateadas pelos accionistas na pro
porção de suas acções.

Art. 30. As ditas acções se chamaráõ - Acções COllllllun . 
Esta qualificação se inscreverá em suas legendas, por serem par
ticularmente destinadas suas rendas a apgmentarem os lu 1'0
das outras acções.

Art. 31. As acções Gommuns depois de 40 annos se devolve
fáõ em beneficio do governo geral, que não poderá retirar 'os
respectivos capitaes, mas só perceberá as rendas que produ
zirem.

ArL. 32. Os reditos a sim das acções comrnuns que ficarem
pertencendo ao governo, como das mais que lhe pertencerem,
serão applicados para o resgate da moeda-papel, emquanto exi 
Lir, e depois para o pagamento da divida publica.

Art. 33. Não poderá ser membro da assembléa geral.dos ac
cionistas do banco geral, ou dos filiaes, quem não tiver pelo
menos 10 accões. l

Art. 34. Ã assembléa que houver de fazer os regulamentos,
alterações ou addiLamento aos já feitos, será nomeada pelos ac
cionistas e se comporá de 20 membro , para eleição dos quaes
compareceráõ os accionistas pessoalmente no lugar, e os que
morarem distante poderáõ remetter em cartas fechadas as ce~

doIas clepoi de reconhecidas, contendo neHas seus votos .
.\l'l. 35. Se entenderá por banco geral o flue fôr e labe10ciclu
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no ruo de Janeiro, e cujos capitaes são destinados a favorecer a
industria fabril das províncias do imperio.

Art. 36. Se entenderá por bancos filiaes aquelles de que '0S ca
pitaes são destinados só a favorecer a industria em uma provin
cia ou lugar parlicuJar.

Art. 37. Os capiLaes do banco geral serão repartidos pelos
bancos filiaes em ordem a que a industria fa1)ril das tres provin
eias, Mina, Goyaz e íVIatto-Grosso, recebão o principal in1luxo.

Art. 38. Ogoverno concederá em beneficio do banco geral a
posse de 40 a.'1 00 leguas quadradras de terreno devoluto em
cada pro-vincia do imperio, repartidamente pelos lugares em que
for mais commoda e de maior 'vantagem á mesma indu ·tria; e
mais 20 a 40 leguas a cada banco filial.

Art. 39. Em todos os lugares aonde se estabelecerem fabricas
em qu·e se occupem de '100 trabalhadores vara cima, se cercará e
cultivará á custa do respeclivo ban alUna chacara de '10 a 40
alqueires ele terreno, em que se plantaráõ ;llYOreS fructifel'as de
toda a qualidade.

Art. 40. Se fará em cada fabrica um edificio p1'oprio para a
penitenciaria.

Art. 4'1. Se estabeleceráõ regulamentos o peLlas s.everas para
vedar o uso ou excesso de bebidas espil'ituo as entre os empre
gados e trabalhadores da fabrica.

Art. 412. Os juizes territoriaes manclarúõ, para serem empre
gados nas fabricas, os orphãos pobTes e desvalidos, os vadios
e turbulentos, para que se instruão e se acostumem ao trábalho.

Art. 43. As acções que fõrem transferidas a herdeiros por
força de instituição se entenderáõ morgadisadas nas pessoas dos
herdeiros instituidos, e na de eus filhos, e mal decendentes
primogenitos; excepto se o testador 'expressa e terminantemente
declarar o oontrario.

E a mesma djsposição terá lugar quando os herdeiros suoce
l1erem a parentes collateraes por via de habilitações.

Art. 44. Os morgados serão obrigados a entrar para os ban
oos de industria geral, ou filiaes, todos os annos com a quinta
parte dos rendimentos liquidas em que fÔl'em lotados os mor
gadias.

Art. 45. As lotações de cada um dos morgadias se farão de
'10 em 10 armas.

Art. 46. Para o estabelecimento ele fabricas se iIpporá a toda a
população do Brazil uma contTilJUição directa, da qual sómente
serão exceptuados os menores de '14 annos, e os mendigos por

. velhice, alejão ou enferrril.dade.
Art. 47. Apopulação será dividida em tres classes proporcio

nalmente aos rendimentos d.e que gozão por seus bens ou indus
tria: ')S diJ. primeira classe p<lgarâõ 3$000, os da segunda 2$,
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e os da terceira '1$000. As pessoas do sexo femininQ pagaráõ
metade das referidas quantias, proporcionalmente á ordem em
que wrem classificadas.

Art. 48. As contribuições de que fallão os artigos antecedentes,
quando fôrem computaveis aos filho -famílias, erão pagas por
seus pais, tutores e curadores, e as computaveis a escravos serão
pagas por seus senhores.

Art. 49. Estas contribuições ficaráõ especialmente pertencendo
a cada um dos respectivos municipios de que se compõe o impe
rio, e conectorias especiaes serão estabelecidas em cada muni
cipio para fazerem a collecta e remessa das contribuições ao ban
co geral ou ao filial da provincia.

1-\.1'1. 50. As contribuições collectadas em cada l}l.unicipio lhe
serão devolvidas em prestações ou por inteiro, logo que derem
comeco ao estabelecimento de fabricas. -

Ar( 5'1. Em cada fabrica se empregará pelo menos um terço
de estrangeiros de ambos os sexos.

Art. 52. Quando as fabricas estiverem completamente montadas
e possuirem renda sufrlciente para o pagamento de '100 a 1150
trabalhadores, oproducto das contribuições ql1e pagarem os ha
bitantes do municipio erá applicado para estabelecimento de fa
bricas nos differentes districtos de que se compuzer o municipio.

Art. 58. As fabricas depois de montadas com o machinismo
necessario, edificios, quintas, poderáõ, se convier, sm' arrenda
das a empresarios particulares, que se obrigaráõ a mantê-las
pelo menos no mesmo pé, e a entrega-las bem conservadas com
os al1gmentos que fôrem taxados nos contractos de arrenda
mento.

Ar1. 54. Os terrenos concedidos ao "governo geral, aos provin
ciaes, e ás camaras mllDicipaes a beneficio de estabelecimento
de fabricas, não serão vencidos em tempo algum' e sim poderáõ
ser aforados em lotações, com a obrigação cIo foreiro conservar
a terça parte das mattas virgens para madeiras.

Art. 55. Os rendimentos provenientes dos terrenos assim con
cedidos por espaço de 40 annos, não serão convertidos em acções
mas sómente terão applícação ao estabelecimento ue edificios,
machinas das fabricas, e ao roteamento de suas quintas. .

Art. 56. Os sacerdotes a que fôrem conferidos officíos, ou be
neficio ecclesiastico, não entraráõ em exercicio' sem que se mostrem
possuidores ele ~ a 120 acções !ta industria fabril.

Art. 57. A construcção, equipamento e costeamento das fabri
cas poderá ser imcumbido a empresarios particulares, ou asso
ciados, sobre certas e determinadas condições.

Este projecto, se fôr approvado, talvez no começo da sua exe
cução encontre alguma resistencia, mas essa resistencia será den
tro em pOl1CO tempo abafada pelo brio e pundonor nac.ior :; as
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classes elevadas por sua hone tidade e patriotismo supportaráõ
os onu da contribuição, e com a protecção das classes elevadas
triumphará a no sa industria fabril de todo o tropeços. Os
mesmo e trangeiros, durante a sua residencia no Brazil, por
condescendencia daráõ preferencia ás manufacturas do paiz, as~;im
para o vestuario como para os mai u o da vida.

Ora, morgadisados os fundo da industria fabril, não passará
ella por e a cri es e fatalidade que tem matado a indu iria e
prosperidade de muitas naçõe. A somma total das differentes
contribui. ões poderá subir annualmente a mais de 2 mil contos
quantia sullici ntis ima para e tabelecer e completar em ponto
grande, no e paço de 10 annos, o numero pelo menos de 50 fa
bricas, que, repartidas pelas provincias elo imperio, serviráõ de
dar vida á população, e de instrui-la e habitua-la a certos traba
lhos; e como a no sa prosperidade e deve calcular em progres
so no decurso de 100 annos poeleráõ exi til' de mil a dua mil
fabricas morgadisadas e em completo 'estado de prosperidade.

lNS'fITUIÇÃO DE MORGADIaS.

Artigo '1. 0 É permitLida em toda as provincias do imperio do
Brazil a faculdade a todos os cidadãos e estrangeiro residentes
e não residentes no imperio in tituirem nelle morgadias em be
neficio proprio do instituidor e dos seus de cendentes ou ascen
dente, e de quaesquer outros parentes, e me mo de pes oa
e tranha , isto é, não vinculadas por parentesco.

Art. 2. 0 Oin tiLuidor que tiver herdeiros neces ario só po
derá fazer a instituição de morgadio no valor proporcional da
sua terça' e tambem a instituição de morgadio em utilidade
propria não poderá exceder ao valor da terça.

Al't. 3. 0 Os moro'adios poderáõ er in tituidos por e criptura
publica de doação inter-vivos, ou por te tamento e por escriptu
1'a de doação causa morte, intervindo nella as ,solemnidades de
direito; e nem prevaleceráõ quando não fôrem feitas com toda
a olemnidades, ou da instituição resultar prejuizo de terceiros
que estejâo na razão de credores por contracto anteriore, ou
por qualquer titulo e direito.

Art. 4. 0 Os morgadios serão estabelecidos em terras, predios
rusticos e urbanos, eill apolices do governo geral ou dos provin
ciaes, em acções dos bancos e de quaesquer companhias brazi
1ei1'as, e em fabricas de industria agricola ou fabril.

ArL 5. 0 Quando por qualquer motivo ou accidente se houver
de extinguir uma empresa em que o morgadio tenha fundos,
serão estes convertidos em compra de terras, ou de outros va10-
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res daqucllcs que podem ser objecto do morgadio, como se acha
declarado no artigo antecedente, conforme a livre escolha do
morgado.

Art. 6. 0 O ascendente que tiver um só filho ou descendente,
poderá fazer a instituição na metade da herança transferivel.

Art. 7. o \. instituiçãO prima do morgadio fei ta do valor ou
bens da terça será com livre escolha do herdeiro in tituido;
seguindo- e dahi por diante a sneces ão nos primogenitos varões,
e na falta de varõe suceeder:íõ as mulhere .

Art. 8. 0 Os morgadias não poderão ser menores do valor
de 5:0008.

Art. 9. 0 O iIfstituidor poderá não ó in tituir um como muitos
morgadias em beneficio de dilTerentes pe soas, comtanto que cada
uma della goze da propriedade do morgadio em separado, e não
em conjnncto.

Art. 'lO. Os morgarlios poderáõ ser augmentados pelo encor
paramento d.e outros morgaclios doado , ou procedentes de suc
cessões hereditarias.

Art. H. Pelo falleei ento do morgado, se elle não tiver di 
posto em vida ou por morte da terça parte de seus bens allodiaes,
a terça de taes bens será encorporada ao morgadio, convertendo
se o valor dos bens moveis em compra de acções da industria
fabril, ou directamente no estabelecimento de alguma fabrica ma
nufactureira, por conta do succcssor do morgadio.

Art. '1,2. De 10 em 10 anno serão avaliados e lotados os ren
dimentos annuaes e liquido de cada morgadio, e obrigado cada
um dos enllorios a entrar annualmente com a quinta parte do
rendimentos no bane geral, ou nos filiaes da industria fabril.

Art. '13. O que não entrar com a quota taxada soffrerá a multa
de 20 % do valor da quota, a beneficio do respectivo banco, em
que a entrada se deverá verificar.

Art. 14. Para a verificação da entrada das quotas taxada , c
do valor das multas, se fará execução nos bens allodiaes do mor
gado, ou nos rendimentos que provierem de acções de quae quer
companhias, ou de apolices pertencentes ao morgadio; porém.
nunca e fará a execução nos rendimentos dos predios em que
morar o morgado, ou nos rendjmentos das empresas que admi
nistrar por sua conta.

Art. 15. Oestrangeiro que possuir'no Brazil ovalor de '100:000$
em bens morgadisados ,gozará do fôro e privilegio de cidadão
brazileiro natural, durante o tempo em que residir' no Brazil.
Porém, para que os direitos e favores da protecção do imperio se
estendão á sua -pessoa c familia nas relações externas durante a
sua a"esidencia fóra do imperio, só terá lugar no caso de obter
prévia carta de naturalísação.

Art. 16. O estrangeiro que possuir no Brazil o v310r de
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-1,UOO:000$ em bens morgaclisallos e vier residir no Brazil
gozará para si ua familia do Jôro e privilegio de cidadão
brazileiro, tleclarando eUe que quer fazer parte da as ociação
brazileira ; em tal ca '0 a protecção do imperio e estenderá a elle
em nllas relações externas, ainda me mo durante o tempo em
que 'e ausentar para fóra do imperio.

~\rl. '17. Se o ben allodiaes que ficarem por faUecimento do
pai não hegarem para a su tentação, educação e dote do filhos
,'egundo , serão elles su lentados, educados e dotados pelo ren
dimento dos bens do morgadio.

Art. 18. Para o supprimento das despezas e quotas indicadas
no artigo precedente poderáõ os irmãos em conjuncto, ou cada
um em separado, recorrer ao arbitramento do con elho defamilia.

Art. '19. Emquanto não houver lei ou regulamento patrio obre
a instituição e acrencia de taes conselhos de familia, se fará appli
cação do direito positivo e co tumeiro da nação franceza, para
os casos relatado nos artigo precedentes, e para oulros em que
o governo julgar adoptaveis e o determinar por via de regula
mentos.

Art. ~O. O morgado rrue pos uir o valor de 500:0008 em ben
morgadisados no Brazil, lhe erá conferido o tÍtu]o de barão, e
o requerer, não tendo incorrido em crimes ou execuçãe que o
governo taxar em regulamento.

ArL. 2'1. Os estrangeiros que não fôrem 1'e idente' no Brazil
erão obrigados durante a ausencia a eutrarem com um terço dos

rendimento do morgadio para a fabrica manufaclureiras do
municipio ou comarca onde fór situado o morgadio, e não h,n-eu
do-as, entraráõ com os ditos rendimentos para o banco geral, ou
para os filiaes, da industria fabril, e será permitLido ne te a o
a liberdade na escolha.

Art. 22. Quando o pai quizerem deixar os edifício ) machi
na , mas ames e mais bem1'eitoria de uma faz nda ~m morgadio
à algum filho, e o valor total exceder ao valor da terça, não erá
nuUa a instituição; porém o in tituido será obrigado a repôr ao
irmãos c co-herdeiros o excedente no prazo de 5 anno, cnjo
prazo poderá er ampliado ao dobro. Porém os irmão e mais
co-herdeiro , emquanto não fórem d.efiniti amente embols.ado
do excedente que lhe pertencer ontinuaráõ no gozo dos ben
morgadisados amo se fo sem consocio fi igual.

Art. 23. O pa.js que não (li 'puzerem por scriptllra ou testa
mento dos bens de sua ter .a, e possuirem prcdio ru ticos, terras
de agricultura e de crear ou mineirar, ou que pos uirem fabrica
de industria fabril, erá a totalidade da terça computada em tae
ben e ficará pertencendo ao primogenito, continuando a uece-

ão de taes ben sempre de primogenito em primogenito, como
se hO\lVe se d clnrada in 1illliC·ão morgadiaJ.
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,\l'l. 24. Quando falleccl' algum il'mão intcstado e não rleíxar
a, cendentes ou de cendentes regitimos ou legitilnados, a totali
dade dos bens de raiz que dei~~ar ficará pertencendo ao irmão mais
velho como instituição morgadial, mns e e irm;\o ,orá ohrigado
a repôr aos outros irm?ios ou herdeiros repl'e,enlíltivos o yalor
qne lhes hom esse de aber em taes bens; isto em 20 pl'estaf'õc::;
annuaes.

Art. ~5. Quando houverem de concorrer muitos parent.e. á
successiío de algum parente rJl,le faUecer intestaelo, e el p:cr-'l de
entre elles, por maiol'ia ab olula ele votos, aquelle que r1eyo ficar
em posse e dominio do bens de raiz' porém o .' 'ol11i<1o reporá
o excedente do valor bereditario em '10 pre taçõe <1nnllae .

E se consis1irem o ben ele raiz em fazendas, n proprielladc"
que possão sem inconveniente ser po. sllida s parndam 'nte, se
farão tanta Jotações qnantas fOrem a propriedade, e ser50 cl1as
encabeç,adas a outros tantos berdeiros crue fOrem designados pelo'
interessad s.

Art. 26. Para rI signaç,50 dos herdeiros a que devão SOl' enr;l
heç,ados os ben de raiz poderáõ os herdeiros proceder a quatro
escrutinios; no egundo escrutinio só poderáõ entrar ,eis dos
mais votados, no terceiro escrutinio poderáõ entrar qualro, e no
cruarto escrutinio só enlraráõ dous; e havendo empate a sorte
decidirá a preferencia.

Art. ~7. Para estas )otaçõe~ poderãõ o interessados ausent
interferir por via ele procuradores.

Art. 28. Se porá no interior do apartamento principal de eada
edificio, ou estabelecimento morgadial, um retahulo, em r]1lO seja
escripto o nome do instituidor do morgadio, e suaf> mais impor
tantes graduações honorificas, e o valor total do morgadio na
época ela instituição. E se irão sublocando na me ma orelem os
nome e gradua ões dos succes or's, designando- e clara e resu
midament.e o ,alar com que cada um augrnenlar o morgadio.

Art. 20. O augmento feito nos morgadias por via de compras
de bens de raiz, ou do bemfeilol'ÍG1S nelle feitas, ou de qllae rrner
outras accumulações que não provierem de beranças ou doações,
'e pelo inventario a que se proceder pelo faUecimento do f>enho
rio se "erificar que o "eu valor excede a dous quintos da somma
talaI dos rendimentos lielUidos lotados ao morgadio, será no exce
dente considerado tal augmento como aUodial, e l'eponivel aos
mais herdeiro.

Ar. SO. Todos os successore de morgadias serão obrigado
a imprimir ou Jithographar a historia dos principaes feito e ser
viços prestados ao paiz por seu antecessor, ou sejão ascedcntes
ou collateraes, devendo comprovar taes feito com certidõe que
erão cartoriadas em archivo do morgadio, e a hi toria ou necro

logia será encadernada em livros, dos C{uae haverão 111a tI'
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exemplares, um será remetlido á camara municipal, outro ao go
verno pro\incial) e dous ficaráõ na ])0.. e do successor mor
gadia!.

Art. ~H. O succe SOl' do morgadio que no decurso de cinco
annos não preencher este dever para com o publico e memoria
de seu anteces ar, será multado de 5000 a 10:000$ em beneficio
do cofre municipal ('lj.

,\ rt. Sg. Quando o morgado não dispuzer por escriptma ou
testamento ela terç.a rle seus bens aUodiaes, o valor de taes bens
'erá convertido em augmento do morgadio.

Porém se o morgadio exceder ao valor da 4,000:000" a terça
de taes hens será convertida em morgadio ao segullclo filho varão.

Art.· ;3;'3. Os ben dos e trangelros que con ervarem domicilio
no Drazil por espaço de '10 almas sem interrupção, e por faUeci
menta não deixarem herdeiros as endentes, ou descendentes legi
timo' ou legitimados, ~crão taes bens tran ferido a seus succes
sares instituído, ou não in tituidos, com a clausula e condição
morgadiaC sempre que o testado ou intestado clara e terminan
temente não declarar o contrario em testamento ou escriptura
publica.

Art. 34. Para a declaração de que faz menção o artigo antece
dente, não é preciso que o estrangeiro na escriptura nomêe her
deiros, bastará que declare que seus bens serão transferidos sem
a clausula e condição morgadial. Porém) se depois da e~criptura

fizer testamento, e nâo repetir a mesma declaração, a instituição
e entenderú 'er feita em morgadio.

Art. 35. Toda a successão de cidadão brazileiro, que provier
de instituição, ou de halJiiitacão, se entenderá morgadia], 'empre
que não houver declaração em contrario e que a quota de cada
herde.iro fór do valor de 5:000$000. E se não chegar a esse valor
a tercinha dos bens, será convertida em acções da industria fabril,
e taes acções serão mOIgadisadas em perpetuo.

Este pl'Ojecto não clever~1 ser taxado de eluro e vioJento em suas
di posições, porqne os cidadãos e estrangeiros residentes no BJ'a
zil que nâo f6rem apaniguados de semelhante instituição, poderáõ
tomar a cautela de declarar por escriptura ou por te tamento
que os seus bens sejão trasferidos segundo o direito que rege a
successões alloc1iaes, e se não usarem da cautella facultada, se
deITe colligir que são sectarios e apaoigllaelos ela instituição mor
gadial. O homem estende o seu amor não ·ó á pessoa' que
lbe são conjunctas por qualquer vinculo, porém até tis propria '
cousas inanimadas: elle desejará que seu patl'imonio não .e lli-

(1) Com esta providencia se colb.erilõ informações exactas sobrc a genealogia de cada
J'amilia, e além ài~o laes livros sel'viráõ de grande ·uxilio para a b.islol'la em lUuito' (le
seus l'a1'10S, e mesmo servirú este meio de tlespCi'lar o brio c heroismo ria t'amilias.



YAlUADO JNTEfI E 'SE

lacere depoi de sua morte, e sim que augmente e pro per
quanto f6r pos ivol, para conset:\;ação da ua memoria.

Ora, o interes e individual deve subordinar-se ao intere se da
sociedade . e por isso mesmo convem mudar-se pouco a pouco
entre nós o pernicioso methodo e ordom das suece sões.

As vantagens d~sta instituição se compenilião nas egninte :
1', a de attrabir para o paiz capitaes de estrangeiros frue viraõ
premunir a si e a seu descendente contra a penuria que pócIe
provir da prodigalidade, do infortunio e da inageslão de seus
negocios; ~", a de diminuir a evasão dos capitae desses estran
geiros, que· pela mór parte vêm adquirir fortuna no nosso paiz,
portanto é bem que em indemnisação e remuneraçQo da hospita
lidade e coadjuvação que encontrão no paiz, enraizem todo o seu
patrimonio sempre que não declararem o contrario. Seus parent s
não serão privados da herança de seus bens; elies a virúõ gozar
no Brazil, ou lá de longe gozaráõ os rendimentos annuaes de tae
bens, sobre a administração dos quaes poderáõ prover adequa
damente; a 3" vantagem consiste em eviLar a mina do estabe
lecimento formados pelo testado ou intestado; a 4" vant;)gem
consiste em garantir-se ao Estado numero sufIiciente de cidadãos
abastados para o desempenho do encal'gos pnblicos. A 5" van
tagem consiste em que cada morgadio servirá naturalmente ele
centro de ordem, de moralidade e de civilisação relativamente ao
circulo ela população e do territorio em que estiver collocado;
porque o morgado, por via da abastança de seus bens e da aspi
ração ás honras, procurará educar e instrnir bem a todos os seus
filhos e descendentes.

Estas vantagens, que se podem subdividir em maior numero
hem merecem a pena de se lhes sacrificar os chimericos benefi
cios ela iguall1ade na divisão dos bens.

Exagera-se no Brazil a falta de braços; exagera-se a falta de
via& de conducção; exagera-se a necessidade de augmentar a ex
portação e importação) e á estas causas se attribu6 o de:t1oreci
mento da agricultura, e que o progresso da riqueza nacional
não seja ao par elo gráo desejavel; mas em grande parte se col
loca como causa aquillo que só é elfeito, que é um symp.toma úlU
pbenomeno flue resulta do complexo de muitas causas.
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m poro collo ado na c.oncliçõe fi ql1e nos a hamos não po
derá, enão no decurso de muitos seculos, ter trada e ria
de communicação em numero e qualidade que pos a ter in11uen
cia e[ficaz para melhorar em geral a indu tria agrícola do palz,
e f~vorecer a commer ia1, de aggravando-a dos pe ados encargos
de fretes: ora, tudo que por emquanto se póde fazer, como já
di e, é d mero beneficio em favor de algumas localidades; e
caberá a respeito de taes melhoramentos aquelJe dilo popular:
l1'abalha o feio pam o bonito comer: 'ím, porque essas estrada
erão realisadas com a rificios de contribuição daquelles (rUe

não compartilhão do ben ncío, e nem as im em rela ão á loca
lidade favorecida, a agri altura marchará rapidamente para eu
110re cimento tanto quanto fôr pos i\e1 e meios directo' e indi
recto não e empregar para apartar o agricultores de eu
habito rotineiros e dela tadore da uberdade do 010, e das ri
quezas a cumulada pela mão da natmeza, j to é, das matta ,
que ão em i me ma um grande tbesouro.

No moral e no physico quem corre cança, gasta os verdadei
ro elementos da vida, é i to que tem acontecido em relação aos
nos os agricul10re ; querem elies muito produzir, e para aug
mental' a colheita do presente a riftcão a olbeila do futuro, e
não attendem ao que devem legar á geração vindoma: ora, para
obviar- e est s male rotineiros é com e tradas que se o !la de
con eguir?! Por certo QllC não; é di tribuindo como já di se,
instrumento de lavoma, memoriae e por via da impren a, elc.;
procurar illu traI', cimentar entre eltes os sentimentos do patrio
tismo, os sentimentos da paternidade para que plantem de modo
que venhão a colller dohrado na velhice plantem de modo que
os filh.os venbão a colher: ó isto que fizerão os no sos antepassa
dos? Eisto o que fizemos, e o que continuamos a fazer? Por certo
que não; temos procedido, e continuamo a proceder com im
previdencia, ejá principiamos a sentir o tristis imo efT iLo dessa
imprevidencia: oxalá elIa não progrida!

Mas, como não ha de progredir e desgraç.adamente e açula
pela impren a, e por todos O' meios e" a fome canina ele muito
ter que exportar e de muito importar?! Quando todo o cuidado
ele um governo pmdente, e de uma ciencia economica bem e 
clarecida deve consi til' em açular a prodl1cçãO, que tenda ao
abastecimento das necessidades internas, e principa:lmente das
alimentícia:, emfim a genera1i 'ar a producção dos generos agri
colas e manufactureiro por moelo que se augmente quanto fôl'
pos ivel o gráo ele independencia no recursos de que uma nação
tem mister para satisfa ão de suas necessidades: o verdadeiro
commercio que concorre para e treitar a ligas de um povo en
tre si, o commercio Cf11e favorece e ele envolve todo os germens
da produ 'ção, e (Iue acarreta o engrandecimento nacional sem o
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perigo de esbarrar nos escolhos (1 ':::C:::';.::'; economica, des a
. ciencia applicada em seu concreto d é, na suas relações com
merciaes, industriosas e fin311cciras de um paiz: - o comme!' io
digo, que a arreta este resultado, isto é, que concorre para des
envolver touos os gennens da producção, da riqueza nacional,
do augmento da população e da estreita liga e união dos cida
dàos entre i, é o commer io qu se faz com os productos uo
proprio paiz, e de habitantes a habitantes.

O sr tema de produzir para comprar, Q systema de encaminhar
para l:k te ou para 'aquelle ramo Il'ivativo de producção, é quasi
sempre pernicioso, ou pelo menos muito perigoso; porcfUe o
augmento de uma procluc.ão acarreta o definllamento de outras
muitas producções, e outro muitos ·germen da riqueza e en
grandecimento nacional, cujos germens não cleverião se deL'\.al'
em abandono.

Os agricultores, principalmente os dos nos os litoraes se dei
xão arrebatar do orglllho e da fatuidade de muito produzir,
sem attender propriamente ~lS operaç,õe da liquidação. que é
o que deverião principalmente attend r, e ao porvir assim deUes
propelos, como de seus fJ1hos e da naç.ão: quanto não são o'
nossos agricultores, aos quacs se pMe com razão chamar gralhas,
que se enfeitão com pennas de pavão: conversai com elles e fi
cai certos crue tereis de ouvir infallivelmente a's seguintes fan
f:J.rronadas: «plantei tantos mil pés de café; colhi tantas mil ar
robas.» Se elle é engenheiro falla nDstnllhares de arrobas deassu
cal', pipas de aguardente, no numero e extensão dos eus guarteis
de cana: os agricultores de algodão, de fumo, etc., procedem
do mesmo modo perdoe-me a francrl1eza, procedem com as
mesmas fanfarronada ! Como emvista disto não ha de l1averfaHade
generos alimenticios?! Como podel'ú deixar de padecer o povo
fome e miseria, se muitos generof; deixão de ser Ciultivad s, e
necessitamos compra-los ao estrancreiro?

Grande parle elos nossos agriculLoee.' para poderem fanfarro
near com o numero da producçãO, olviclão todos aquelle m lho
ramentos que deverião fazer em seus predio para commoclida
de e abastecimento da propria familia: alguns fazendeiros nem
tem quintal; outros em vez de pasto apenas tem uns curraeszi
nhos, a que (lão o nome de pastos; nno estabelecem tapumes
duradouros para defeza das plantações: estes mellioramento
nos annos em que se as tem de realisar augmentfLo as despezas,
e diminuem a proclucção; mas a prodncção, e a receita liquida
é exuberantemente compensada nos annos subsequentes: o fazen
€leiro que tiver] oa horta, bom pomar, machinas, edificios, aqne
dnctos, pastagens, poderá trazer a sua escravatura e famuJo
mai fartos e contentes; a mortalidade ha de climinuil', e o nu
mero dos nascimentos augmentar: portanto a veJ'dad~l'él ecano-
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mia rural fi relação aos ioter'. e' do agri ultor do paiz,
não con iste em elevar a quantidade de ial ou tal pl'Oclucto ;
porém em equilibrar a prodll rüe em ar 113m a ati.: faz 'r am
piam nte as neces idade ela familia do aOTicultol', ao ommo
dos p . oaes,:í neces-idade e commodo elo paiz; ela falta de
. ystema e ordem, da falta de applicarão <los verdadeiro.: prin
c.ipio 'onomico" é que re ulta prin ipiar- e a sentir hoje falta
de Yi," re e por isso está- e a xagerar a falta lIe braço'; c 'e
Dão .e orientar ao agri ultores oure os .eus verdadeiros iute
res es, obre os iniere ses e nece idade do paiz, a falta para o
futuro 11a ele er muito mai en iI' I muito mais irremediavel.

m fazendeiro qu tiver grande pomar poderá contar melhor
r.om a con. tan ia e atisfação los colonos qu admittir em sua
fazenda, porque e tes a barúü nella regalia para suavi ar as
saudades do paiz natal, e para supprimenlQ da pr cisõe ela
vida; con\'(~m aos fazendeiros, que quizercm admittir olonos ll1
suas fazenda, plantar variadas verduras legumes, raizs o co
rc:lCS não sca sear alimentação as im aos coJonos, como aos
seu' c cravos: convém abastecer suas fazendas com a r.riac5o d
r.abra·, carneiros e porcos, para que haja abundancia do carnc~'
fre ca' sem aynltado di pendia; o com e ta proúd 'n 'ia e
cautellas se manlerá o contentamenlo, (IUe é a alma do trabalho,
e 'e evilarú a span ão e intensidaüe das . nformidades: [as
vantag ns compensão por certo xuberantemente todos os sacl'i
fiei o do avanros que são mister.

Ora 11m fazendeiro que diz: coihi tantas arrobas de caP, ou de
outro qualqu"r producto, póde bem ilJudir aos papalvo.:; porém
o homem entenclielo não fará o cal ul0 elo r ndimento de se faz(;Q
d iro pelo que elle colheu, ma pelo qu 11 e ficou cl Uquido:
qnem "enele dez e compra dez ignal é que nada accumula, e
n st ca o pod 'mos dizer que e tá o Brazil.

O governos das nações não deixão no eu tanto ou quanlo
d e mostrarem afI'ectaelos do me mo orgulho. fatuidade e er
roneo calculo de quererem medir a pro::.peridad da nação, e
eu enriflue imento por esse moyimento maritimo ele expor

tavão e de importação, i to fi parte, porque a arrecadação
alfandegaI ó mai facil, porqne avulta e porque estend '. a e~phel'a

numerica do empregados, e de uma lientela depend nl como
seja elo me mos negociantes, que tem genero a cl spa har,
quer de exportação quer de impol'tação: ]Jl'ocurâo por b'o o
governos encaminhar a opiniUo publica para dar pr ·j'ol'encia ao
productos de exportação; e 'om i to fazem ?Tandes maio muitas
voze ao engrandecimento e prosperidade nacional, qu dependo
muito mai rla producção alimenti ia, elo quilibrio emum da
variada pl'odl1cções, porqne ellas concorrem para o augmento
di) pO~)Lllaç,ão o para o eu abasteciment e felicidade.



o augmento dos pl'oductos pl'oprios para a exportação sem at
tender-se ao equUibrio das outTaS producções acarreta indeclina
velmente essa perni.cio a tendencia de importar o superfiuo, e
até o permeio o; porque para facilitar- e a exportação é indis
pensavel admittir-se e am}Jliar-se as transacções da importação
que muitas vezes concOl'l'e para matar ramos da industria agrí
cola, da indu tria fabril, e para dessecar a hone tidade e mora
lidade da população' e portanto nào nos devemos admirar de
que tão rapidamente abandona semos a parcimonia dos nosso
antepassados, para esposarmos esse luxo asiaLico, esses disper
dieios, essas fatuidades e frivolidade que faz com que não haja
orel.enado c[ue satisfaça aos empregados publicos: decencia é o
reclamo universal' decencia ao par da época. Fite o governo os
olhos nestas considerações para dar direcção convinhavel na pro
ducção elo pajz; é preciso considerar-se as cousas, não só
!las consecll1encias clirectas, porém mais que tudo nos resultados
latentes e indirectos: lembre-se o governo qual foi a causa prin
cipal da cruéda do imperio romano.

Se ao menos o commercio maritimo fosse feito pela marinha
nacional, haveria uma compensação de se augmentar os produc
tos de expQrtação e de importação; porque a mar.inha mercante
augmenta a mFlrinha bellica, dá força e importancia i nação que
as pos ue; porém nós que fazemos nossa exportação e importa
ção em vasos estrangeiros) necessitamos proceder com mais ten
to, e acoroçoarmos mais a producçãO do consumo interno, que
a producção exportatil; precisamos mais favorecer a industria
manufactur ira do que o commercio de importação: a diminui
ção da reuela tIas alfandegas poderá ser substituida por outras
imposições; 'e ampliará o commercio interno com a troca de
productos, por prod:u tos; não haverá escas ez de viveres, e se
ampliará ramos de trabalho para todo ; a população ba de cres
cer, e a emigração augmentar.

Eis a razão porqne eu digo qne no Brazil se exagera a falta de
braços, e e exagera a falta devias de conclucção; o que ha é pes
'ima clistribuição de braços; é pessima direcção da proclucção
e do commercio. Grande responsabilidade pesa sobre o governo
a conCar-se desde a nossa emancilJaçâo politica, em ter deL~ado

tudo correi' a esmo, e me mo excitar e incitar o povo a co tumar
se a necessidad . imaginarias, a necessidades perniciosas ao en
lTI'andecimento nacional.

Anecessidade de exportar ampliou a importação, e esta matou
m.llitas das proclncções que tinhamos durante os tempo coloniaes.

l'Ião poderá o go crno conseguir de algW1s ahastado fazen
deiros dos litoraes que por patriotismo e mesmo por interesse
pJ'oprio deixe.m de er agricultores, e .. e tornem manufacturei
ro"? A lnglalel'i'a com rfLlinhentos mil manufactllreiros ~llppre
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< mundo inteiro om S1i3S maml facturas: e nós não poJeremos
c m vantagem tamJ em cUstrahir da agriculLura do café algo
dão, C;lJla ,tc. etc., cem a Ullzentos mil. bnlços para supprirmos
a nocc '::;iclac1es d 011 umo do raiz, e ampliarmos o nosso oom
mercio com os E:stados vizinhos? I

lli. se cu qllD ha má di tribuição de braços, isto não ó pel.a
direoção dada ;\ agricultura em cultivar proêluctos sem attender
,e ao cU.Hivo ele outros CJlH} são necessario para o consumo
interno do paiz, como tambem porque os nos os povoados são
em maior nLUllcro do que reclo.mavão as necessidades dos habi
tantes do campo; e não sendo as nossas povoação' manufactu
reir;) e 'im ommer iantes, resulta necessariamente ficarem
mllito_' lJrl.(;oS ociosos; ora, as no sas povoar;ôe forão peja mór
rarte stabelc idas a 'mo, e 'em o menor crit rio em rela.ão
Ú. no o ..:idade. e ao flor scimento dos povoados; porque em
um;] boa parte delJas não se attendeu á falta de aguada, : ne
nll11ma povoação se deveria estabelecer sem haver aguada que
cobri se toclo o povoado para f rtilisar o terreno, facilitar a edi
ti arão e reellifjcação cle obras, e occorrer aos demais mIsteres da
s rridão publica e particular; nos arruamento se L1eu e continúa
~l fIar a mesma falta de criteria, poreme se leve letalharparacada
rua e para cada casa um ambito de terreno, c[ue possão as asas
ficar Cm di tancia de prevenir os accidente de que o incendio e
comD1Unic[1ie de umas para ollW'as, i to é, terem pelo meno a inLer
valação ue duas braras de cada lado; conterem terreno grande
para não se amontoar materias recaes, tão nocivas nas entlemias
e pidemias e pa!'a cru haja es a agricultura de quilltaes que
lanto sll:lvisa a nece idade alimentícias da população e ati 
fazem outras inrlicarões lJygienicas e de recreio; portanto, nas
povoaçüe', principalmente do interior, se deveria attender a estas
circumstallcia, embora esse oTande alastramento elo povoado
faça pel'clel' parte ela belJeza e anima.âo que re uUa do cerramen
to das asas e habitantes: a vantagens são por certo em malar
nUIItero e ele maior alcance' infelizmente crua i todas as povoações
'50 estabelecidas em tenenos doarlos para patrimonio das igrejas
e os doador s qilasi sempre escolhião o terreno Jllai estereis
da fazenda para neUes e edificarem a igrejas, e se formar o
povoa lo; stas causas, e outras por mim já apontadas, são a
qne concorrem para a e cas ez de viveres e diminuição da pro 
peridade material do inlperio; a estas causas veio accumular-se
uma lei que tem de er muito fatal ao paiz: faUo do regimento
elas cnstas, condignis imo irmão da lei da reforma judiciaria; e
por isso não pos o eximir-me ele enunciar o meu juizo obre esse
l' gimcnto.

Ocommercio externo não é uma necessidade tão ineleclinavel,
L-o i1l11101'talllo para o 13l'azil como se fino'u, o territorio do impc~
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rio tão variadis imo em clima e cm producções, o que neces i(f1
é ampliar esse commel'cio de lllCU'í iduo a indiyiduo, de l?ovoação
a povoaç.ão) de provincia a pl'ovincia: as verdadeiras necessida
des elo povo são as necessiuades da barriga, as neces idades de
commodos edificios em que habitem, de tapume para dere:>a
das lavouras, de ditas para pastagem elas criações, oe pomares
para abastecimento de fructos) de machinas para redllcção dos
cereaes a pão, de ditas para facilitar a consLrucção (le ed.ificio .
as operações da agricultura e das artes: independentemente das
manufacturas estrangeiras e das suas golosinas, poderemos Yiyer
e acelerar nas vias do engrandecjmento nacional; porém os que'
lêrem este meu artigo não entendão que eu sou sectario da politi
ca do Japão; eu só censuro a exageração que sefaz da necessidad)
de ampliar o commercio e de elevar a exportação; o que eu quero·
é que o· governo volte as vistas, principalmente para el ,ar a
producção interna dos generos destinados ao consumo do impc
I"io, e que tudo aquillo que pudermos produzir prodL'lzamos.

E' por isso que repu to de mais vantagem para o paiz a Hstri
buição de instrumentos de lavoura que a abertura de e tradas,
uesobstrnção de rios, etc., etc.

Li lUD artigo no JO?'l1ctl elo CO?n?nenio em que um fazendeiro
expôz que por não ter aguada em sua fazenda aguenL:wa trabalho
e despezas enormes, e que estabelecêra um machinisIllo mo,ido
por vapor, e que cbm a de peza de um carro de lenha por dia
fazia trabalhar moinho de moer milho, pillões, engenho ele serra
e ventilador de café, e que tudo se fazia com grande vantagem
do trabalho (seria meu gosto citar o nome desse patriotico fazeIl
deiro, porém por minhas circumstancias me é muito difrJcil des
cobrir o Jomal em que vem a exposiçãO que faz, com o fim de
excitar a que sigão o seu exemplo) ; se no littoral, apezar ela abas
tança dos fazendeiros a introducção ele certos melhoramentos se
opera tão vagarosamente, ' como no centro do imperio se quer
tudo deixar' por conla uos particulares, sem que eltes tenbão
a menor noção e pos ibj]jdade de realisar taes melboramenLos? I

A limpa de alguns regos fica em cada anno em luais ele ~OO$

e 300$ com a orça de jornaes a 3~O rs. ; portanto em muitos lu
gares conviria para o movimento ele machinas preferir-se o em
pI'ego do vapor, e aLé por ser de m:lÍ01' limpeza, e talvez menos
susceptivel de arrujnamen to elas machinas; mas é preciso que o
governo se ponha, r,omo jil clisSfl, á te ta ele taes meH'loramenLos;
que dote a certos povoados com todo aquelle complemento de
machinas, que possão ser movidas simultaneamente pela acção de
uma só fornalha, para que essas machinas sirvão de normaes e
se estenda o seu uso por todo o paiz.' .

Estas despezas são economicas, e serão mais rendosas do que
as mesmas ele via>l ferreas; 20 a 30:000$ serão mais qu' bas-
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tardes para completar o dote e enxoval de uma vil1a; o povo
ncontrarú facilidade nos recLU"OS de llbsistencia e de habitação

e reproduzirá e panto amente, e o the~ouro serú reembolsado
com u nra dos acrificio de avanço.

Niu.Ies mo.oaes e mateloiaes (lue o luxo
nos tenl acs"I"etaflo.

Diremos ainda alguma cou a sobre o luxo que alguns suslen
tão, que elle anima e excita o traba!ILO, e põe em movimento o
capitae . e que por isso é crendor e concorre para o augmento
da riclueza e ela pro, peridade nacional.

Que a pes oa . que morão em patles serrado de população,
e e cas O' de terrenos para agricultura, e deixem fa cinar pelo
aspecto ou con ideração de verem centenares e milheiros de ha
bitantes de taes paizes mirrauos de fome e de miseria, por não
acharem occupação a seus braços, algum tanto desculpavel se
torna sua fascinada e erronea opinião, de que o luxo é creador,
porque reparte o trabalho pelo povo, e ampliando as necessida
des de cada individLlO, o excita e concita ao trabalho; mas, para
e conhecer a falsidade desta opinião e suas perniciosas con e

qnencias, basta attender- e que as nece sidades imaginarias, as
nece idades ficticias tomão no seu tanto ou cfuanto maior vulto,
maior ascendencia que a necessidades l'cacs, e que a sati far·ão
destas é sacrificada á ati fação daquella . e a sim muitos '
ubmettem a uma parca alimentarão e de má qualidade e im

põe a sua família todas as privarües, s· para o lelltar no pulJlic
com a chamada decencia ou luxo; e di'1o re'ulta direta ou indi
rectamente a expansão de enfermidades e lia mortaHdade: qua i
sempre as appar>ncias são eng:::nauoras; se chegamos a cu,a de
um fazendeiro, em vez de aqnilatar a felicidade de seu e 'cravo,'
e famulos p la profusão de na n esa, pelo luxo de seus movei ,
vestual'ios, etc.; póde-se logo coUigil' sem medo de errar, que
grande mis ria reina entre eu~ c cravo, e que a ac\ministra .. ão
dessa fazenda seria muito mais rel1llosa, muito mais equitativa
se ali não reinasse o luxo em profusão; porque elle di ·trae a
attenção de grande parte do membros da familia, que deveria
ser occupa la em objectos de utilidade real: notai o tempo qne
perde aquelle que tem de e ataviar com ricas galas; notai a li
geireza com que se vest aquelle outro, qLle só traja v tU:ll'Ío'
ingello : quem calça meia de seda, om autel1a examina o lu-
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gar em que tem ue pôr o pé' o me mo homem qu por índole,
haJ)itos é a osLumado ao trabalho CJu:1l1clo e, l:i melhor trajado,
no não procura POU] ar tanto a, ua força, como cauteUal' l'

poopar a sua r011pa e pois o tempo e o trabalho, 50 o, elemen
tos da ri lueza, consitIerada em l' lacão ao proJll'io inclivicl lia o
luxo esLerelisa, ou p lo menos embota o lia, e entorpece o, dou.'
instnuuenLos os dons 'jomento da rirJl1eZa a sal)er: tempo r,
1rabalho.

A mai cEs o, a acumularão de blpitao germina no individllo
quo o ac umuJon a (,uo insaciayel ele nOl'a accuffi1llaciie,: C) por
i~EO bem dlsse um do no, os insigne, moralista : de cem J,{allos
que {ánna o 1'ico, 1Wl'cnla e n01'e St/O de gCln!zw' dill!teiro: 1[1lC'1ll
tem gosto pelo lu.- os noventa e nov 111ano do, c m que fórma
serão elo, meio, que 11a de emprcgar para uJ1Prir a ' tIe peza, :
mas d dez ineliYiduo' que por casllíllidade fortuila choP,'-o a
adquirir somma ele capitae , com que 110ssão manobrar empl' 
sas, podemos estar certos de que em oito e operal':'l llma com
pleta metamorpho e; em yez elos 110VO: capila s adquiridos irem
dar fomento ao laxo, e a tenel ncia,' da frivolidades, e'::8.' ca
piLae adquirido lhes hão de impôr frei ; c, 'es ugeito, clistra
hidos e ociosos se tornaraõ repentinamento trabalhadores c eco
110IDico . porque então se lhes abrem as porta ela l)eran~a d
virem a er ri os, e aguardão para essa época a SalU:lrâ da
qu lla tendencias e inclinações de que se despendem c d rlue
para assim dizer, se collocão em armi licio' fazem como 05 gul'l'
reiro , que melem a espada na bainha com a e peranç-a de 1'-1
zerem el na uso em opporLuna occa ião; porém 'om o prolonga
mento da paz se extenuão ou extinguem os ardores beIlicrr 1)01'
e a ubstituição de outros sentimentos, de outras occllpaeàes
oppo las' e assim aCfuelle que ra ocio~o, e dispercliraLlo, por
que não tinha capiLa s para manobrar uma empn: 'a por ua con
ta; porque não tinha slúTiciento resignarão e e P'rança de ae u
mular ~obras de eus pequeno redilo, achando-~e repentina
mente com capiLaes, ainda que fonue de ante-mão o plano de
voltar a seu antigo habito, quando chegar a erlo gr;w de
riqu za: eomtudo, fjuando elle attinge a e se grilo, já se t m
por tal fôrma enr<::izado com os habitas elo trabalho e da econo
mia, que nunca mais oItará rerleas ao luxo, a Llistracção o a
oL:Íosidade: con eguiuelo a ricIlleza oJle e man lerá cm um JUSLO
meio ermo.

Ora, a s 'gwlda consideração, que nos comence de ser errada
a opiniITo C}ue formão do luxo aquelJes mesmos qu tomão por
ba'e a popularão de Paris, ou de Londres, é que os capitae t fi
mTIa tendencia a maior circu.larão nas mãos do que e e qniv~o

a ustenlarão do luxo, do c[oe darluelJcs que gostão ostenl:1I' o
luxo; p rque c:le: flUO não 1'ec1l1pl'C'gão o SOU' apilacs r'pro~
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duti"anl ale, precUl0 emprc tCI' cm caixa lJll1 maior funuo ue
resen'a para oceorr I' a' ev ·ntualidadc., em (1110 ,8 pos.ão acbar
collocado!'\.

Alúm di so, e o 'apila('~ consagTa(10. ao lllXO el:io emprep:o
ao braços os es capitae 'e não tive som lal tle tino n10 fica
rião p rpectuam nle ellfel'l'olha lo' ll:l' burra.: elIe harifil lo
procurar uma circlllaçfo maL uLiI ao pajz e mai: mor~lIi 'adora:
a ODl[H'e'a. tle estrauas. canac des ecamento .le pantano., ni
wlam nlO da monlal1has l'o<eamcnlo das 1erras, at . formari:ío
o' Llifler nte' aJ"o , para onr] se on aminharüio os apilaes: os
campos e lorna rião ma aba locido::> de população, de eÚril.' oue
pomares; a cidade de pejarião I,ara fóra de sou seio o xce 80
da população; não se ntl'etenuo braço na pro(luc ão Llo luxo,
esse braço oriITo occupado em le\'ar a producção agrícola e
por COD cguinl em abastecer o poro elos generos nece 'ario':
na ca ~:lS dos gran(les os ye Iual'io de lux:o são qua i empre
consumidos pela trara, pelo mMo, emfim p los e. trago do tem
po; um lerço enão metade <1os ohj tos não e tira d lles todo
aqul'lIc 11;;0 que e poderia lirar, amo e lira do vesluario e
n yis de medíocre valor, O" quacs tranzltão de m1io cm mITo alô
d lodo se cOl\sumirem; é pai. a COl! icl ração exposta uma das
qu . póde as ignar contra o luxo.

Se o lux:o [o e criador, seO'ue- e, qu o ugcilO' ou familias
qu a elle se dão, el'ião mai' applicaclos ao trabalbo mais de-
pl'0 sa. e nriquc eri5o: porém a xperiencia mo tra o onlTario
e OlTI}1rova qne os 11 m n., qlle não s dão aolm'o são mai:
efjllilaliyo no 111 primento rIa neces idades ue seu e.:nravo c
famulos: o mpregado publico que abstem do luxo est~l mai
a coberto da tcntarões contra sua IJOnra, e póde o E. tado lTIai~

contar c ma en rgia e pontna liuad no cumprimento d s us de
vere; ·mfim a riqueza pnblica, a parlicular (' fórma das aCCll
mularões rIo apl'or ilamento do temp do trabalho: em nenhuma
nação sobrão I raro; dirigir o c pirito publico, encaminhar o
1ral alho p:lra o qu é mai' n ces l1J'io . mais ulil fazer que
o lruballto se torne m<.Ú proullcLivo é o que devem fazer o"
governos illostrados e pall'iolicos, por Yia de tmIa boa combi
n<lGão de lei', . por YÜl L10 exemplo.

O enfactuarlo que amão o luxo os fraco crue se LI ixão a1'1'e
lJ'lta1' pela torr nle· (1:1 épo a nas d 'culpas e no' elogi que
prestão em favor do lLL"\.O, prococl 111 omo os ébrios Das rnôe'
C[llC e t.e elITo sobre uso das hebida . espirituosa;;; não ha Yir
tude que se lhes não attribua; eUas são um para 10do contra as
enfermi.clades da corpo e rIa alma c contra as inclemclJ 'ia das
c laoô : não 'e pó le negar qu o lux con 01'1' para o ,u 011
yolvim nlo e aperfeiçoamenlo ela arte::, ao poro pois enlre O'

quac' a induslria [abril está adiantada' flLle d lia tirão ayultada



Y.\.lll.\DO J;\TERE E'

sJ)bl'a para manter um granJe commercio de exportano . a es es
'Convil'ú faz r o uso dcss upuril1co da moralitlaJe, para que com
o propl'io cxemplo POS:;;IO pôr o mais povo a contrilJuirão:
ma o gorerno de um paiz novo, em que as artes stüo quasi
'm c,lado ncgath'o, em que a agTiclllLlll'a se acha em atra o em

qne todos chamão e reclamão braços para roteamento das tcr
ras; em vez ele pôr freio ao luxo, e porear seu desenvolvimento
é oncorrel' para o atra o da ~ arte na, cent e de todo o·
germens ela pro::>periclade matcrial, e ela pro~pcridade moral; é
descmolvcl' na adolescente infancia a mesma nece sidades, ha
hiLos e depravarõcs do' velho e do' adulto : grande partido se
poderia tirar ua imprensa; as Sl:l/)veneões occulLas do governo
farião (rUe a impren a se tornasse unisona, e que encaminha e a
opinião publica para adoptar a e onomiae implicidade em todos
os uso e co~tumC' m toda~ as de, peza , e então o produc
to: nacionaes . erião pref rielo ú artes, i to é, fabricas; re e
berião um graude impulso; dcntro cm pouco com a venda dos
nossos produ ·tos agricolas allquiririamos capitaes CJuc no
~)Qrião indep nrlentc dos apitaes strangeiro, e a sós con e
guiriamos rcali'ar e sas multiplicadas empre a' de meUlOra
mentos matcriaes, de que tanto nece sitamos: o hL\.O e tá ao
pa.r da embriaguez, e da turbulencia politica' O' que não perten
cem ú ceita dos partidos sào el ~clenhac1os, odiado e persegui
dos; é com rara excepçfío que um ou outro sugeito leva em conta
as virtudes pe soaes daquelles que não pertencem ao seu gre
mio: comparo o luxo com a embriaguez e imultaneamente com
a turbulenci:l, a aber: - com a embriaguez em relação aos re-
uJtados que cne acarreta ao proprio indiviJuo e a na familia·

com a turbulencia porque é ~omo uma onda, que tudo arrebata,
que ohriga com o deselem, com o sarca mo, com o ridiculo, obri
mais ou menos a lhe renderem culto, e a pagarem pe adas feu
dos ó em beneficio do estrangeiro, que apezar das franquias que
externa, ou internamente lhe suo con edidas, não nos outorg30
uma mediocre il1demnisarão ele admittir os nossos productos
com igual porcentagem acl val01'C1n.

Sustentar que o l[L\'o e-xcita o trabalho seria provar que a ocio-
idade se abriga nos campos, e a actividade, energia, moralidade,

abastança e ric[Ueza são apan:lgios inseparav is dos habitantes
das grandes cidades; porém a observação mostra o contrario,
a par do luxo e da prodigalidade de alguns centenares, milheiros
ele habitantes soffrem fome com todos os mais acces orios da
miseria e da depravação dos costume ; esse bailes, esses diver
timentos ruidosos, ostentando os prazeres na face, recbeião o
cofre do coração com todos os sentimentos deprementes : as des
pezas publicas e particulares que se fazem com a ostentação do
luxo, de orgias e de divertimentos mesmo em relação ao ricos,
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':-tá a distribuição ou compartilhamento do prazere na raziio
dos jocros das loterias: <lou terços perdem, do terço restante
quasi lodos sahem ao par do ::;acrificio, poucos são o premiados
com a ompen ação de verdadeiro prazer' entretanto a quasi to
talidade do povo im eja, resente e se mag6a de não pocler entrar
nesse jogo de prazeres, em que ha mai probabilidade de perda
qne de ganho' porém poucos são os que coufe ão a perdas
directas e indirectas que experimentão, e i to concorre para en
treter o. pezares e azedumes do povo' portanto n~o me admira
de que na grandes povoações os pobres ou poviJéo odeie os
ricos, e que con pirem de conLinuo contra as bolsas na e perança
de e collocarem na posição de aborear esses prazeres que a
fantazia lhes pinta como ublime como prazere do ultimo toque.

a Imo augmentando a nece idade extenúa o' recur o , e
por i o diminue e mesmo ob eca os sentimentos ela genero ielade
e da caridade: comparai a generosi<lade e aridade dos bomen
das povoaçõe em que o lux:o floresce com o homem do campo
ou ele peqnenos povoados no paraJelJo da fortuna, conhecereis a
enorme difIerença que vai da beneficencia de um á beneficencia
tle outl'O ; e por isso é regra qua i geral (principalmente no Brazil)
o pobre dos ampo idolatrarem o rico do lugar e o pobre
das grandes cidades odiarem ou ~erem indifferente para os ricos,
aos quae só re peíLão por temor não por amor.

Quando faHo do luxo compr henelo o comi)lexo de todas a
profusões e requintes das neceRsidades e cli~pcndio . ora se o
lm.o enriqueccsse, se o luxo repartisse trabaUJo com igualdade
para manutenca do habitantes, na grandc' cidades a pobreza e
a mi cria a\ultaria m no que na pequena villas, aldêa e cam
pos, porém a observação mostra o contrario: na grandes povoa
c,oes o luxo com a côrte de seu satellite roja todos o annos a
uezenas de cidadãos nas e calvadas praia da pobreza.

AnLe de concluir o já longo artigo, direi que o luxo colloca o
povo na mesma escala de um grande bando de meninos: un
estão \.ravado em briga procurando se dilacerarem, ontro
chorão, outros por imprudencia e pouca cautella olIrem quéda
e recebem contusões, e quando se termina o divertimento expe
rimentão o receio ou a inllicção do castigo . qllizera ante que
o povo braziJeil'O macaqueas e o sombrio inglezi mo que o carac
ter folgasão e ver atit do Francczes, e é este o typo que e. vai
imprimindo no caracter da naçã brazileira por falt:l ele direcção
cOJlreniente.

A' proporção que se :.mgmcnta o hL~O em uma poroação cre ce
a escalla numerica do crÍlnes da malvadez, e se torna preci o
ao goremo desenvolver maior energia, e fazer maiore de p zas
com a policia, e para i lo faça-se a comparação do que e pa 
sava n Rio 11a cincoenla anno e ~o rrue e pai' .. a hoje llpezar
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lla diff renca do grande complexo ele meio que clirecta e illCli
r cLamente tendem a prevenir repl'imjl' os rimes.

Oluxo e o wvel'l.lmentos arLifi iaes ou publico::; talvez não
c.ontem um qtlinto do fundo real, que osteotão na aparencia : o
vcr ladeiro IJrazer dimana mais das illn'as elo coraç:io que da
circumst:mcia· externa : a nntureza nutre melhor 0111 aljm"n
tos simples que com os'aduhaJos; o camponez que não é com
p]etainenle pobre experimenta maior fundo de prazer e de LU 
lracçõ's que o frequcntador dos baile e do theatros.

ltIeio unico de dcslnu"star as bal"atas
que desb"oCi 1 a can.a.

Ouando se apresenta no tel'ritorio um exercito invazor, os ha
bitantes do terrltorio aggredido nITo comiJão es e exercito parn
comer o bollo venenoso que poderia elar em prompto cabo de
lal exercito, -porém formão outro exercito para com ba.tal1Jas
geraes, parciaes, guerrilha e tiroteio fazer soffrer perdas taes
que o inipügo' e veja forçado a retirar, Dcar completamente d 1'
rotado, ou prisioneiro se é pos ive1 corlar-se-lhe a retirada. Por
taJ1to o me -mo devem praticar os fazendeiros, poi fluando fosse
1)0 siveL comrjdar as barata para o banquete mortífero, a mór
parte della não chegaria a receber as cartas de convite, e as
que recebes em talyezpreferissem a alimentaçiío natural e não a
confeccionada, ou talvez depois (los primeiros a ülcnle guiadas
I elo proprio iu tincto lla consenacão se comporta. cm om abso
lula prnden ia c absLinencia das golosinas ullcéas, isto é, trai
çoeiramente offerccidas. Ora, fluanJo mesmo fos e passivei
colloca!' Uío multipLicacl.os e repartidos bocados por todo o espaç.o
dos canaviaes, cruan lo fosse pos ivel o cheiro le taes bocados
elJegar a Llma tlistancia ([ue sprvisse rIe aviso e convite a toua a
cMlla tles' . u:mminllo in eclos, es.a alímcnla.l'io assim espa
lbadall~o occusionaria mortandad) do cães? e della não poderia
algum depl'avado fazer precioso emprego para tirar li vida a es
cr-avo , ou a outras pessoas?

De 'cabrü' um veneno que só seja mortifero para as barata e
illteimm nte innocente para os vivente, pela on erva~ão do
quaes livermos jnteresse, é descoberta lue crei0 ficará agnar
tlatla até a consumação dos seculos, a que não dista muit , se
olU1do a prophecias e progno lico dos y lhos que (levcm aber
mais fIue os moços; como son do num 1'0 tlaqTI llc , acrccli-
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tem no qne ligo: ponbão-sejustos de contas com Deo para fazerem
a viao'elll sem p l'igo de errarem o caminho que vai ter as portas
oe S. Pedro, e para o ajuste de as conta indico os meios se
guil tes: - abstenção elo luxo, de jogos, de orgias de intempe
r:mp nos prazcre ; appliquem- e ao trabalho e onomi em os
~'anllo: sem faltarem ao cumprimento do dereres da caridade
e gencrosidade para com o proximo e para com a sociedade;
ab.. tcnhão-:e fIe crimes: cllll'c-parenllwsis, ilcruem abendo
cru é crime c peccaflo desviar os dinheiros publico e não pagar
ll'ilJlllos, cle\rar emolumentos, praticar rodeio, empregar a
m ntira e outros meios al'tificiosos pal'a illuclir o proximo e san
O"rar a boLas.

O' qne procederem orno digo independentemente de reza,
.i jun , maccl'artJe , 131 ., se poráõ justo de conta com Deos, e
S. Pedro lbe não trancará as portas do Céo.

Corno r bonito e consolador para os que morrem deixar bom
patrimonio para S I' inv ntariado, edemaior consolação para os
qne entrão na po se do patrimonio inventariado? Se a geração
pras nt eguir o meu conselho bem clel)reSSa se porá na con
dicriio fIe legar boa fortuna a geração vindoura. Voltemos as ba
rata que tanto incommodão aos rs eng nheiro .

Ounico meio d L1e bastar tal praga será de oppôr contra ella
algUlI batalhões de gallinhas e de outra aves dome tica , e para
que e. tes auxiJiare procedão com efficaz nergia devem-se e ta
belce 131' junto aos c:lnaviaes galJinheiros destacados un dos outro
a distém ia e em numero propor ional a extensão dos respectivos
can3via ~, para qu os batalhões de tae auxiliare percorrão o
terreno em diITerentes direcçõc e não escape a praga as deli
gencia c cuidado de s us perseguidores.

Para melhor e as egurar d resultai"lo se cl verá oh 'ervar no
plantio dos canaviaes as cgumtcs regrai> :

'1", que cada quartel não deve ter maior largura que trüüa
braras, podendo o extensão, isto éJ o comprimento ser indefinido;
~a, que a cana seja plantada em linha horizontaes e rectas, em
regos abertos p lo arado, ou pela enxada e nelle epoderá acom
modal' maior quantidade de olhos que a do co tume, por'm
os r go devem ficar em di'taneia dobrada un dos outros e no
pl'im iro anno se póde no intervallos d terreno plantar mUho,
algodão ou mamona; S", le uns para outros quarteis de cana se
deixará um e::-pa o intermediario de dez a quinze braças em linha
recta ao declive do terreno, e este ambUo a inl deixado póde
ser oceupado por outras plantaçãe , dev ndo- e preferir aquellas
que forem menos acce iveis ao incendio. Darei agora a raz-e
ela convenien ia de le plano, são ella a eguínte: 1", para que

edifiquem o gallinlJ iro nestes e 1'a.o não occupado pela
-'ana e po ão as aves percorrerem os ([uartei, . a. ~im ela dirnita

20
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Gomo da esqucrda; ~., parü que no caso de incencljo d algllTu
quartel de cana não e communique esse incendio aos outro
quarteis; 3", porCJue, para e desabrigar as barata., e se [3 ilit:1f
a perseguição deltas será preciso fazer-se ele tempo a tempos a
limpa do palhiço da cana, e este palhiço crú conduzido e collo
cada no terreno intermediario, e ahi sel'á em prompto reduzido
a cinza ou ficar guardado para estrumeira e e houvcr 11 ce i
dade se conduzirú e e palbiço para ;:tlimcnlacâo do anima s
muarcs e cavallar s, os quaes facilmente se ae ommoL1aráli ao
seu uso molhar- e es e palhiço cm agua com algum &al para ()
tornar mai apeticivel, e menos a Ieras c rigido na 1riturarüo; 4",
para a junclura tIo palhiço s enrjr~lü o trabalhatlorc depáos,
na extremidade do ([Uaes se collocará um anel ele f 1'1'0 com
dous a quatro garfos do me mo metal; 5" se os quaTl i de cana
forem muito largos o trabalho da conducção elo pallliro se tor
nará dobrado ~ mais fatigante' 6" retirado o palhiço as bal'ata
ficaraõ sem abl'iero para si e para suas ovas; erIT por isso fa
cilmente perseguidas, e me mo serão destruida pelos pasç,al'i
nhos, por outro insectos eprincipalmente pelo temlH racs' eml1m
o rigor elo frio, do calor, da chuva, e dos ventos' t01'i13ráõ cm
clementos auxiliares para deminuir á prolificação deste 113Jllni
nhos insectos, e para consumar eu de 'lJastamento ou aT"lÍqllil
lamento; 7", com a rctirada do palbiço e e,itará o incentlio dos
canayiaes, e a dar- e incendio já não será elamnoso por falta de
combu tivel suffi iente; a cana não morrerú e talvcz po. sa em
algumas circumstancia melborar; 8', a retirada do palhiço fa
cilitará a capina, o cárte, o aproveitamento da C311a L1a ol11a
dura no acto da colheita' 9", as limpa do palhiço não exceder:'lõ
de duas por cada 3nno' 'lO', com a retiraua do palbiço .e a .c
o'urad as aye~ domc Licas 3buJldancia do alimenlaçfio c as ba-
ratas serão punida do erirne de cobiçarem as cousas albeia',
Senhore engcnhelros, ponde em pratica o' meu CaD elhos, e
lião Ó podcreis lirar livrcs des a praga que 'o inCommoda
como igualmente t reis o prazer de regalar-yos a meza quoti
dianamenle com gordas aves e tenros franguito, e poreis a
lodo o imporia üo DraziJ 113 condicr,ão de 3tisfazer diaria
m nte aquelle ele 'ejo qu' Henrique IV limitava a ambicionar
para seu subditos sómen1.e aos dominç;o ,t1esejo de que não
pôde con_eg-ui!' a sati façITo porque seria preci o que em caL1a
domingo mala sem na França mai ou menos ql1ator7.C milhõo
de ga}]jnhas, pois mais ou menos em tanto orçava o numero de
seus subditos fl'ancezes, alvo o erro de memoria, Quizeril deli
niar, i to é, pre crever as regr3s que se eleyem observar na
construcção dos gallinheiros, mas contento-me om diz r, que a
constnlcç,ão deve er. olida e caberla de telha, para quando 'e rc
petirem as planta~õE's não so tnrna-r prrr,iso o trabalho ü as de -
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pezas ue novas edUlca\iõe'; algnmastaboas com divi ões'dc barro
no interior dos gallinh iro, clarão acommoda(;ão para muitos
niuho , e c~u]a ninho poderá acommoda1' de trinta a quarenta
ovos. O e cremento. da gal1inha é appLicaVclu cortllme cle cou
rama, c é um do melhores eslmmes para os arvoredo c ho1'
tiClll tura .

.Junto aos gallinll iros sc ueverá plantar algumas arvores frll
cliferas que ...,erviráõ de abrigo as gallinhas e de uesenfectante do
ar: para augmcnlar a prolificação das ave', e evitar o pestea
menta da::; me mas, se lhes dará fubú mi turarlo com limalha
de ferro, ou ensopado em agua qne tenha estado ferro de in
fusão, porque a pe, te fulminante provém de inflamação do fígado
que degenera cm apoplexia. Já expliquei quc o enxofre era util
]Jura evitar a peste e para nutrir a' gaHinhas, e isto por o ca
sião dc descrC\'er os elfeitos das aguas de CaldaR.

Das gallinhas se parIrá tirar grande proveito para a destrlli
\·:l0 das lagarta que infeccionão os furoaes o outros muitos ver
me' que damnificão a~ plantações principalmente do cnpim, do
quaes as casa facilmentc se demulem com as enxada , e assim
na sustentação das gallinhas sc poderá f-lzer poupança de milho
uma vez que se lhe l1ê en lno convinhavel para que pOSS30 ser
rcbanhadas para os lagares em que 11aja abunc1ancla ele pasta
gem, ou em que existão cupins que se pretenda demolir.

Ora, um só escravo, e do inferiore, poderá bastar para o
traquejo ele muitas gallinbas; portanto os lucros directos e in
directos coropensaráô exuberantement todos os trabalhos dc
q1le acima fiz enumeração, efiqu mcert.os de que e te meio e só
este melo eo unico praticavel e convil1havel para o clesbarata
mento das baratas.

Para o ele baratamento das baratas llome. tícas cfU são tão
nauseabundas e incommoclas o CJ.uc convem ó rebocar-se as casas,
calar- e a minc1o, manter-se gTande :1 seio, e havcr grande 1'i
gilancia em catar-se os armarias, caixa de roupa e cm se mover
os utenciljos da mesma casa. EmIim om aluum cniclad se exami
nará das frequentes peças que preo'ão a' 'oz'nileieat> cm mimo
searem a seus amos com gnisado' aclltl)' elu3 , om lempel'o que
ene d~ bom grado c1ispen arião.
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Tl·anSldantaeão de al·vol·cdos. - Dcs..
cl·ilU~ão fIe inaquinfts lJal'a o cÓI·te da
seá..à., de caphn., e )Jal'a )'oçada e Ihu
IDa de lu~,stos.,etc. ., etc. '

Em toda as provlocia' do imperio brazileiro existem lT1nl1illC
ras fruclas indigena::; ;lI JJfopriadas 'la uso da especie humana c
da criação ele animaes; qnando se quizerem transplantar dos
campos, scrr:Hlo' ou bosques arvores frl1ctiferas se de" riÍ com
precedencia de dons annos cortar as arvores, tendo em attençuo
a que se as arvore tem de ser plantada::; em lugares aonde li
(lem animae' cavallar"s e muares, derem elIas ser cOI'ladas na
altura ele doze palmos, para que elJes nilo cheguem 'om a boca
a brota a qual na ce sempre na extr midacle do córte; a ar
vores (rUe se transfJlantão não se lhes cortando as, galhas mol'
rem por duns cau"a': '1." lJorque o vento concorre para abalar
as raizes; -2." porque as raizes na tran plantação ofl'rem UlTla

alteração e recebem porisSo succos mingoac1os e insumciente
para equilibrar as necessidade de toda a ramagem, e folhagem
da arvore; e esta é a razão porque pegão menos as mudas
grande, se não "e corta a ramagem, que as mudas p.eqnena" e
isto em razão de que os suecos que passão a receber a::i raize,'
no novo' terreno para que são transplatada::;, cendo at' muclas
pequenas, é sufflciente para manter as ne essidacle ela panca
ramagem.

Ora, quanto aos troncos que se transplantão como mudas, a
mór parte dellas morrem pela falta de for('a de vegetação para
as brotas romperem a corti('a; dil- e em muitos ca os morte
equivalente á morte de parto, porém cortando-se as nmda' com
preL:eelencia de üous anno' os succos que recebem das raizes é
em abl1nclancia tal, que a brotação vem rapida e gigantesca, e
'depois de cons guida eDa, e se ter vigoTaclo pelo lapso ele dous
,lr1l10S já a muda pegará melhor e 1'ructificará em mais breve
tcmpo; no segundo anno se deve cavar as raizes deixando apena
uma por cort3l' ou arrancar, e essas raizes se tornarúõ a cobrir
com tel'l'a vegetal e estrumeira ambiente, socando-se de leve
para que na occasião da transplantação Dão haja difficuldade em
arrancar-se; a cova para onde se tem de transplantar já eleve
estar preparada com precedencia ele um ou dons annos, e se a
arvore é pl'opria do terreno ulJcre deve ser a cova preparada
com estrume, porém se -a arvore se dú bem em terreno ecco
como campo, ou serrado, e]]a se contentarú só com os uccos
ela ' na se esta rôr de melhor qualida-de que aquella ue ([ue é
tralJsplan tatla.
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o melhor tempo para Re fazer taJ orle é Jt<l' proximidade
da' primavera i to é ao nndar-~ a estarão fria, c para tjl1e a
brota venha em grande quantidade convém descortinar o tronco
em redor cOI'Lando a arvore' ou galbas que a :ombrearem o
tronco; com e la cautellas pouca' mudas e perderáõ, porém a
transplanta~j]o nunca eleverá exceder de um a tres anno para se
evitar o inconvenientes acima mencionados: se a transplantar,ão
se Hzcr para terreno em qu . lidar fi animaes, se deverú alTincal'
em redor tres ou quatro cstacaelas f rtes de altllril de dez pal
mo para evitar que o' animae roçando-'e na arvore a abaJem.

Temo uma preciosa fmcta que dá producto:) equiralentes ao
da uva; es a frucla é a jaboticaba que abunda muito em no sas
mattas, e de faci! cultivo por não er accessi\"el a invasão ela
parasita em razão de seu continuado de cascamento; um es
trangeiro que e leve no Ouro Preto fazia d sta fructa champagne
superior e ycndia a garrafa a 4:' r ; falia do por informação,
om certeza po~so aurmar por ter já vi. to fazer- 'e vinbo ordina

rio ele sa 1'ructa agl1a]'(l nle, e ünagre; portanto e houve se
maior uidauo m eu cll1ti\'o poderia se lornar um ramo ue
mercado lllterno e esterno; mas vão-~e devastando as maltas
em que exi tem, e ha b<Uanle incuria em e a transplantar para
o terrenos culLivado::i pa to' e terreiros, poi" ó eIJa (lepende
de cuidado nos primeiros anno por er senjvel ásgeadas' porém
estando en opada pMe re i til', e estando com as raizes bem
firme já a criação a não damnifica: na malta e r de cortinada
como a copa fica a muito granele altura a geada orrende a corti
tiça, o tronco e de ca ca e morre; portanto quem quizer con
servar taes arvores nas matta as deve corl;1r a altura que não
exceda ele quatro a doze palmos: e n sim dará ella grande roda
e e tornará muito mais productiva quanto mai.' baixa 1'61' corta
da tanto maior sera a ua copa e facilitará o apanham nto das
frucia : nas mattas é preci o que o trepador suba a altur:l ele
vinte a quarenta palmo para apanhar a~ frucla '

Qualquer fazendeiro que tive se cuidado ele fazer a plantação
do modo que tenho explicado, e plantas e junLo a nova mudu
covas de bananeira poderia em poucos anno , e com bem pau o
trabalho achar- e om um frondoso pomar de ta deliciosa fmcla .
digo com pouco trabalho, '1°, porque como planta inclig na, não
d pende tanto do ui lados da capina; 2°, porque como já disse
não ó acce i\ el as 1Jara 'ila:s' 3°, porque não é accommettida p la
broca; só vi lar broca em lill1a jaIJoLicabeira que apezar de dous
grandes furo feito no tronco não morreu a ar ore que ainda
era nova, e concorreo para appre sal' sua fru tificação: e'ta
fructa além. de d licio n, é audavel se não e lhe ngollc o ca
roças; talvez seja a wlica de que e pMe comer maior quanti
dade sem fazer damno, e i to em razão de Jlromovel' o augll1enlO
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de ourina,; de tran:pira}io: :en(ln e:,Ll'lllnada e plantada m
terreno fr(':,cu Oll regatl <lá qaasi Lodo o anno se não cahe
geatla: OS l'azendelro' IItlO planlas'em algull' 'entos, ou milbei
1'0 tIo pé te!'i~o maior lucro é[t18 os cultivadores (Ia ,'inha na
Europa: o maior tr: balho s ria l' lativamenl a ex.linção das for
migas, in"ccto da1ll!1i:111O, flue para comprovar sua permanente
re1Jeidi c ntr'l a o:,per'ie hlHmna aggric10 do pref reneia a lorlos
os vegetile: ([ne :i'to eulliy,Hl;:), e :lflezar di ,o o nosso orgulho
resi'te ao (le engano (le ([lle o homem sorti o de pata, mas não
o rei do mundo' como Ic:pola n c ,'sita manter uma ontinnada
luta para qn os ani :H'" e 0, e1 :n nlos lhe r nd.io \'a alagem.

.Já CJue fallemo' ll<L' flll'llligas, fogo na formiga:,.
Para se tir:1!' o, formigneiros que c tão om d cli\re aliento

ha vendo almndanci:1 de agua a operar:1o é l'acil, porém fi s lu
gare' aonde ]üO é po" 'ivel ou se tornar di~penclio a a onc1u ç.ão
(le agua, o melhor meio d as e.-trahir é com folie, i to é om
a fumara e calor do roo'o ~uiado pela aCf:ão d vonto a, cellllas,
coneelores, on mas ela cidado le'se lli1bitadores sltbt rraneo .
mas para c fazer a cova ({l1O L'in'(1 (1 recipiente á lenha e ao
fo"o, ga ta-semuito temp etr balh aSLazfati~ant o in omm elo
em razão elas torque 'ada que ~ fIi' fi os trabalhadores porém
se póde reduzir o trabalho a menos ele um terço se em v z de,
e abrir a cova elo lado, e a fizer por cima isto 6, no lugar

marcado com a torra qlle eltas collocão por cima, o qlle lhe
serve ele t cto contra as en.-nrraclas, etc., etc.

Se clon trabalbadore, polo sy'tema actnal, podem tirar dou
formigueiros por dia, elle" poelerôiã pelo meno preparar cova
para a tirada de vinte e quatro fazondeiros; porque a cova basta
ser feita com dOLls ou tl'es palmo de profundeza para to ar nas
primeiras paneUa , ind pendentemente do chegar a ellas os ori
ficios feitos pelo formigueiro para exportação da terra clarão suf
llciente entrada á fumaç,ae ao calor necessario para as a phyxiar e
matar a todos os insecto' contido no formigueiro; a cova tendo
de extensão d ei' a oito palmos, e Ires a quatro de largura
accouIDlodará grande quantidade de lenha; porqne em vez de
'er coberta com fachina de madeira e torra, ou com pedra e bar
ro, no que se gasta muito tempo, se deve cobrir e ta cova com
uma especie de caldeira de ferro que augmentará a capacidade
elo recipiente, pois em circumrerencia da cova se c01l0ca a terra
extrabida, e sobre ella a tampa ou caldeira de ferro na qual
eleve ter um ou doas canos em que se embuta abiqneira dofoUes,
e as im se poupa o trabalho de fazer cava para a as entada do
fones, e a lenha não será humedecida por não :ficar terra sobre
ella, dará um fogo mtúto mais forte e acüvo, e com menos de
duas horas de fogo se ex.tinguirá o maior formigueiro, principal
mente se o empregar dons foU s ao mesmo tempo; este tampo
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ou fOI'TI'llkl cl ferro n~o doyerá p ar mais de dua a tl'e arro
ba. e CI 11::111110 ' rachar pela acç50 do fogo do grande u 'o e
tapará ,l1a. fendas com barro, ou mesmu cobrindo-se-o com
terra, e para que po são admiltir remendos deverúõ 01' feitos
d \ ferro balido e não de ferro fundido: por este meio e evitará
que os trabalhadores supportem tanto o calor e a fumaça do:Cogo;
sta caldeiras ou fornalLas devem ter a confjgurarãO quadrada

para orem mais porlateis, e darem melllor acommodar"ão ú
lenha; o ferro é um melai barato, adrnittão portanto os S1". f3
zendeil'os o meu invento fação o alculo da poupança de traba
lho, e terão de tributar-me o aOTadecimento : reconlJ'Ilendo-lhe
lJue de 'larem guerra permanente ao formigueiros. Plantação e
muila plantarão ele arvores fructiferí'1_, e qllizerem leg-ar a cu
tle:cen<lentes a aba tança e regali. ele (lue gozár~o Adão e Eva,
,cm outro concur o de trabalho m:Ji_ do que o da colheita o ela
extincçâo das parasitas o 1ap~l1nento da broca com cera ou
algodão, e um torno on e pinho; ora tuelo isto é uma bagatella,
e yale bem a pena peja l.üilielaele propl'ia e pelo patriotismo 01
locar o iJllperio de Santa Crnz a par do bden ou Campo EJy"eos:
ma como os habito que teneles adquirido não vo con entiráõ
ontClltar com a frugalidade de no'so pTimeiro progenitore

1111;10 e Era, dos ql1aes não narra a historia que usas_em de
yial1c1a~, de pao e Jerrume nem que cavalga"sem em hucefalos
ou arnpl1ihios procedente_ da raça jumenlina ou equina' por
tanto, para suppJem ntar todo o lOS os (To_tos e ga to , rou
descr \' r-vos uma machina para órte de searas e de capim
JimjJarn nlo d pa 'tos e mesmo para roramento de t rreno
t3jJi 'ados de ar])u lo novos ou de r Iva, e ,e nüo entenderdes
a ue ~rjJlrãO <la machinas de me 1 invento mandai-me um de e
nhador ;'1 íos_a cu ta, e eu 1'0 enviarei as e tampa ma sobre
Indo vos imploro que não consintais que a elespezus ela impres
são de la minha obra liqlle uperiol' á receita.

Em um madeiro de dez palmo de comprimento e dous a tre_
de largo e. pontado na dianteira, a im do lado como por haixo
prende- c ao correr de lo madeiro duas nas de ferro de cada
lado,.:1", ele diante mais c'Llrlas e a' li detrás com o dobro (la
exlell. ão cl vem ter mai ou mellOS o feitio ele 11ma fouce porém
c 111 uma volta ou ollca,o muito maior. e a extrema desta aza
acabar em ponta aguda para p nelrar bem na eára matto 011
capim que se prel nda 1'o\.ar; o ferro do\' ser de bom órte c
amlar 'empre amollaelo, lrazer o córl algum tanto inclinado
para cima para melhor d cepação ela scúra; quando e'ta machina
llouve)' (le er mpregada cm córte de _eára ou de capim para
uso llos animae_', deverá gel' puxada por cIllalro rodinhas e _ó
s empregar a: duas rouce ou serrote de 11111 dos lado) afim
ele poelrem o loi ou be:;ta lidar c per 'OH I' o terreno cm
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lno'ar limpo ou já ceifa(10' falia em serrote porque ~m alcrumas
circum tancia' convirá de preferencia empregar- e o f 1'1'0 com
córte, e deverá() cm tal ca o o dente elo serrote serem voltado
para o centro ou angulo lIa instrumento: esta aza com córt
ou erra, para que não rebentem c m a força e trabalhem mais
fixas, pocledõ ,er emJ)utiua em traíes ele mad ira; taes aza
apegando- e ú s :ira capim Y:l SOlll'ae ou matto, 'enelo nOíO,
irão pela for~a com que a ma bina é pllxaua peJo~ bois, cor
tando r~beT.ttaJ1do e arrancando, e as im e fará ,erviço de
Yint' a trinta trabalhadores, e quanclo se quizor e'trumar as
hacara , ou obter palha para qualquer outro fim havendo ca

pinzal de gordura, ou de outra qualquer quali lade, erá faGii a
obtenção por este meio, porque se poupará o grande trabalho do
córte, e sua condu ção depois de ecco tornar- e-11a tambem
faci].

Tambem se póde dar á mesma machina o feitio d uma zorra,
e sendo extensa poderá trabalhar com seis azas ou roçadoiras, e
assim a limpa dos pa tos e o ro.amento de algun terr no se
tomará objecto de muito pouco c1ispenclio; algnm capim e malto
CJue por ua flexibilidade, c pelo concurso de algumas circums
tancias não ficarem decepados, o serão om fouces segundo o
u o ordinario ; mas já o trabalbador para e te aperfeiçoamento
de roçado eJlcontrará toda a facilidade, e trabalhará cm perigo
de er mordido pela eobra.

Ante de terminar e te artigo, fallarei em uma anore de (rncta
crue abunda em no os campo e ,errado, e da qllal o criadore,
de gado não abem fazer o deüdo apreço, e pagão alcruns com
ingratidãO o beneficio que das fru La e folbagem de ta arvore
percebem suas criações.

A fructeira de lobo é uma da' singlllarc por, na yerretação e
continua (ru~iflcação, nlo ente a difJerenp da taç,õe , o
outomno, a primavera e o estio correm para el1a de mãos dadas,
porque está sempre com flôl'e e com frnctos de c1iver~os tama
nbos; e ta arvore e sua folbas têm alo'uns e pinhos, ma não
lhe servem de utTIciente c1 fe a para livra-la de e tornar pa::.to
dos animaes cavallares e muares, não ó aba tecida de ramagem
e de folhagem, uas folhas fio grandes e de um verde claro
imitando a folha da jurl1hebn, sua gnlhac1a e pao muito rachadiço
e quebradiço, porém depois de secco se torna qua i tão duro e
compacto como o chifre, em razão de ua glandnlaç,ão transver
sal i para arç,ões de cangalha e de solin' é o melhor pao que e
tem uescoberto no Bl'azil, e costumão trabalbar neUe emquanto
não c ta p ri'eitamcnLe secco; wdos os t r o IIOS lhe são apro
priados excepto os hurnidos e cbarcosos, porque correndo agua
rl ontinuo m'n ua l"lizes depre a morre: talvez seja j' to TIl
razão ele vel mrs qne lhe d voriío:l rortir:l das fnize, : rsta <lrvnre
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lliio 10lera O a.som) feamenlo e Oabafamento de01lll'aS arvores, c
é por isso que se n ontra mai no' campo, em algun errados
e beira. ele capue : por. ua obriedade eUa se contenta com a
sev e om qua squer mingoados uccos Yegetativo~ de terra
e teril porém em .cu infanticidio não acontece antro tanto, e é
por isso que L10~ campo' só veg 'tão aquellas sementes' ql1e 113.S
cêrão na c lrllmeira dos animaes; falia com experiencia porque
jü nz grande plantação ele .ementeira, e aquellas que nâo ficárão
c'm t rreno :offriycl, ou algum tanto e trumado, depois de na 
dda monião ma, nelo em terreno estrumado ou cavado no
me mo anno, crescem e dão fructo; ainda não ti, a curio idade
de pc ar o fruct s, porém creio que elevem regular alguns de
dlla a mai de tres libra . Alguma arrores dão fructas imitan
do os peito' de uma virgem porem a mór parte dão arredon
dada e al!n.lm tanto achalaua . o cheiro da frucla depoi d
maclma sua carno idade imita a do marmello, porém o cheiro
i, muito mais actiyo, e a fructa tão doce que enjôa, apezar dis.o
lenho vislo alguma p ssoas comê-Ia com avidez, e um Fl'ancez
elH ,.... Paulo dizia que era a fructa mai estima-rel do Brazil.

() gatlo monire la por ella extraordinaria aYidez, acontece por
i o que agarrando algumas fructas apenas jnchada , como ella
ante de cerlo gráo <l> maduração são muito compacta e dura',
n50 pMe o gado pela pre süo dos queixos esma~a-Ia, e ficão
a im cntallados ou no 'aclo ele a engulirem, e disto r nlLa, bem
llue muito raro morrer uma Oll outra rez, c por i'so o~ criaLl 
res julgarem e ta anol'e p rigo a' alguns d'sarrazoaclos a
manelão derruhar sem se lembrarem de que o gado lambem,
entalla liam espigas de milho, com abobara, e alé al~un~ com
laranjas e om limas: ora, se por cansa de u111 engasgamento .e
Ll "esse abster-se dos objecto' (fne o occa ionão, de bem pau a'
cousa e poderia nutrir a e pecie humana, pois apezar da razüo
e ela experi ncia mai cultivada, quem jámai dei:ou cm na -ricla
de e.·perimenLar divernos accid nles? Apezar di.so ninguem ueixa
de hupar seu o. o, e de se n1retel' om as posta ele espinho 'o.
peL\.es ; não se tem, e nem se abandonará a equitação, apezar
dos frequente desastres' por13nto em vez elo. riadores ele
gado ele tro arem as fru leira de lobo as deyem muito apreciar
e cultivar.

Quando e ta arvore na ce em bom lerreno obe altaneira,
porém quando o terreno ó muito agre te ella se retorce e como
que se aproxima da propria terra para queixar-s e exprobrar
lhe mais de perto ua mesquinh z em liberali ar-lhe os ucco'
de que tinha preciSão, porém de certa disten ão eleva para o ar
seu tronco e galhagem, como que mostrando que lla 'ahe sup
plementar a faUa da faminta terra, e contentar-se om o recur
so ela seve e do sol, para o qual stende u ramo e f Ihagem.

_I



tGl I\'A1I1,\1 O,' j,"I'EDE::" E.

Já disse, e faJlo com xperiencia que eSLa arV0ro plantada cm
soffrivel terreno tom 'rapiclo cre cimento, e no mesmo anno dá
fructos; om vez pois dos fazendeiros para a ollgorda de gados
plantarem roças de milho, devastando exten as maltas, conviria
ant.es plantarem lobeiras, porque o trabalho seria menor e as
"\ antagens perduradoras, e do muito mór imporlaucja cm raz:'io
de da r frucLo' toclo o annu: ora, para facilitar a planta\iãO d te
arvol'edo indico os meios que a cxperi ncia, e a raz'ão me sug
gerem como mais adequados, e vem a ser que feiLa a roca para
plantação do milho de dez a doze palmos, senuo possive1 em li
nha recta, se faça certas covas 1l1ais s:lllentc e com certa dis
[.ellcâo no modo de collocar a terra tirada da cova, etc.; nestas
covas se plantará l;1.D1a quu'lidade de milho roxo que dá o pé
tambem de um roxo escuro; os plantallores de, ta qualidade de
milho levaráõ comsigo uma porção de semente de ]o])eira, u em
conjunto com o milho 1ançaráõ algumas sementes ela 1nL·üra;
a mais covas serão plantadas por outros p1antadore com millio
branco; e assim no tempo ela pl'imeira 'apina se de tinguirá bem
aqueUas covas que levarão sementeira de lobo; para haver o
preciso cuidado e cautclla na conscrvar,.ão, e bencllciamento desta
planta se dará uma segunda capina que se limitará a coroar só
a co"' as do milho roxo em que foi lançada a semente de lobeira
e se deverá repetir a plantaç.ão por duus ou tres annos, e no ul
timo se plantará capim de angoUa, ou gramma da miuda' e as
lobeiras elevem ser podadas com fouGe ou facão bem amollado,
e dar-se sempre golpes de baixo para cima, afim de se evitar
que o esgalhamento damnifique o tronco; esta operação é para
que a copa e galhada se estenda a certa altura que não cause
impedimento e obstaculo ao livre transito dos animaes; e mesmo
para que enes não damnifiquem e derroquem a arvore devoran
do sua ramagem; creio que a extensão de vinte alqueire de ter
reno plantado com este arvoredo poderá dar dez ou vinte tantos
volumes mais que de milho; e que apropria fructa pelas suas qua
lidades saccharinas, oleosas e balsamicas é para o gado superior
em qualidades nutritivas; quem qlúzer abastecer seus campos
deste arvoredo facilmente o conseguirá fazendo covas em que
afofe a terra, e lancem para estrumeira o capim ambiente, ou
alguma porção de estrume mais ou menos corüdo; porem será
preciso desviar-se a criação por espaço de dous a tres annos,
para que o gado não destroce as arvores; esta arvore não é abas
tecida em ramagem; sua sombra não damuificará a vegetação elo
capim, antes melhorará.

Quando eu morava na yjJ]a da Formiga, tendo trinta e sele
porcos de ceva, por occasião de uma epidemia de bexiga parali
,sou-se repentinamente a communicação com os camponeze ; fal
tou-me por isso milho para nstentação elos' porcos; e na mif.lha
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ühacara havendo grande quantidade de tas arvores recorri a seu;,
1'1' clos, c os porcos não deLfinhárão, apezar de se eslender a
privação de milho a mais de quarenta ou cincoenta dias; por
tanto di to . e evülcncia . er c1la util para criação de porcos.

O fazendeiros que tiverem preci ão de fazerem cercado de
madeira, se poderáõ servir deste vegetal, porqne em razão de
seu r:lpido cres imento se pre'tará melhor que o pinhão, ou ma
mono bravo; mas quando c quizer servir della como de alL\.iliar
para cercaüos se deverá plantar bem junta, e deffender- e com
alguns val'lJes nos primeiros annos da criação, para que as ga
lbadas baixas engro sem e possão resistir a invasão dos ani
maes; e entre es as galhas, isto é, entre sua forquilha, de
pois das arvores ter engrossado e crescido se atravessaráõ' varaes ;
e por este meio se poderá fazer cerc.a appropriada para porcos,
principalmente se juntar-se a plantarão de (luas linhas de mudas
de gravalú ou ele nanazeiro branco.

Desta fruela se faz elo e semelhante a marmelada: nos campos
é mui dilficíL encontrar-se fruetas maduras, porque apenas ficão
inchadas cabem das arvores, e o gado attrahido 'pelo seu cheiro
as devora; só em lugares cercados em que não entrem criação
se eneontraráõ fructas maduras para e e. trahir a semenLe' po
rém as mesmas fructas verdes estando perfeitamente crescida
podem ser apanhadas e guardadas em casa até amadurecerem,
e então se talhão ao meio e com uma colher se tira toda a se
menteira, e querendo púde- e lavar, c seeea-Ja ao sol para se se
mear em pequenas quantidacles nas covas que e lhes desti
narem.

Quem fizer grande apreço ele alguma frllcLeirtl, ou OQtl'!.l qua
lidade de arvore eleverá planta-la de preJ'el'cncia sobre os formi
gueiros que se tiver extrahido om folies, porqLle não só o inte
rior da terra fica em grande circumferencia beneficiado pela
acção da fumaça e llo calorico, como obr tudo porque as rai
zes da arvore se profnuclaráõ mu.ito pela terra, e se exteuderáõ
outras raizes em linhas 1l0rlzontacs e cllegarúõ a grande distancia,
e i1 to devielo ás circUJnstancias de que o multiplicado broquea
menta ou canaes formados pela formigas elá entrada ao ar que
é o elemenLo mais preciso para vgetaçã,o elas arvores; e é por
i so que muito agradecem a terra fofa, porque ne La penetra
maior porção de ar, de 0alo1'ico, m mo de humidade e de saes
ou miasmas atmosphericos, que na terra .fixa.

Em todos os formiguei 'os ba um, ou mais canaes principaes
que chegão a uma grande profundidade I ara esgoto; com este
canaes commuuícão ouLros muitos ramos mai ou menos largos,
segundo a import:mcia de seu destino; a formiga é um insecto
que nos trabalhos subterr:meos poderia dar ao c.ngenheiros
mineiros liç.fto elo bom tino dos ar. rl.aelos plano" com fi ue
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ac,H1LdãO as il\vasi:es lias enxurra la e aguaceiro. Ma como
não é passiveI encontrar numero de formigueiros propo'
cional ao numero de arvore 'Limavei da qua no impa
cientamo pelo retardado rescimento, convirá upplementar- e
a ventilação das raizes com o artift ia] broqueamento da terra
feito com os instrumentos appropriado , ou fazer canaes e bura
co' segundo o systema ardina rio ; e vi- to que a e peci humana
se ufalla de ua realeza, por isso que tem sabido uj itar a
muitos animacs a seu serviço uso, se pod r{\ tirar utilidade
ele um animal damninlto e talvez torna-lo dome lico e docil:
fa110 tio tatú porque elle poderú ser empregado para a tirada
dos formigueiros, i to é, para que depoi da primeira cava faça
alguns buracos que ,irvão de conducto da fumap e alar; pócle
servil' para broquear a terra junto as arvore' plautadas ou por
plantar, afim de que por esse broqueamento a terra ambiente
se torne mais elaslica e penetrave1, m razão de ficar e paço
para olde possão as raizes fazer sua inclinação, ou di tenç,ão.

Ora, para direcção e applicação de taes animaJejos ao traba
lho baslaráõ os m ninas que ni so encoJJtrarúõ diverlimnto e
di trilcção; emquanto (o tatús não e tiv rem domesticados,
para que llão fujãO, serão presos por uma corda e para que e1la
llão ofIenda se coJ]oca um panno, ou um coJJete que se Jpegue
ao pescoço, e espaduas do animal, as m:1os do qnal traspa 'sa
das nos fllroS do collete, e a cabeça metida em um oulro furo
el'ital'áõ que eUe se afe desta arreadura, e a sim trabalhará li
\Temente, sem molestar-se; estes anirnaes poderáõ ser con er
vados em cubiculos assoalhado ou bem calçado, e para que o
buracos feitos junto ás arvore não sirvão de ninho de cobra ou
ue olltros animaes damnosos se poderá entupir tae blll'a o om
estrume, porque o estnm1e por er b::llo1'o não imp de a penetra
r.ão do ar, que tanto utili 'a as raizes no seu cl'e~cimento ab
'orpcJo üos succos ela terra e da atmo p11era; e por e le meio
as arvore:; envelhecidas readquiriráõ novo vigor, nova v g tação
e ontinuaráõ a produzir fruetos cm ablmdaneia.

Para a tir:lela das formiga com foiles se póde igualmente adop
tar o emprego de talha ele bano, pote ou panella: no fundo da
vazilha lança-se uma porção ele brazas, e aC<lba-se de encllCr
'om lel1lla e mais ingredientes, elillJoca-se o vaso sobre o bu
raco 1reparado ou ,obre os orifícios do formig1leiro, e 'e pro
'ede a operação do fogo' deve- e repetir o opprimento da
lenha por duas ou tres vezes, para que a acção da fumaça e do
calor complete a matanç.a dos enxames que e tiverem em panel
las, isto é, ln camarinhas mais abrigadas da acção directa do
fogo; e é por este motivo que utilisa fazer-s buraco algum tanto
profundo, não só para admilliJ' maior qUilntidade de lenha, corno
para aquecer a terra que furma a cicladelJa deste:; damllinhos
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in eclos; pai ndo o buraco algum tanto profundo a acção do
fogo e da fumaça se ommunicará em toda as direcçôe por
abranger maior numero ele anae e de linhas tranver ae . Ora,
o maior lrabalho on iste em preparar o buraco, mas creio que
exi temin trum ntos invenladosparafacilitar tal opel'ar·ão e r[uese
pódeorganisaril\-tt'Umento' de varia' fôrma para COli gllir- e
broqueamenLo dalcrra ; por e.'cmplo, dar-lhe aconGguração de um
[rado de. ponlado na xll'cmidade para bem penetrar na terra,
mas o (liam tI'O superior deverá ser d um a dou palmos d
largura: le iJl trumenlo jirará mais ou H!eno com a configu
ração ele uma enxó goiva; se pod rá tambem fazer-se-o trian
gular ou cm fôrma cylinelrit.:a, e com d nlauura': o c::!bo ou
balança d rc C1' bastaute comprido parH qu po 'a 'er movido
por qualquer menino por . r 'abido llU quanto mais exlen o
1anto meno depende d força rara se conseguir o movimento; c
por i o dizia Ar himecle.:, que com uma ahmlfi 'a approlJriada
e um ponto de apoio 011) arreelélria o m1llld de seu' eixos,
para este intitrumento l)iío tombar deve ~er collocado em uma
tripera como o llS: para assenlar as bom]);):; on outra segurança
convillhave!; c tal illstrumcnlo pôde utilisal' muito, afim do e
abrir buracos para e leios ele., etc.

Tambem o consegue mpe'tar, matar, ou pelo mono afugen
tar as formigas nt erranrlo- 'e no formigueiro qualquer animal
ou posta d carne em estado de putrefa ção, ma feito o bura
co até encontrar uma ou mai paneJléls el formiga, e colloca a
materia destinada a inficcionar o formigueiro, e por cima d::!
cova estiva-se com páo pedra, ou ramas, e cobre-so de tena
f1 ando o ohjeclo no y~o da cova, con1inúa o seu estado de pu
trefacção C s mia mas e commuuicão polos canaes a todas at>
ce]ulas elo formigueiro, o as formiga: que ncHe lwbitfio ão ata
cada de pe.l.e; uâ 0:pon110 c tas idéa' por mero gracejo, po
lÚl1 com fnndada expericncia feita por muitas pes oas e por mim
proprio; porém algu11S seguem o y tema ele cobrir com 1erra o
objecto ele linado a infic ionar o formigueiro o que diminue a
communicarITo elos mia mas por e e1 tupir o canaes, o que não
acontece fi éllld o corpo no vão da ova: notei que empregando
e te meio em .'tlgl1ll' formigueiros, lIe' e extinguirão' este
meio Ó produzisse o abandollo rIos formiáueiros, as formiga'
surgirião em outro lugare, como acontece quando e atropela
.os formigu· iros com agua ou por outros meios, os que escapão
ela morte acloplão a cautelJa de mudarem de habitaçHo.

Portanto não é de tituic1a de fundamento a conjectura d qu
morrem empe tadas, ou de fome por faHa de alimentação pre
parada' porque a formiga não com os vegetae' sem pre eder o
preparo da trituração c ela fermentação, e por u ar de omida
fermentada é por i o que exhalão do corpo um ai ali e 'pc 'ial,
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e com a alimentação preparada formão denas b01l0s fófos e es
ponjosos, estes facilmente se impregnão do mia mas exhalados
do objecto putrido que se entenou no formigueiro' e portanto
quando me mo se di puzessem a mudar para outro lugar não
poderião se aproveitar do pão enceleirado por ficar inficcionado ;
e a im com esta duas conjectura de empe tamento directo ou
de fome por se não poderem utilisar lo pão enceleirado, e de
que o da nova colheita depende de prévio c trabalhoso preparo,
e deve colligir que morrem de peste ou pelo meno de fome por

não poderem levar nada do cabedal accumulado: quando mesmo
assim não fosse não deixaria ele ser um grande beneficio para
o aaricultol' o desalojar laes ini.mio·os, e força-los com o emprego
de tal meio a formarem nova habitação; porque durante taes
trabalhos diminue o destroço nas plantações; mas quando as
formigas se mudão por outros motivos carregão o cabedal ac u
mulado.

i\Ias se e te meio nem empre produz elJ ito é porque acon
tece ficarem panellas de alguns do lados do formigueiro que
não 'ão imuccionadas dos miasmas exhalados do objecto m
putrefação: para essas celulas abrigada e refugião as formiga,
e por isso é conveniente abrir-se cova e paçosa . e que o objecto
destinado a inficcionar o formigueiro seja em quantida le suffi
ciente para que eja mais inten Í\ o, e mais duradouro o seu
e[eito,

Dizem que as formigas papa-doce tambem se torn?io per 'e
guidoras das formigas carregadeiras; a ser a sim seria faci] atra
hi-las ao' formigueiros, pondo-se alguns pedaços ele rapadura
juntos dos formigueiros, e talvez e podesse Lirar granue pro
veito da herva de rato ou (le outros venenos mi turaelos em
fubá, e posto este em cova do modo já sobretlito lx\ra não· ausar
damno á criaeões..

A tiraela elo's formigueiros com o soccorro ele aguada tem
contra si os inconvenientes ele ser preciso abrir larga e profun
ela coya no terreno, o que concorre para o eless9camento e di
minuição da fertilidade elo amhito circmnferente, e pócle occa
sionar quédas ás pessoas desatentas e ao animaes: quanto ao
inficionamento dos formigueiros por via do emprego de materias
putrida , já ponderei que nem sempre e te meio era efficaz,
porque algumas celuIas de formigueiro póclem ficar ao abrigo
elo ar mephitico e asphixiante dos miasmas putrielos, e qne ocor
rendo circumstancias taes as formigas se coIlleraõ nas celulas'
abrigadas, e elepob de ce sal' o incommoelo voltaráõ ás celulas
anteriormente abandonadas: não creio tambem na efficacia do
guerreamento das outras formigas, eLc., etc.; portanto o meio
mai seguro é o ela acção elo fogo com o emprego elo foUes, por
(!Ue se consrgne a matança não ,ó ele toclas ([11e estiver m no in-
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terior ela 'il1aucUa, como das qu :se :lL:harem no' multiplicado,
e extensi imo canaes; e e'te meio acarreta a yantagem de
illJlTmelllar a fertilidade do terreno por via do calol'ico, e do
fumo que penetra pelos numero o e extensissimos caMes' e já
ponderei que os arvoredo plantados em formigueiro a im ti
rado depres a se desenvolvem e frucliúcão, porque aprofunda
raõ as raize e as estenderúô pelos c:maes aberto , e por elles
r ceberáõ ventilação e ceiva atmo pherica.

Opovo abandona o cultivo de muitos quintaes porque a for
miga não deixão medrar os ar 'oredo nem a hortalip, e e não
de troem os formigueiros não é propriamente por preguiça e por
de leixo, mas sim por falta de instrumento, i to é, de 1'o11e8 apro
priado , e que tejão ao alcance de todo ; com folles e póde
tirar de dou a quatro formigueiros pOI dia: um fones importa
em 30$ a 4·0'. Ora, a impo icio da decima olire as casas das
villas e elos arraiaes para acquisição d ste e de outro instru
mentos destinados a melllOra r a ngricullura urbana, a edificação
de predios, abastcclm nto de :1guada, long'e de er uma imposi
ção vexatoria, seria eminentemente criadora e proteclora da
pro peridade material das povoações.

Em cada villa e arraial deyeria I ór-se á disposição do povo de
seis a doze foUes com todos os pertence apropriados ao destino
da extracção dos formiO'u iras; e para que não hOllve,se reten
ção dos instrumentos em necessidade, imporia um alugllel
que não excedes e á taxa de 50 a '1001's. diarios; metade da ren
da ficar em beneficlo do zelador de taes in trumentos, e o me mo
zelador ser o fiscal especial para compellir o povo a tirar os for
migueiro ; e qU:1ndo tnes instrumento fôrem emprestados para
fóra da raia de meia ] gua, o pagamento deye ser dobTado'
porém as habitaçõe dentro ela quadralura de meia 1 gua deve
dão ficar uj ita á imposição da decima, e com metade la renda
proveniente do aluguel ~ conseguiria o reparo e acqui ieão de
maior numero de in trumentos. \. boa applicação do tributo e
o consh'anginlento para certo ervi. o reelunela em pro, ito do
rre mo PO'.o, pois nem sempre os interes e parliculares :Ia
,'uliciente movel do melhoramento, pl'1noipaJmenle de melhora
m ntos que interessão ú ommunbão; para es es deve concorrer
a finta ele tor10s, ma esta ó pMe tornar-se eifcotiya endo cle
rrotada por lei.
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Plan.tação da Baunilha.

Na provincia de Minas, a expensas do (Taverna, se distribuio
pela população no anno de 1846 folheto, em ([ue rão descrip
tas a vantagens que e poderia colher do cultivo da baunilha,
do ystema a adoptar em tal cultivo. A curio idade de muito
se despertou, porém bem depre a se arrefeceu extinguia,
porque desgraçadamente temo o ]labito inveterad'O de ó pre 
tarmo os nossos cuidados ao objecto de con uma nece ario, e
'íquelJe de que se po a apurar uma renda por junto, ou pelo
meno de qnê se p rceba algun lucro~ cruolidianno : os produc
to que dependem de grande espera, e que não promettem accu
mulação de r n<la importante :lo de prezado , porque não se
alcula a imp rtancia da renda em seu verda(leiro complexo,

isto é não entra no calculo o aquilatamento do trabalho e tla
de, peza comparativamente ao lucro remoto, e que a perma
nencifl desses lucros póne em certos ca os ser obtida qua 'i pri
vativamente, só com o sacrificios dos primeiro avan o ; e ne te
a o ::;e a ha precisamente collocado o cultivo da baunilha, a r ,

peilo do qual cxpenderei minhas idéas, que poderáô ervir de
additameDto ao memorial referido, o qual p r ser lido ha muito
tempo não me recordo das idéas nelle consignadas, nem do nome
do seu aulor : porém exporei as ídra que colhi das núnha pro
prias experien "ias e ob ervar,ões.

baunilha é uma cla espe ie de trepadeira que pouco fructi
fica no qu .estado .ilve 'tre, porém se se examinar as ausas
deste phenomeno se conhecerá que o a sombl'eamento das arvo
res concorre grandemente para a infccllndiuade, pois a baunilha
nascendo no hio tem de e teo{ler seus ])raro e eleva-lo a
grande altura para gozar o calor do sol e a selva almospherica
a descoberto' naqueiles braços em que os principios da vegeta
cão lhe orrem mai benignamenle ó nes e m que fmel.ifica,
porém ~ grande di tancia a crue é neces ario elevar os braço
para compartilhar mais amplamente elos ben 'Dcio' atmospherico
faz diminuir e e cassear a percepção dos 'ucco que tem todo
vegetal a deduzir da terra, a qual mais, erve d manter na planta
o calor, a llUmidade, e de entreter actividade da circulaç,ão, do
que propriamente de transferir particulas que e "ão eD orporar
ao vegetal, lhe dar augmento e cre cimento; mas seja que a
t 1'ra transfira alguma' partículas ao v getal, ou lbe sirva como
de casa ou de capote para manter o calor e ervir de dueto da
humidade, é certo que pela grande distancia perde parte da be
Digna e efl1caz influencia; portanto quem quizer fazer plantação
da baunilha, e que ella fmctifique com presteza e abundancia, 1Jl(~
leve pr parar terreno e c,taleiro amo se nsa 11(1ra a parreiras.
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isto nos lugares mais elevado e abrigados do gelo, por ser esta
planta muito s n ivel ao frio: e houver o cuidado de se cavar,
estrumal' bem o terreno €i de fazer-se o e taleiros baixos, se con
seguirá vantajosos resultados dentro em poucos annos, o pro
ducto será de muito melbor qualidarle em razão de que toda a
fmcta criada ao sol em viracão franca torna-se mais saccharina e
mais balsamica. .

O estaleiro não deve conter um diametro de largura excedente
de vinte e cinco a trinta palmos, e assim será facil estrumar-se
(il canteiro com o palhiço ambiente: e te palhiço la Lrado })O1'
baix.o do es Laleiro diminuirá a invasão da praga, e manterá a
fresquidão da terra. Prep'lrado um ex.tenso e taleiro, já se poderá
fazer colheita em g-rancle escalla. Ora os estaleiros n30 se tornão
despendiosos por haver abundaucia ele madeira e serem bem
conhecidas as que no duravei .: as parreiras exigem grande tra
balho por causa elo podamento, por serem mai' sen iveis ao
matLo, sobretudo porque os fructos são muito persegui.do dos
passarinhos e dos insecto. ; no mesmo caso não estã a baunilha,
a qual como a banana póde e deve ser colhida ante. le ter
attingiclo ao seu amadurecin1ento completo, isto é, 10 0.0 que. e
puzer de vez, e nesse esLado não é apetecida pelos passarinhos e
pelos animaes ele pello. PlanLada pelo modo que exponllo porler;'l
para o fuLmo vir a er um grande ramo de exporLação, porque
o seu uso e t,ornará muito mais amplo nas confei tarjas de doce.
ena entrará como tempero na comidas, nas b bidas e nas p 'T-·
fumarias, e como o eu preço é muito mais eleva.do Cjue o ela
uva, ainda que dê menos fructo póde garantir triplicado lucro ao
agricultor. Quem não se quizer dar ao trabalbo especial de cul
tiva-la elo modo sobreclito, deverá comtudo recommenclar aos
derrubadore nas roçada ou tiradores ele madeira" que apro
veitem toda ramagem de baunilha que encontrarem para er
plantada pelos carregas mattas de reserva em pedreiras elcYa
das. Ha pés de balmillJa tão abastecidos de ramagem que podem
dar de cem a duzentas mudas cleputando tres a quatro élo para
cada muda, e admiLtido, termo médio, a vinte mudas por cada
pé, se poderá multiplicar espantosamente a propagaç:'io ele te
vegetal, ainda que não se tenlla em vista fazer clllti\To a curad
se poderá ampliar a c,olheíta, paris o.que em pequena extensão
de matta se acharú grande quantidade de la trepadeira J e as
sementes que lançarem irão augmentando o numero das mesmas'
e só deveril haver o cuiuaüu de evitar foo-o na maLta coIbida
para se propagar e te vegetal, e de de ob Lrnü' a malta de outras
trepadeiras, isto é, de sipoadas, do capim e de alrrllns outro
cntulbos que se lhes possão tornar nocivo

Abaunilha quando na e e se e tende por entre a p tIras, on
ql1ando vege1a cm IUf!ar clesc:llllpilrlo, n S('l1 pé n:'io é obstruido

22
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por outros yeg tac~, vigora na vegetação, abunda muito
mais em fructos, o as ombreamento das arvores, o entupimento
elo solo é extremamente nocivo á sua vegetação e fructificação,
porisso eUa se dá melhor entre pedras na beira dos carregos, e
nos mattos . eccos em razão elo menor entupimento da praga
do maior e paçamento das arvores, pois nos mattos ecco a
arvores e arbustos não são tão serrado cm numero, e nem tão
aba tecidos de ramagem, cre cem menos; quasi todas a arvores
são retorcidas, e porisso dão melhor commodo para a bauniJha
por ella fazer seu alastramento em linha mais horizontal que nos
terrenos ferteis, em razão de crescerem nestes as arvore a
maior altura e tudo concorrer para obstruimento e maior assom
breamento: devendo todos ficarem certos de que a baunilha
dá-se melhor em terreno ubere quando na ce e vegeta em lugar
descortinado; portanto nas hortas e deve planta-la junto a cer
cas e muro preparar-se-lhe estaleiro, e nunca plantar- e de
baixo elas arvores; quando se quizer que as arvores lhe ~irvão

de estaleiros se deverá plantar a baunilha arredada do tronco,
encannnhar-se suas vergonteas ou ramagens por escadas apro
priadas, de moelo que a ramagem e estenda sobre a copula e
circurnferencia da arvore, a sim esta não a definhará com o seu
assombreamento, mas será definhada mais ou menos pelo assom
breamento e peso da ramagem da baunilha: deve- e ter i to em
attenção para que não se damnifiquem a arvore estimaveis.

Quando se houver de preparar estaleiro privativo e extenso
para plantação da JJauniU a, se deverá neste caso plantar-se a
ramagem Gesta em toda a sua ex1en ão, colloeando-se-a em
regos, cobre-se de terra deiJwndo- e de espaço em espaço alguns
élos a descoberto; assim a brotas viráõ com maior força porque
o enraizamento dos dilJerentes élo concorrerá para favorecer a
vegetação. Eu fiz variadas experjencias na plantação deste vege
tal, posto que não empreguei aquelle cuidado preciso porque não
pretendia permanecer, como ele facto nrio permaneci, no lugar
anele encetei as minhas experiencias e observações. Quando se
quizer servir das maLtas orno ele estaleiro se deverá procurar
aquellas arvores que fórem menos aba tecidas de folllagem e
de ramagem, não sendo fóra de proposito que na occa ião ela
plantação, ou depoi ela baunilha ter attingielo a certo gráo ele
crescimento, se córte a galhas mais centraes e se ponha entre
as galhas ela circurnferencia, e assim ficará o vegetal estimado
mais isento do assOln}Jreamento, e poderá estender-se em rurec
cão mais llOrizontal.
. Se eleve igualmente attender no plantar a muela, que e não
a enterre em terreno improprio, isto é menos fertil ou muito
obstruido de serapilheira Ol raizama, e junto da muela e deve
e tivar o terreno com palhiço ou graveto, porque ervir{l ele
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impedir que a ementeira que e tiver _obre a terra nasça, e bem
assim as que cahirem sobre o estivamento de palhiço de madeira
ou de pedras tambem não nasceráõ por falta da humidade da
terra, e por este meio ce tornará mais fresco e mais fertil o
ambiLo do terreno circumferente da planta estimaveJ, e ella ficará
por e paço mai ou menos de tres anDaS defendida_ da invasão
da· praga. Ora, o capinar-se, estrumar-se por este meio, isto é,
de corOamento, é bastante facil e aligeirado, porque debaixo das
matlas seml)re existe grande almllclancia de folhagem e de gl':.:t
vetos eccos.

Se deve evitar plantar junto de arvores que não tenhão gallla
das baixas, já. ponderei em outro artigo, que quando se quizer
matar as arvores que forem destinada a servirem de estaleiros,
se deverá empregar o descascamento em redor de preferencia a
dOITLlba-lils, porque é operação mais ligeira, e evita o rebroto ;
ora, quando as arvores ão de qualidade, depois de secca , po
dem-se conservar em pó dezenas e centenas de allilos; principal
mente cortando-se a galhas do centro, ou tronco a altura com
vinhavel para que o peso com a impetuosidade do ventos as não
roje a terra; este meio indicado de procurar a maLtas eccas e
os lugares pedregosos para plantação da baunilha é por certo
preferivel ao que foi inclicado pelo autor do memorial ref01'ülo
de plantar nOs cafezaes e em outras arvores e timaveis; porque
se a arvore fôr frondosa, a planta não terá crescimento opportuno
e reciprocamente se guerrearáõ; sirvo-me deste termo, cujo
sentido é facll de comprehender-se, aCC1'esce a ist.o que os lugares
cultivados por annos consecutivos estão sempre tapisados de
praga, e apenas morre uma praga immernatamente é substituída
por outras pragas, ou por novas camadas da mesma esp 'eie_
Ora, se os fazendeiros não tem tempo para acndir a uma reou!ar
limpa ele suas plantações, com se havião de dar ao traballlo de
capinar esta planta tres ou quatro vezes por anno, não esL:mdo
ainda o seu credito financeiro su(Jicientemellte estabelecido? Os
(liversos meios ou systemas qne indico são faceis, são relati'-a
mente economicos, assim no plantar, capinar, como nos resulta
dos da colheita; porque nas maltas ec pecialmente ainda yjrgen~'

do roçamento e fogo a praga não av llta t<lnt como no outros
lugares, que jú farão cultivado, e nno ser;l de admirar CJue um
desembaraçado trabalhador plante Ul mattos seccos de 600 Ú
1000 mudas de baunilha por dia, ainL1a mesmo qne empregne
no acto de plantar o derrocamento dos entLllho:, e o e teil'a
mento de que acima fanei, não sendo esta operação muito aper
feiçoada.

Porém a apromptar-se para este vegetal cull ivo costmneil'o
para com as parreiras, deverá cm maior on menor sC;llla ser
adoptado por todo fazendeiros, e qnando fizer 11l dert'iJhallas
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em malta grossa;:;, já devor;íõ ir ortamlo as ::lI'VI)I'CS a (j rta al
tura e alinhamento para que sirvão de pedestaes nos estaleiros,
e essas arvol'es destinadas a um tal fim de\'edõ ser cortadas nas
proximidades da queima elo roçado; porque serão o pede 'tae "
menos fustigados do fogo, e os galhos mai' grossos e appropria
do 'ef'\'iráõ para varõe' do estaleiro, os o'albo fino, e follla
o'cm serão devorados I elo fogo, e assim s alivia muito o tr:1ba
lho e despeza da promptificação do e taleiro. Uue convém deixar
forcllúlllas e galhas nestes pede tae', é cou a que salta <lOS
olhos' e assim como encostar aos pedestaes varões inclinado em
linba vOlti aI, erú ampliar o estaleiro, será favorecer a planta,
com leit0 benigno ou com os caminhos que form~o lwje o de
sicleratum ulliversal, e a mania da época.

Havcndo constancia não é impossivel que os nos 'os fazendei
ros cuUYertão alglUJs de seus matto cm vastos caramancbõo'
de ta tTi tonha trepadeira de que as vagens são tão pl'ecio as;
l)ois espalbada a Ilotici~ de gratilicação olTrivcl haverá logo
grande concurrcnC1t1 clc lmportadore. de mudas d s1e vegetal, ao
monos a sim me acontoceu na villa da Formiga, apezar de não
'01' cu amplo na retribuição) porque bem depre sa conheci que

I) lerreno era demasiadamente esteril, e mesmo já peja I'az;jo
::;obrec!ita, de pretender mndar-me daqueJJa vilJa.

Apl'oV'eilar os producLos preciosos que e pontaneamcnte DOS
:são o[[ere idos peja natureza, concorrer para que e ces produ 
Los", multipliquem e mel1lOrem por via de um 1rabalho eCO/1O
mico, de\'e :ser um lIos nos os principaes cuidados, porqu o
pasmo, a admiraç:ão dos estrangeiro prestada ao emiquecinlünlo
do nosSo solo, no::; encLerá de orgulho, e acarretará em DOS. o
beneficio a vantao'ens do augmento na emigração, e todas as
mais vanttlgens que llJe são connexa' e accessorias.

Os no 'os antepassados destruirão as riquezas aCCllJ11uJaelas
por miJllares, ou milhõe de anDaS; esses frondosos e enri
quecidos poll1ares farão postos ao 'hão pelo macllaclo; o lJO
luem chegado á 'terra da promis ão; ao Paraiso guar
dado por [eptuno, mostrarão-se filhos de Adão, preferirão co
mer o pão amassado com o salgado suor do rosto, enconll'árão
m abas1anca variaclis imos e saborosissimos fruclos e oul.ros VB

getaes que ·serião suiIiciente para sustentar a dezenas on cen
tenas de milhões de babitantes, só 'om o t1'aha1ho da collleiLa e
ela IjOnSll'Vil ;) rrspeito da alimcn1a~.ão nnimal, assim do ar, c1n
terra, como da agua a me 'ma espantosa genel'o 'idacl ; porém
não quizerão ni so se conformarem com o bom tino do filho'
de um elos muitos irmãos do nosso pai Adão, bem que aJJezar
disso> e de mal dizermos o CITO dos nossos antepassado, con
tinuamo: a progr dil' no me:mo errado "y. terna d;)::; derruha
das; dessecando essas fonles de inexgolarcis l'iqne~as e aJ aslanca
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para os n:.wegauore. uo ar mergulhadores da agua e corredores
do solo, que lã pre 'iosa alimentação podião ubministrar-no :
os no os rio 'e de povoarão ele peixe tornarão- e areado e
e'ca o de agua pelo 'ilar~'amento ele suas valias e· mllÍtos que
erão proprios para nay ga(:~() a rapar hoje ~Ó pau ],;)cJ tornar-se
com dispendío,o melhoram 11[0 te., etc. Os con elhos da pru-
deu ia a re peito de derrllbilcJéL' ti maLta ão pronwlciado
no labias de todos o agricul1ore' ma' lia pratica contilluão
onsLantemente a proced r, com o me 'mo afan deva tador' e

porque? Por cau a do. mal 'ombinados iu[el'e s d fazer avul
tar a renda no anno da derrubada' e pela c rleza de que a
malta conservacla para os oso ardina rios, e aba tecimento de
frnctos aos porcos, terá de ser inl'aJlivelmente derrubada
pejo [ilhas: ora, ainda que todo os pais co, tmnão a dizer
que só lralJallJão m proveito do' fillJo ,e que nó piamente o
deremo reI' comtudo P. certo e cerLi'simo '1ue os pai não
alllão o n tto que ainda não na cêrão, e por i '-'0 alguma razão
l m cle fazer m derrubadas; porque, dizem eU s: e ta matta pMe
'cr para o futuro molivo de rixa entre os filho o que fõr mais

111' 'potente a de fru tarú em prejuízo' do outro; portanto
de fruetando-a eu econverte este de frucle em proveito de todo
o tlHJOs; porém se a lei elo' morgadios fosse estabelecida ao
menos em garantia dos predios i1 cousas se pa sarião cWIeren
te ; porque e ta lei faz na:icer nos pai o amor em favor do
cJe,cendentes de um futuro remotis,imo o orgulho pinta na
fanla ia presente o quadro do futuro enriquecimento, a grandeza
e xplendol' dos clescendente que tem de ervir de pharol da
nobreza da l'amilia e de protector elo outros ramo ; por i o se
anim~o a plantar ó aquillo que tem certeza de que Ó depois
le alguma cenlenas de anno poderá er colhido, e mesmo po
deriÍõ levar-se do brazão ele conf~ar a perpetuação do nome e
(Ia memoria, tis obra que ediOcão e ás arvore que mandão
plantar. AI'm da falta elesta lei, aocre ce que a no a capaci
dades e a impren a embebidas com a politica, não tem procu
rado dar, quanto devião, direcção á opinião publica, afim de se
mudarem cm grande escala os habito rotineiros, o que se não
poderá conseguir sem a imultanea elaboração de lei directa c
indirectamente ohercetiva ; a' no sa matta virgen, a contar- e
a multiplicada e variadas palmeira, contém um terço ou pelo
meno um quinto de arvore que dão [ructa' pre tavei para os
u os da especie humana c das diversas criaçõe ; ora para tor
nar- e e 'a mattas mai proveito a ,mai appropriada, não
era necessario senão dar-lhe um cullivo aligeil'ado mpr gando
o meios queindiqu ipara desobstrui-lo elas arvore impre tavei'
das trepadeiras, c de alguns antros entulhos, e substituir a: ar
vores c os mai~ "eer tac que 'o maLa: em om a pl:1ntarão de
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fructas do paiz e d oul!''':> de cliver as provincia c w[ercnles
paizes, uma vez que e conhece se erem climati aveis' o homem
com pequeno trabalho con eguiria vantajo os resultados nesta
operação necessaria aos seu. Jin e interesses porque os anjos
no espalharem obre a terra a semente' liverão em vi ta sa
ti fizer a toda a e pecie de vivente para em toda gravar o
I econJlecimento da exi teneia ele um Deas, e aqucJle amor inten
sivo, que conveltendo a gratidão em orgulho faz que cada uma
lia e pecies de üventes pense sinta ou se exprima na e~uin

tes pllrases: « Eu sou a predilecta creatura do Autor da Natu
reza, para rrúnlta especie aguardou elle o priucipae benellcios
e vantagen ; » uns natnralmente jactacionão-se da sua gran
deza e força, outro da bivantagem de andar na terra e ue
sulcarem os are, aquelle na sua pcquinez ach[io que o \.utor
da Natl1rcza teve ele empregar o 'mai apurado e subtil e merO
na ol'ganisação, un gabão-se da agilidade e outro da inamovi
bilidade, etc., etc.

Cada especie se julga por seu turno mais bem aquinhoada 110
partilhamcnto dos beneflcios externo no meio para con eO"uir
os fin da existencia e principalmente no delineamento ela for
mosura, cada especie se julga mais formosa, porque a formosura
aos olbos do corpo e da alma procede especialmente da ympa
thia, da amizade e do amor; estas paixões em eus dilferente
grãos arrebatão, enthusiasmão e enfurecem o corpo e abna (seja
me permettido o emprego de tas expres ões) , e bem assim alra
hem, enlanguescem ou prastão o physico e o moral: a contempla
ção da formosura que não pertence ápropria especie nunca produz
os encantos, os verdadeiros arrebatamentos e enJevo da alma
e dos sentidos. Talvez cada uma das e pedes de viventes e de
entidades tenhão inventado para acobertar suas fraqueza, suas
miserias, suas imperf içõe, uma origem da perda da graça
mais ou menos semelhante áquella que o homem descobl'io
pelo intcrmeclip da santa. revelação, talvez muitas e pecies aguar
dem uma regeneração que completamente a regenere; felizes os
homens, feliz a sociedade ([ue collocar a regeneração, a bemaven
turança do presente e da vida futura, n:;" nas palavras, não nas as
exterioridades inventada pela bypo';risia, fanatismo e supersti·
ção; a regeneraç'io temporal a espiritual deve ser collocada no
trabalho, na economia, e na caridade, isto é, nos serviço e nas
liberalidades para ,~om a patria, para com o proximo e para com
nó mesmos. Deo TlO vale de Jozaphat chama para junLo de
si, não os que gastál'ão o precioso tempo em rezas, em mace
rações, etc.) etc.; chama sim, os que ,se abstiverão de fazer
mal e que praticárão a virtuele da caridade. Ora para praticar a
caridade com maior amplidão é necessario adoptar a religião do
trabalho, a religião da economia, pro eder por modo que do,
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nos os actos ue Irabalho econornia venbão-se a ulilisar os nos
sos descendente remoti simos.

En dis, e que para conservação das mattas e para o melhora
mento da agricultura não tem as nossas capacidade, a nos a im
prensa empregado todo o meio conducente a enc:lminhar a
opinião publica e a de via-la do habitos rotineiro ; lilll ou ou
tro artigo Cf11e apparece na imprensa, uma ou oulra lei destacada
não é ulfIciente para se obler a reforma na e cala desejavel:
inlo h m ter encetado meu trabalho tão tarde, em época em que

de todo me faltão as forças e o, meios de ampliar e melhorar o
meu trabalho; arrependo-me i;;ualmente de ter sido eu o proprio
as a ino de muilos e criptos meus em um momento de desani
mo de copiar. coordenar corrigir os manuscripto , levado da
certeza de que não encontraria coadjuvação pecuniaria para os
imprimir julguei que deveria confia-lo ao fogo e reduzi-los a
cinzas como reduzi: no ultimo quartel da rn.inha existencia apoderei
me de maior fé na coadjuvação publica, em razão de ter aug
mentado a espbera da minhas rela ões de amizade e ele conhe
cimento ; annunciei ao PW)lico a minha obra, tive ao depois ver
~ronha d recuar e acho-me hoje como \Yalter-Scot emrolvido em
cami '[\ le onze vara, aqu!le angrava suas ,eia' com o fim de
remediar seu e tado fInanceiro e com o proposilo ue continuar a
adquirir gloria, eu porém em me propôr a melhorar minha fi
nança , nutro-me (la esperança de qlle I artilharei a gloria de ter
apr sentado lUll plano (llle será eguielo, ampliado, corrigido por
melhore oapacidade, e om islo me mo virei a fazer grande
bem ao Drazil c ú humanidade.

Abastccilnento (Ie carne a l)equcno
luaCço.

onl1oro elo litoral, quereis carne em aJnUldan ia a pequeno
preço? Eu vol-a darei: quando? daqui a seis anno , se seguir
de a ri ca o meu CO]) elho. Que e perança de premio vo' seduz
a fazer tão arrojada promes a ? Respondo: não conto com paga
alguma: pOl'qqe a s e tempo já não exi tirei' nem ao menos
conto com a homenagem rendida (talvez aos o o de algum ca
mello humano) em honra de Camõe : se algum merecimento
ten110, e tará na proporção do grão de arêa comparativamente á
montanha: demai a po teridade vinga o poela e quecido, e
esquece- e do philo opho, do politico, do hi toriador lembrado
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entre os seu coe\'u~: as traça' êlevorão os peL1:,am nto' plli[o. 0
phicos do decantado e do decal1tadores de Yollaire.

Quem se quizer fartar no jantar não almoce' o jejum alarga
o bucho. Quem não planta não co]Jle; quem des obrir a' raize:i
da arvore para aUB'mentar seu fruc.to. p~s ará pelo de'go lo de
privar-se da coUlelLa ou de o ver dlmmulJ' DO~ anno 'ub equen
tes. Fiquem certo, enhore do litoral, fiquem certos, enhore,
estadistas: o general que não regula a acrão com m do de ru
minuir as força do soldado xpõe eu exef'ito [10 ri o de lJ 
recer de fome.

D canLai a frugalidade em pro:sa e verso: [I comida quanto
menos ub tanciaes, tanto mai degerivei, c por con egllinle
mais adia (menos para os escravos): não tenho medo 1:> que
a rações mini tradas lhe occa ionem indige tões. Certo meclico
que de todo o~ casos felizes e infelizes tomava apontamentos
fez o seguinte a ento: « para cma de typho, agua (le ouves;»
d'abi ha tempos accrescentou o eguinte commenLario: «exeeplo
para estrangeiros. »

comida animal, a comida corrompida, ou ele facil 'orrupç50
acarreta a peste: o fazend iro que minjstrar a seu escravos de
tres a quatro rações abundante decomicla saclia,a~ eiada e bem
cozida, embora com pouca mistura de e pecie animal, os ver:'t
con 'errarem-se alegre, robusto e adios, por exemplo: ante
de começar o trabalho clê-.e uma cuia de millgáo de [uhá ou de
farinha de milho; para o almoço qualquer das seO'uintes raize.,
CQlllO: batatas, manwocas inbames ou cará, acomp[lnh[lcla, de
h rva temperadas e legum '. e i 1.0 á dez horas: o jantar seja
preci amente ás tre horas da tarde, e haja alguma merenda;
não, e lhes pretira a cêa, principalmente quando fôrem ccupa
do em [I\gum serviço; gara11ta- e-lhe clescanço para dormirem
pelo m'no' ue .ei. á sele horas: haja sempre ao jantar de tre
a qU[ltro prato; comprehenc1a- e entre ~lles (I cangica d milho.
Omilho é muito nutriljyo e [ldio.

Ora, onde flli eu e harrar? PromeLLi-vos abundancia de carne
a modico preço, e de Teta abstinellcia de carne I ainda mal. ele
cr tarei a elevação cio preço ela me ma, já e ahe, durante os
seis almos: dos seis aos dez a ter i por modico preço; do dez
por diante a obtereis pelo minimo, por mn minimo progressivo
ate certo ponto. lnverterei'o successo do Egypto: a vaccas ma
gra precederáõ ás gorda•.

Consultai a geração pro ent , e vereis fIue pelo meno, dous
terços dizem: « que traballl;jo não para 'j, m[ls sim para os
seus;» portanto comão henas, legumes, etc., para d'aqui a

ei. annos abastecerem os pecllrrucho:s ele variaclo fricancló .
O alimento do povo da Europa ciCra-se quasi privativamente

em pão: a yerduras c !rgllmcs ,50 rrgfllias fIne não to fio a
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todo' : a frugalidad a ninguem diminue a ror~as, e antes (' lllll
pre el'l'ativo em favor da saud .

Dos pensamento' expostos facilmente se ol1ige qn , ]Jara s'
obter no futuro abundancia de carne, é preciso diminuir o cu
mercado, e que no litoral eja prohibido a matança do g'ado fe
minino' e a sim se :lugmentará a propagarão; porque a nece
. idades do momento ollrigão á tn lÍto' criadore:!, principalmen
te ao poviléo, a vender o gado de criar. Ora, depoi' da peste dos
carrapatos, depois da peste de ourinar sano'ue, se despovoárão
os campo de criaçõ s, e a alta do preço fez com que c desat
tende e a neces:>idaàe de con ervar o gado de criar; e por is o
não 'e pôde ainda estabelecer o equilibrio da cri, rão com a cles
peza do consumo' o unico meio de restabelecer e se equilíbrio
é prohibir- e a expor1ação do gado feminino para o litoral, ou
gravar-se e sa exportação com direito elevadissi..rno : ao princi
pio e ta medida excitarú alguns clamores, assim da parte dos
consumidores, como dos importadores de gado; mas o benefici
1'e ultante ará comprehendido por toda a popularão. Ogoverno
por via da impren a, por via de todos afIueUes meio de que póde
tlispor, orientará a opinião publica, fará abafar as vozes do
,egoismo: a re jo-nação erá facil de onseg11Ír pela erteza do
'.grande resultado que se obterá. E te ramo da riqueza nacional
crescerá e pontaneamente.

Eu felicitaria muito ao povo mineiro se a as embléa provincial
adoptasse ta energica resolução, e c o governo puze e todo
o vigor e vigilancia na ua cx.e ur,ão etn pouco anl10S os minei
ros abençoarião esta medida. Todos os augmentos (lue contra
alla se póde produzir se reduzem á clou , e vem a ser: que as
vaccas velba e maninhas não e devem con ervar; porém e' a'
serão tlestinaelas ao consumo interno; porque apretex.to de v lhas
e de maninhas continuaria a exportarão do me, mo modo, l)oi'
a fiscalisaç50 seria impo sivel.

Tenho-me informado ele algun' criaclores, que me a seo'mão
ter havido vaccas de darem dezesei cria : os animaes irracionac .
mantém a prolificação até qua i as extremidades <.la v lhi e, e
mesmo a respeito do consumo interno, seria de grande \'anta
gem que as camaras municipae eleva sem ao dobro à taxa por
cada vacca que se mata se' ao triplo petas vilellas d stinadas ao
açougue, isto é, a vender-se a retallio.

Devendo intervir Ull1 ou mais agentes na fis ali ação, opo
exceptuados eles a mediela a comarcas mais di 'Lantes do litOral.

Por principio de hygiene, no Rio de Janeiro se estabeleceu a
prohibiç,ão de matar va ca : eu comprebendi erradamente que
e a medida tinha o alcance, que con igo ne te artigo, e se ti
vessem per islic10 n lla já não se la Li.marino da care tia do
gado.
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Ora, deye- c pondcriJr que em relação aos riadores, o pre
juizos que podem resull:lr dos incOIweniente - velhice e esteri
lidade - outras yantagens de mór importancia compensarião
e ses dou inconvenienle como eja a maior alta no preço do
bois, maior fabrico do queijo e da manteiga: o accre cimo neste
ramo acarretará alguma indemnisação á população do litoraL

Comtudo uma só medida isolada não basta para obtenção do
resultado com a presteza desejavel, e por isso indico os eguinte
meio : e palhar-se memoriaes por toda a população, contendo
as seguintes partes: 'I", relativa ao curativo das enfermidades
do gado; ez", indicando a necessidade e os meios de destro
cal' as cobras; ~V, indicar os meios mai faceis para e crato das
lagôa e pantanos, afim de serem convertidos em pastagen , ou
de tinar esses terrenos á agricultura; 4", indicar os meio mal
facei para estabelecer paslagens arti.ficiaes, assim no campos,
como nas maltas; 5", flemonstrar a necessidade de elevar a
criarão de outro' animaes para suppletorio da carne de vacca, e
assegurar o abastecimento de viveres: asseo'urar o aba tecinlen
to de viveres é simultaneamente a segurar o rapido e espanto o
augmento da população e riqueza nacional.

Demonstraremos resumidamente cada um dos topicos, isto é,.
lançaremos a ic1éas capitaes para os artigos do memorial, e re
serve-se o desenvolvimento para intelligencias mais habeis, mai'
reflectidas, mais serena , e desatravancada de embaraço e de
perturbaçãe .

1." C~W'alivo elas en{e1'midaeles dos anilluu~s. - A cavalJada e
bufamente são traia dos por ignorantes, porque infelizmente voga
na sociedade brazileira o principio de que os melhore me
dico para tae' enfermos são os que mais se approximão
á sua intelligencia.

Os remedias orclinario que ]]Ies applicão consistem em elva
jadas sangrias, purgantes e bebida , ou emulsãe corrosivas.

Ora eu já lemon trei que, para o curativo das enfermidade
humana, sempre o systema mais simples, mai innocente, é o
que e avanlaja, e com o que se onsegue o restabelecimento da
saude, fazendo expurgar LI materia degenerada e degenerante
pelo suor, pelas ourina , e como auxiliar é sufficiente recorrer
aos vomitorios e purgativo', ao' acidas, aos tonicos e aos mu
cilaginosos; porém os Esculapios preferem o dedalico labyrintho
para que se não chegue ao minotauro em o soc.corro do fio dei
Ariadne.

Portanto para o curativo dos animaes applique-sl;l o mesmo
y tema, e facil é graduar-se a do c dos medicamentos, toman

do como base, mais ou menos, o tamanho e peso do animal
comparath amente ao homem; para o curativo das enfermidades
violenta:, e mesmo da cbronicas e applique aos animaes uma



DO BRAZJL E DA. rrD;\IANIDADE. -179

manta appropriaua, ensopada em agua quente ou fria, por cima
cobre-se com outra de cabello, para evitar o resfriamento e que
o panno se seque, e faça-se o animal beber grande quantidade
de agua simples, ou cozimento muciJaginoso, ou diaphoretico
brandamente purgativo, a saber: (Iualquer daquelles, que a ex
periencia mostrar serem mais apropriado ; privar o animal de
comidas até pa ar a crise perigo a é muito vantajoso.

2." Dcsba tamento das cobms. - Um fazendeiro contou-me que
Bm elias de frio, mandava os escravos com eIuadas ca
var os cupins, em que existião buracos, e que houve dias de
matar mais de cem cobras: em taes dias as cobras conservão- e
enroscadas em suas tocas, apezar do barulho do cavamento, pelo
complnxo das segruntes razões: '1° em razão do pequeno espaço
da toca: 2°, preguira ou medo de constiparem-se: 3°, talvez
como valentia ou cle,preso do inimigo: 4°, para que a circum
ferencia elo corpo se mantenha sobre a egide da voltejante espa
da do pescoço, na ext.remidade do qual estão as temíveis pontas
da arma o./fensiva; mas o homem mais forte e mais destro obtem
a victoria, que talvez lhe escaparia se o animal preferisse a fuga:
duas pessoas devem achar-se presentes, o que tra])alha com a
'enxada (que erá de cabo comprido) desvia o corpo, conservan
do-se em linha transversal; o outro, tambem na mesma direcção
opposta, can erva uma vara comprida e flexivel, e apenas põe a
cobra a cabeça de fóra, a vara cahe sobre eUa, e cessa o comba
te. Do exposto já se vê que não ba perigo, porque, como prepa
rativo se deve remover o embaraços do ontorno, para não se
frustrar a seguridade do golpe da vara, comtudo para maior pre
caução será bom que e teja com perneiras ele couro' com este
guerreamento se diminuirá a mortandade das criaç,ües e os si
nistros contra íl especic humana.

As cobras maiores avesão-se a mamar nas vaccas, o que a de
fillba e aos bezerro : quem mata ullla cobra femea, segundo di
zem os Santos, ou dizer devião, tira do purgatorio tantas almas
qnantas terião de ser descendentes da mesma cobra; é fazer ca
Tidade de desviar da geração presente e futura os prejuizos qlle
lhes tinhão de provir dessa maldita descendencia.

3.° Esgoto de la,gõas e de pcmtcmaes, quese'l'verncle mataclor CtO
gado, lJl"incilJal'll'I,ente no tempo clct secw, pois rnnüos em busw de
vercl-wras pCtl'a rnct1Üm' a cx'istencict, 1.1ão encont1'Ct'J' Ct morte. 
Ora, ha muitas lagôas, que são bem faceis de esgoLar-se; ha
pantanos, que só dependem para seccar de desobstruir-se o canal
de alguns entulhos, e quando pelo declive do terreno se conhecer
a facilidade ele esgotar-se, se deverá aproveitar estes terrenos.
Tenho ideado uma machina na imaginação para o emprego re
ferido, mas o artigo está se tornando muito alongado, e por isso
üesisto da mínha idcaJogia.



VÁ mADO ll'iTEllE SES

4. o Pctslos Cll'lificiaes em ca,mpog e rn(~ll(~ . - D'mon traI' a
utílidade de 1:e melhoramento seria yerdadeira mas. ada; entre
tanto o povo se con erva em inercia, porque 0 trabalho pelo ys
tema actual é avultado: com o vagar qne se vai de hoje á vinte
anuas uão estará esse melhoramento ainda elevado ao centesimo
]0 gráo desejavel.

Ora, com a machina que descrevi para roç,ar com dita para ca
pinar, se poelerá fazer nos campos, que não f6rem pedrelTo os e
principalm nte ms p]anices, grandes pastagen com mingando
trabalho e despezas, e mesmo appropriar os campos para agri
cult.ura.

Os campos mai appropriaelos para a agricultura são tapisado
de arbustos e cardo., por isso não dão pastagens: nes es luga
r s preparados com machinas de capinar, tendo precedido o 1'0
ramento c queima, podem ser occupados pelo angola e angoli
nha, e os que não fôrem tão ferteis, servem para gramma rniuda ;
nos campos pedregosos e montanha os e can 'ervaf'Í o pasto
nativo, e só convirá. acrescentar-se, como beneficiamento, a fruc
teira de lobo e o pinhãO.

Os serradoes são multo appropriados para cu]tura do ango
linha, angola e gramminha, e em taes serradoes é ordil1ario
ahundar a herva incognita, ql1e tanta matança cau a uo ~ado, e
por isso beneficiar taes mattos é ele treplicaua neces",idade.

O cnltivo se deve fazer pejo modo seguinte: os sargaças e ar
bustos finos ração-se rentes; as outra madeiras de p queDa
grossura 'e deve roçar a oito e dez palmos de altura o púos
gro sos corta- e a ca ca em redor por modo que fira algum lauto
a madeira, e que não fique em circumferencia casca sem cor lar
se: emprega-se nesta o})eração fouces sem gavi;;io para facilitar
o trabalho.

Nos serradoes e en ontrão arvores geossas duras, por 8. te
meio se fará treplicado trabalho, e se conseglliy;j a vantLigens,
que passo a expôr: 10

, a arvore sendo cortada, rebl'ota com
grande tenacidade; porém cortando-se-Jllc a casqlleira em redor
ella morre, e a gangrena da morte 'e commnnica ás raizes, tal
vez por extorquir delJas pelo amago os ullimo uccos ela vege
tação; talvez por opprimi-las com o peso, sem lbes r tribuir os
succos oa se,iva atmospherica, pela falta ou por interrupção ela
casca, que é o conducLor; tél1vez pejo complexo simullaneo elas
tres cansas: obsorpção dos succos da raiz, oppressào do peso
communicação da gangrena; emfim. é phenomeno conhecido. Se
passa fogo em um matto e não se derruba nesse anIlO, pelo menos
de lUll terç,o das arvore 'cleixão üe brotar, do C, as propria.
ra izes morrem; e é por esta razão (lue aconselho se corte alta
a madeira que não fól' gros a, e 1.a111bem 1ela vantagem üe dimi
nuir os eSli'ep"s: as arvol'e' lle (lue m rf\dor se carla ti corlic-a
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em um mez mai 0\1 m no.', lançaráõ tOGa a 1'0111ao'e111 ao chão,
e o fogo completará a extincção dos re~ tos da vegetação. Tambem
é sabido que, se uma arvore morre por elIeito da broca, ou de
outr~ cou a, e ella é cortada. antes das raize morrerem, esta
tornão a arrebentar, o qne nilo accontece. e deixas e pa sal'
mui to tempo.

Depoi de fe.ita a queima, ~e espalhará a semente' de capim,
qne e de tinar; o melhor meio é empreg'ar simultaneamente a
plal1tação por cova, e por semeaçiio: porqne virá mais err'}(10 e
mais vig~ro o: a capina e tornar;l faciI: as cêpa da arvore
darão um as ombl'eamento muito util para o de envolvimento do
apim, no annos subsequentes essas cêpas commlUlicaráõ á

terra e atmosphera emanações fecundativa:.
Portanto re nlta de te ,yslema mlútipli ae12s rantagens, i to é,

no a to de roçar o trabalhaclor pMe fazer seniço treplicado: a
capina cJiminu , porque haverá pouco rebroto da raizes etc.,
a sim se aproíeitarúõ c a terra que, em regra, só servem de
matadouro para as criações; porém convirú plantar como já
disse, ementes ele lobeira de e~ paço em e paço pclatl razô ~ qnü
pouclerei: a folhagem que cahl' as fructas ervem de su tento
ao gad , principalmente no tempo secw, c (1 dar-Ih abrigo do
vento e dos ardore~ do 01.

Ponderarei que o cupim, al;m de er muito nocivo a planta
ções, concorre em grande parle para e terili'ar a pastagen, e
para servir de habitação ús cabral;; esterili a o terreno, porque
o indurece e r·sseca; 1l0L i por ob el''1ação que fiz> q118 os cana s
ou e trada do cnpim, 50 envernisados e compactos, por em
pr gar artificio paslivo J tal"ez pelas manaçõe e dijeccões glu
tino"as, qu lanção n ,sas e teada. O llpim, para trabalhar
empreITa a saliva, e por i :30 o anae deste ressecão a terra:
os canaes feito pela formiga silo uteis e rvem de li ntilador ao
terreno, servem de humedecê-lo c de o afollfar, e do canae' do
. 'u.pim é o eHeiLo cuam tralmente opposto. O cupim nntre-se
.elas raizes da humidades e saes elo terreno' portanto não é
fóra de propo it que se lhes c1eclae guerra IJllando a ml1niçilo
para es 'a guerra não nslar avultarIa dispenrlio ele material, de
tempo e de trabalho.

Derrubado lUll upim, cobre-tll ele lenha ou de apim, e püe-
e fogo, que seja :ufTIcienle para esquentar o ca lello em que

estão aninha los milhõe ue se in 'ectos basta qllalql1er cnlor
iJal"l os torrar e a'phixiar; e quando se tombar um cupim, LI

circllmferencia da sua ba e deverá ser cavada e emeada. Na
canLeiros destinados a plantaçõe.', a cal espalhada erve para
matar é minhoca o mesmo 'l.lpim ou p lo menos para '1fll
genla-Io,
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5.° Pa.ra slIpplelorio ela. cct?'ne ele 'I'a.cca, cOlwém muito a.mpliar
se a criação ele ccmwirol) c ele cabras. - A população do litoral
colheria vantagens de muito alcance, se presta e e peGial cuida
do na criação de aye', de coelho e de porquinhos da 1ndia, es
tabelecendo cercados privativos para tal destino, e dando-se nos
outros c rcados provldencia para accumular e preencher a
commodidades destinallas ás clilferents cria ões' e a im na
edificação de muros, de pateos, chacaras, pastos, e terá a cau
te1la de fazer pelo lado interior 1:res carreiras de abertura , des
tinadas a servirem ele ninhos; a debaL'\o erviráõ para coelhos,
porcos da 1ndia e quae quer outros animaJejos, como preás, etc.'
as do meio serviráo para a gallinhas; as de cima para pombo ;
e se o muro fôr de taipa, no acto de a ocar, pãe- e certos cêpo
amoldados para o ele tino; deixa-se espaço interralado, havendo
arte; esta aberturas em nada prejudicão a egurança dos muros,
e depois de rebocados e caiado' lhe dão certo realce e embelleci
mento: qualquer quartel de capim ministra ustento á grande
banda ele animalejos e aves.

No tempo secco crescerá a clespeza e o trabalho para susten
tação, porém se se fize se uso da batata e do inhame es as des
peza importarião apenas no quarto do que se houvesse só de
reCOITer-se ao milho; a mais disso qualquer verdura serve de
auxiliar para supprir a alimentação, por exemplo da immun
dicie (rUe se capina nas hortas que, depois de lavadas, lança-o e
em uma grande caldeira, e depois ele bem cozidas junta-5e-Ihe
uma porção de fubá ou farello, que seja suIDciente para ficar em
con istencia de angú, e serve para sustentação das aves, dos ani
maJejos, dos porcos e de toda a qualidade ele gaelo muar e
cavallar ; sendo de advertir que com e te tratamento a carne do
anima~ se torna mais tenra, mais saborosa, e se evita a peste.

o Brazit ha verduras em to las as estações elo anno, e com o
aeljutorio eleUas e poupará muitas elespezas.

O governo appeDe para o patrioti mo ele alguns cidadãos abas
tados elo litoral, para que em beneficio elo Brazil e da humani
dade se prestem methodicamente á esta industria, e mantenhão
uma contabilidade muito restricta da administracão econornica,
para que po são offerecer ao paiz um balancete exacto dos sacri
ticios. e das vantagens. Eu não tenho o menor receio de assegu
rar que as vantagens directas e lateraes irão além da expectativa
em relação ao abastecimento de viveres e regalias ao augmentQ
da população, e para assegurar ao commercio um grande, variado
e rendoso ramo de exportação, porque a aves e carnes dos
variados al1Ímaes poderáõ ser enviadas para os mercados estran-
geiros por diversos modos. .

enhores do litoral, jil que não tenho dinheiro para uar-vos,
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dou-vos conselhos, e todos os habitantes do Bl'azil que sigão
es es conselhos, e o imperio se agigantará nos passos dos me
lhoramentos materiaes, e por conseguinte tambem dos morae .

A criação do gado vaccum não e deve considerar que a sua
importaneia principal se deriva só do abastecimento de carne: o
complexo de outras vantagens são de mais subido alcance, e se
fazem sentir em gráo eminente, me mo na provincia de Mina ,
pois a falta de boi para o costeio da lavoura e da eclificação de
predios, o "leite das vaccas, etc. é de muita importancia como
suppletorio de viveres, especialmente das familias pobres.

Uma vacca de leite deixa de 8$ a '16$ no artigo queijo, e o
proprio sôro se presta como alimentação para a gente e para o
gado muar, cavallar e porcum, etc., etc.; portanto se deve acon
selhar por demonstrações, em estylo persuasivo, ás familias
pobres o rigoroso dever em que elias e tão de manter certa
porção de vaccas de 1 ite para matarem a fome de eus fiThos ;
fazer-lhes conhecer as vantagens que tiraráõ !lo e tabelecimento
de pastagens artificiaes ; indicar os meios de supprir a susten
tação do animae, quando absolutamente não puderem obter
pasto para trazerem ua criações que as con ervem de e tre
baria, pois havendo boa admini tração economica um só traba
lhador poderá ustentar de dez a doze vaccas na estribaria, por
que e póde dar-lhes em ustentação a palha de milho, abugos
socados ou po tos de molho para amollecer, a palha de arroz,
de centeio, trigo, cevada, as folhas e tronco das bananeira, as
folbao"ens e talos de inbàme cozidas, ramos, capim plantado ou
silve 1re, etc.

Oe sencial será fazer-se boas cobertas para abrigo e cercados
das criações em declives salientes, para que a chuva carregue a
estrumeira e não fiquem lamaçae . nos cercados agua perma
nente para beberem; por debaixo desse cercado deve correspon
der horla para se aproveitar a estr umeira e as humidade
fecundantes que correrem dos cercado ; para facilitar a limpeza
da pareele do lado de baixo, deverá er feita sobre baldrame de
páo Gollocado em pedestaes de pedra, ou pontalete de madeira
por modo que o baldrame fique elevado da terra pelo menos um
palmo para dar sahida á estrnmeira e assim se obterúõ as van
tagen do e trume para a horta. Estando as vac a fechada,
tira-se leite dua yeze por dia; ella e os bezerro ficaráõi enla
do verme e de outros perigos; portanto a pessoas que niio
tiverem pastag· ns fação u o deste meios, orcem as 'antagen
secundaria, e conheceráõ que ella compensaráõ exuberante
mente os sacrificios de trabalho e das de pezas, advertindo qu,
para conducção do capim e dos mais objectos de tina dos ú sus
tentação do bezerro e da vaccas, ella me.mas poderião servir
para puxar carrinhos, carrop , ou zorr;) para conrlucrão iiI'
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lenha e de outro~ objectos llécessaríos ús família que mor50
cm predios rustico ou urbanos.

O desanimo do povo provém em grande parte da falta de int 1
ligencia para admittir certo uppletorios, e de um só objecto
fazer variados empregos e multiplicadas vantagens. Ora, . e al
gumas família, pela sua pobrez.a n10 podem ter uma carroça,
ou carrinbo, poderáõ ao menos ter uma zon'a, que preencherá o
mesmo destino e me lUa se avantajará a certo respeitos: em al
guns lagares a principal mofma da famíUa con i te na conduc
ção de lenha e de agua; e quando a familias se compenetrarem
da vantagen acima exposta, hão de desvelar acuradamente na
criação do gado, no stabelecimento de pastagen , no plantio do
inhame, e no cultivo das hortas por via do emprego do arado e
mac1lina de roçar e capinar, ma é nece sario, (torno a repetir)
qlle o governo faça espalhar memoriaes gratuitamente por toda
a população, que imponha a respeito de algun' melhoramentos
o ferrão das multa para remover a inercia.

Indiquei como meio de augmentar a criação do gado a nesces
cidade de prohibir-se a matança do gado feminino; indiquei
meio para supprir a falla de carne, e fazer baixar o eu elevado
preço.

Ora, para completar o suppletorio des e e de outro viveres,
acr scentarei ql\le o' fazendeiros e prin ipalmente o balJiLantes
<lo litoral de erúõ tirar grande partido da pesca e da criação de
peixe, a re peito do que já expendi algumas idéas, i to é, a ne
cessidaàe que ha de conservar- e as mattas <las margen do
rios, <lo' corrêgos e. canaes, e mesmo das bordas do mar; que
~eria vantajoso plantar nas bordas elos tanques, arvores d frue
ta mai.l' appropriac1as à alim ntar,ão do peix.es: acre centarei
agora que todos os fazendeiros echacareiros que t~verem spaço
80 pateo, ou quinlal, clevel'áõ ter um tanque, para servir de vi
veiro aos peixes' a' lavagens da cozinha, talos casca, etc., re~

cozinhão-se afim de que pela evaporação adquirão consistencia
de mas 'a, e sene para alimentaç;ão dos animaes dome lico e
dos peix.es; ao chaeareiro' e fazendeiros é isto mai' faeil, em
razão ua abundancia de fruela e hervas, a quaes me mo em
cozinhar-se pódem ser lançadas no tanques para servir de pa 
tagen aos pei:es, e havendo artificio, a provisão de te alimen
to estará a mais facil disposi(!ão do que no 'eleiro, além clisto,
as herva' cozidas ou em seu estado natural, pódBm seI' po. ta.
no mar, no lagos e nos rios para ceveiros do p íxes. Em toclos
o canaes e mangues banhado pela maré se pódem e tabelecer
pesqueiros muito rendosos, pondo- e cer adas com portas que
e ele", ão durante a cbeia e se fechão nas vazantes, e depois co

lhe- (} o p ue a ecco; e o mesmo e pôde fazer nas praia
que lrm ilha,' intermeclias. etr.
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( om O meios que tenho indicado para o abastecimento de vi·
vere em beneficio do llrazileiros e da humanidade, creio que
nada mai m occorrerú obre e te objecto: advirto que um pe
queno tanqu serve para viveiro a innumera quantidade de peixe.

O peixe endo tratado, i to é, tendo alimento em abundancia.
multiplica e,panto am nte, cre 'ce om rapidez, e se torna muito
mais aboro qu o qu 'ó s nutre de vasto natural, portanto
a' vanLagoens compen aráõ exuberantemente os trabalhos e des
peza trUe S fizerem com e te ramo de aba tccimcnto e riqneza
11:1l'ional.

UIolação de caJJloas~ carnehoos e llo.ocos.

Tenho f 'ito vario artigos iudicando o complexo de meio'
adoplaveis para ~e obter abastecimento de viveres e de alimen
laç.ão animal; relativamente ao aba tecimento de tae genero:
alimentício indiquei meios de que compencliativamente YOU fazer
a enumeração: - 10

, a nece idade de conservar-se mattas na'
horda do rio navegaveis e corrêgo' mai importantes, para
manter e propagar a crjação de peixe, e conseguir-se ontras
yantagen undarias, como o evitar o de broamento da ban
quetas, et '" etc.; lO, a conveniencia que bavtJria em os fazendei
ros e chacareiros fazerem um ou mais entancamentos para con-
erva e cria ão de pei..~e com plantio de arvoredo' fructiferos

em redor do tanque, sTtema e te de que resultarião outras
muita vantagen, como ja de tornar mai' fresco e ubero os
o~ terreno inferiores eaeljacente ; o de r temperar e purificar a
atmo phera, o de augm,entar os mananciaes das agua , e Lam
bem o de concorrer pa.ra o augmento da neblina e da chuva;
simultaneamente '1'virião c' es cntaucamcntos para favorecer m
a criação dos porcos e da~ aves <1f[uatica ; 30, indiquei varios
meios directos e indirecto, para ampliar-se a propagação do
gado e de outros animae ele linados ao onsumo: ora, I ara
completar a promettida abarrotarão de came, a peqneno preço,
é conveniente tratar das cabras 'ameiros e porcos.

No Brazil lla grande descuido relativamente á criação das di
verSaS especies de cabras c carneiro , em grande parte devido
Uo: 10

, a não estar o povo acostumado a fazer uso ela carne
destes animaes; ~o, porql1e do máo sy tema de cercado e hortas
e de outras plantações resulta a neces idade de se absterem de
t:ll cria ;111, r. mesmo :1 11p gllCl're:1rem as rri(\~õeL dos yizinhos;

:lI,



YATIlADO r~TEnE E,

portanto para de pertar a energia e desveJlo da populaçiio, con
Yirá que o goyerno, por via do jornalismo, por via de lllcmoriacs
de lribuidos, faça sentir ao povo o omplexo das vanlagen
que pMe tirar da criarão da referidas pe ies de anunae :
a agricultura definha ensivehnente' é n ces ario ampliar alguns
meios de supprir os viveres, sem no limitarmo sómenle a ra
teação das terras; é preciso directa e indirectamente I,irarmos
toda a vantagem dos fructos e da vegetação e pontanea ]a na
tureza; a cabras e carneiros se uslentão de yegetaes imp1'e 
taveis para o gado Yacum e cavaHar, etc., etc., e do nâo deixa
ue ser uma vantagem de grande alcance, além di so as cabra e
carneiros prolíficão duas e tres veze no anno; a 1'ianç'as ama-

.mentadas em cabras se tornão mais nedia , robustas e sadias
que sendo amamenta<la pela proprias mãis; creio que para a
amamentação da crianças serião o carneiros adoptayei com
i/ttlal, ou talvez uperio1' vanlagem: a falta e care lia de ourama
para cal ado cessaria de exi ti1', se a criação ele tae animaes
recebessem todo aquelle desenvolYimento de que csuscepli \ I' não
haveria falta de material para sabão, vella , e os laneficios darião
nascimento a fabricos de tecidos tão nece arios ao onsumo
do imperio; portanto as vantagen são tão multiplicadas e <l
tan1a importancia (rue bem merecem despertar a attenção do
governo geral, dos governos p1'ovinciaes e de todos o cida
dãos brazileiros.

Ficão apontadas algumas causas, que tem impediilo o (le en
volvimento da criação das cabra e carneiros; tratarei ela prin
cipal causa, e vem a ser a falta de curraes e casas com de tino
especial para abrig'ar do temporae e dos lamaçae . quando a
cabras e carneiros dormem sobre a humidade, sobrevem-lhes
estupor, frieiras, gafeiras e outras qualidades ele pe 'tes, que a
destroem e rlJ1UiquilãO.

O horror que estes animaes maJlifestão ao passar os corrôgos
bem revela quanto a humidade lhes é nociva' portanto obrigar
os habitantes elo campo e dos povoados a fazerem tapume re
gulares e de duração seria is o ele immensuravel alcance) em re
lação ao abastecimento ele variado' viveres, de variaelos germens
de ind11stria, de riqueza e de moralidade; de moralidade por
que se diminuirião as cau. as de rixas entre os vizinhos' a hones
tidade das familias ficará mais ao abrigo dos insultos do seduc
tores e elas pessoas mal eelucadas; com essa impo ição ele traba
lho, se afugentara directa e indirectamente a indolencia e a pl'egui
ça, porq11e, quem po'sueum terreno bem cercado póde contarcom
o aproveitamento de eu trabalho, e a esperança da colheita ex
citará sua energia e des, elIo no cultivamento do terreno.

Releve-se-nos e ta digressão, a qual serve ele comprovar que
este meio inclir~clo inJh1iria grandemente na ria~f(o, não só dns
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lres e pocies referida , como na de quasi todos os animaes do
mesticos; igualm nte concorreria para Hore cer a pequena agri
cultura, c por con 'cguinte para felicitar, augmentar e mOl'ali ar
a população.

Tratemos porem do meios (lirecto de augmentar rapidamente
a cria('ão de cabras e carneiro : o fazeneleiros que tiverem
rrrandes terrenos elevem estabelecer em diversas grutas arran
chacõ s em quadratura para servirem ele abrigo e· recolhimento
das ovelhas; digo c[ue as arrauchações devem er e tabelecidas
na grutas, para que o telhado e as criaçõe fiquem ao abricro
ela v ntanias por tres face de terreno, e do lado mais exposto
aos ventos se deverá fazer muro de barro, ou de pedra, para
servir de abrigo: a arranchação em quadratura preenche esta
indicação de melhor abrigo contra a vent:mias, e o edificio tendo
quatro lanços i to é, braço, olIerecerá uma prespectiva elegante,
sua aria interior senirá de curral, etc., etc.; por baL"o da
cobertas "e oHocarúõ girúo , ou taboa largas que pelo numero
de degráos destes sotão ou prateleiras ~e poderá debaixo ele pe
quena exten ão de técto abrigar muitos animaes; em cada alinha
mento do eurfieio se poderá coUocar dons ternos destes sotão'
com deoTúo proporcionae á altura do edilicio, o::; quaes de
veriÍõ ser cobertos de telba, e se attender a toda as mais cou
sideracães relativas á duracão.

Ora: por um tal meio se" poderá criar grandes bandos de ove
lhas, quasi sem trabalbo, sem se pas ar polo incommodo de
oID'er o balar das mesma etc., etc. A ov lhas se manleráõ

em eus respectivos quarteirões; ba tará serem revistadas de
uma á duas vezes por semana; todo o capim e todos os ramos
e fructo servem para su tento destes animaes; em uma leaua
de terreno ac1mittirá vinte e mais retiros para criação destes
animaes; elIe, assim tlivillido m quarteirões, aproveitaràõ
melhor a pa tacrem nativa, ou arteficial' indubitavelmente o fa
zendeiro qne occupar uas terra neste trafego tirar:l maior lu
cro que na agricultura ordinaria, além da venda dos animaes
para consumo, contará com o lucro da lãa, que mais ou menos
pMe attil1gir de '1 ,. a 38 por cada ov lha: o criador em grande
e cala deverá manter simultaneamente um cortiüouro para
aproveitamento do couro do animae flue cou umir e da
queHes que morrerem lle fraca. o ou enfermidade; e daf-ilc
conjunctamente ao fabrico do sabão da terra: conheci um
fazendeiro qüe mandava cozinhar os animaes que lhe morrião
com misturas vegetaes para su tentação dos porcos, e dizia que
com o fogo se extinglúão os ?,ermens ontagio os; mas que o::;
cadaveres abandonados pela f deutina e por ::,e tornarem pa to
le criações, inDuião lirectamente no desenvolvimento Lle pestes
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o de enfermidades: Loco nesLas minucio idades para mo Lrar Cllll.l
havendo boa economia, boa adrnini Lração, O' mesmos 1rejuizos
orclinarios e aLenuão e se com rlcm: algumas vezes e con e
guo conoca-Io com alta enLre as addicçõe' dos rendimentos c
lucros.

l;iquem pois todos sabendo qne para tle envolver- e rapida
mente a riação de cabras e carneiros, o principal cuidado on is
te em fazer-lhes arrancha0ôes, na quae' e abriguem dos tem
poraes e do lamaçaes' como Laes animaes ão eminentemente
~altadores, a ntrada da arran lwção deverá er organi ada por
modo que por ellas não entrom porco' e ouLra criarõe : deyorá
fazer- e a limpa das arranchaçõe pelo menos duas y zes por
mez, e o estrume destü).ar-se á agricultura.

A verdadeira economia politica, a economia quer 'eja cunsi
flerada como sciencia ou como arte, cm sua diversa appli ações
e relaç,õe' para com a agricultura, commercio artes mecanica ,
navegarão, guerra, sciencias praticas - a economia em todo os
seus differentes ramos, cliIferenLes applicações tende a facilitar, a
as egurar e aperfeif,!oar os meio e fins: o fins são de duas 01'
dens, ultimo ou intermedios: os principio de economia m
Iualquer dos l'anl0S cifrão-se no eguinLe, que no menor e"
paço de tempo se obtenha a maior Olllma de trabalho, que
'om menor somma de trabalho se obtonha a maior quantidade e
melhor qualülade de prodl1cto , (Iue com menor quanliciad de
producto' se obtenha a maior somma de lu TO , ou a 'aLi 'façãu
da maior somma de necessidade,

De graçadamente no Brazil, ou para bem dizer, entrettouos os
povos, estes principios não estão devidamente conhecidos e apre
ciados, quel' na theoria, quer na praLica, porqlle poucos fio o~

homens de genio theoretico ou pratico que comp1'ehemlão a ne
ces idade de altender a todo o complexo do' interes es; o1'1'ão
em attemler a um só alvo, em encara-lo como o uni o fim,
quando o deverião encarar, como meio subordinado e subordi
nante a diversos meios, a di -ersos fin e re~ultado : os no so
agricultores se deixão enganar pelas apparen ias da poupança do
tempo de trabalho e das despeza do capital, ou dos m.aLeriae ; o '
porco soIJrem os erros desta mal entendida economia e entre al
gLillS enhores, os escravos ainda estão em peior condição que o
porco ,pois enl1oro ha que são zelo os em encher a barriga de
seu porcos e outros animaes, entretanto chorão o lne seus es
cravos vestem, o que elles ornem, e hegão a castiga-los por
elles não sllpporlarem os impulsos da fome; e quasi sempre o'
senhores que mais e cas~eão a comida o y tuario o tratamento
ele eus e. cravo" são os que exigem mniol' somma de trabalho;
porém em I' laç.ão aos anirnaes elo cu~Leio seguem diffel'ente re-
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gl'a: abandoncmo~ porém a digres 'ão ('), digamos alguma cou'a
sobre os porco~.

Aeconomia é tambem applicada em rela ão á criar·ão dos porcos,
ruja criação Ó c prc ta para atisfação das necessidades alimen
ticias do homem, portanto a primeira regra que se deve altender
é que o abastecimento da sustentação elos porcos não importc
em falta, cm care tia ele outros vivercs nece sarios á c pecie
humana; portanto a su tentaç,ão p:lra os porcos convirá el'
obtida com meTIor saerificio de trabalho e de de pezas; para
.ati, fa,ão d 'ta primeira regra indiquei :l necessidade ou utililla
de de conservar-se mattas junto ao predios, e de plantar-se al'
'"01' do fmetiferas, aUm de que' ncontrem abundancia de u ,
tento no fru tos los bosques nat1.lrae artellciae; encontrem
'ombra e \ariados·principios ela salubridade, pai' é abido que
as porcas que parem e c.onservão o leitões no maLtos, e te n

re 'cem e enrobustecem com grande EfIerenra do que na cem
DO: t rreiros cIos predios porque o miasmas dos tijuqueiros e
[uma 'eira oncorrem para enferrenhar a natureza dos animaes, .
quae quer que elles ejão, aI ezar da maior qU::lIltidade de sus
tentarão: o bon et1'eitos a d rhar-se de ta ão neutrali aua'
p la mlluencia do mia mas ob!' ditos; a decoada, o alkali da
c (rameira, da cinza, a fumac"a, apegando- e ao exterior elo corpo
e sendo inje taJos no interior, produzem males. inl'allirei , em
relação ao ele emolYim nto e lJUtl'icrão do' animaes, em rel::l.
r:ão ás enfermidades mais on meno graves, mai ou menos visi
veis; por con egllinLe, os fazendeiros ueveráã ter todo cuidado
na limpa de seus chiqueiro , curraes e terreiros, e conduzir o:
c trllIDes para a~ horta, e re llll.arú um agradecimeuto univer al
dos viventes estimavei do predios, isto é, do viventes hama
00 racionaes, ditos irracionaes e dos vegetae' stc a ia
a arretará certa atisfa ão c moralidade em todos os membro
da familia.

Os criadores ele porco não têm seguido c'ta regra: dormem
os por os em lugare em] oeirados, hllmiclo' e l' dentinosos' a
poeira e os mia mas (lue ab orreffi pela J'e~piração oJfende os

(") Em abono da moralidade do nosso paiz podemos amrmar que os senhores bar
baras. por avareza ou crueldade são ral'jssirnos, porque a liJ)erdade tla imprensa ell
raizou os sentimentos de humanidade, enraizou o imperio d1: opinião publica; esta
estigmatisa aos senhores que escasseiào o tratamento a eus escravos, que delles exi
gem serviço excessivo e que os tratão com sevicias: ora. não ha paiz algum, por rpais
philantroplOo e vigilante que seja o govemo, em que se não noto L1esarnlOjos oecasio
natlos pela avareza e crueldade dos particulares nas relações domesticas, e dos funccio
narios nas atlministracçõe , com tudo, para abri~oda sOI'te dos escravo, seria bom que
os senhores, taxados de deshulUanos. por sentença, fossem para sempre pri vades de
possuir escravos, e então se melhoraria muito a sorte dos escravos, e apezar de que,
deseJe muitos anno" e principalmante depois da suppressão do tmUco, da invasão da
febre arnarella e do cholera-morbus. repito, a surto dos escravos C: c sempre foi no
Brazil, pelo conjuuto de muitas causas, li mellJOr e llluito meUlOl' que a sorte 'los liber
tos, que li sorte cru geral cios pobres, etc.
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bafes, e sympathicamente a outras visceras, i to em gráo mais
ou menos intensivo: o re uItado deste complex.o <le cau a é não
agradecerem quanto era pos ivel ao tratamento, portanto o
cuidado em apromptar boa acommodação para os porcos, o tra
balho em manter a limpeza erú exuberantemente compensado
por se evitar a peste, a mortalidade, e porque e obterá maior
quantidade e melhor qualiqade de toucinho e de carnes com
menor clispenclio na su tentação.

Ora, a despeza feita em aparelhar bom chiqueiro e terreiro
calçado, é cousa que perdura por muito mmo, e os reparos
são de pequena importancia . attendão os f:1Zendeiros para stas
circum tancias, e ces ará a care tia neste artigo de primeira ne
cessidade, e muitos maiores lucros reali arúõ com os avancos
feitos para melhorar a vivenda dos porcos. .

Quanto ii sustentação, eu disse que alia deve ser por modo que
não venha a privar a especie humana da almnc1cmcia de outros
viveres. Ora, o ystema que se segue de su tentar o porcos
quasi privativamente com milho e com a mandioca acarreta a
falra e carestia destes viveres, força o fazendeiros a abrirem
grandes roçado , resultando o deva tamento das mattas e este
rílisação dos terrenos, a falta de madeira para construcção, para
cercados, para carvão e até de lenha para o consumo: em uma
grande parte das províncias do Brazil, dous terços de milho é
consumido na criação e engorda dos porcos, sendo que com o
plantio do inhame, com o u o de ua rama cozida em caldeira
estanhada, a quarta parte de milho reduzido a fubá e mistu
rado com a ramagem mini trará maior abundancia de sustento
para criação dos porcos, sustentação que, por ser mais <ligerivel,
é mais saclia, e por isso a carne e o toucinho 'e tornão de me
lhor qualidade, e a raiz do inuame será re ervada para ~e dar
crúa e cozida no tempo da secca; al'm di~so, os fazendeiros
devem ter cuidado em plantar grande hortas para supprimento
de variadas especies de verduras, assim para regalo ela familia,
como para sustentação dos porcos e de outro animaes.

Para as hortas devem alinhar vias de conducção apropriada
para carros de quatro rodas e outros vehiculos que facilitem a
conducção de e trume, etc., etc., no decurso de dous a tres
annos; a economia operada nos transportes desta e para esta
importantis iroa agricultura compensará exuberantemente o
avanços feitos para melhorar as vias de conducção j unto aos
predios. .

Convem muito fazer pa tos de angola e de grama para os
porcos, mas em taes pastos não se deve consentir a entrada de
outro aniroaes, para não tornar o terreno apisoado e consequen
temente o capim mais rigido, etc., et.c.

A respeito do chi lueiro se deverá providenciar a que não
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existão lamaçae e nem aguas estancada , nas quaes os porcos
se espogem ou banhem, porque ao porcos reclusos é isto nocivo
á saude e á nutrição: os porcos soltos enlameando-se, o sol, o
ar mais livre e os ramo servindo de escova, concorrem para
limpar o lodo apegado ao corpo de taes animaes; o exercicio faci
lita a evaporação e a tran piração da agua absorvida nestes ba
nho ,porém tudo se pa a diversamente em relação aos porco
enchiqueirados, e por i o estes, não se banhando, engordão me
lhor e não crião po tema: deve haver porém no chiqueiro agua
permanente encanada por modo que só possão beber e Jíão
banhar-se nella: o terreno convem que seja perfeitamente cal
çado, ou estivado de madeira, para evitar comerem terra e esbu
racarem o terreno, para evitar a praga elos bicho que ba tan
temente definhão os porco . se fará a limpa de tempos a tempo
com agua ama ando a poeira, e se espalhará algun feixes de
llerva de Santa -fiiaria no chiqueiro, o cheiro de ta hena afugen
tará os bichos, o porcos e cavallo estanclo com fome a comem
e lanção lombrigas, as quaes muitas vezes são causas de que
não engordem e de que sobrevenhão diversas enfermidades, e
por i so convirá fazer-se algum cultivo de ta herva, cultivo este
que, por ser ella indigena, ba tará er semeada em lugares apro
priado .

Fica demon trado que a economia, applicada em relação á
criação dos porcos, consiste em aparelhar boa vivenda para os
mesmos, em manter-se a limpeza, para agradecerem melhor o
tratamento, e que para .0 tratamento não induzir carestia de·
outro vivere e avultado trabalho, se deve fazer plantio de arvo
re fructiferas, agriculturar-se o inhame e outras hervas, etc.

Uma das con iderar,õe que julgo dever accrescentar, é que a
peste mai devastadora dos porcos tem sido a chamada- bate
deira -, a qual atrecta principalmente ao bofes, e póde er
encarada como uma verdadeira pneumonia; causas a cumulaaas
e jú mencionadas coucorrem para o apparecimento e desenvolvi
mento epidemico des a peste, porém a principal cau a provém
da rigidez do milho, de sua degeneração e gorgulbamento: e te
in ecto tem a natureza cau tica das cantbaridas, e concorre para
arder a sementeira em que dá: portanto em triplicata o milho
dado ecco concorre para irritação dos intestinos pela rigidez
ela substançia do proprio milho, pela degeneração occa ionada
por via do canmchamento e abafamento no celeiros, pelas qua
lidades venenosas dos proprios vermes. Portanto, como preven
tivo da pe te deveráõ os fazendeiros dar o milho aos porco
sempre depois de amolecido em agua principalmente corrente,
porque ella de 'infectarú o grão, e as sub tancias nutritivas serão
mai bem aproveitada , porque se tornará mais facil para o
porco a triturarão e dige Lão do milbo, o ql1al sendo amolecido
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m agua parada so.ITre uegenerar,l[ , isto ; esce o de fermen
tação, que deve nece. ariamcnte arruinar e diminuir a ua qua
lidades nutritiva .

HistoIeialuento do IJassado., lueesente e
futuro das fOIeJDigas no DIeadl., COIU a
eXIJosição dos vaIeiados meios ou lueo
~essos paIea as desbastaI-.

As formiga têm merecido honro a menr.ão entre o crip-
tore~ natUl':'alistas e morali ta ; todo são'unaniB1e: D1 gabar
sua actividade: alguns têm dis ertado sobre eu regímen co
nomia interna, e até descripto seu combates' ouLros bu cão
comparações e inventão fácto , como o <la despedida ela cigarra
(ll1ando esmolaYa u tento, facto e te que dá no góto de muita
gente, a qual julO"a que em não :lbrir o: cord i da bolsa pra
tica um acto triplicadamente meritorio, 1° pela economia, isto é,
'proveito egoistico ; 2°, para ervir de exprobração á ociosidade
\ dissipação' 3°, para que irva de punição ao que supplica e de

COIl 'elho aos outros' comtudo melhor fora que Esopo e não
tivesse lembrado de tal rabula, que só tem a utilidade de entor
pecer e acalmar a consciencia do avaro, a consçiencia do ep'oi ta.
Qual é o taverneiro que rejeita os cobre dos que lmscão bebida
ebriantes? Ignora eUe que taes bebida estragão a aude, cI -
"ião o trabalho, provocão adis ipaC.ão e impellem para a d 
graça e para o crime, ]1orisso que exaltando o nervo e nuidos
perturbão a intclligencia e desorientão a vontade? Qual é o ne
gociante que adverte ao freguez ser mai conforme aos senti
mentos do patrioti mo e da economia, desviar- e do luxo, prefe
rir os pannos e mais producLo do paiz, e ainda a sim só limitaI'
as despezas ao indispensavel ? Os sacerdotes de tOlIas as religiões
não duvidão por mingoados interesses manter a soperstição do
povos, fazendo-lhes crer que a côrte do céo compartilha ° me 
mo interesse, vicios, a me ma vaidade dos cortezãos da terra,
e que vendem o perdão, vendem os favores a troco de vanglo
riosos festejos; se os sacerdotes procurassem convencer aos
povos de que Deos e os Santos só se comprazem com o trabalho
e com a pratica ela virtude, com a munificencia e beneficencia
em favor da sociedade e de no sos emelhante; se tantas pes
soas, e por tão variado meios e modos não excitassem e conci
tassem o povo a viver vida de cigarra, s 'ria deSc.lllpavel c hem
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applicavcl a resposta da formiga; porém os governos das nações
assim antigas como modernas são os que mais influem o povo a
viver vida de cigarra, porque os .governos mostrão mais empenho
em que as nações pareção mais ricas do que o são realmente;
emfim procura-se accumular a riqueza nacional pelo mesmo
modo que se procurasse entancar agua em balaio, consentindo
se para aperfeiçoar o entancamento liberdade a todos para alar
gar os crivos do balaio. E' preciso impôr uma reforma radical
nos costumes das nações, e para isso os sacerdotes poderião
servir de grandes auxiliares; porém o amor do trabalho, o amor
da economia patriotica se deveria principiar a gravar no berço,
e em todas as escolas de instrucção theoretica e pratica, fazendo
por livros apropriados comprehender a intima liga e combinação
que póde reinar no interesse individual com o social e religioso;
assim aos que se destinassem á vida clerical se devia fazer com
prehender qu~ maiores interesses pecuniarios farião se acabas
sem com as festas religiosas do que em fomenta-las.

As festas usadas entre os catholicos têm mais de profanas,
direi mesmo de lupercae , que propriamente de religiosas; ora,
o povo deixando de ser directa e indirectamente sangrado com
taes festejos e seus accessorios, concorreria com melhores espor
tulas para baptisados, casamentos, missas, rezas, funeraes, etc.

Os padres não andarião em uma bolandeira e preencherião
melhor a administração do pasto espiritual: em regra o templo
do Senhor deve ser consagrado ao arrependimento e á contem
plação. D'l boa direcção da educação particular, publica e reli
giosa resultará a convicção de que podem todos em geral, e cada
um em particular fazer maiores interesses do que os interesses a
derivar dos extravios, da prodigalidade, do deboche e da corrup
ção alheia; por exemplo, faz um a promessa de festejo a S. Se
bastião para preservar ou acabar com a peste; o padre declara
ao devoto que será mais aceita e mais duradoura sua graça se o
dinheiro destinado ao festejo fôr em honra do Santo applicado ao
des ecamento de algum pantanal, ao esgoto de lagôas, calçamen
to de ruas, etc. O padre assiste com certa pompa religiosa ao
começo da obra, dirige uma allocucão religiosa e civil ao povo e
deduz a mesma propinqua qne teria a perceber pelo esbofante
serviço do festejo, no qual para elle e para o povo tinhão de
concorrer muitos germens de enfermidades: as outras promessas
se commutão em ensino dos meninos desvalidos, em casamen
tos, etc. Não ha festejos de que não resultem directa ou occasio
nalmente imm0ralidades, mortes, enfermidades, desvio de traba
lho, estragos e dissipação da fortuna.

As serêas apartavão os navegantes do seu rumo, a cigarra
apartou-me da estrada; porém de novo entro neUa. Qual a razão
por que a formigas se têm multiplicado tão espanto amente? E'
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II (1110 ide agora ,alJer, leitor com a llisLol'ia do li u pa '. auo.
do sen pre.. ent e futuro.

E' sabido que a c.ondição da exi teneia e da prolificação ele
todo. ~P, ente quer vegeta": 'omo anímaes, depende pl'Ímeiro
qlH' tllc\U do alJasle~imento de viveres' ora o aba tecimento não
depend tiÓ da prodnc.ç50 porém da facilitação ela colbeita, ela
rOll:el'va~ào (' do prOL: '. O' para o uso· a <'gumla condição
('stú lig:Hla inteiramente ás cil'cum Laneia fav ravei' ou de fa
\ l'aH'is das vivendas, fjller na" snas relações internas quer no
I' mplexo (le uas reJaçüe' externa', e ambos ão d pendente.
da topographia do solo e da concliçõe atmospheri as' a terceira
'ondição da exi tel.cia e da p1'oliflcação depende da i enção ou
diminuição do inimigos, i 'to .., da i enrão de guerra, emfim,
fomo, peste e guerra são os elementos da destnú~ão; estas tres
di\'lndacles infernaes têm eus al'senaes providos de multiplicado
pessoal, de llluJtiplicadis imo e variadíssimo material; para todo
os virentes succedem-se as épocas ela oppressão, progresso e
estacionamento com as alternativas da extensidade e dur::wão.
Com c' 'cs principios gerae se explica o progre so,. a consci-va
~:ão e o anniquilamento de todos os -riventes. Faremo::; applícação
de es principios para ues rever a-historia elo pa 'ado, Ire ente
e futuro das formigas no Brazil. Se lia alguma espeoie de viven
tes que tenba razão de bazofiar ou dizer: « Sou o rei do -niver
SO· Deo criou tudo para mim I » a nenhuma especie compete
com mais razão essa ufania que á formiga vulgarm nte conhecida
pelo nome de carregadeira, e fique implicitamente compr llen
(lida a quemquem e a rnivinha (sirvo-me dos nomes populare ).
São estas as t1'e especie que destroção as plantaçõe : im, essa
bazofia cabe bem principalmente á formigas do Brazil, pois fo
lha~ens, talos, llôres, fruetas, tndo serve para sua u tentarão,
só Cle prezão a que lhe ão de agradaveis ao paladar; b m
podem llizcr que o sol foi formado para as aquecer. a noite para
refrescar, a luz da lua e da e trella' para facilltar-lhe o traba
lho, e mesmo a noite mai e cura não lhes impede o trabalho,
porque suas estradas equivalem a trilhos de ferro, e paris o não
incorrem no perigo ele extraviarem-se, e nem de racharem a
abeça ou quebrarem as pernas com tombos ou esbarradelJas ;

llOItanto só interrompem o trabalho de contIucção durante as
tempestades e durante as horas m que cahe o gelo, e nesses
inlervallos não estão de occupadas, porque empregão em ll'1tu
rar e embolar o pã.o, em abrir novos canaes, e oomo no Brazil
não ha inverno rigoroso segue-se que as conclições para a exis
tencia correm muito favoravelmente para as formigas: a cir
cumstancias que erão desfavoraveis os homen ' tralárão de remo
ver, e assim os conqtústadore la America vierão a servir de
rNlcmplorc:'. (le alliarlos. on propl'Íamente llr ~rrv(\~ rlas fnl'ml-
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gas. Creio CJue a pcrlinacia flue e1la' mo 'leão rlll perseguir a
plantações é por entenderem que tacs planta ão rspccialmenll'
tie. Linaflas ao seu u o. Em compro\'3ção narrarei o seguinl>
facto. Estando cu com outro. llgeilo de cm: ando ú sombra dr
11l11a anõre, ob ervei o ncontro de (lua formigas filie m pa
re ião conversar ntre, i, e que a conver. arão era animadêl. n11l
visla dos diYCl'.OR morimenlo conLor õe e (rcslieulações que
t'3zião : di 'se cu: muito desejava abcr o que e tão conveI' 'ando
e ta dua formigas. Be pondeu-m o suaeito que comprehen
cl 'ra o que clizião, quc a mais velha acon,clhaya a mai.: moça
fIuO não e al11·oxima. sc, porque o' Ilomons erão bons ervo.,
porém In'utaú', e que por i o na inlenção de fazer-lhe, alguma
caricia podião rommelter o estabanamenlo de fluebrarem-lllC o
GOslado on ainda cousa peior; e C['IC (accrescenlava) ac[uelle SlI
geiLo quc ali v6dcs ele oculos, a})ezaJ' da Rua caridade ele fazé!'
granel planlar,-o" para nos regalar com dclicio,a alimentação,
comprehendcn que por lJlorarmos debaixo da lona offl'cmos
fdo ; outro dia leyon o ex es~o !la sua caridade ao ponlu !ln
inlroduzir fogo no cenlro de um formigueiro; porém em vez de
aquecer as formieras matou-as, e pouca,' eseapárão; a oulr .
formigueiros tem querido ahaslecer de agua, e igual cl strO('ll
tem occasiollado: emfim, é balela dos homcn ayaliar as rou li:'
rlo céo e da terra pelo que entre elle' ~e passa: até para lnÜ11O
.:e31'-110 applicão fumara de tabaco. Em Yi La cle tal 'xplll:.arãu,
magoei-me tanlo de que me tive sem por •eno, que passei a
declarar-lhes crucnla guerra e cOfl"eO"ui extinguir a qu c la vii
ilrranchaelas denlro UO lcrrilol'io que po.suo na yilla ela Fu!'
miga ; porém com a minha relirada consta ·me lerem de llOW
inyadiclo e e apoderado elo lcrr no . portanlo é nece sario não
descontinuar o aguerr amento C]U 'm se quizer reI' liue cle tal
praga.

Dis~e ou, Cjlle as circunrtanc.ias tle.farorareis ús formigas fOrllO
cuidado. amenle remoyjc1as pelo novo habitanle ela Am rica:
'1 ° por empregarem "Varias meio~ e proce o de qLLC 1'0 ultou o
le,ha lamento de I a. al'o. animac: c Ycrme que gueITea\'ãu
a fonnigas: 2°, porqll com a qneima cios c.ampo lo obslrui
rão c facilitúrão a abertura cle 110va.: vias <1e condu ção: 0.1°, por
que a ria('.ões no campos oscall'anc1o, desabafando o lerrenu
facilitúrão o cstabelecimento d noras alTanchaçõe , e po lerã )
a formigas trabalhar ao ar livre, cacJlleccrem-se com os raios elo
,01: .1,0, o de tr 00 das n alta pro luzia o 111 'ln elTeiLos; a'
formigas não go. tão de terreno. muito a sombreado, porque i1
humidade é mais permanenle e concorre para rcsfriar a a1'1'au
'llaçõe~. e apOt1r Gel' a comida.: quando o lerrcno oslú bem aha.
I ciclo cI Cf\] im quaL i to la a, lanajlll'as que nelJa [ çm, ão m 11'1'1 m,
porque Cl1Jblll'aç~IO as ,Ila, nu t.:(lpill1 e 11(10 se [Iodem (oulol" I'
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para as cortar, e assim passão uma noite expostas ao sereno em
poder encontrar um chão descoberto para fazerem abrigo: o
chão das mattas e dos campos estivados de palhiço, e folhagem,
como não podião as tanajuras arredar para abrirem a toca, passa
vão a noite inteira sobre esse palhiço efatigadas de cança ,..9, fome,
e frio morrião ou encontravão algum inimigo que a devoravão;
algumas tendo dado começo ao jazigo encontravão grossas raizes
que lhes obstavão a continuação do trabalho. outras pousavão
sobre o capinzal em razão do abastecimento, flexibilidade e finura
das hastes, e folhagem do capim, as tanajuras pelo seu tamanho
peso, azas, pernas e figura vião-se embaraçadas para descerem
ao chão ou retomarem o vôo e assim engarranchadas como o
galheiro, maldizião os adornos de que ha bem pouco se ufanavão ;
ora, os homens desobstruindo e desassombreando o terreno fa
cilitárão o jazigo a esta especie de damninhos emigrantes; me
lhorárão em diversos sentidos as vivendas das formigas, faci
litárão a conducção dos viveres , e melhorárão a qualidade dos
mesmos; porque as matta3 derrubadas se tornárão mai baixas,
e com a folhagem e fructos mais tenros: se meu fim fosse en
treter a curiosidade, eu me occuparia em descrever esses insec
tos, occupados no campo a fazerem suas provisões, e bem assim
em sua pomposa marcha carregando os despojos que lhes servem
de penachos com que adornão as frontes, nas álas marchão algumas
desoccupadas, e com as temiveis armas engatilhadas, como que
servindo de guarda e de defesa á fileira das que conduzem os
despojos: porém conhecendo que transviei-me de meu alvo e que
o estylo da presente composição não se acha com aquelle con
certo apropriado para deleitar e excitar a curiosidade, portanto,
tendo descripto a historia do passado e do presente das formi
gas no Brazil, passarei a dizer, que nos terrenos que se vão re
duzindo a capinzal, principalmente gorduraes ou quaesquer ou
tros capins lastradiços, ahi se nota sensivel diminuição de
formigueiros, porque lhes vem a faltar o variado abastecimento
de alimentos. que tirão dos arvoredos; o capim não é faci! de
trepar e de cortar. A formiga procede mais ou menos como os
lavradores, os quaes quebrão o milho para depois os juntar e
conduzir; a formiga trepando nas arvores seu principal trabalho é
derrubar a. folhagem, flores ou fructas para depois as conduzir:
ora, se o chão está obstruido de relva, a mór parte dos produc
tos de seu trabalho se perdem, por ficarem engarranchados na
relva; accresce que nas vias de conducção qualquer haste de ca
pim atravessado (o que é frequentissimo) pela acção do vento,
pelo proprio peso ou direcção da vegetação essas hastes atravessa
das servem de impedimento ao transito das que vão carregadas e
derruba-lhes os despojos e muitas vezes lhes é impossivel pegar
e 'uspencler a carga; aos homens acontece outro tanto: para pe-
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garem e suspenderem a carga precisão pontos de apoio relativa
mente aos tres actos, - pegar, suspender e conduzir;- as for
migas corno mineiros necessítão refrescar-se ao ar livre, e ao
sol; nos lugares abastecidos de capim não encontrão a reparação
em gráo completo: portanto nos lugares em que as mattas se
vão acabando os forrnigueiros soffrem grande diminuição, po
rem muitos emigrão para as cbacaras e lugares occupados pelas
re tingas de mattos, e por isso já que os bomens auxiliárão a
propagação desse damninhos insectos, convêm apresentar contra
elles um guerreamento directo, renhido e sem concessão de ar
misticio, cornbatão-nas com fogo, com agua, com a peste e com
a fome. A polvora gasta na Criméa seria mais util, bonrosa,
e gloriosamente empregada em fazer voar as cidadellas desses
damninhos insectos: a consciencia do soldado e do official fica
ria bem segura de ter concorrido em benefioio da bumanidade;
concorre-se para fome das forrnigas defrendendo os arvoredos
por varios meios que estão em uso; concorre-se para fome e des
bastamento das formigas entretendo um bando de aves domesti
cas nos pomares, porque as forrnigas tomão a oautella de só
trabalharem de noite e soffrem todas as consequencias da dimi
nuição do trabalho, e de ficarem encerradas e privadas de exer
cicio ao sol; já disse que se consegue pestia-Ias enterrando ma
terias infectas no forrnigueiro, entretendo sobre elles alagamentos;
tambem se póde desalojar os formigueiros collocando uma
grossa oamada de estrume sobre um plano cujo diametro de
eircumferencia tenba pelo menos de duas a quatro braças; pro
duz aproximado effeito estivar-se o lugar com qualquer qua]jdade
de capim e palhiço, ou estivamento de páo, pedra ou de adobes
c mesmo de arêa, porque é sabido que as formigas rojão a terra
sobre a oiroumferencia do forrnigueiro, quer a terra tirada para
a edificação das panellas, qner a dos canaes: ora, achando obsta
culo do lado externo para descarga da terra, não tem remedio
senão ernigrarem para outro lugar; se nesse outro lugar encontra
rem a mesma sorte, sendo conhecido que pedra movediça não cria
limo, que tres mudanças equivalem a um incendio, segue-se que
de cançasso, fadiga, fome e por falta de accomodação pereceráõ
todas, ou quasi todas; a formiga não trabalha em arêa, nem na
quillo que sensivelmente possa damnificar sua ferramenta; a
respeito dos estivamentos de que acabo de fallar, se devem
examinar de dias em dias para se averiguar, e reparar qualquer
abertura que possão conseguir no estivamento, e estender o
estivamento dos lados em que ellas fizerem novas aberturas,
para descarga da terra e ventilador do formigueiro: este meio
é facil, engenhoso, e póde ser empregado nas chacaras, nos
.campos, e nas mattas; póde-se aproveitar para es.te fim bagaço
de cana, o palhiço do arroz e o capim cortado e capinado com



'198 'VATUADO~ IN'rERESSE",

as duas machinas da minha invenção' para que se acame bem o
eslivamento se deverá arredar ou espalhar a terra solta do formi
gueiro e melhor é pô-la obre o eslivamento; o calor do bagaço
c palhiço por i e pelo máo cheiro concorrerá para afugentar o
formigueiro.

O alaD"amenío bavendo agua corrente e la Ira sobre a super
ficie do formigueiro por modo que comprehenda um ambito qua
druplicado para melbor se assegurar o resultado' o lugares em
que a 'agua se umir soca- e, quando não houver agua fluente
entanca-se agua de chuva, fazendo-se um semi-circulo com a ter
ra puxada para o lado de baL\.o que rve de parede e repreza
da agua sobre a circunIerencia do formigueiro, depois de bem
socados os orillcios e canaes, e deixa uma porção de terra solta
para se formar um lamaçal ou jacuba, que mantenha a humi
dade permanentemente sobre o formigueiro, e sirva ao mesmo
tempo de impedir-lhes a continuação do trabalho da e cavação, e
com agua conduzida se conserrue supprir a falta de agua fluente
ou da chuva; todos e oes proce sos são infalliveis havendo cons
[ancia, e cuidado em tapar os novos desvios que se pos 50 pro
curaI'.

A respeito do emprego do foles para extrahi-Ias com fogo,
posso assegurar que não é preciso emprego de enxofre, fumo,
ou outra qualquer especie; o e 'sencial estâ em abrir hoa cova
para acommodar bastante lenha, e que esteja bem secca, quae 
quer gravetas servem comtanto que se renove o material; e fôr
de madeira forte deve ser bem rachada, para dar bom fogo, o
calor é o que mata; a fumaça só serve de ton1ear) e facilmente
tornão a reviver as im qne cessa a fumaça. Alguns no tira-Ias
por escavação contentâo-se de as apecar com fogo porém por
este modo escapa grande parte; é melhor descoberta a panella
pôr-se agua dentro, ou puxar-se para fóra, e fazer- e harro,
misturando terra e agua e o trabalbador ama 31' bem ste barro
com os pés, para ([ue morrão pela'pres ão e pelo afogamento;
se êl agua é distante, é nece ario empregar economia no dis
pendia de te elemento, e porlanto sendo c.ousa sabida que a
cada paneHa corresponde um esgoto, é por is o nece~sario,

querendo economisar a agua, não pô-la dmltro da pancHa senão
depois de ter introduzido dentro uma porção d.e terra solta,
para com uma só cuia cl'agua se fazer o amassamen to; porque
a terra serve para tapar o esgoto, porém é mais aligeirado pu
xar a immundicie para o lugar que julgár apropriado; depois
CfUe se terminar a escaYação, f\b deverá tornar a entupir o buraco
~om terra, que se vai misturando e mechendo ]Jem com agua;
es te lamaçal serve para entupir os canaes elo formigueiro pa ra
hnmedecel' as panellas que tiverem escapado, e por conf;eguin1e
l)ara apodrecer a comida) parn incommoclar e adoenLal' os Ilabi-
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tantes que exi'Lirem nes as panellas; tambem com i to se can 'e
gue a vantagem de que c se buracos não fiquem servindo de
fojo para as criações e nem de enfear e seccar o terreno; por
baL~o se deve fazer um semi-circulo com terra, para (como disse)
reprezar a agua da chuva.

Apezar de que o melhor processo seja o de extrahi-Ias com
fole , comtudo nem todos tem este instrumento e os aparelhos
que são precisos para facilitar o trabalho; nem todos tem a
mesma fé; portanto é util indicar o diíIerentes processos para
que cada um pos a, segundo seu gráo de intelligencia e de acti
Yidade, fazer uso daquelle systema que julgar mais apropriado
aos eus gasto ou ás circumstancias do lugar.

Oemprego do foles só produz melhor e mai completo effeito
durante a secca, porque durante a agua a humidade da terra
neutralisa a efficacia do fogo e do vapor e a mesma humidade
erve para absorver e limI ar a fumaça do sarro asphyxiante e
'ntorpecente; a humidade da terra serve ainda de meio, isto é,
de medicamento bydrosudopatha para restituir a circulação e
vida ús formigas que tiverem ficado sómente entorpecidas pela
acção do calor e da fumaça: para extrahi-Ia com o adjutorio das
aguas pluviae e prepara com antecedencia dous regos exten os
no declive do terreno, para que durante atempe tade e fa ilite
o tTaballlO da escavação, e e não ficar concluído repete-se o
traball1o.

Com o complexo eleste variadi simos meios que indico ao
publico, já e vê que o futuro das formigas não será prospero
IJrincipalmente se por lei geral ou proviu ial se obrigar a cada
chacarciro e fazendeiro, que tiver mais ou menos uma fortuna
de quatro contos de réis, a ter de um a dou foles, com os mais
aparelhos para extracr·ão das formigas, sob pena de pagarem
por cada anno uma multa ue 5$ . havendo taes instrumentos em
mão dos mais abastados, o pobres e utilisaráõ delles por em
presUmo, ou por aluguel' a arte de guerrear as formigas se gene
ralisará por todos e isto terá uma grande influencia no abasteci
ment.o de viveres e de regalia . a pequena agricultura da hortas e
dos pomare equivale actualmente para sustentação do povo a
um terço dos productos da grande agricultura: e quando se re
mover este germen de destruição, quando e obrigar o povo a
ter instrumentos aratorios para a agricultura pequena, não se
verá (o que é bem frequente) meninos de familias pobres sem al
mocar até ao meio dia' ao menos as hortas lhes ministraráã al
guns alimentos para matarem a fome: no Brazil as mulheres são
mni fecundas, porém a maior parte do meninos morrem pela
irregularidade na sustentação e pelo complexo de outra miserjas
que são obrigados a opportar em razão da grande alta do
preço e esca~z do grncl'O alimenlicio : ora a praga c1as for-
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migas faz que o povo desanime no cultivo dos quintaes; portanto
tendo como temos, interesses de elevar o numero da população,
devemos empenhar guerra renhida contra as formigas; porque
com toda a certeza se póde affirmar, que as formigas no Brazil
são criminosos de muitos infanticidios e talvez de não poucos
homicidios: em vista disto, leitor, indicarei-lhe mais alguns meios
que talvez viráõ a ser proveitosos, apezar do perigo de incorrer
na pecha de massante, pecha que não intimida nem refreia folhe
tinista que embaraça o historico e engenhoso do enredo com a
nihilidades de certas descripções que só servem de fatigar e eno
jar o leitor; os actavios da factuidade dos taes folhetinistas serão
por mim sempre mal acolhidos: portanto não deve-se con iderar
como nihilidades inuteis as observações que tenho a ministrar
vos, leitores, e pedirei que em vosso interesse proprio façaes a
observações e experiencias que passo a mencionar. A especie
humana não deve poupar meios de fazer novas descobertas. e de
converter seus mesmos inimigos em alliados, isto é, em auxilia
res para certos fins uteis, e sobretudo se deve fazer novas appli
caçôes, isto é, accumular os empregos, multiplicar o uso dos
objectos conhecidos como uteis por alguma de suas qualidades.
Notei por muitas vezes que o insecto chamado virabosta, é um
dos 'perseguidores da tanaj ura, elte separa a bunda da tanajura,
para della fazer pastagem, além disto, se póde considerar como
auxiliar da limpeza} porque estes insectos rolão os escrementos
dos animaes para delles fazerem provisão, enterrando-os em suas
tocas, e assim livrão a atmosphera de porção de miasmas: por
tanto sendo elles inoffensivos não se lhes deve dar a morte,
e quando de noite penetrarem em casa, posto que seus vôo } e
seus zunidos nosincommodem, contentemo-nos de lançar o camdo
e immovel insecto por uma janella fóra, sem o maltratarmos;
elie irá continuar o seu policiamento de limpeza e de matança
nas tanajuras.

Existe uma formiga de cór mais escura que a tanajura, a qual
faz sua casa de fragmentos de flóres e folhagem em fórma mais
ou menos piramidal; esta formiga é muito ligeira em seus movi
mentos, ella persegue as tanajuras: ella faz a casa em lugar som
brio; entendo que com estes dous insectos se devião fazer
algumas experiencias para vêr se se podem tornar mais interes
santes, e assim obtida uma boa collecção de virabostas, aberto
um formigueiro até se descobrir algumas panellas, lança-se
dentro essa collecção, e tampa-se a abertura da cova com taboa,
ou por outro qualquer meio : elies se encaminharáõ para as pa
nellas abertas, a fome os obrigará a sustentar-se das provisões
das formigas, e talvez a converter ellas proprias em pastagem; o
ca co de que são cobertos taes insectos os defenderá contra os
golpes das formigas, talvez se agradem ela ablmdancia da nova
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halJitação e do e páçoso alõe, e que delle tomem exclu i\'a
po se e adquil'ão o halJito de fazerem nova conquistas. Ora, se
a experiencia fôr bem succedida, ella será tran ferida aos des
cendentes destes insectos, e se generalisará á toda especie elos
mesmos insectos) pois é sabido que as de cobertas ent.re os ani
maes se tran ferem mais rapidamente do que entre os homens,
por exemplo) nos primeiro allno não devorão o pa sarinhos o
trigo e outras sementeiras e fructa que lhe são desconhecidas)
porém se um por casualidade, ou constrangido da fome faz expe
fiencia, dahi a pouco ella se torna geral não só a uma, pOTém a
variada especies de passarinhos, e isto succede com todo o ge
nero de animaes.

Depois das trovoadas, principnlmente ao entrar do sol surgem
de suas tocas muitos in ectos dos sobreditos, de diversas espe
cies e tamanhos: e tes in ectos apenas se lhes toca fingem- e
morto , portanto é faeU de se juntar grande porção em saccos,
trabalho este que se incnmbe aos meninos como divertimento, e
ne se mesmo dia ou no seguinte se deve fazer a experiencia, e
dalli a quatro ou mais dias examinar o resultado para se conti
nuar as experiencias até se conseguir a certeza de sua utilidade
ou desengano.

Quanto ás formigas sobreditas, se pMe fazer as experiencias
mais üu menos do mesmo modo: descoberta uma casa das taes
formigas, de obstrue-se os impedimento , serrão-se. os páos) ou
arbustos que lhe servem de esteios, e em hora apropriada se
introduz' por cima um sacco que tenha largura e comprimento
folgado; esLe sacco deve ser preparado com arcos pelo lado de
dentro, e com dous ou tres p~s direitos feito de racha de
taquara, para que no· introduzil-o sobre a ca a da formigas
as não ponha em revolução, e com ligeireza se aperta um cordel
na bocca do sacco, que fica junto da terra) e a 1m fica apa
nhado todo ou quasi todo formigueiro' a cova do formigueiro á
que se destinar aexperi ncia já deve estar pr parada; nella se in
troduz estes ho pedes forçados na m~sma cova por modo que não
fique abertma por onde fujão, o que se consegue ponelo grande
porção de t.erra sobre a taboa ou estiva, e não terão remedio
senão espalharem-se pelas panellas das formigas) e se seguirá os
combates: é natural que se tornem vencedore , e' que p lo amor
dos filhos, pela abundancia do alimento, pelo bom commodo da
nova habitação se deixem ali ficar morando, o que adquiruo o
habito de fazerem taes conqui tas para viverem á custa de traba
lhos alheio.

A mesma experiencia e pôde fazer com outras espe ios de
formigas; adoptando-se as alterações ollveuiente: a formiga
papa-doce gosta da comida fermentada, portanto introduzida
na habitaç.ão da formiga carregadeira acharáõ alimento ap1'o-
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pl'iaLlo, etc., etc. lIa nma foemigninha muito mimla a qu os
meninos bamão 'agu-fogo em razão ele que ua mOl'didul'u
pI'oduz a mesma 'cn a(::1o, que a de qLlcima lura llo fogo: est
formiga f~z u casa em terra afofada, a qual se conLluz em
gamella para se lançar na cova preparada: ora, os animaes tem
granJe amor a sel1S filho', por i so enr:errad06 em ca a alheia
não terão remedia senão travar combate para defe::;a do.. filhos e
da propria :ustencia; a certo re peitos a pequenhez dá vanta
gem no combate contra aquell que é maior, e mais forte, te.
A: caixas de marirnlJondo' tambem ~e aranhão cm perigo em
pregando-se o êll'leficio do sacco que acima fica des ripto, e talyez
lJ ssa hav r bom resultado na xperiencia, pelo menos seria de
lutere san te curiosidade examinar algLlJ1s dia llepois o e,[eito do
combate dos miseras encarcerados com os po 'uillores do car
cere; porém se como poltrões ó quizes em preferir a fuga aban
donando os filhos, eUes encontrarião centenares tle canaes por
onde realisar a ahilla, e bem a sim para reentrar se o amor
elo filo:; ou a posse ela nova habitaç,ão fuI' lia agrado desses te
mivei lanceiro ; as naçõe forte obl'igão a pequenas e fracas
a ajuda-la em sua' guerra' . é justo que os homens empreguem
a mesma politica no guerreamento das formiga ; pelo menos
llavcrá da nossa parte a generosidade e lealdade de abandonar
mqs todo o saque, e confJUista aos alUaelos que forçarmos.

Tratemos de outras e pecies: os ratos são muito destros em
broquear a terra e as paredes; portanto podem tornar-se em
bons alliados, uma vez que recebão ensino adequado, c não é
este ensino muito trabalhoso, o es encial está em preparar um
alojamento que po sa aecommodar um cento de ratos, sem que
lhe fique a probabilidade de baquearem as paredes da prisão, o
que se consegue forrantlo-as com folhas de Flandres, e nesse
alojamento não se lhes dá outra comida senão pão ex.iral1ido dos
formigueiro com grande quantidade de formiga , que irão em
conjuncto, e ser::io conduziJas em sacco' de couro, panno ou em
folha tampada; o alojamento ser[l feito por modo que nem a mais
llerruena formiga possa escapar, e para introduzir a comida e be
bida deve ser a porta feita com artificio, para que os presos não
c capem e se corre pondão, e com uma vidraça para se fazer as
observações; a fome obrigará os rato a fazerem uso do unico ali
mento qne lhes é ministrado; comtudo para ([ue durante o somno
não sejão golpeados pelas formigas, deveráõ ter um leito de que
os pés fiquem dentro de bacias de aaua, para qLle as formigas
não vão incommodar o repouso daquelle' que são COlllUglJOS da
rivalidade que engenho amente se lhes prepara: por este meio
os raLos ncerrados terão as im a abundancia de comida vegetal
preparada de varias espacies ele vegeLae.. e abundancia de omida
animal. Ora o uso de uma comilla srm variac.~n no pl'er::u'n II
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tia c 'pecio no' primeiros tempos entoja, porém a continuaçilo
arreiga o habito por tal modo, que os humore& e o material de
toJo o corpo reconstituíuo com a ub tancia extrabida de uma só
~limentarão ente a nece idade de continuar a ub 'tituir a exL
tencia com as mc,mas substancias que se tem tornado homogo
neas, e é por est principio chirnico que o Chim não púde pus 'ar
sem arroz, e oulra 'pe oas sem talou tal comiua, sem 'ai OH
tal bebida: portanto e deve conservar por alguni) mezes encar
cerados para que fiquem completamente afeiçoados da alimenta
rão; depois s'1lia-Se qua i todo bando em maUa cli Im:Jte de
casa, ou dentro dos proprio forrrri gueiras eUes per eguil':íõ a&
formigas em seus trilhos, eUes as per cguirúõ em suas <11'l'an
chações en"inaráõ o guerreamento aos de sua e peeie; alguns
d rcm ficar retido' no carcere para servirem <le mestres uo noro
bando de aprendizes. Contra a baratas que infeslão a casas e os
canaviaes, tambem pelo mesmo systema se podem tornar ulcis o
ratos; havendo constancia nes",a experiencia, o bom resultado
será infallilrcl; dizem que pelo mesmo systema se aco, tllmão ~

rato" á per egulrem- e nns aos outros: quando e os qtúzer de 
tinar á e te guerreamellto reciproco, i to é, a uma guerra civil
para que se aco tumem mais depre 'a com o ustcnto da propl'ia
esp de, se d verá tirar o couro dos que tem de serm' para pa~

tagem, e depois de sapecado ao fogo, serão postos aos rato~

encarcerados, e a sim já não terão tanta repugnan ia a essa alli
mentação, principalmente se fór preparada com algum sal' de
pai de estarem acostumados, expõe-se a carne em apeca-1J :
no terceiro gráo do en ino põe-se os rato mortos sem o de 'penar,
no quarto e ultimo gráo de ensino se põe vivos, porém te ila
elos do queie'os, ou privaclos elos dentes, para que não possão
deU nder- e ele seu.:> algozes, e elepois de bem ades~rauos soltão
'e pondo-se-lhes marca de decepação ue orelllas, para que sejão
poupados pelo homens: est ignal lhes ervirá de pas aporle.

Entra na policia uo Estados arular guerra civil entre os vi
ZinllOS para evitar a guerra internacional, ou torna-la menos
perigosa, serv m-se desse meio os estaüos para prepararem
conqui tas, federacões, e para absten ão de tratados comffierciae :

. o máos governos crvem desta politica macbia.elica tarqninis
ta para subjugarem os povo~, a gallinl1a Cjue ~e costuma a o
rneI' ovo não poupa os seu proprios; a porca que se co tuma
a comer leitões de orara os proprios filhos e o me mo "contec
CUJll os rato' com os cães, e até com o proprios povQS ani
baes; entre o povos civili aelos tem havido exemplos de e'pan
tosa (legradação ... , portanto o ratos pOLlerão se tornar mai.::
pro, timo os que s proprio~ gato ; porque a !!uerra civil é
sempre ll1ai~ ue lruielura que a guerra est rangcira, a /I nCl'l'a
civil seJaz <le aJuea a alclé:J, de clIsa a ca '<I, c elllr' os IH' II)['illS
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membros da mesma casa e da mesma família: o ratos cani
baes per eguiráõ os outro em sua toca, devoraráõ-lhcs o fi
lhos, e talvez não poupem seus propri05 fIlhos o que muito erá
de estimar-se: ora havendo paciencia e con tancia no en mo do
ratos, enes prestaráõ tirplicado serviço á e pecie humana, isto é
guerrearáõ as formigas, as barata e os de ua propria es
pecie, e já não teremos tanta razão de maldizer a e os maldjtos
e nauseabundos roedore~ J pois os beneficios que prestarem erão
uperiores ao damnos que cau arem, elies proprios continua

rão á servir de mestre dos filhos e dos colateraes: quanto ao
ratos que fôrem destinados ao guerreamento das formiga e das
baratas, deiles se deverá cortar a cauda bem rente para signal e
para que e acostumem mais a andar pelo chão que trepados,
pois é sabido que o rabo erve aos animaes trepadorc de ma
rornba para auxiliar o eglúlibrio e certeza dos altos, para que
a força da impulsão do salto os não roje além do ponto colhido;
serve como bastão para auxiliar a subida, etc" etc.

Portanto se tornaráã por este meio mais apropriados ao de 
tino, e menos deformes no aspecto; nos carceres que lhe fOrem
destinados, e a identicos ensinos de outras especies de animae ,
'e deverú pôr ventilador ou abertura para communicação do ar
com esteira de arame, da qual o crivo não deixe passagem para
as formigas, este ensino pMe ser applicado ao tatús aos quaes
se póde impôr quotidianamente tarefa, pois preso pelo pé ou
por outro meio amarrados a uma estaca junto ao formigueiro
eUes farão otrabalho da es avação por incllnação, por habito, por
distracção e por necessidade de se provirem de su tentação, e fa i
litaráõ o trabalho para se completar a extracção do formigueiro,
(luer por e cavação, quer para o emprego do fole, pois feitas
pelo tatu tres ou mais cóvas em um forlIÚgueiro, entope- e om
lenl1a, lança~·sc por cima da uperficie do formigueiro uma cal
deira, ou canôa espaço a de ferro, cobre, ou barro, que tenha
de um a dons palmos ele fundura; lastra- e na superficie do
formigueiro uma grande quantidade de lenha para e dar o fogo
sem ser preciso fazer caixa para assentada do foles: augmenta
'0 a capa idade do vão para acommodação da lenha, puxando
se a terra dos lados, e sobre eHa se conoca o tampo ou fornalha
obrcdita. Eu já delineei na minha obra um instrumento para

broquear a terra com facilidade, esse mstrumento de"m ter a
eonfiguração de um arado, isto é, de uma enxó goiva, ()u em
fôrma cylindric(l, isto é de um nabo, com dentaduras ou quinas,
e é movido por gente ou animaes; na extremidade da enxó ou
cabo ex.iste o braço ou balança, como nos engenhos de moer
canna, e assim com este in trumento portatil e póde abrir
cova da profundeza de doze palmos com pouco trabalho, o em
iíc3r 0·1rabalhador cxpo to ú Le omadas das formiga'; c e'
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buracos assim abertos ficão ser\Índo para plantação de arvore
do , que lmúto prosper~ráõ; como este in trumento se facilitará
a plantação de arvoredos, a edificação de predios, etc., etc.

O ensino sobredito poderá ser applicado a todos os pas ari
nhos, que pela onfiguração e força do brio poderem vantajosa
mente lutar com a formigas. Ora já notei que a predilecção
pOI' tal ou tal comida depende em grande parte do habito, isto
é, do grande uso que della se faz; ninguem ao principio gosta
lle bebüla espirituosas, mas a continuarão produz paixão e
apego a taes bebidas, e como a formiga tem certo alkali asseme
lhado, é muito provavel qne os pa sarinhos se tornem extrema
mentia apaix.onado deste alimento, do qual se não fazem cons
tantemente uso em parte é porque a formiga não se deixa impas-
iv lmente devorar, c ainda depois de engolidas tomão cruenta

vingança, por que aferrão llas tesouras na guella, ou estomago
do passarinho, como e observa na gallinhas, que 1Jor guIo as ou
pouco destra , nüo tomão todas as cautelJas; mas o mesmo
soldado medroso o desageitado com a continuação da guerra se
torna destro e valente: portanto é indubiL:l\1el que depressa os
passarinhos se alimentando só da formigas, elJes se tQrnaráõ
destros no ombate, e cauteloso para redu~i-Ias a estado com
pletamente innoffensivo; a prudencia, habilidade e destreza será
transferida aos outros passarinhos, ecomo as formigas actualmente
abundão em nwnero a outros insectos, por que andão sempre
juntas em grande 11llmerO, não tendo azas paTa' oarem, nem
mesmo lio'eireza para fugiTem, os passarinhos encontraráõ toda
po~ ibilidacle cm se fartarem com este insecto, e não acontece o
mesmo com os outros insectos os quaes vóão, correm, saWío,
ou e escondem, poi a formiga trabalha a descoberto e viaja
m fileira por1.,so ha muita facilidade de e aba tecerem desta

alim ntaç,ão, e por via d lia se multiplicaráõ mais o passarinhos
e deL"{arúõ de aggredir as scáras e fructas das cjl.úntas. Para o
ensino tlo passarinhos se deve destinar um viveiro espaço o,
clev;endo os pés direitos dos polleiros serem collocados sobre
rescrvatorio' de agua afim de cjl.le as formigas o não persigão,
principalm nte de noite; as form.io'as não furão o barro depois
de estar bem ecco e endurecido; não trabalhão em arêa; 1Jor
tanto estando as paredes barrcadas, rebocadas e caiadas, el1as
nã poderáõ abrir fUfO para e safarem, porém se oconseguirem,
forra-se todo viveiro com taboa: os cochos para reservatorio
da comida dos passarinhos elevem ser postos no soalho do
viveiro; depois ele acostumados os passarinhos no viveiro, se
lança dentro delJe grande porção ele formigas, estas inva
dem os cachos m que está a comida destinada ao passa
rinhos, os quaes forçados pela fome não terão. remedia para
~o apegar em alimentação, senão pegarem cm conjuncto com a
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mesma alimentação de algumas formigas e assim e 1rao pouco a
pouco aco tumando a combater e a devorar as formigas' em
alguns dias não se dá oulra alimentação aos passarinhos senão
as propria formigas; é sabido que tem llavido pessoas que
acostumão seus cavalJos a beber bebidas ebriante e a orneI'
carne, etc., etc.

Portanto os pacsarinho que só alimentão- c de sementeiras c
fructas aprenderáO a u telltar-se destes iu eclo lhe virá 'i
ser mais agraclavel c mai substancial. Em cada viveiro e dcvc
recolher algumas dezenas de cada. uma das especies de pa.: ari
nhos, para que possão as observações se tornar completas e
satisfatorias : poucas serão as especies a que o ensino deixe de
aproveitar; não se deve soltar os apr ndizes senão depois de
estarem de e~cola pelo menos de um a dous mezes, corta- e
lhe o rabo para signal e me mo pela razão supradita para que
dimimlão o go to de sulcarem o are" pois o rabo lhes serve de
leme e ao mesmo tempo de vela para encaminhar o rumo e fa
cilitar o 1'60, e se fôrem de novo apanhados serão dispen aflos
ela escola, on serão aclmitlidos para se verificar se esquec rão o
ensino. Ora, em um só l'iveu'o e poderá por anuo dar ensino a
alguns milheiros de variadas especies de passarinhos, admittin
do- e, termo médio, que cada pa arinho coma por dia vinte e
cinco formigas, teremos na roda do anno um de bastamen10 nas
formigas de nove a dez mil por cada passarinho; e bastaria esta
vantagem directa para compensar os 1rabalhos e de pezas cio
ensino; mas já mencionei que haverá a vantagem de que ele
então por diante poupar:íõ as sementeiras e fructas. A terceira
e principal vanLag'cm será secear as fonte de que t ria de ema
nar uma numerosissima descendencia pois é fal'o c faLi imo o
que aJfirmão algun naturalistas, de que a formiga trabalhadeira
não tem sexo: eu poderia comprovar o contrario com ob~er\"a

çães e razões muito conclulientes, porém seria apartar-me elo
meu fim, que não ó encarar as cousas enão pelo hldo TIl que
são uteis ou nocivas á humanidade.

Toda c1ifliculdade será em obter urna colJecção de numerosos
discípulos; difficuldaele esta com que lutão muito profe~\sol'ef>

de ensino lmhli o ainda me mo em lugares populosos, e isto
em razão de preferirem os pais as escolas particulares, cl ., et .

Quanto aos passarinllOs, em razão d lles preferirem o gozo da
liberdade, ignorarem o destino da appr bensão; ma não s rá
tlim~il apanhar-se grande numero de passarinhos, fazendo-se
ccveiros em cachos ou cercado, pondo-se sal, scmenteiras c
í'ructas, e depois ele anda- e o tampo da taboa ou esteira sobre
o cocho ou cercado e por abertura apropriada ntrão o pas a
rtnho em outro cercado amplo que lhe sene ele r 'crvatori
interino até serem transportados para o viveiro; além disso
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('mprCf{üo-se outros laço adequados; na guerras se empregão
yariad s instrUlllento e meios de de'truição, que são mano
brado cada um por seu pes oal, por dependerem de conheci
mento especiaes; façamos OUll'OtanLO nos guerreamenlo das
formiga ; todas ou qua i toda a experiencias que tenho indi
catlo setão seguitlas de bom re uItado, ella em seu conjuncto
não aHlltão em despezas que estejão fóra do alcance de qualquer
po uidor de mediana fortuna; toda::. esta experiencias sen-em
de utilitlade e ao mesmo temjJo de divertimento: porém os
fico por patriotismo, philantrojJia e por interesse proprjo devem
c er os primeiro a darem o xemplo; comtudo o goremo geral
e o' governos pro,iJlciaes devem ser pres uroso em mandar
fazer accwllmuladamente todas a experiencjas relatada, pois
os r1inheiros publicos se ga tão em experiencias e objectos de
utilil1ade menos geral, menos importante, como esta que alIecta
a toda agricultura, as pastagens e a segurança dos predios.
Aos passarinhasse poderá dar accumulado ensino, para que se
lornem auxiliares no desbastamento das baratas que inl'estão o
canaviaes, isto lirnitadamente aos lugares em que existir tal
pl'aga, c em tal caso as barata devem ser postas no viveiro
com folhagem do maLto e algumas folhas de cana para que os
passarinhos e acostumem a procurar as baratas debaixo da
folha : uma a duas pessoa serão bastantes para transportar
alimentação ao tres de tinos, viveiros de passarinho, ratos e
tatú , etc., etc.

Em algumas provincias da America usão comer as bunda da
tanajura com a denominação de i ti: alimentação que dizem
ser ·aboro~issima, muito sub tancia!, e pelo alkali que contém
dá boa côres e fortifica os neno ; quem não tem nojo de comer
a carne de porco, a galllnha mari co, caranguejo e o saltão do
quejjo, como poderá ter razfio do censurar que outros faç50
u o de um insecto tão asseiatlo saboroso, nutritivo e adio, e
que tem a vantagem de e con errar ~em derrancar ?

A tanajura é a mesma formiga trabalhadeira que no ultimo
rrnartol da exi tencia engorda, cresco cria aza e vôa, i to só
acontece depois de terem de tre a quatro annos de idade; e é
porisso que o formigueiros novo não lanção tanajuras· porém
ellas antes de chegarem a esse e tado prolificão· e. ta metamor
pIlose induzia alglm naturalista ao erro de affirmarem que a
formiga trabalhadeira não tem exo, porém a es:)ecie humana
tambem experimenta metamorphoses muito saliente ,a meninice,
a puberdade, a virilidade, a velhice são acompanhadas de
caracteristicos muito salientes, e quem nunca tivesse visto homens
julgaria que aqtúlIo que . ó erve para marcar a diITerença
da idade denotava e marcava a diLTerença de especie.

Rt' apilulemo o div (' os meios d gncrreamenlü ontra estes
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insectos: 1°, applic.a-se fogo com o occorro de foles, meios de
facilitar e melhorar este processo i 2°, extrahi-los por escavação
com adjutorio das aguas fluentes ou de tempestades; 3°, empre
gar na escavação a agua carregada; 4°, entreter sobre a super
ficie do formigueiro alagamento com agua carregada, das chuva
ou fluentes para a sim impossibilitar-lhes a descarga da terra,
esfriar-lhes a babitação e apodrecer-lhes a comida, do que se
seguirá peste e fome; 5·, inlicionar-lhes a habitar.ão e a comida
enterrando nos formigueiros materias podres, por modo que
fiquem em vão e não socados, para que melhor espalhem os
miasmas; 6°, la traI' a superficie do formigueiro com estrume,
arêa, palhiço, bagaço de cana, por modo que lhes fique impe
elido a descarga da terra, e sej ão forçada a mudarem-se de
arranchação; 7°, arregimentar contra elias outras especies de
formigas, marimbondos, virabostas, tatús ratos, passarinhos e
aves domesticas' 8°, os que quizerem ter boas cõres e fortificar
os nervos devem fazer uso do saboroso e nutritivo issft; 9°, guer
rear as baratas com o soccorro dos passarinhos e ratos;
'lO, gu~rrear os ratos com os proprios ratos, i to é, introc1uzir
a guerra civil entre enes, para que as nos as casas e as do
nosso proximo não sejão damnificllc1as: seguindo estes meu con
selhos, e os que dei relativamente ao cupim, ficaremos desa 
sombrados de quatro pragas tão malditas.

Em additamento direi que as experiencias relativas a insectos,
e principalmente para concitar duas qualidade de formigas a se
combaterem, se podem fazer em uma caixa do tamanho de uma
frasqueira om tres ou quatro vidraças para se obsel'vár bem o
interior, e nessa caixa se lança por parte apropriada aos dons
turbilhões de insectos; o primeiro cuidado que terão será o de
procurarem sahida, ma não encontrando, naturaimentc enten
deráõ que este estado é causado peJo oubro bando de io ectos
reclusos, o adio, o àesejo de vingança, ou mesmo a fom.e os con
citará ao combate, que será interessante de 'e observar entre as
d'Uas especies diJ:Ierentes, principalmente do marimbondo com a
formiga carregadeira.

Entendo não ser fóra de proposito ampliar algumas considera
ções sobre o cupim, e sobre os difIerentes processos para guer
rear essa maldita praga, que muito se tem multiplicado nos
campos frequentados de criações, e isto pelo concurso ele muitas
circumstallci.as que auillião a propagação ele taes insectos: 10

,

é de notar que os campos antes de ser invadidos conservavão a
vegetação alta e muito abastecida, portanto durante as chuvas
esse cerram.ento de vegetaçãO represava as aguas, produzia ala
gamentos, e mesmo nas montanhas escarpadas esse alagamento
relativo durava tempo sufficiente para afogar grande quantidade
de upim em seLlS canaes; com a devastação do fog~, com os
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trilhos feito pelas patas das criações, com o pi amcnto do cam
pos se tornoil o capim menos abastecido e o terrono api oado
menos encharcavel: o cupim veio a receber mais desempedida
mente a benignidade da viração atmospherica, e do calor dos
raios do sol circumstancias estas que muito favorecem a propa
gação dos in ecto ; 2°, a estrumeira do gado muar e cavallar
lhes servia de sustento; 3°, o homem por divertimento matou e
afugentou a cara que servia de desbastar os cupins e outros in
sectos. Deixo de enumerar outras causas menos importantes
porque é sabido que no campo afados o cupim se multiplica,
e por isso e faz nece sario empregar- e algum cuidado erio
para o seu de bastamento. Já indiquei que, arredado o ca~tello

ue ua ba e, se podia matar os in ectos com fogo de lenha ou de
capim ;~. pócle- e tambem applicar fogo com foles omo se faz
na formigas o trabalho erá menor e o resultado mais prompto
e mai completo: nos lugares por onde sahir a fumaça, em ve7.
de se socar a terra, é melhor barrear para não entupir o canal,
para não impedir a circulação da fumaça nos callaes subterra
neos; o ° processo será conduzir esses castellos para que sirvão
seus habitante de banqueteamento ás aves domesticas e pas>:a
rinbos engaiolados, e é uma alimentação util para os pombinhos;
4°, arrojar e tes ca te110s nas lagôas e nos carregas será benefi
ciar a propagação dos peL'(e.. 5°, tombado um cupim com abase
para cima, soca-se o eu amago e se lhe derrama agua fervente
ou fria em quantidade suffioiente para que marrão afogado ou
pellado~: assim irão pagando pouco a pouco o peccado da cons
lruc('.ão das Babeis que os deverião resalvar do diluvio; a felici
dade de terem conseguido aqumo que o homens não conseguirão
não seríÍ motivo de ju to ouio e fundamento para a declaração
de uma guerra? Sim, ju to e mais que ju to é. Quem fJuizer
acalmar a consciencia contra a barbaridade da perseguição peça
emprestadas ao governo inglez e ao governo francez as razõc da
guerra contra a Russiu, e verão que e sus razões ifrão- e nas
eguintes: a Russia tem muHos va os de guerra, tem a decima

parte dos va o que possuimos, é nece ~arjo acabar com eUe :
e a Russia o destruir celebraremo a paz; bem, a Ru ia mer

gulhou a tcrra parte ou metade de seus vaso nas aeruas de Se
ba topaI: a Inglaterra e a França accre centárão: a Hu ia tcm
muitos milhões de subdito , tem muitas terras, con inta-no a
conquista ou a desmembra('.ão deHas e a paz será feita: infeliz
do mundo se tal politica prevalecer' Cezar e Pompêo procurárão
dar oabo de Crasso; o futuro está prenhe ele acontecimentos.

Voltemos ao guerreamento dos cupins. Outro modo erá fazer
fo os para com o adjutorio das aguas elas chuva reduzir- e e se'
asteHos a barro remas ado com soqueles. Ora não se deve c<11

culnl' o 1en ncio re ultante de um ó trabalhador por dia, po
2;
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uer malar muito e muito milhãe de cupin ; porém se 1 ve
principalmente considerar o centenare ou mai milheiro ele
milhões de descendentes que terião de provi.r de lae progeni
tores, e i to é mais uma razão que deve induzir a geração pre
sente a empenhar-se nes e guerreamento, do qual a continuação
ueve er recommendada á geração vindoura.

Para se conduzir os cupins afim de os lançar nos corregos ou
lagoas se pócle empregar carros ou zorras: os que se derem ao
trabalho do guerreamento dos cupins melhoraráõ muito as pas
tagens elos seus campos, e diminuiráõ a invasão de suas planta
ções. lIa uma qualidade de cupim, que fazem monticulo' achala
dos com a base bastantemente larga, os insectos que neUes habi
tão são mai pequenos e e curo, estes castellos, ou montichos
são relativamente mais compactos e duros que o dos outro
cupins' portanto para os arrancar afim de os conduzir, e
para os ama ar com agua ou destruir com fogo, se facilitará o
trabalho, empregando o arado, o arranca-toco OH oull'O instru
mento apr opriado. Esta praga é qu.e tem esterilisado os nossos
campos e concorrido grandemente para defmhar e diminuir as
criações, e para damnificar á muilos generos da agricultura, e
mesmo aos edificios, mas seu guerreamento é faci!; porque e te
insecto é multo sensivel ao calor; o fogo brando, ou me mo a
fumaça ba ta para os malar, por conseguinte um só trabalhador
por dia poderá destruir algumas dezenas de arranchações, prin
cipalmente empregando- e o arado ou arranca-loco, e desman
chando o casteJlo com malho ou soql1êles, cobre-se de palhiço e
queima-se, tendo-se o cuidado de remecher a terra e dar novo
fogo para que não escapem; esta operação se faz muito ligeira
mente, e assim cada trabalhador por dia poderá matar de qua
renta a cem milhões de taos insectos; os campos por este meio
reganharáã sua antiga uberdade.

Lellor, se tiveres crilcrio indulgenciareis a redacção desta
memoria, porém não negareis elogio ao genio inventor que tem
pre crutado multiplicados meios para fazerilorecer a agricultura,
para elevar e apro\reitar a producçãO de vivere, para de envol
ver as artes e as sciencias, para melhorar a administração pu
blica, moralisar e auO"mentar o numero da população, e enrique
c.er e fortalecer a nação.
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Al)81"clbo Ilal"a e,rital" que os tubos ~lc

fCl"I"O das chandnés occasíollclD in
CCB.UOS"

o incendio é occasionado pelos tubos de ferro, por dous
modo:

'1.0 Porque, crestando taes tubos, lanção pelas rachaduras va
pores em raios com direcção ascenclentemente verLical, e vai
assim a columna de vapor qccasionar incenclio no madeiramento
da casa.

2.° Pócle o encandecimento do tubo ser tal que por si mesmo
produza o incenclio no madeiramento mais proximo; mas pondo
se do meio do tubo para cima um segundo tubo que sirva de
caixa ao tubo contraI, já se não dará tal perigo, levendo esta
caixa ou capa Ler tal largura que fiquo na sua circurnferenc1a clis
tanto do tubo interio'!' pelo menos duas ou tres pollegada>;,
o as im vedará que o calor da circumferencia do tubo ou
de seu cre tamento occasionem incendio; pois o calor quo
embater no segundo tubo já não será ufficienLe para encan
decê-lo a ponto de occasionar incendio; e para maior cautelJa
querendo se poderá communicar com o tubo exterior um venti
lador, conforme o plano que mencionei relativa4}ente ás caldei
ras para vapores· servirá tal ventilador de meio hygienico para
as pessoas que lidão na cozinha, e de con ervalorio, afim
ue que os tubos tenhão maior duração: o tubo exterior descanca
rá obre tornos de ferro pregados no tubo do centro.





TERCEIRA -P ARTE-

Que a ditrusão das escolas publicas não
teln aca...-ctado vantagens ao ensino
lu-hnal'io_

Muitos sa l'ificios tem feito os governo provlDclaes; muitos
a Tificios fez o governo geral, para dessiminar escola por todo

o territorio do imperio) mas o resultado não tem correspondido
;\0 sacrillcios pecuniarios e aos disvellos empregados pelo gover
no, e quando o ensino corria inteiramente por conta dos parti
culares o resultado era muito mais amplo, ~ para se comprehen
der as razões deste phenomeno deveremos attender a que os
habitantes ele um paiz formão tres classes, na primeira compre
hend 'rei os ricos e os arranjados de fortuna: na segmlda o
pobres, c na terceira os pobrissimos: ora) quanto aos ricos e
arranjados ue fortuna que hajão ou não bajão escolas publicas,
não cleixarúõ elles de prover o en ino de eLlS filhos, o quaes ou
lilandaráü para coJlegios, ou trataráõ de conduzir mestres para
suas casas, ou de oHoca-los em villas, arraiaes, e pequenas a1
clêas onde os eus concorrendo com os dos vizinhos possão minis
trar ao mestre uma gratificação que o determine a abraçar e
[1'0 egtúr a pl'ofis ão do ensino primario: os pais dos meninos
cedendo aos prlncipios ele equidade, isto é, combinando que a
somma dos e tipenclios que pagão os menino náo cbegão para
occorrer ás precisãe dos me tres, JiberaJisão-lbes presentes de
viveres, de ve tuario , e de outros arranjos proprios para satis
fazer as precisão do me tre e de sua familia, afim de excitar
nelles a energia e o gosto pela profissão.

Em qnasi toda a fazendas em outro tempo bavião escolas de·
primeira letras; os proprios pais, mãis e seus parentes se cncar
regavão uo ensino dos meninos: os officiaes de alfaiate e de al
guns officios quando sabião ]er e escrever erão de preferencla
chamados para as fazendas para cumulativamente se pre ta
rem ao serviço mecanico e ao seI'vi[.o do cnjno prim:wio, de-



V.\.Rü.DO L'ITEnE ES

poi dos meninos desa, nados (esta era a xpre ão de que se
u ava), 60b as vistas e cuidado de seus pai ou parentes,
erão então enviados para as escolas mais acrediladas, afim de se
aperfeiçoarem; portanto a dillusão das escola publicas concor
reu para diminuir muito o numero das e colas parficuIares, para
diminuir o aproveitamento do ensino, por is o que e adormentou
a inspecção e vigílancia dos pais de familia'; poi é abido que
todo aquelle que supporta uma canga' de ja aliviar- c do pc o
em abreviado tempo, e como os pais tinhão de on orrer com o
estipendio para gratificação dos me tres, concorrião cl1mmu]ati
vamente com Slla autoridade para que houve se maior aproveita
mento no ensino, o qual era quasi .empre distriblúdo indupli
cata e intriplicata já pelo mestre particular, e já pelos membros
da família a que pertencião os meninos, e pela razão já mencio
nada de qua i sempre se mandarem o menino para as e cola
acreditadas depois de de asnados, raras vez s acontecia que os
meninos se demoras em nes as e colas mai de um ou de dous
annos; quando pelo contrario hoje raro são os menino' que na
e colas publicas aprendem em menos de seis a oiLo annos, por
isso que os pais como nada de pendem não se desvellão no apro
veitamento do ensino, porque em razão do exame a que foi ,ub
mettido o me tre reputão que elie tem todo os conhecimento
precisos, toda as qualidade proprias para desempenhar as fLlllC

ções de seu magi terio; esta consideração concorre para ador
mentar a vigilancia e fiscalisação dos pais de famiJia; os mestres
publicos receião in:t1ingir castigos, e tratar com rigor aos meninos
que não pertencem á elas e dos pobres, porCIue temem que os
meninos inilisponhão ao pais, e con igão clle' a remo)lo ou
destituição dos mestres, e de facto i to já tem acontecido não
poucas vezes. Ora a subvenção dos ordenados não é ufficiente
para occorrer a todas as precisões dos mestres publicos; o paga
mento desses ordenados se obtem com moratorias, com a dedu
ção de porcentagens pagas a procuradore, accnmul.amlo-se á
isto as requintadas exigencias de massativos atte tados ,map~

pas minuciosos e em multipJicata; o complexo des a circum
taneias só erve de fatigar e desgostar aos me tres publico ; es e
requinte de solemnidades destroe bastante a atLenção dos me 
1.res no tempo que devem applicar ao en ino: elles o consomem
na factura de mappas impertinentlssimo, mappas cru de nada
servem, que não são lidos pelas repartições a que são dirio'ido.
mappas que inda mesmo que fossem examinados, serja dl1licil
de se descobrir suas falsidades e inexatidõe ; os extremos
tocão, querer sublimisar o aperfeiçoamento, querer sublimisal'
a inspecção dos detalbes minimo é cah ir no extremo opposto, (,
nada inspeccionar.

Jú disse, e prorei que a instituição lle e colas publicas pal'a o'
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meninos pertencentes a pais dotados de alguma fortuna, não fo
rão proveito os forão ante nociva ao aproveitamento do ensino.

Ora, os homens doptado de alguma fortuna, chamando
mestres para uas casas ou para lugares viúnhos, consentião
que frequenta sem as escolas os menino pobres da vizinhança;
os mestre particu]are recebião dos pais de ses meninos algumas
remunerações pecuniarias, ou de presentes de viveres, etc, etc.,

os pais pobres pela razão sobredita de supportarem sacriJicios
ou mesmo de dependerem de fayores para que os filhos podes
sem frequentar as e colas, procura vão exercer sobre seus filhos
toda a vigilancia, e o aproveitamento elo en ino se tornava por
isso muito maior; hoje o ensino do menino corre, para as im
dizer, só por conta da (lfracada vigilancia dos mestres publicos,
e da in~on tante e eli trahiela yontade dos proprios meninos.

Quanto aos filho de pai pobres, e probrissimos, como os pai
não pagão estipendio algum, eUes proprios concorrem para dis
trahir os meninos da frequencia nas escolas, afim de aproveita
rem os serviços dos meninos em diversos misteres da casa e
famHia' e os mestres publicos não pódem saber se as faltas na
escola são motivadas pelos pais, ou pelo proprios meninos; em
fim, no primeiro caso o castio'o se dimanava mais ou menos do
proprio acto' se o pai distrahião seus filhos elas e colas parti
culares, ou se consentião que os meninos se di tram sem tinhão
a certeza esses pais de que olIrião a punição ele se prolongar o
sacrificio elas despezas que fazião em parrar os me tre , e e tes
por eu turno tinhão maior forç:J. de autoridade sobre os meni
no , e para activar a vigiJancia do pais, porque se a conducta
dos meninos lhes não agradava os de pedião; é por i so que os
meninos nas e colas particulares tem sempre maior aproveita
mento que nas e cola publicas, bem que hoje já não é esse
aproveitamento tão amplo como era em outro tempo, porque a
ex.istencia das escolas publicas faz com que os pai tenhão
menor condescendencia com o mestres particulares e que ejão
menos genero o em o gratificar e ob equiar' e disto re alta
que os me tres particulare e comportão ver atei na continua
rão das escola , muitas da quae e fecbão repentinamente pelo
desgosto que xperimentão o mestres em razão do pais não
contribuirem com os pagamento e com outros obsequias: dâ- e
pois essa alLernaüva de recm os que ó serve de afrouxar o en
sino particular do ensino publico, e de se diminuir o numero
das escolas, que a não haver escolas pu.blicas, serião dez ou vinte
vezes mai numerosas.

O principio phiJantropico e eminentemente liberal de se es
tender o ensino primaria á classe pobr , foi o que induzia o
e tabelecimento das publica ; mas fi a bem demon trado a
razões porql1e ralh:irão a vistas do gov rno do lecri ladore .
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a distribuição do ensino aos meninos da classe pobre não cor
responde aos sacrillcios pecUlliarios do Estado por mais alguma
circumstancia, a que se deve prestar a devida attenção, () é que
esses meninos depois de sahirem das escolas se appllcão a
serviços em que não se dá a contingencia de contiquar na leitu
ra e na escripturação, e no decurso ele annos esquecem quanto
tinhão aprendido, e apenas conti.nuão a saber as ignar seus
nomes, ou soletrar algum bilhete que não seja de má qualidade
ou de má letra, e se dirá que melhora o desenvolvimento da Íll
telllgencia e da moral? Se dirá que o as ignar seu nome e o
soletrar um bilhete compensa os sacrillcios pecuniarios do the
somo, compen~a o tempo perdido nas escolas por esse meninos
que o podião ter melhor aproveitado na aprendizagem ue omcios
mecanicos, e na prestação de outros serviços uteis ao paiz? Por
tanto as escolas publicas do ensino primaria tem sido màis no
civas do que utei ; dos menino pobres que as frequentão duvi
do muito que o aproveitamento esteja na razão de um quinto:
ora, esses que aproveitão 6 porque cm razão ela sua indole tem
gosto eIll se applicar dmante o ensino e em continuar depois
que largão as escolas, porém e ses independentemente ele haver
escolas publicas não deixarião de se aproveitar do ensino parti
cuJar; em:fim os mestres publicas não estão sob a vigilancia e
flscalisação clirecta nem indirecta dos pais de familia, estes por
por seu turno não flscalisão quanto era noces ario a conducta de
seus fi.Jhos, não prestão aqueUa coadjuvação reciproca a bem do
ensino que outr'ora prestavão, e que ail1da hoje prestarião se
não houvessem escolas publicas, e o governo por mais desvello
que preste, suo fiscalisação será sempre balela nos resulLados.

Ora, para a classe que tem de continuar em oflicio~ mecani
cos, ou como jornaleiros, pouco ou quasi nada üupol'ta o saber
ler e escrever, e utilisarja . muito os sacrificio feitos com as
esaolas publicas, se não houvesse o supple orio das esoolas par
ticulares, e se os pobres que não podessem freqnentar estas
elepois que denas sahissem houvessem de continuar a cultivar a
intelligenc.ia com a leilma de livros apropriad.os para fortificar
os sentimentos moraes e r:eligioso " ou para lhes dar um colorido
dos principios do commercio, das artes e sciencias, i to é o que
não acontece, porque não se tem empregado, ou por falta de
recursos pecU11iarios ou por se ter olvidado este meio de dis
tribuir livros pelos meninos ao sahirem das escolas, livros que
cimentem e dBsenvolvão o complexo dos sentimentos do patrio
tismo e elas virtudes religiosas, e indiquem-lhes esses meios
pelos quaes em qualquer profissão que abraçassem, se podesscm
tornar mais prestantes a si e á sociedade: são estes meio' o
qne tem em parte concorrido para o engrandecimento moral elos
Estados-Unidos cl:1 America Jngleza, e fIue tem frito manter:1
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liga dc uma nação que contém tanto elcmento~ heleroo'eneos,
tantos elementos de dissolução ocial. O liJ)crali mo quando . e
planta em um paiz reagc obrc todas a in tituiçõe , não pou
pando as instituições e costumes religiosos, e infelizmente essa
mania mais ou menos alIectou ao Brazil desde a sua emancipa
ção politica: antes da nossa emancipação reina\a entre o povo a
crença de qne o omcio divino e outra rezas diflicei de decorar
livravão o homem de muHas infelicidades pby icas e moraes;
afugentava delles os e'piritos maUgno qne estavão no co tnme
de abandonarem o inferno pala virem habitar nas riaturas hu
manas; portanto grande parte do povo se e~forçava para apren
der a ler afim de poder rezar o oflicio divino e outras orações que
lhes deveria servir de taU man contra o chumbo, raio, contra o
demonio e contra toda orte de infelicidade', e não acontecia
por isso ser tão frequente como hoje esquccerem-se da leitura
que tinhão aprendido nas escolas, antes qua i todo' aperfeiçoa
vão por causa da leitura elos livros religiosos os poucos conhe
cimentos que tinhão adquirido nas escolas; quasi todos os tro
peiros trazião comsigo Horas Mariannas, para rezarem o oflicio
divino, e aquelles que tinhão essa devoção e algum lia prete
rião por motivos de divertimentos ou de di tracrões, tinb50 dc
aguentar nesse dia com dobrados trabalhos, fraca o e de as
tres; se tinhão rezado o officio, os acontecimentos e pa savão
egundo a ordem e curso natural da circum tancias' ora se ha

es-eriptores que lastimão ter Miguel de Cervante com sua obra
de Dom Quix.ote dado o ultimo garrote na cavallaria andante
com quanta mai razão não deveramos la timar de quc o maca
queamento da revolução franceza servi se de Quix.ote para acabar
com as devoções do povo, dns quaes se dCl'il'avão tantos benefi
cios, como aquelles que venho de ponderar!

Reinava entre o povo o gosto pronuhciado de beber a instruc
ção nos livros religio o, e de procurar com pas ngcns da
Escriptura e da theologia comprovar todas as verdades e toda
as falsidades, e até não poucos principios da arte c da cien
cia; a moral casuistica, a moral theologicn dava ao povo e se
verniz de uma sciencia sublime que lran'feria cumulativamente
os principios da logica, da dialectica e da metaphrica: quem
não sabia citar passagens da Escriptura era impreterivelmente
inscripto no rol dos pedantes; portanto homens e mulheres se
dedicavão á leitura da Escl'iptura sagrada e de outros livro.
theQlogicos e religiosos, porisso os conhecimentos ela leitura,
especialmente da letra redonda, erão mais vulgare~ e cx.tensos
do que hojc.

Além disso reinava entre o povo o pronunciado 0'0 to pela
poesia; não havia aleI 'a que não conta se dous e mai poéta :
os que não poclião ser poelas procurav50 ao menos decorar

2
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algumas produc üe <la poesia a im antiga como coén, afim
de a citar e recitar nas reuniõe' e conversações; ora, no traba
lho de decorarem essa poe ias manusoriptas vinhão a se exer
citar na leitura, e mesmo reinava a mania entre o povo de imitar
e compôr versos e com e~se exercicio se aperfeiçoavão na
escripturação.

Mudando-se aJórma de governo, mudárão-se os go tos e ha
bitas, a curiosidade moveu-se só para as novida<les, intrigas
poliLicas, ernfim, pelo exame e confrontação de pessoas de certas
cl::tsses com outras de classes identicas e edllcada depois da
no sa emancipação politica, me faz acreditar e as everar que era
mais aperfeiçoada a instrucção primaria, e mai generallsada do
que o é actualmente; os periodicos não farão sub titutivos suffi
cientes para despertar o gosto da leitura, pari so que aquelle
que chegavão ás mãos do povo er5.o confiado ao leitor mais
corrente, e o povo contentava- e de escutar, e i to em pequenos
circulos reunidos, para saber das novidades, ou para se in i
nuarem nas doutrinas das diversas bandeiras.

Tratemos agora de comprovar que as escolas secundarias,
quer consideradas como fim, quer como meio ão as cflle podem
mais concorrer para se ampliar e aperfeiçoar o ensino primaria:
como fim, porqne os pais estando seguros de que sem avulta
das despezas, em mandar seu filho a grande distancia, podem
obter a instrucção secundaria, os farão applicar ao ensino pri
maria com essa dedicação que se fortifica com a e perança de
progredir na il1 trucção, e de conquistar por elta po lção social
e fortlma; o feliz exito obtido por algumas pessoas pobres serve
de aIlimar a outras mujtas, e todos aquelles que se dedicarem
ás aulos de ensino secundario ainda qUe não ultimem os e tudos
ao menos se aperfeiçôão na leitura, na escrlpturação, na ortho
graphia e grammatica; e dessas aulas secundarias sahirá um
bom numero de pes oas que se dedicaráõ ao ensino primario;
portanto em vez do governo provêr as aulas do ensino primaria,
deveria estabelecer em cada municipio profe sares publicos que
ensinassem promiscuamente latim, francez, philosoplüa e rheto
rica; a de latim durar das oito ás onze da manhãa, e as de mais
hora e meia, que deverião prin ipiar das duas e terminar ás
cinco da tarde, ficando certos (lias da semana afixados para tal
ou tal ensino.

Seria diffieil ao principio encontrar mestres habeis para accu
mular o ensino ele tantas materia ; porém é sabido que ensinando
se aprende, e que as pessoas dotadas de talento applicando-se
mesmo sem a coadjuvação de mestres só com a discussão com
os condiscipulos conseguem instrucção nas materias a que se
dedicão, quanto mai facilitando-se-lhes estes meio ,os quaes pelo
meno acarret:-T'ião comsicro a vantagem d~ excitar na mocidade
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o go to l)e10s estudos, e quando seguissem para lugares em que
houvessem l)'ceos mais ou menos levari:io a idéa do que ião
aprender.

Os estudos intermeclios favorecem-se reciprocamente; o
escalare que se matriculassem em diversas aulas talvez cus
tas em mais a vencer o latim; porém com o avanço de mais de
um ou dous annos sahirião mais perfeitos do que aquelles que
privativamente ó se dedicassem ao latim, e haveria a vantagem
de concorrer ás academias jovens cujos talentos estivessem
esperimentados e comprovados, e os pais se não viriüo na conti
gencia de mandar filhos estupidos que depois dé ga tarem cen
tenares de mll réis) são forçados a abandonar a carreira ou a
conclw-1a mediante o patronato.

Ora um conto de réis dado a cada professor já seria um encenti
vo1ara que muito jovens se proeurassem habilitar nos dillerente
ramo , que como professore fo em obrigados a ensinar; e com
a e. lincção da escolas primarias haveria uma grande cOllOmia
não obstante o accrescimo das despezas com o ensino secun
daria.

E quando muito, as escolas de ensino primaria deverião er
con ervadas para o exo 'feminino, e isto limitaelamente ás viUa
mai importantes, apezar de que no lugares em que tae esco
las exi tem maior é o numero da meninas que aprendem na
escolas particulares, ou com os membro da familia) que o da
que se aproveitão do ensino publico., Emfim reputo as e colas
publicas primarias como uma necessidade ele apresentar uma
certidão chimerica de que se não olvida o cn ino das ela es
pobres; pOrt'lll o que uma nação deve desejar é o resultado
real e não o aparato do meios empregados.

Quanto aos que frequentarem as escolas secundarias deveráõ
pagar uma matricula proporcional á fortuna de seus pais ou
propria, sendo para e se fim insC',rlptos em ires ou quatro ela ses,
a saber, os ela primeira cla"se pagarem 25$ annuaes, da segun
da) '15$; os da terceira, 10$; e os da quarta classe, isto é. os
pobres, nada, e com isto já mlúto se diminuirião o sacrificio
feitos pelos cofl'es publicas.

Ora, quanto ás escolas primarias que fo sem frequ~ntadas por
certo numero de meninos pobres, poderia dar-o e uma ubvenção
ou gratificação que não excede se de 60' a 100$, e e não faltão
pessoas que por tão insignificante ordenado se prestão ao ameio
de cal~cerciro da cadêas, aI ezar de ser mlúLo mais. trabalhoso)
perigoso) incommodo e de mais melindrosa responsabilidade,
portant.o muitas pessoas se pre tarião ao ensino primaria para
gozar da gratificação) e o mestres farião e forço para elevar o
numero de eu di ipulo, e om o mesmo di pendio feito
actualmente se multipJicarião as es olas e o numero elos freqnon-
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tanles' podendo l1esta arte o goyernos dns provincia apre cnLar
lllai amplo certificado da.protecção distribuida ao ensino pri
mario, a querer-se precisamenle que e e ensino conte com a
suhvenção dos cofre publicos, c teria isto mais uma vantagem
e era de e poupar ás assembléas provinciae e ao governo a
massada de solicitação e ompenllOs para concessão de escolas
'111 diJIerentes localidades' porque as escolas s rião nbertas
arbitrariam nte cm qualquer lugar, e mesmo cm uma . povoação
havel'iãu LI' 's ou mai' e 'cola.

Estl"odas de fel"I"O., estl"odas 1l01"nlaeS
COJllllaratltraJnente ás estradas orcli.
Ilarhas elll nosso paiz., e a ill:f1uellcia
que tel"ão SObl"e a agricultul"a e 1l1ais
gel"UICnS (la 1))"OSllCI"idade matcl"ial.

,Para aquilatar o benel1cio real de sa estrada sobre a indu 
tria agricola, e deve atteoder que os pesados productos ela
agricultura ainda que so[rão uma diminuição nos carretos, ainda
que Qonsigão a vantagem da celeridade da conducção e da me
JtlOr con ervação, isto é, para que não deprecie-se o e tado e
flualidade do genero, com tudo e 'tas tres yantagens reunidas
não aVl1ltão tauto flue pôssa garantir ao agricultor distante a
concurrencia como agricultor do littoral; como poderá o agricultor
(le 'Minas levar ao mercado do Rio milho, feijão, arroz e outros
generos, se a despezas do carreto tem de absorver a quasi
totalidade do liquido da venda, e mesmo para alguns generos
exceder? Demai, supponha-se que uma estrada atravesse do
Rio até os confins de Minas, daria es'a estrada verdadeiro
desenvolvimento e beneficio ú industria agricola de toda a
proYincia ? Por certo que não; o beneficio ó se estenderia a
uma raia de vinte legl1as mais ou menos dos dous Jateraes da
estrada; porque para conduc.ão dos genero aos depositas
terião os agricultores de servirem-se das estradas ordinarias, e
o agriculto!', empre que é forçado a conduzir seus productos
por laes estradas, a distancia de vinte ou mais Jeguas, raras
v zes tira lucro para satisfazer as LIe pezas da produoçãO, quanto
mni tendo d oJIrcr a sobrecarga ele novos fretes nessas "ias
Jlormae' ou fcrreas I

E' paris o que o agricultor prefere 'empre a 'Iclltla de seu'
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producto na porta ou nas povoações mai vizinhas' apezar do
menor preço, lhes faz mais conta que supportar as despezas de
conducção e moratorias, quando os generos tem de ser dispostos
a grande distancia; portanto segue-se da consideração expen
dida que só os agricultores mais vizinhos aos lateraes das estradas
receberião verdadeiro benel1cio; porem se para a abertura de
taes estrada' fôr necessario ·recorrer á subvenção de impostos
sobre toda a população da provincia, a inniquidade se tornará
culminante: porque pagaráõ un em mero proveito dos outros,
. tal é o qlle aconteceu relativamente á estrada normal de Minas,
o habitante ao sul, ao e te e ao norte da pro\'incia tiverão de
supporlar todo o peso sem quasi compartilbarem do beneficio
Je tal slrada.

Accre:ce que com a abertura de tae e:;tradas se formará
muita povoações nas suas circunvizinhanças, e augmentando-se
o COD umo dos produclos agricolas poucas sobras ficaráõ
para exportação, e de tudo isto segue-se que só o comrnercio
colherá maior vantagem, porque em um volume de poucas arl"Oba
se cond Llzem alguns entos de mil réis, quando igual volumes
de produtos agricolas não pócle cm regra conduzir nwis do que
oito a lloze mil reis; se ampliará o rumo o e immol'alisador lux.o
que acabará por extinguir o já definhado fabrico de no sos
tecido de algodãO e o fabrico de oulro producto . e por um
pequeno augmento de sangue que e introduzir na veias da
riqueza social, virá pelo natural curso dos facto e da circum
taneias, a abrirem- e as veia que sangraráõ maior quantidade
que aquelIe que tiverem recebido com a nova alimentação da
riqueza; portanto repilO, que para melhorar a industria agricola
do paiz, pal'a tornar seus beneficios communs a todos os ha
bitantes, o que mais convém é empregar meio directos c
inderectos; e devem limitar o e tabelecimento de fabricas
manufactureiras, activar a mineração e com sabias e energicas
providencias policiaes, secundadas pela policia religiosa, pro
curar-se e pancar a oeio idade cimentar-se entre o povo os
habilos da economia.

Passo agora a tratar da comparação das e tradas nOl'maes
com as orclinarias, que é por onde eu deveria ter começado este
artigo: upponha-se que ao lado ele uma estrada normal conti
nuasse outra paralel1a elas nossas ordinarias; adimílta-se que os
viandantes ou tropeiros seguindo un por e ta e outros por
aqueUa, cio momento da partida ao ela chegada no e paço de
'essenta leguas, quando muito, poderia haver uma dirrerença de
dous dia de avanç,o daquelles que seguissem pela estrada nor
mal, e e ta c1ifferença será sufficiente para compensar as despezas
do sacrificio p cuniario que importa a estrada. normal? Uma
lrgna de e. trada normal, creiu que fica regulando de cincocnla
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a cem contos de réis; essa quantia empregada em melhorar
as nos as e t.rada ordinarias, isto é, em aterrar os atoleiros,
em fazer algumas pontes, em desfarçar os declives mais
ingremes das montanha, erviria para melhorar com a mesma
quantia algumas dezena de leguas . e verdadeiramente os nos
sos trapeiras e viandante bouves em de pagar o imposto pelo
uso da estrada, senão tivessem generali ado as barreiras por
toda a provincia, quando muito se reduziria ao vege imo o
transito feito pela e trada normal; e mesmo os conductores
de generos e os viandantes prefererião darem voltas, i to é, segui
rem por uma estrada mai extensa só para se esquivarem aos
tributos das barreiras, como aconteceu no principio, foi preciso
generalisar o esbelecimento de barreira a todas as e tradas e
des, ias; portanto a estrada de Minas nenhum beneficio trou
xe á agricultura, e só servia de excitar o clamor do nego
ciantes, dos trapeiras e da população: para mais tal,ez de
quatro mil contos se tem di pendido com aabertura e conservação
dessas estrada e pagamento dos juros do emprestimo; talvez
a população tenba pago para mais de dez mil contos, do
quaes uma grande parte tem sido absorvida pela gatunis e e
rapacidade elos exactores da barreira) e é pari so qU6 o em
prestimo contrallielo para essa estrada ainda não pôde ser
amortizado: ora e a omma de todos os sacrificios pecuniarios
feito pela província, para conseguir a abertura dessa e trada,
para con erva-la, e para manter as barreiras tive sem ido
empregadas nos meios directos de favorecer a agricultara ou
nos meios inclerectos, como no estabelecimento de fabricas ma
nufactureiras, os melhoramentos da prosperidade material se
poderia ter difi\mdido por toda a provincia, ella teria mudado
muito de sorte quanto á sua riqueza.

As estrada não são meios directos de melhorar- e a agri
cultura; se os generos alimenticios em Minas estão ha muito por
elevado preço, se repentinamente se podesse conseguir facilitar
a exportação dos generos da nossa agricultura, o que e segui
fia disto? E' que esses generos ainda subirirío a maior preço e
este despertaria uma maior energia e actividade no trabalho;
mas essa energia, essa actividade seria indiflni la e illimi
tada ? Por ventura os escravos e Jamulos do fazendeiros de
Minas estão com os braços cruzados e ocioso, por i so que não
temos estradas ferreas ou normaes para exportação dos prodl1ctos
da agricultura? PaI' ventura os nossos agricultores tem sobm
de generos que se perdem por falta de consumidores? Não, os
fazendeiros se podessem desejarião que a luz do sol perdurasse
por de aseis hora em cada dia, e que a fertilidade dos annos
triplicasse a producção. Emfun os atrasos de nossa agricultura
dimanão do complexo de muitas cansa e circumstancias. Por
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ventura não 110re ceu a Europa, não tem florescido outros
muitos paizes tendo por estradas, picadas ou pequenos trilhos?

Uma estrada de ferro importa em dez ou quinze dobro da
quantia que custa uma estrada normal' a certos respeitos é e11a
de maior vantaO"em, apezar da enormidade ou desproporção do
sacrific.io pecuniario: supponha-se que as quantias a gastar- e
com taes estradas houvesse de ser applicada na industria fabril
lIa paiz, ou em destriliuir instrumentos pelos agricultores, não
avançaria a riqueza do paiz muito mais? Por certo que sim: ora,
nó não temos capitaes accumulados, para as empre as de sas
estradas e tem ae desviar capitaes de outras empresas, o que
valerá a termos de reali ar taes e tradas é que a principal sub
venção de capitaes tem de vir-no do estrangeiro, e já que não
se faz todo o sacrificio afim de desenvolver a industTia fabril do
paiz, e se favorecer a agricultura pe.los meios directo e indirectos
de que tenho fallado, e Q11e pod.erião se estender a todo o paiz
com talou qual igualdade' ao menos muito convirá que se rea
lise esse beneficio elas estradas', e de locallsar os favores a al
gumas porções do terrltorio brazileiro, para que o espirita da
as oc.iação vá estendendo o beneficio' a outros lugare ; o crue
porém se deve sentir é que esse meio ele adiantamento não pos a
er generico, e nem repentino, e que os outros meios se prece

de sem aos das estradas, terião muito mais va to alcance em re
lação ao augmento da população e do commercio interno do paiz,
e bem assim do commerc.io externo, principalmente do augmento
da nossa marinha mercante.

Sim, a marinha mercante de uma nação não e engrandecerá
rapidamente emquanto a exportação elo paiz só fór limitada aos
proeluctos da agricultura' por i 80 que já pOl1clerei que em regra
os productos ela agricultura pelo seu tamanho e pe~o não con en
tem se não o transporte de bem limitados valores, e por isso o
carregamento de generos agricola em uma embar ação de certo
lote, comparado com o carregamento da manura tura em outra
embarcação do me mo lote, esta reali ará na venda um liquido
dez ou cem veze dobrado do carregamento de producto ,agri
colas e portanto na porcentagem do lu ros haverá empre 'um
devidendo maior: os generos que são d avultado peso e de pe
quenos valores não podem supportar elevados fretes, e esta é
nma circumstancia que influe bastante, para que a marinha mer
cante das naç,.ões agricolas não se engrandeça tão rapidamente
como aquellas nações 'CfliI.e simultaneamente exportão generos da
industria fabril, e mesmo não deixará de influir no de vello do
capitão e da equipagem, para levar a porto salvo o navio, quan
do a sua carga fôr de mais valor, lo que quando es e valor com
parativamente fôr in ignificante) por i so que a re pon abilida
de se torna ele certo modo mais inten iva: o negociante de mar
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quando houver de empregar o seu navio em transporte dos gene
ros de subido valor terá bastante éuidado em se assegurar das
boas qualidades do navio e da equipagem, e são estas as cir
cumstancias que mais podem concorrer para melhorar o mate
rial e o pessoal da marinha de uma nação; para estas circums
tancias se devem voltar as vistas do governo de qualquer paiz.

Ora, quanto ao governo braziJeiro, como meio de dar augmento
á nossa marinha> deveria elie prescrever que os generos de pro
ducção estrangeira conduzido em navios brazileiros paguem
menos illll terço, e os generos da nossa exportação só pagassem
metade, não haveria apezar disso grande desfalque nas rend'as
das alfandegas: a nossa marinha mercante cresceria rapidamente;
o desfalque de uma renda é quasi sempre indemnisado exube
rantemente pelo augmento de outras rendas, quando desse des
falque resulta o augmento e prosperidade de um dos ramos da
industria, o augmento das prosperidade, e riqueza de uma nu
merosa classe de habitantes de um paiz.

Para se engrandecer uma nação é preciso descravisa-la em
em todas as relações possiveis, não de chofre, porém aos poucos;
não aberta, porém suscintamente, ate que o contingente das for
ças possa sus~entar a honra e a independencia do pavilhão.

Unida,do qne devem tel- os .fazeluleit-os
no tl-ataluento de seus esc.-avos_

Já expuz o modo porque podem os fazendeiros obter abun
dancia de viveres, fructos e hortaliça sem avultado dispendio de
serviço, sendo sómente necessario os avanços nos primeires annos
para fazer os cercados, plantar as arvores fructiferas de que
tenho fallado, e outras de que se não faz necessario desenrolar
a grande lista.

Empregando-se o arado e outros instrumentos será facil o
Gultivo de hortaliça, de batatas, inhames, mandioca, cará, e se
tornaráõ muito majs productivos taes generos; e todos os fazen
deiros poderáõ ao mesmo tempo prover-se da criação de porcos,
de carneiros e cabritos para supprimento de alimentação animal,
que tão apreciada é da escravatura. Ora, todo o senhor deve por
humanidade e por interesse proprio fazer adoçar o rigor e o
natural constrangimento da escravidão; o escravo, andando
farto, limpo e bem agazalhado, tendo mudas de roupa para quan
do· chegar molhado do serviço, tendo soffrivel cubiculo para
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pernoitar, se conservará vigoroso' a tristeza e o abatimento nãu
o accometterá, a alegria, O amor de seu senhor é a primeira, a
mai indispensavel condi/ião para que se faça o trabalho de um
modo mais e pontaneo, e para que e evite o acce so das en
fermidades e da mortalidade, apezar de que pela mór parte
o amor do e cravo se ostenta nas apparencia, ne a doci! e
di ciplinar sujeição a que se submette pelo temor do:> ca 'tigos e
pelo receio de ser alienado para outro senhor menos dotado de
entimentos humanos; porém nas pessoas livres, na classe mili

tar, por exemplo, não serão os soldado que amão a seus offi
ciaes dirigidos por impulsos, combinações e motivos identicos?
Portanto os e cravos não deixaráõ l1e fazer a comparação de eu
estado e tratamento com o de outro' e cravo, ujo senhore
não se dirijão tanto pelo principios da verdadeira economia fi
nanceira, e simultaneamente humanitaria. :\la', emquanto os
'fazendeiros de café, ou aquelles que dirigem outra quacsquer
empresas houverem de comprar grande porção de rrencro Pilra
sustentação da escravatura} serão mais ou meno aJIectados da
mesquinharia no supprimentos da' nece sidades' de seus escra
vos, e nem se diga que é mai' economico cultivar o prodncto
mais lucroso p:1ra com o rendimento liquido supprir- e de outro
generos, porque e es calculo são enganadores: calculem- e a
despezas da importação para a fazenda do generos preci o o'
accidente de altas de preço ,e e conhecerá que é anti-econo
mico ao fazendeiro o não equilibrar a sua producção por modo.
que elles se npprão ao menos do principaes generos; pois
querer tudo produzir seria um syst ma ai melo c anti-cco
nomico.

Meios de attIeahir a eloigração iuuea
o Brazil.

Tendo-se acabado com o trafico dos pretos por uma philan
tropia fallaz, em relação aos pretos, porque e tou persuadido
que a condição destes no Brazil, é, e tem de ser por seculos me
lhor do que a dos pretos qUR exi. tem na propria Africa; fallaz foi.
essa philantropia relativamente ao alcance das intenções com
que foi imposta pela nação Britannica; comtndo quantp ao
futuro politico da nação brazileira não deixou de er um bem a
cessação do trafico.

E para supprimento da falta de braços todas a" vi tas se vol
yerão para :1 colonisação: ~ou um dos fanati ado por el'. e ~ystema

29
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CÕIJ10 meio de augmental' fi população do paiz; porque o numero
tem sempre uma boa dó e de influencia na con ideração e no
respeito internacional. A colonisação acarretará o beneficio do
cruzamento das raças, e em dous ou tres seculos poderá desap
parecer a escalla de côres e se tornar a naçâo homogenea e com
pacta; e por e e motivo não considero como mui acertado a
eolonisaçfío chineza endo talvez debaixo das relações de sup
primentos de braç.o, mai eonvinhavel que a de outro colonos;
corntudo os emigrantes que mais nos com-ém são por sem duvida
os Portuguezes, e tes não tem um aenio ::tpropriauo paraformar
coloni ação propriamente dita, isto é, nucleo , enem taes nucleos
ão precisos para facili Lar eattrabir emigrante portuguezes, porque

os nucJeos utili ão áqueJle que pela differenç.a de linguagens, de
CD tumes e de religião nece sifão encontrar na coloni~ação pessoa'
com quem pos a coutinuar a viua ocial, que principalmente con-
, iste na reciproca communicaçuo do sentimentos, das affeicçõe .
dos iutere es e lias SOCCOITOS; lançado um emiarante entre um
povo, cl1ja liuauacrem, usos e costumes àesconhe 'e, principal
mente e a religião desse povo é differente da sua, a vida social
para elle perde todo: o attracLÍvos, elle e coUoca na coudiç,ão de
um authomato ou de animal domestico, que por maior que seja
o ensino que recebe, apenas póde comprebender e fazer per eber
parte das sua neces idade e sentimentos, e compartilbar algu
mas afl'eicõe. Porém a existencia de tae nucleo a maior
vantagem' que encerrão é essa de attrabir maior numero de
colono ; de facilitar-lbe os meios primeiros de subsistencia, de
acommodação, e implicitamente de desviar o gorverno e o.
paisanos de incorrer em certas calumnias ou declamações de
pouca hospitalidade; essas calumnias irão ferir aos da propria
naçâo, e servirá isto (le certo freio e desmentlmento. Mas a par
dessas vantageu ,obre'ahem alguns inconvenientes, qual o de e
conservarem es,es 11ucleo omo que estranbos ao restél11te do
paiz, e indilJerentes pela ua wrte e indepeudencia, emfim é
uma nação dentro da nacão; as ri\"alidades e o antagonismo se
podem perpetuar de (l,eendrntcs a d cendentes. O emigrantes
portuguezes se intercallão logo na massa da população, se allião
com as nossas familias, isto é uma vantagem; porque a fallar
ingenuamente os Brazileiro são menos casamenteiro que os
Portuguezes, no Brazil não se faz ca amentos senão por amor ou
pelo calculo do dóte, e qualquer dóte não agrada aos Brazileiros;
porém o Portuguezes mnitos delles casão-se pela necessidade
de casar; a outros o pequeno dóte parece importante e sufficiente
pará come{:o e desenvolvimento da fortuna, porque educados em
paiz pequeno, e pela mór parte pertencentes a famílias pobres,
não lhes amedrontão os rigores dos trabalhos e das privações.

O' Brazileiro. pelo contrario são mais aco, tUlTI:ldos aos di,-
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perdi 'io e aos eleraneio da mocidade: ,e poi' infillita' são a
eon iclerarôes por que os PortuO'uezcs devem 'er preferidos a
todo os outros colonos emigrantes, segue-se quc o governo
deveria fazer esforços e acriflcio, e peciae para attralli-Io em
maior escalla, e para que e es meio::; de augmenlar a P pl1la
eão se e tendão, e delles compartilhem todos o angulo' e recan
to" do imperio, porque em todos o angulos e recanto exi tem
PortulTuezes. O cravemo geral por i e pelo:> presidentes e mais

. autoridade na provincia deveria interpôr loda a sua inJlucnGia
elirecta e indirecta para que o Portnguczes existenles fiO Brazil,
e o' Brazileiros que tiverem parente m Portugal '0' convidem
para emigrar m para o BraziJ ; der ria er consentido a todo'
aql1elJe que quizes em mandar vir Portugl1eze pre tarem uma
fiança idonea para pagamento em pre ·taçãe no I rnzo de lre'
ou quatro annos, e i to a contento dos collectorc' elo muni 'i
pios ]Jara o governo fazer os avanço. necessarios de tran porte
ele mar e de tena nos clou' paizes ;]té á hegada no respectivo
município ou districio, aonde existir aquelle que ;]iiançal' a
conducç.ão ficando o me mo desonel'ado de pagar premio pelos
avanÇO durante o primeiro anno, o (rahi por cliante 01' obri
gado a pagar um premio que não exceda de seis por cento;
e ae: im e obteria o beneficio ele não ficarem o Portuguezes
ago'lomerado,; só no littoral, o que não deixa de ser um mal a
certo re peito. _os lugare centrae empregado-os na agri
cultura e cm outras empresa se tornarúõ eUes muito mais
intere sante por e ca arem em maior numero, por :'0 em'ai
sarem no paiz e serem menos t ntados ao retomo para Portu
galou sUa' pos cçães.

Tenho conversado commuito PortllO'ucze que dC'ojão conduzir
seu parente, porém a uns ob ·ta a falia de meios em promplo
disponíveis, e outro receião-se de qu as quantias lJ:ue remet
terem pos ão er desviadas de eu lestino.

Convem portanto criar juntas na grandes cidaue elo litoral
para dirigir e facilitar o bom exito elos pedido, e da correspon
dencia com as provincia " viJlas e distl'ictos ele Portugal e de
suas posseçães. Por maior que 3ejflO os aCl'jlicio peculliarios
do governo para occorrer a e te aV'll1ços elies J}l'incipiaráõ
logo a ser retribuídos exuberantemente ao thesouro além de ou
tras vantagen de infinito alcance, principalmente se por uma lei
geral se ímpuzer sobre toda apopulação em excepção dos colono'
uma contribuição capital que não exceda de '1 ~~ a 48, do que
tratarei no artigo - ~lunicipálisação.- Não pos o deixar-me de
resscntir do e pirito de inveja, vendo pt1ra todas;] provincias
concorrerem emigrantes, exc pto p3l'a Minas, Goyaz e i\latto
Grosso; ora, por este meio terião ella tambem. seu quinhão:
não aml)iciono para a província d jfiu;]s emigrante, :l('O:,tUlIlilclo:
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ao uso de bebidas e do fumi. mo,. e é uma das l'êlZõe: tambem
porque julgo preferivel os POl'tuguezes e immediato a este.
preferiria o .Iudeos, pela razão de serem mais ambiciosos
e de uma economia levada c[na i a avareza; o cruzamento
portanto dessa raça com a dos Brazileiros retemperaria o
nosso genio prodigo, etc., etc: mas emquanto não se eR
tabelecerem fabricas DO paiz, ou se cuidar de abertura de estra
das em grande scala; em quanto não se tirar a mineração do
e tado de abatimento em que jaz, a emigração se limitará só ao
lugar s mais proximo elo litoral, e o lugares centrae Ocaráõ'
privado ela ju tiça distributiva. ~luit.o converia fazer- e a distri
buição de emigrantes pelas familia que mai ou menos tives em
alguma fortuna e moralidade; ~le expediente já foi usado em
outros tempos.

Ora, que todo" o fazendeirolem necessidade de trabalhado
re c ele pes oa iTIteIligentes para a direcção e aelmini tração
de cerío trabalhos (' consa inquestionaveJ' na gentalha d Bl'a
zil a mór parte pelo pou o cuidado em 'ua educação, e p IRS re
lações tomão-se pouco aptos para famLllo dos fazendeiros' estes
rirão por mLúto tempo as apalpadellas, e d poi d empregar a

c,mdêa c1e Dio~enc amontuando sobre sua imaginação d cep
r,ües sobre decepções. a re 10 adquirem o de engano ou se to1'

não sceptico de achar administradore' e trabalhadores morige-
, rados; porque dizem eJJes: - o que são bons pouco durão' 
os outros se combinão com os seravo p3ra commetterem rou
bo. (levas, i(Wc~: mas O' emigrante' não e tão nas me mas
relações da gentalha paisan:l, ao menos nos primeiros anno ,
porque faltão-Ih s as relflycJe de intimidade om os vizinhos e
Gom aqueJles '111e constituem o gremio da família; não sabem o
terreno em Cill pisão, receião por i so ser apanhfldos na. pri
meira alicantina ; não é para elle tão faci! a evasão, e devem
meno 'contar para dere a com a proL stação iUicita.

Porém ssas familia que nece sitão ou que apenas podem ad
mitl,ir de dous a dez emigrantes tem eIlas sufficiente importancia
para manterem relações com as cbmpanhia., ou empresarios da
colonisação? Por cerLo (rUe não: e é por c te obstaculo, por este
acanhamento e embaraço que tem deixado de ser pedido pela
mór parte familias estrangeira qne engagem- e para pre 
tacão de el'vicos.

, Portanto, ordene ogoverno por cir ulares RS toda autoridades
de qualquer escala ou ordem civil ou eeclesiastica para que in
tervenbão com o ciLladãos dos di. trictos afim de que se deli
berem a fazer pedidos de emigrante, e se obriguem por lermo
lavrado perante e sa autoridade de aceitarem os emigrantes, de
atisfazerem todas as condições qne houverem de ser declarada.

para mantor ii reciproca eqniclade ent.re el1es e aos engajados, c
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no mesmo tempo se obrigaráõ a pagar em continente ou com o
prazos e mais condições com que o governo ou companhias se
dignarem fazer-lhes la oJIerLa de eno',ljados : as autoridades se jul
garem conveniente exigirâõ dos peticionarios fiança ou endo so
em relação ás quantias a atis[azer, e para cobrança das mesmas
depois da chegada dos engajado, c do vencim.entos do's prazos
se admittirá o executiro summarissimo.

As autoridades dos districtos e ecclesia Licos se entenderáõ com
o commissario ou junta de conunissarios que f0r estabelecida em
cada .municipio. Desvio-me dos detalhes das idéas que entendo
se deverião consignar nos regulamentos para se conseguir uma
administração promo\'cdora da emigração, bem que a respeito
tenha já bastantes idéas delineadas em meu espirito' comtl:ldo
para não me tornar prolixo contento-me com indicar as bases,
e lance o governo mão della que dentro em pouco a emigra
ção se generalisan\ por todo· imperio d.o Braiil e se tornará mais
crescida em numero que a emigração da Amcrica lngleza.

Além do pedido que o cidadãos podem fazer por interme:dio
das autoridades do dístricto, poderáõ se 'entender directamente
com o commissario ou junta de commissarios dos municípios, e
aquella autoridade ou cidadão que 101' sua influencia con eguir
directa ou indirectamente admittir certo numero de emigrantes
no lugar seja seu nome inscripto no liuo azul do municipio, para
quando pretender qualquer emprego ou agraciamento"lhe servir
a. certidão como attest:1do deum dos reler<mtcs serviços presta
dos ao. seu p'aiz, e esc a inscripção ervirá simultaneamente para
lhe atrahir as bençãos dos elIÚgrantes e dos idadãos assi-
sados. .

Supponha-se que o governo para os avanços em favor da emi
gração dispenda no e_paço de quatro al1flOS dez ou vinte mil
contos, de então por diante não s rá preciso addiccionar novas
parcellas, porque com o recebimento das empraz:Jdas e dos juros
poderá perpetuamente continuar com as subvenções ou avanços
para crescente llumero de emigrantes; e as rendas publicas se
augmentaráõ por esta operação verdadeiramente financeira,
visto que o emigrante é imultaneamenle procll1ctor e consumi
dor, sobre o que produz e o que consome pa.ga directa e indi
rectamente ao governo um tributo, e por isso todas as espedes
de rendas publicas, isto é, municipal, provincial e geral recebe
ráõ allgmel1to além da vantagem do augmento da força numeri
ca, e do melhoramentos moraes e materiaes q.ue se ~eguiráõ da
introdução de novos ramos na industria. agrícola, fabril) commer
cial c scientifica.

Para 'egural1ça e felicidade dos. engajados 1I1C será permitlido
recinelir o contracto ele eng:Jjamento pagando a quantias adian
tadas com o premio de um por cento ao mez, (' sem cScC:" premio
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as que restar ao engajante por pagar. Ma para que não fiquem
expostos {l seducção de alicantineiro que abu em da fé e impli
cidade dos emigrado, ha\'erá m cada muni ipio autorida.de ou
procurador especial para redigir e exigir a garantia~ do nora
contracto, e se não deve con entir na recisão do contracto, sem
que se olTereça condiç,ões melhore ou que pelo meno igualem
a do contracto anterior.

Mas quando for feito com reciproco con entimento do engajan
te e do engajado, ba tariÍ Javrar- e termo perante qualquer au
toddade ou cidadão probo, ficando em ambos o casos ao enga
jado o re alvo da reclamação.

Um outro meio para obtenção do mesmo fim e podia emprecrar
e com destino ou alcance triplicado em relação ao melhoramen
tos materiaes dI) paiz e amortização da divida nacional seria
o estabelecimento de um banco com grande' escala defundo para se
applicar e ses fundos ao transporte e outras de pezas accessorias
da emigração; as acções deste ban oserem de conto de réis, haver
meias acções, decimos e vigesimos de acções, para que se tornasse
accessivel o concurso de capitaes a uma grande parte da popu
lação, e se despertar eS.a harmonia, e e concurso de interes e
universal em beneficio da emigração, e mesmo concorreria isto
para faciljtar o l'eembol o das quantias pagav is pelos engajante ,
con entindo-se a este entrarem para o pagamento com as pro
prias acções sms, ou obtidas por transferencia de outras pes oa ;
vindo estas acções a representar moeda corrente: com amortiza
ção dos fundos ou acções se diminuiria o numero do accioni
tas, e portanto se augmentaria o dividendo proporcionalmente ii
deminuicão dos socios ou accionista .

Mas para que esta operaç~o 11ã9 induzi e grande retirada dos
fundo ou acções, para que continuem os fundos do banco a er
crescentes, e deve consentir a emissão denoras ncções e fracções
de acçITo, isto de quatro em quatro annos, nos quae um detalhe
minucioso informará ao publico do re ultado de toda operaç,ões
do banco, e do divid ndo que coube a cada acção, dos melhora
mentos acarretados ao paiz, e da quota da di\ ida publica, que
por esse meio tiver sido amortizada; porque nenhum Brazileiro
haverá tão ferrenho, tão destituido dos sentimentos de patriotis
mo, tão brusco de idéas que não comprehenda que para o gozo
ua.s vantagens latentes é necessario contentar- e com moderados
lncros ou mesmo com a absoluta i 'enção dos lucros directos,
Rf1m de obter os indirectos que siío muitas vezes de mais subido
alcance em relação ás individualidades, e ao todo da nação em
geral, assim cOnsiderada no seu interno corno no seu externo .
. A lill1 tal banco, para augmento de seus rendimento, se deve

na conoeder a emi~ ão de papel circulante até o eq'l.1iv;\len1e de
dous terço de seu fllnrl0 capital. l 111 Icr~o dos fundo. do hanco
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eomprehensivamente os da emissão ser emprecrado no transporte
dos emigrantes e despezas aeee orias, recebendo-se do engajan
tes no acto da entrega dos engajados ou colonos um premio ou
lucro que não exceda de vinte por cento, que não deixará de ser
moderado em attenção a que a mortalidade e extravio dos emi
grantes até o acto da entrega fica a cargo, e por conta do banco:
um terço ficará em deposito do banco para occorrer ao troco do
papel circulante do mesmo banco, e occorrer á eventualidades
da retirada de acções operada por es epagamento feito pelos em
gajantes com as proprias acções ministradas em vez de moeda
circulante.

Oantro terço deve ser applicado subdivididamente por grande
parte dos municipios do imperio para serem prestados a particu
lares com os juros de oito por cento; comtanto que e se empre 
timo tenha o' destino e pedal de ser appli ado, para con trução
de dificios urbanos e rusticos muros de pedras ou taipaclas.
('abertas de telhas, fabrica e macbinisl110s de tinaclos á industria
fabril, a abertu!'a de estradas e canaes elesob_ trução de rios na
\"eo·aveis; e o~ que bomerem de cO-::ltraL1ir o emprestimo 'e obri
p;nráõ ás condiçõe seguintes: 'I", a manter nos trabalhos ordina
rio da empre'a pelo meno um terço de emigrados: 2", a pagar
o' premio" de dou mezes antes elo vencimento do anno, até dou'
mezes depois do me mo vencimento, para cujo fim fjcará aberto
o pagam nto ordinario de novembro até fin de fevereiro: 3',
que na occa ião dos pagamento dos premio verifiquem imul
taneamente a amortização de dez por cento do capital empresta
do : 4", que aquelles que 'não concorrerem no prazo referido com
o pagamento das quantias sobreditas incorrer:íõ na multa on juro
adclicional de mais quatro por c(lnto além dos oito: 5", que \para
compellir ao pagamento do juros simples e addiccional, e da
!Junta da amortização se empregará o executivo summaris imo;
e a sim o evitará a indolencia dos devedore~ que é o que arruí
na e mala qua i empre aos que acceitão dinbeiro a premias, (}
motiva e"ses clamare ioju tos contra os capitali ta : im, este
meio Jespertal':i a energia e a sy'tematisação e ordem no espi
rita publico e do particulares: certo habito se podem fazer
conlrahir por uma ducação uccinta e indirecta ,e tornar
" a eàllcação, e. se babitos contrahido de grande alcance na
Mte de uma naçâo, na "arte e direcção de todos os negocio

particnlares.
ittendão os capitalistas para e te trecho que acabo de expen

der, e não querem. que seus nomes ejão execrados das famílias
nun a admitlão a capitali 'acão de juro, portem- e exigente e
rigoroso ao mono:; no reembol o lia juro annuae., e farão
com i- o um beneficio a i proprios e mtúto maior beneficio a
cu.' d vedares porque o al'rancarúõ ele um lethargo pernicio'o
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e elles conhecendo que não podem pagar a diviua pelos lucro
orclinarios trataráõ de dar um córte antes que a divida absorva
todo o fundo capital, por er frequente taes acontecimento; é o
c.apitalista apezar de adulado, jnteriormente execrado por cente
nares de peSSoas.

Tornemos ao banco: os emprestimos por elle feito terão uma
grande influencia nos melhoramento, materiaes do paiz; nesses
melhoramentos de con trucção duradoura, de heranças, e ele aco
modaçõe que se t['an ferem de geração em geração. Ora, e sas
construcçãe', es as acomodaçõe quasi todos dellas precisão;
quasi todos a desejão fazer; p1a faltão-lhes o meio, e os ca
pitaes não se podem .obter enão por oncliç.õe:s muito onem a .

Não. erá po, ivel generalisar- e a emigração para todos os an
gulas elo imperio a não generali arem-se os I1Jeios de empregar
os emigrado ,'poL as occllpaçõe orclinarias da agri~lltura não
ão em e cala ,uiliciente, não oiferecem sufficientes garantia a

versatilidade natural do espirita humano, e :sellS habito ; é ne
ce sario qlle se ponha no paiz todos O' ramos das industrias em
movimento, para que haja grande movimento de emigração para
o pajz; a estradas, as fabricas, a agricultura, o commercio, os
canae', a de obstrução de rios, a mineração; foi o complexo de
todos estes meio que servia de grande alavanca para attrabir a
emigração em elevada e cala para a America lngleza.

Os emprestimos feitos pelo banco ó 'erâo para directo bene
ficio do melhoramento matel'iaes ou acqui ição e elevação do
valor dos bens de raiz, e com hypotheca legal nos mesm s ben
com o privilegio de preferencia a toda3 a .hypotheca po teriore ;
os capitaes em cada municipio 'erão confiado a um administra
dor, ou junta ele administração que prestarú fiança iclonea e erú
responsavel civil e criminalmente peTa fidelidade la gel' ncia, e
em remuneração de sua gerencia do' oito por C Ilto UIe fi ar{l
pertencendo dou e antros dou' do' juros ou multas addi 'cio
naes, e o dous re tantes da multa adclicional entraráõ na colle
toria elo municipio para amortização da moeda papel do Estado,
e em vista de urna commissão a que a sistão algumas autori
dades do termo se inutilisará o correspondente d igual moeda
papel, da qual !)c cortará um terço que erú reduzido a cinzas,
para que seja remettida a moeda a .sim innutili ada ú capital da
provincia acompanhada da "respectiva guia, e ahi depois de feito
o competente auto e termo ser acabada de inutilisar, isto é, de
reduzir-se a cinzas.

Os accionistas que não tiverem feito doação em vida, 011 causa
mortis de suas acções, e fallecerem sem deixar ascendentes ou
descendentes legitimas ou legitimados, ou herdeiros instituídos,
suas acções 'serão devolvida metade em beneficio do banco, e
metade cm beneficio da amortização da divida publica, seguindo-
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. e a immediata queima (le igual quantidade de moeda papel do
Estado. Ora, um banco com fins taes se tornará um elemento
gigantesco de ordem e de prosperidade material; os capitaes
d' te banco não -d vem ter limitação, porque 'eus fundos tem
de er dissirninados por todo os municípios do imperio: esses
capilae o[ereceráõ um dividendo seguro de doze a dezoito por
'Cnto liquidas das despezas do co teio: nflO entro cm maiores de
talhe~ para que se não diga que sou excessil'amcnte ousado,: a
accumulação desses capitaes concorrerá ainda mai' com o be
n ficio de dar um corte no luxo e na frivolidade , porque O'
apitae concorrerão para o engrandecimento das con trucçõe.

que deve 'er a base do verdaueiro luxo nacional
Da. notas do banco deverá . er lixada a circulação a um pe

riodo certo e determi.nado, que não exceda de dez aUl1OS, fmdoH
o. quaes serão substituído por notas de outro padrão ou cõr,
e por i o a in. cripção da me'mns será a ~e()"uinte:

«E la nota circulará no ~'alor de... , e nesse valor será ao por
tador recebida, e paga no thesouro do banco até o anno ue...»;
e de então por diante sofTrerá dez por cento ele desconto, or1'es
pondente a cada anno d dcmorn; deverú0 ccr a 'cignada por
tres empregados do banco, e declarado o nome do primeiro que
receber do modo s~gl1Ínte: «Entregue em primeira mão a F. F.
F. », e eguir-se a a ignatura do pafFldor ou de !l'iJmidor. A
razão disto é para que e acautelemelhorafal'íficação das firma~,

e porque devendo er remettido para o mlillicipio~ not~L

com destinos a favorecer o melhoramento materiao e os enga
jamentos de emigrados o the oureiro ou administrador in umbi
do da de tribuíção de taes dinbeiros, pod ndo desíia-lo de seu
destino, e sendo elle o que deve fner a ultima der.laração do
primeiro acceitante da nota e tornará facil verificar se omme
teu ou não abuso, E mesmo quanto á notas já atlrnittidas na
irculação, que houverem de er d tribuidas nos municípios pelos

referidos agentes ou tbe OUTeiros incumbido~ de fazer o em
prestimos, por elle será a nota a signada e declarada a pc.: 'oa
a quem faz a entrega: e para e te fim dever:'! a nota ler uma
grande tarja em bran o pnra e ir fazendo lac' declaraçôe qUl'
serv:iráõ de fi:scali ar a falsificação, e de as. egmar ao povo qnae'
as notas verdadeira : ma mna vez posta na nota a as ignatura
de llD1 do agentes do municipio não erá precLo rep til' a a ig
natura nessa nota, quando a homer de pôr de novo m rir 'lJ

lação.
Em vez de tarja con tituindo corpo da nota, ~ púde igual

mente admittir papelligaclo para servir de guia, e:e ir lançan
do llesse papel os a signado: egundo minha lembrança farão
mai ou menos e la as autclas qne Loyo admittio nl) paprl (lo
prilllciro bi.111 '0 da Franca.
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Ora, depoi de conter certo numero de assignatura de ngente
de cada provincia se poderá dispensar a agglomeração de nova~

assignaturas.
E' muito util que se taxe o periodo da circulação das notas de

todo os bancos de emissão pelas razões seguintes: '1" para se
verificar se se tem int.roduzido notas falsas na c,irculação para
serem inutiJisadas, e ao mesmo tempo procurar-se descobrir os
autores e cumplices de tal crime; 9", para saber-se e tem havi
do lealdade, ou abu o por parte dos administradores do banco
na emissão do papel, isto é para vereficar- e se houve exces o
na emissão do numero e valor legalmente permettido; .:lo, por
que as notas que por cliveI' os accidentes, como de naufragio,
incendio, etc., etc., e consumirem, deve o consumo de taes
notas converter-se em proveito da nação, e t:er em tudo equipa
rado aos bens do evento, de que se não descobre o enhorio e
quando muito conceder- e aos banco a quarta parte ne tes lu-

1'0 eventuaes: 4", para que se conheça nos alma sub equentes
a souuna dos valoré do abatimento das notas levadas ao troco
depois de espirado o prazo. As notas C/ne houverem de ser reti
radas da circulac.ão, clepoiti de verificada ua legitimidade erá
talhada della uma fracção que será immecliatarnente reduzida a
cinza, e a outra fracção das mesma notas em que se contiver a
serie, numero e valor, será em attenção a series e ao valores
grudada em um panno para mais ou menos, como o cartões
de seUos das cart;1s, se formarem roJos que serão gnanlac1os, e
veriricudos peja repartição que o governo de ignar.
. J\'as notas haverão nuas margen em que se repita a crie, nu
mero e valor, para que uma fracção seja do modo obrellHo
grlldada cm panno, e formar-se rolos que fiquem na rCjlar
1icão do bímco.

-Terminado 110 prazo legal a recoJ-beita da nota, que devem
ser substituídas, se fará a somma por valores e serie para se
publioar pelos jornaes, e ficar constando com exactidão os valo
r's rias serje e o total do valor recolhido e por ainda recolher;
c só depois de Ondas dez annos será permittido completar a cmi 
são dos dous tel'~os continnando de anno a anno a emi ::;~n cor
rpspondente a entrada das notas substituendas. No abatimento ou
([nsconto elas notas leva las ao banco, d.epois de expirar o prazo
legal, pertencerá os lucro' dessa operação ao paiz, e terá direc1a
appli(',ação pal~a a amortizaç50 da moeda papel, isto pelo menos
1;1ll dou terços; e o banco por si mesmo operará em parte a
amortização e inutilisação da moeda papel, cortando delJa com
a me ma ordem a fracção em que se contenha a declaração
dos valores especiaes, para que afixadas em rolo fiquem no ar
chivo do banco, afim de que sirva de attestar a utilidade que o
hanro pre~ton na extincrão da rlivida publica poii' a inoeda pa-
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pel constitue uivida do Estauo. E para extinguir e ta divida e a
<livida fLrndada á todos o. bancos de emissão de,"em er sujeitos
aos encargos mencionados e pertencer á nação a decima parte
de seus lucro liividendo .

Todas as companhias anomala • e commanditarias deyem para
a amortização da moeda papel e da divida publica concorrer ao
menos com dous ou tre por cento de seus lucro dividendos:
os interesses das companhia e de todos os cidadão está inti
mamente ligado aos interesse e 'creclilo da nação em sua ope
facões financeira .

A. naç.ão deve empregar todos os e '['orço para saldar ua di
vida: um paiz que não deve impõe consideração e re 'peito 38
nações e trangeira ; é abido geralmente que o dinheiro é o
principal elemento da guerra, da diplomacia e das operações
financeira J emfim da éUrecção interna e externa do paiz; uma
na. ão que não deve se considera com eus recursos virgens, e
isto equivale a the, ouros accumulados. Quanto aos emprestimo:-i
feitos pelo banco, dis e eu que os devedores ou empl'estantes se
deverião sujeitar a realisar os pagamento dos juros e da quota
da amortizacão da divida dous meze ante do vencimento lia
anno até dou meze~ depoi de findar-se o anno isto é, do '1 0

de Novembro até o ultimo de Fevereiro, para assim se facilitar a
contabilidade e calcular-se a omma dos lucros, dividendo e
todas as mais operações bancaes de anno a anno, e não por
mezes, porque este systema só serve de embaralhar as operações
bancaes. Por estas razões .aquelles qne ~e soccorrem a empres
timos do banco, embora seja nas proximidades de findar-se o
anno, se obrigaráõ a pagar os juros no fim elo anno e a amorli
zação da quota correspondente á decima parte do capital em
prestado.

Com estas medidas se póde em menos de vinte annos retirar
da circulação toda a moeda-papel do E tado, e completamente
amortizar a divida publica. E' de summa importancia que se re
tire o papel de '1$ a 'lOS por er mais susceptivel de fal ificação,
por lidar pela classe da população menos habilitada para decel'
nir a falsificação e apreciar os male provenientes da mesma
falsjficacão.

Aretirada se deve operar em massa relativamente a certos vaIa
re::;, eser decretada com anticipaç.ão eclausulas seguintes, por exem
pIo: de tal anuo por diante não circularaõ mais as notas de 1$ e
de ~$, e a' que não fôrem recolhidas até o referido anno soffre
rúõ um abatimento de 20 por cento correspondente a cada anno
de moratoria, ou de 40 se ao governo parecer conveniente não
ampliar por muito tempo a operação da retirada. Mas a retirada
das not.as que exceder de 10s de valor se poderá fazer por pro
Yincia designada~ ü sort ': c principiar- 'empTQ a apnração
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por provincias pc luena ou cetrLraes, porque a~. inl ::>e realisat'á
a ex.tincção do papel por c1etalhes~ visto ser impossivel realisar
se a. retirada de um só lance.

Alguns impostos se estabele eráõ. com o fim directo ela amor
tização da moeda-papel, porém ou por arbitrio do governo ou
por verdadeiras necessidades do E tado grande parte destas
rendas tem ido desviadas de seu destino, e os differentes minis
terias sempr· ontárão e obttverão, e talvez algumas vézes mes
mo e dispensárão do assenSO' posterior do corpo legi lntivo.
Ora lLle e devo acabar om a eirculação da moeda-papel do
Estado, qlle Cmuito 'omclJiente saldar a divida publica, ninauem
o duvida, ma para is o é iildispensavel criar-se rendas especiaes,
e para que 1o são ficar os contribuintes erLos de não ser es a
renda de viada de en de tino, e deve proceder em todas exac
~õe·· pl1bJilXls relativamen1e a Laes renda " como tenho oxplicado,
isto é, ioutilisar-se a quota corre pondente ao destino da amor
tização, e assim por município se fará a omma da qnantia
amortizada cm cada anno; o povo será informado com e:actidão
d 'sta operação publica o se poupará aos particulares o trabalho
e deS1JezaS da recolheúa· do papel que se houver de retirar. Se
eu fóra mil1i::;1ro da fazenda e forçar-me-hia para obter como
principal gloria a completa extincção da moeda-papel, porém
tal\'ez pelo acanhamento de minhas idéas fosse digno da resposta
que Alexandre den a Fabricio, quando este lhe disse que se fosse
Alexandre aceitaria as propostas de Dario: sim, lhe tornou Ale
xandre, eu tambem as aceitaria so fosse Fabricio. Se pois reco
nheço que como cego não posso ter vista de Iynce, se não tenho
pernas para orrer, como poderei ter azas para altar v60 de
agl.lia? Portanto paro, o dou por conchlido o artigo fin~lIlceiro

om que tive a ousadia de ombr nllilr-me.

N atuloalisação.

E' indifIerente que venhão para o Brazil os emigrado como
colonos propriamente clitos, como parasitas, jornaleiros ou em
presarias, o essencial é cfuO venha o maior numero passiveI de
gente morigerada o trabalhadora. Mas para obtenção não se deve
poupar meios principalmenté âquelles de que não resultar sacri
fício de despezas. Ora, o espirito humano se determina aos
actos, e ao estado da vida por causas e cir-cumstancias muito
variadas de individuo a individuo. Portanto será muito conve
niente que não se monopolise os direitos e prerogativas de
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cidadão br3zileil'o, impondo dilTiculdacles e elevadas taxas a
acqui ição de tae direitos e prerogativas' portanto a carta de
cidadão naturalisado se GOil edeJ'á a todo o estrangeiro que vier
para o Brazil e tiver de residem·ia neHe o espaço de um anno) e
não erá preci o o v~neimeilto fIe e prazo para aqueUes que se
ca arem com os naturaos on naturalisados do paiz. Taes cartas
de naturali ação serão passadas em nome do imperante e enchi
da com o nome elo lia! lralisado, te., etc., e firmado nos
municipios e nas freguezias por duas ou tre autoridade das
mais proerrtinente' cm jurisdicrão e competentemente registradas
em livros para es e fim t1estinaclo, e no fim ele cada anno on
de eis em eis meze, se nviará ao governo da provincia, ao
chefe de policia e a as, embléa provincial ires li tas do mesmo
theor, em que se faça a 'numeração de todo aquclle estran
geiro que ollicitárão e obtiverão carla de natnralisação.

Taes cartas de naturali aeão só erão denegadas ao ébrios,
aos jogadore ele profi~são (os turbulento::>, ao vadio e aos
suspeitos ele terem commettid'O crimes degradantes, como serão
crimes contra a pl'opri dade c a sus inato propriamente dito .
e para s e fim ba ·tará o inquerito verbal, sem ser prec! o
reduzir- e a e:cripto, senão l]uando homer de se denegar a
carta ele na tma li aeão.

A nalmali ação concedida aos Portugnezes os tornará babei
para os empreo'os de magistratura policial e admini trativa epara
todos os empre os de nomea:ão popuiar, não sendo daqueHe'
que é vedado pela on titllição do imperio, como são deputados,
enadores e ministros de Estado.

O juram nLo e a pO' e .erá pre tado e conferü o na igreja,
com olemnidade religio as úqnellc' e trangeiros que profes
sarem o culto do Estado ' convidaráõ as autoridade' e cida
dão mais grados para as dir m a es a solemnidade.

O naturalLado não pagará entre todos o emolumentos da
conces no da carta e pelo acto ela po, e mais de '108000 rs.
Nesse acto m um discur o ou <lpO troph de larará o sacerdote
ao naluralisado e aos ircumstante em nome da religião, fi 'ar
clle aceito no mml 1'0 do cidadão' brazileiro que deve de 'de
3c[Llelle dia redobraI' de di vallo para conduzir-se com toda
moralidade, com o trabalho e economia, para se tornar mais
pre tante ii nova patria certo (le que a me ma redobrará em
affeição e protecç.ão. A autoridade civel lerá uma alo nção
laconica em que lhe faça sentir os deveres que contrahiu, . que
os direitos que corresponde a esses de eres lhe serão garantido
e cumpridos com fidelidade.

Se o naturali ado profe sal' r ligiãO c1iffercnte da lio Est3do,
as solemnidad s e fad na casa da Gamara :'I!uni ipal, ou 'J))

outra que f6r pal'a is o ad l]lIaüu; e ,e 11oll\'c1' llO lllgal' :<1 '('1'-
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dote pertencente ao culto do natl1ralisado, poderá assistir para
intervir com as bençãos sacramentaes deste consorcio politico.

1\. solemnidade religiosa, a solemnidade civel, produz indelevel
impressão no animo do neóphito, e não raras vezes opera com
pleta metamorphose deparando-o das más tendencias.

Quando constar na Eúropa, que se não escassea no Brazil, que
não se dificulta a concessão do titulo de cidadão brazileiro aos
emigrantes, isto produzirá na inteUigencia e na fantasia ele muitos
certa elevação, certa predilecção enthusiastica para se encami
nharem a este paiz, em que o retempero de liberdade ou fórma
de governo se allia ·mais com a fórma politica da mór parte dos
Estados da Europa, Asia e Africa.

Além disso se fará conhecer pelos jornaes da Europa, que
a todos aquelles emigrantes que se quizerem empregar no serviço
da mineração por conta propria, se concederá nas terras devolu
tas certo numero de datas, mencionando-se quantas nos ter
renos diamantinos, quantas nos terrenos auriferos ou de outros
quaesquer mineraes, metaes e pedrarias; e se procurará fazer
propallar bem o verdadeiro estado de riqueza dos nossos terre
nos mineralogicos e metalurgicos, e isto não deb:ará de influir
muito e muito para attrahir emigração. Basta de emigração, não
é ella o unico meio de augmentar a população brazileira; pois
postos os grandes recursos do Estado na devida acção a nossa
população crescerá espantosamente. Mas é necessario attender
que a sementeira guardada no celeiro não se reproduz, é neces
sario planta-la e cultiva-la; herdemos de nossos antepassados
alguns prejuizos, alauns máos legados do papismo ou dos theo
cratisadores do governo europeo e americano; para terem esses
sectarios uma milicia numerosa e heterogenea ou mesmo antago
nista do regimem civel, não dnvidárão santificar e mesmo endeo
sal' o celibato, assim dos homens, como das mulheres; porisso
não nos devemos admirar de certo antagonismo, de certos pre
conceitos que levão os pais de familias e as moças a se dejxarem
passar por esse estado de môfo e de carunchamento, sem se
tornarem prestantes ao Estado pela reproducçãO da prole. Por
tanto é conveniente que se imponha aos parochos, aos mis
sionarios e a todos os sacerdotes odever de prégarem a santidade
do casamento, o dever religioso e civel dos pais, e as autorida
des reciprocamente concorrerem para a realisação desse estado.
Advertindo que emquanto se não desonerar o cléro do c libato
não poderemos contar com a sua moralísação.



DO DBA:ZIL E DA UmlA~IDADE.

Systelnft a introduzir nft exacção do
sello e de outlaas cont.aibuições para
facilitar e Inelholaar a ftscalisação das
rendas publicas.

Exm. Sr. - AV. Ex. como ministro da fazenda cumpre atten
der com maior especialidade sobre as leis financeiras. para prover
ao paiz dos meios indispensaveis de satisfazer a todos os ramos
de suas multiplicadas necessidades. Entretanto não desconhecerá
V. Ex. que a respeito das nossas leis financeiras tem havido 11ma
tal vacilação, e inconstancia na imposição e revogaç.ão das con
tribuiçõe que tem produzido uma verdadeira anarchia; os exac
tores de taes rendas não podem tê-las presentes á memoria, e
nem mesmo comprehender o sentido deUas, attentas as altera
ções parciaes de algumas disposições dessas multiplicadissimas e
dispersas leis, das quaes muito necessario se faz a codificação, e
que o governo imperial empenhe todos seus esforços para que
uma vez conseguida a reforma e melhoramento da mesmas, e
codificada, se tornem permanentes, e não estejão os exactores
collocados como dentro de um confuso labyrintho, e os contri
buinte na po içRo do povo que tenha de cumprir deveres t2xados
por decretos collocados a tal altura que não era possivel a leitura
de suas disposições; no mesmo caso e estado, se achão muitas
de nossas leis financeiras principalmente as do seno fixo e pro
porcional; não seria melhor e muito melhor, que se reduzisse
tudo a termos mui simples determinando que os papeis do fõro
ue qualquer natureza que fosse pagassem uma só taxa em rela
ç~o a cada folha? E que em vez de andarem taes papeis e autos,
viajando todos os dias para a collectoria, vindo nessas viagens a
divulgar- e circumstancias e segredos, que muito importão aos
direito dos litigantes? Não seria melhor que a respeito dos
papeis avulsos, i to é, de mandado e outras diligencias que
podem por incidentes deixar de vir a serem reunidos aqs autos;
não eria melhor que para a escripturação de taes papeis fosse
prestado pelas collectorias uma porção depapelseUado a cada um
dos escrivães publicos, prestando elles em garantia aos coUectores
conhecimento ou valles endossados ou não endo sados, isto a
contento e debjrixo da immediata responsabilidade dos mesmos
collectol'e. ? Não seria melhor impõr-se aos escrivães o dever de
exio'irem das partes o sello, e ficarem na obrigação de no fim de
cada mez lm'arem o auto ú collectoria para prestar o conheci
mento da imporlancia total das folha ellavei?

Exm.. r. em medo de errar a eguro qne a contribuirão do
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eno tão vcxatoria como é aos c.ontlibuintes não tanto em razão
do p so dos Talores pagaveis como CID' razão de er exces iva
mente fatigante, especialmente quando o litigantes que para
preencher o pagamento de 'lOS a 20$ tem de mandar á collecto
ria e á casa do escrivão da mesma co11ectoria os autos ou papei!":
tendentes a uma accão, centenares de vezes. Que de trabalho não
e perde? Que de· embaraço e retardamentos nâo e egue no

expediente da ju tiça? Ora, o Hm principal, Ou para b m dizer
unico das associações politicas do' povo e r duz a as egurar
lhes uma boa administração de justiç,a isto é, a garantir-lhes as
pe soas, propriedades e honra e todos o mai meio que o
Estado põe em acção convergem directa ou indire tamente para
o dito fim. Amesma força militar e marítima e as de~pezas com
a diplomada tudo tende a assegurar.a administração da ju tiça,
isto é, a garantir os direitos do povo na suas rclaçõe exte
riores e nas interiores. Como pai endo a justiça o fim principal,
ou para a sim dizer unico da as ociações politicas, •e sacrifica
esse fim ao seu meio, é abido que para se manter a justiça se
torna preci o grande despezas para occorrer a todos eus ele
mentos proximos e remotos, directos e indirectos' comtudo
pese-se bem a importancia total do e110 que e cobra em as
collectorias de cada municipio; upponha- e qne e e elto monta
a S ou 5:000$, calculem-se as despezas ele tempo em ir ou mau
dar os litigantes á co11ectoria centenares de v zes auto~ e papeis
que podíão ser pagos de uma só vez, ou em poucas veze , em
épocas certas e determinadas, nas quaes os e cl'iYães levarião
todos os papeis de seu cart01'io que houvessem de pagar sello ;
isto nITo só erviria de grande alirio para os litigantes, como aos
exactores das rendas, os quaes fi ariiJo mai de embaraçados
para de envolver Loda energia na cobranr.:J da outro c.ontri
buicões.

Disse eu que se a contribuição do se110 importava em o muni
cipio em 3 ou 5:000$, calculando-se bem todos os prejuízos que
so1Ircm os contribuintes directo ou indirecLomeute para conse
guir a realisação do pagamento do ello, e.se prejuizos somma
dos sem medo de errar se deve orr.ar no dobro ou triplo da
contrilJUição arrecadada, e basta is o para que se deva conside
rar a contribuição do seIlo, ou ante o meio de sua arrecadação
como muito vexatoria á população, e especialmente ao expediente
do fôro ; tenho visto por vezes, para e pagar um insignificante
elIo de um credito, dispcncler-se 4$ e 5iti com portadores; além

de se prejuizo que sol1're o possuidor lIa credito para escapar á
revalidação ha ainda outro, e é que o portador é de viado duran
te os (lias de viagem de trabalhos productivo, que tinhão de
concorrer para o augmento da riqueza nacional, da qual o unico
manancial 6 o tr:Jbalho que se exerce por "ia elas tms indll!":trias,
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P, :1S de pezas que faz o portauor lIa vi:lgC11l Suo despezas impro
duclivas.

Ora, o governo de uma na(',ão e deve collocar na mesma po
sição d~ qualquer empresario, e ainua me mQ ue. envolver uma
maior actividade, e se o ompresario ::lclivD e vel'u::lu irament
e 'onomico não despreza llculmmas considerações minimas para°m Ihor aproveít::lmenlO elo Lempo e do trabalho, e para evitar
o despercli ia das fracções do matel'iae, que t.em qualqu r va
lor, ou porlem ser convertida. em objectos o. v::llol'; c estas são
,1S razões que motivão a rapiuez do progr s 'o de alguns empre
sarios, entretant.o que a c1esattenção de outros a erla cinums
tancias c[Ue lhes parecem pouco importantes Jaz que elles lenta
mente progridão, que parai)' eID, ou mesmo que regressem na
fortuna; se pois iSlO acontece aos empresarios, como disse, com
muito maior razão deve o governo attender ás operações da
exacção dos tributos de sorte que o valor anecadadb não importe
grande vexame aos contribuinte . Quanto ao meios praticas ue
realisál' o pagamento, seria melbor que além das providencias
que indiquei relativamente aos papeis foren e', a respeito dos
outros que são sujeitos a se110 proporcional, se obrigas e a lID1
sello certo sobre o valor de cada -lOOs, e fazer-se de apparec r o
zero das quantias intermedias, é isto mais conforme aos prmci
pios da equidade, e seria facilmente comprehendido pelo povo, e
.essa difl'erença serviria de preencher qualquer· diminuição }Jro-
veruente da simplificaçãO nos meio de exacção. e e de\7e pagar
2001's. sobre um credito de 200$, qual o motivo por que os
yalores intermedio de 200$ a 500S hão de ser di pensados do
pagamento do sello? O progresso dessa quantia para as outra'
se opéra com a mesma iniquidade. Os prazos de trinta dias para
os habitantes elo interior e Iugares que ficão distante das 01
lectorias são mui vexaLorios; era melhor que se dimi.lllússe o
rigor da lei impondo o pagamento de outra tanta quantia de sello
por cada trinta dias que decorressem, e que no caso elo acredoJ'
fazer a cobrança sem ter pago o se110, ficar então sujeito elle (,}
o mesmo devedor ao parramento da revalidaç,ão, isto é tla multa.
de vinte por cento imposta'em duplicata, isto é, uma multa a cada
um dos complices; porque tanto o acredor como o devedor se
toruarião complices do não pagamento do •ello; as im e as c
guraria a cobrança do seno, e sobre a revalidação se deveria 011
sentir denuncia a qualquer do povo, e o direito á collectoria de
provar e promover execuções por falta do pagamento, bem assim
ll0 caso de ser averbado ac(!ão judicial não estando pago o el10
na data respectiva, e nem trinta dias antes do averbamento da
acção ficar ujeito o credito a er revalidado antes Je er admit
tido a juizo, e assim o o. scuido por ignorancia ou neo·ligencia.
não' .. f:'ria punido com a severidade r1119 só clerc ser ag11:lrllat1a

31
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para os êle má f\ lunguerl1 teria animo de LquÍ\/ar-se ao paaa
menta ao se110 para não e expôr a um pr juizo Gcrto, ou pulo
menos 'multo provavel, e as im se ujeiLarião ao correctivo in
tcrmediD ,de pagarem uma contribuição proporcional ao prazo
de sua negligen ia e moratoria a todo tempo que papeis sujeit.os
.3 'eUo, e que não tives em pago o Lello houves em de ser trazi
,dos a jillzo, ficarião sujeitos ao pagam~nto ela fC"lalidação. O
mesmo se devia admiLtir qu:).nLo aos papei forense, de ma
'neira que por cada trinta dias de demora correspondes"e o pa
gamento de outro tanto de sello até cberrar a um ultimatum que
deveria ser o yinLuplo, e os escrivães que se comporta em ne
gligente deverião soareI' por seu turno igual cota imposta aos
litigautes. quando forem elles os culpados.

Ex.m. Sr. Além da razões expendicla , e tão clamara amente
reclamadas pela população, accresse que sem meelo de errar
asseguro, que a exacção do seJlo é a granüe pecbincha ele muitas
Ijollectorias, e que do selJo que arrecadão talvez não ent.re para
os cofres ]llilhlicos a quinta parLe tia importancia arrecadada; a
arrecadação deste impo to, ou ante a reme sa e entrada nos
cofre' publico, está ao uello aruítrio da fé do collectm'cs, qne
nem sempTe é boa, e que muitas vezes as necessidades pressan
tes das relações individuaes os obriga a de viarem-se da exac
tidão no prestamento da importancia arrecadada, e não ha meio
algum de verificar e"sa exactidão, porque as operações da arre
cadação e do pagamento, ou da escripturação dOL balancetes s6
pende do collector e de seu escrivão, quasi sempre mnito liga
dos entre si por VÜ1culos ele amizade; e a experiencia tem mo 
trado que apenas brigão, logo O publico descortina novit.lades
('ll) desabaDO da gerencia dos exactores, e di to tem re-ultado
que j~l o povo não acredita ná boa fé e exactidão dos pagam ntoc
ou rQmessas feita pelas collectoria, das contribuições arr ca
L1adas, principalmente das üo el10, vindo a padecer inju tá
mente em eu·credito os que ão e se pórlâo honradamente, em
razão da desconfian a publica.

As providencias decretarIa. pelas leis vio' ntes não são suffi
cientes, nem mesmo a respeito daquellas contribuiçõe' em que
se prestão talões; sendo o collector de má fé, e o escrivão com
partilhando o dividendo das prevaricações, póc1e se prestar os
talões de certo talares, e fazer- e a inscripção do livro com a
din1Ínuiçâo de um terço, da metade, on mesmo de mai , e como
,'e lla de verificar a exactidão pela confrontação desses papeis
dispersos e tão multiplicados? Que medo podem ter do espanta
lho da re ponsabilidade, se a attrihuição de responsabill ar e
acha conferida por modo tal aos juizes de direito, que eIle tem
grande horror ao preenchimento de um dos mais importante de
~cus deveres e atlribnicões? 'e tues m3gistrados consirlcrão ~ell~
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empreITas como meros beneficias ue que convem tirar todas as
vantagens,resalvando Ó as apparencias que podem dar nos olhos
do publico? Se alguns considerão es es empregos como meio de
galgar a candiuatura, a deputação, e senatoria, como se h50 de
elles querer expôr a concitar contra i a indignaçãO do, cmpr 
g-ado prevaricadores, e de seus parentes e adherentes? Que fé
depositar na attribuição de respon abili ar, confiada. a juize al
guns dos quae nem ao meno procmão salyar as apparencías
(lefinieli sima de uas attribuições e devere, como por exemplo
ele abrir e pre idir as sessõ do jury duau rezes em cada mu
nicípio, e de fazer uma correição annuaj'. e alguns retardão
despacho de requerimentos por semanas e meze , e 03 de:pa
chos de recurso", iveis e crlminaes por espaço de semestres c
de annos, aguardanclo toda a pontualidade c actividade ó para
cobrança ele elL ordenados? '\ erdacle é, que ao juize lle <1ireilo
fallecem muilos rIem ntos e meios para tornar efTectiva a re 
ponsabilidade dos empregado preraricadore" e que mesmo lbe'
faltaria 'a segurança pe soaI se Iuizes em desenvolvor grande
energia.

Ora, a respeito dos exactores das remIas publica ti prevarica
çõe , como di,se, se podem realisar com toda a segurança e sem
o menor perigo de que sofTrão a conseeruencias penaes de taes
prevaricações, pela fallencia elas pro,"a .

Porém a meuidas quc oJIereço uarião um completo córte na
prevaricações dos exactores, e a quantias arrecadadas entraráõ
sem desfalque algum nos cofres publico ; po rque os balancete e
verificarião pela omma dos conbecimentos extrabiJo dos livros,
os ql1ae repre entaráü exactamente a somma arrecadada com
grande diminuiç,ão no trabalho dos exactore e do juizos ou
commi ão que intervier nos balanciamento .

Não quero fatio'ar a preciosa allenção (le V. E.. com uma mais
prolixa exposição.

Corntudo aditarei mai a seguinte con icleração. e é, que a ren
da proviniente de um impo to nào e deve computar eu aug
mento tanto na razào de er ua taxa forte, ou moderada, amo
na sua relaçãe intimas com os objectos, on ramos tributado
e das suas relações directas ou indirecta.:, proxima e remot;] ,
com outras impo iç-e e ramo de indu tria. ,_e o irnpo to rãr
muito forte cm vez de augmentar- e a renda de sua arrecada
ção ella diminuirá porque matará a indu. tria sobre que recahir,
c tOl'hal"'1 rarissimas as transacções dos objectos sobre que affec
ta1', por exemplo: se em vez da decima pagavel pela alienação de
terras se houve e de pagar a terça parte do valor da alienação,
pouca transacçãe se farião, e ncssas poucas intcrveria a simu
la~ão, e a rcnda em vez de allgmentar diminiuiria.; as mesmas
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ri!'Clilwlancia' .:0 dão relaliramen(r ao se110 que al6m de ser
de lllorali ador, porque diflicultando e trancando as portas da
ju tiça ao poro, e te para desafronta de seus direito. em vez de
soccorrer-se á ju tiça comolarú para o recur os da força bru ta.
Accre ce que a pe aelas contribuições de dizima, ello e revali
(laçõe já.o "\fio tornando bem onhecida, e ent!'ando no calculo
dos litiganíc.. e principia a de ria-lo de propôr pleiteamento
fios seu' direitos perante o fllro: alguns facto poderia expende!'
a rpspeit : por conseguinte e 5a impo irão não rir moderada
h30 rle uiminuir e trazer em re ullado detrimento fi moral á
()l'(lem publica: por'1ue a 'hamaua ju tiça elo serUío e tornará
lli1irersal a f]uasi toelo o lmperio, yj to que só os ricos poderáü
arrUenl:lr com as multiplicadas de 'pezas do pr'oce o ~

Uríl, comença-~e Y. Ex. que o a ronda do sello ,e n50 Icm
('ll~rado ao duplo o triplo, 6, orno di se, em parte dC'lÍdo á má
fé sahida (1(' algun. collectores que uesvião rrr:mde parte da ren
das: jJon~m a principal causa con iste na accumulação (la juris
tlicçfló de orphãos e municipal, em uma ó pes oa, sendo que o
pensamento do legislador foi o de tornar o, sa nccumulação prira
1ira aos IJacba1'eis, e não aos substitutos le.igo , que pela mór
parí ne la', e em algumas provincias só cuidão de tirar o maior
proyeito elo seu emprego..:, sem se lhes importar rom a s01'le
do' lilig'anle", e nem com o nuamento da renda do ello, e da
dizima que muito augmenlaria e o andamento e decisão dos pro
c, 'sos 1'0 'e 1'npido o 11fOmpto; porém todas as pl'o"\idencias
lJeneficns dn nos as lei vierão naufragar por falta de penas im
po 1ns aos juizes e mai, gerentes do fõro que retardão os pro
ces o , o sobretudo por cau a de encalharem todos os proces o
J10 banco da aCC11IDl1Jarão c1a duas jurisdicções que mesmo aos
bacharei, só deyerá 'ser conferida com a faculdade de que o aclos

diligencias fúra da yilJa, ou a distancia maior de tres legua'
podes.em ser prati adas pelo substitutos, d dllzindo em favor
dos bachareis a terra parle dos emolumento., e vi 'lo que a I i
<lllp;mentou e se emolumentos ficarião ainda a im bem compen-
ado os s1.1b tituto pedaneoc;, a quem muitos dos quaes o aug

mento elo" emolumento só ervio ele nguçar a ambiçãQ e de fa
zerem fortuna, e o.., desviou mais da linha de honra que tl'ilha
vão, C]l1:1nelo os emolumentos. o contavão singelo.

Diminn:J-se poi embora a taxa do sello, com a providencia de
sep~Far-se as jurisdicções e ele punir-se com penas pecllniari:1s
as retardações elo expedienle, como indiquei em alguns artigos
publi adas na Gazela elos Tl'iúUl1aes 11. 212 de 22 ele abril de
1852, e ainda assim so con.: rrnirá cloral' a renda do "oBo ao
triplo ou qll:JeIruplo de ua SOnlIl1Ll.

Acceite Y, Ex.. este testemunho tia alta ~on idenção c homc-
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nagem qu presto;:í pes.oa ue Y. Ex. por ser de Y. Ex. attento
venerador e menor criado.

Artigo 1.° Haverá cm toda. as repartições de exacção de ren
das publicas livros com conhecimento~ e. tampados de diITerentes
nJores.

Art. 2.° Ao contribuinte e pre,1aróü 1:1I110s conhecimentos
quantos preenchão a somma {olal do valor (la contribuição.

Ar1. 3.° Quando esses conhecimentos üouv-crem de ser pre la
do em razão de algum titulo ou papel sujeito a sello, será co
Jado no mesmo papel, e o conhecimento será datado e a signa
do pelo collector e seu e ri,ão que além elo pressamento, e
:lIixação do conhecimento no papel, inscrev ráõ no mesmo papel
a SOlill11a total do pagamento feito Q de sua data para evitar- e
a sim a exlracçiío dos 'onhecimentos de uns papeis para outro.

Mt. h,." O papei:, sujeilo ao sello Hxo ou proporcional, que
não l'ôr lago no prazo designado pela lei ficaráõ sujeitos ao
pagamento de mai' outro 1anto por cada trinta dia e o scl
lo fixo será mulliplicado até o Yintnplo segundo o lapso da mo
rataria.

Ar1. 5.° A me ma regra se ob ef'i'ará a respeito do ello pro
porciona1, ou ele outras quae quer conLribuiçãe qu devão er
paga dentro de certo prazo; mas a respeito da contribuições [)
:lccre cimo por cada tru La dias será de 20 por % sobre o valor
da me ma e só terá lugar a re"alidação no caso de se retardar o
pagamenlo por mai de :mno.

1\.rt. 6." A~ reralidaçàe , ou mlllt:lS de 20 por 0/0 obre os pa
peis ujeitos a ello propor ional Ó ,erão impo tas no ca,o de
que não eja parro o eH com ,eus additamento" em razão da
moratoria. e o po suidor uo titulo trinla dia ante de a,erbar
na a ção não ati fizer o, 110 devido até e a época.
E tamb m Ler~l luo'ar igual mnlla contra lle e contra o deye

dor, e dentro de trinta dias depois de verificar o pagamento não
sati fizer o seJlo devido alé e,sa dala.

Ar1. 7." Para comp llil' ao pagamento do ,eno, e de ouLras
contribujções, os collectore 1eriio a faculdade de pedir a exhibi
ção do titulo, c orá permittido a del1l111cia por parte de qnul
quer cidadão, ou estrangeiro que esteja domiciliado no respectivo
município.

Art. )..0 Os auLo sujeiLo a 'Ho erão apresentado. na collec
toria no fim ele cada mez, e ne1l0 erão afixado os conileoimen
to corre pondentes Ú SDmma total do sello.

Al't. 0.° O pacramento do e110 retardado por m:lis el trinta
dias, a ont.:tl' da data em Illle devia ser pago, será ,atUeilll
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com m~üs outro tanto relativo a cada trinta djas, até preencber
o vintuplo. .

Art. '10. Para se regular a data do se110 se terá attenção aos,
termos de conclusão exarados nos autos.

Art. 11. No principio de cada auto se lançará um ou mais
quadernos de papel em branco, para neUe se fazer menção, ou
rotulo alinhado da data, quantia e paginas, em que se veTificar
afixar os conbecimentos da importancia do sello (para assim
orientar ao juiz, collecLor e ao me mo escrivão sobre a regnlari
(lade do pagamento do se110 e dos additamentos a impôI'-se em
razão das moratoI'ias.)

Art. 12. Os escrivães antes de fazerem os autos conclus,os cxi
girúõ das partes, ou de seus procuradores, o seno que rÓI' devido.
c se lbes não fóI' prestada a quantia e fizerem os autos conclu~

sos, ~e tornão os mesmos e crivães responsaveis ao pagamento
elo seno e dos additamentos impo tos em razão das moratoria'
dos pagamentos.

Art. 1.3, Serão preslados :is collectorias liv,ros com conhecimen
tos estampados de dilIerenles vaIare ; estes conbecimentos te
rão o diametro do pollegada e meia, até tres pollegadas em
quadro.

Art. '14" I-IaYeI"f nas coJlectorias os ma tel'iaes necessarios para se
afixar os conhecimentos nos respectivos papeis; serão prestados
;\ collectoria papeis senados do valor de '160 e de 320 rs., e em
taes papeis deveraõ ser passados os mandados e quaesquer ou
tras iliJigencias que podem correr em separado dos autos e que
por' alguns accidentes deixem ele ser ligados aos mesmos auto.

Art. 15. Os collectores poderaõ prestar aos escrivães e a quaes
quer outras pessoas porção de papel sellado e poderáõ acceitar,
sob SRa responsabilidade, vales endossados ou não endossado
com o prazo até de seis mezcs, e no acto de verificar-se o paga
mento aceitaráõ em desconto o papel a que se não tiver dado ex
tracção.

1\1'1. '16. Todos os papeis sujeitos a se1l0 proporcional pagarao
cem réis sobre cada cem mil réis, até a quantia de vinte mil ré.is,
pagaveis sobre vinte contos de réis; excedendo dessa quantia
não pagn.rá accrescimo algum,

Com estas prO'l idencias não se retardará o expediente do fõ o
e nem se fatigará aos litigantes e seus procuradores, que para
expedirem uma diligencia precisão em um só dia .irem á collec
toria quatro, seis e mais vezes, e os po suidores' de papeis sujei
tos a seno proporcional não se verão na neces idade ele dirigi
rem expressos com avultados clispendios i porque poderáõ espe
rar a opportunic1acle de algum conductGr gratuito e com a perccp
çà,o elas ql1antias addilaelas, em razão da' moratol'ias; enlral'úõ no,
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cofres pubH o as mesmas ou dobradas sommas sem o flagello
:;0 yexame dos contribuinte'.

O povo tem fome e sêde de jusLiç.a; os que se soccorrem ás
autoridades e tribunaes não exerci tão uma indu tria lucrosa,
não prat.ícão por via desse meio ou recurso, acto prejudiciaes
á moral, ou á sGlciedade. Portanto o tributo do se110 é anLi-poli
tico, é mesmo ímmoral; conviria antes para augmentar a~ ren
da do E~tado tributar o luxo a iatico, que se -rai cada dia aug
mentando e desenvolvendo em nosso paiz; era melhor impôr
contribuições m.ais· fortes obre as casas em que se vendem be
bidas espirituosas, as im do paiz, omo e~trangeiras; porque
tae bebidas não ão nece saria ao clima da qua i totalidade
das provincia do Brazil, e ellas são eminentemente prejudiciae
ú saude, á moral e á bolça, e produzem grandes desconcertos e
lran tornos dome tico e nas relações ociaes. Portanto é tuna
iniquidade e injustiça clamoro a tributar-se o litigante,. além da
dizima com o pagamento de selIos forti imos, tão variados e
c1ilficultoso de entender-se: em vda do que as revalielaçõe 1.01'
não-se extremamente iniquas e clamoro as, porque não são ellas
impostas ao litigantes em razão da má fé, ou indocilidade ao
pagamento, sempre provém es a l'evalldaçõe da ignoran ia ou
descuido elos escrivães, juizes e coJlectores.

Ora, o povo vendo- e esmagado com a exce siva de peza
que supporla para defesa e pleiteamento de eus direito reae"
ou SU}Jposto , já com as cuslas ele braçagem elos escrivães, juizes
c mais gerentes' já com as do honorario a advogados e procura
dore , e de dizinla, seJlo e revalidaçõe ; snpportando além di so
as eternas moratorias motivadas 'om o brimle que a a embléa
fez de reunir as duas jUl'i 'di çlie em substitutos leigos que ~ú

euidão ele cultivar o ramo mai rendo o; não é de admirar-se
que em vez de soccoreerem-se o oflendiclos em seu direito.
pe soae, ele honra ou de propriedade aos 1.l'ibuuaes de justiça
prefirão o emprego uo bacamarte, ou de ootros meios cl'imino
'o . Os attentados que lodo os dias se pl'aticão no Brazil e de-
'iem em grande parte attribuir á difficuldade de obter ju tiça,
prompta e sem avultado elispendio; quem se dLpõe a commetlel'
uma desaiIronta de uma oiTensa real ou supposta, alcula sem
pre a barateza do meio que empreaa e pesa de ante-mão a faci
lidade e a menor despeza que terá em defIender- e do crime,
aLtento á negligen ia e indmerentismo da auoLridades e das tes
t munhas, e do barateamento e pouco escruplo com que o ubs
titulos que pronunciárão, ou u tentárão as pronuncias revogão
por via dos chamados 1'eCU1' os, mediante donativos ou. empe
nhos, e por isso vai lavrando entre a população a opinião de
Ilue cmelhor recorrer á força do que ao pleitamento civil, e
isto ain la pela drcnmstan ias elas notoria injustiça pr3-
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licadas pelo sub::;titutos que, ah'a' as pouca e 11Onrosa ex
cepçõe , procurão com todo esforçu tacs emprego de admini 
tração judicial para fazerem fortuna.

Altenda ogoverno a estas con jderações e comprehenderá com
a devida exactidão as principaes cau as que inl111em 11a perpetra
ção dos crimes, e não se atLribua ao,s jurado que, em verdade,
::ião mais rigorosos e au teros do que o lribunae tog-ados, como
assevera Benjamim Constant, e outro' que discorrem sobre a
instituição dos jurados.

o systclna de eleiçâ.o dh'ccta é o que
mais COllveJU ao Bl"azil.-Additalncn
to illdicanllo os utcios de )'clnediar
os incon,renientes lla§ eleições 1)01"
cb·culos.

Exrns. 81'S. ministro. -.lO governo imperial de que VY. Exs.
são dignos e respeitav is membro, venho apezar de cego em
duplicata, submetter a alta con ideração de VV. Exs. as humil
des idéas que con igno nos mal elaborados projecto , que por
partir de uma inhabil penna não dei.x.ão por i so de attingir a
objectos de importancia, e de vital interesse ao bem social.

Senhore , se por um lado é extremada ousadia de minha parte
fazer ao governo impel'ial uma oU'erenda tão defeituosa, . e essa
ousadia culmina em grandeza atlenta a e cassez de meus conhe
cimentos; por outro lado é a ou adia é desculpavel, e mesmo
digna de elogio, porque ervirá de comprovar qlle os sentimen
tos de patriotismo se albel'O'ão nos coraçôe dos Brazileiros
até os ultimas in tantes de sua xislencia, e se não são mani
festados por actos externo é porque a grande parte dos Bl'a
zileiros está com razão cOlllencida de que aos oberanos po
deres do E tado obra zelo, intellio'cncia e actividade para prover
sobre as necessidades do paiz, e a uma boa parte de cidadãos
peja o natural acanhamento e intibia a moel Lia, OH emfim a
seus desejos impede a accumulação de outro' afazeres que lhes
absorve a attenç.ão. Porém nenhum Brazileiro é indifferenle ao
bem estar de seu paiz, e a prova disso é que apezar de mi
nha insignHlcancia litterarja, apezar ele minha moribunda eri 
tencia uão me c Cjl.leci e nem me esque 'era fi tempo algum
e1e,ta qurl'Ída palI'ia, e para omella pro ·ur' revelar meu scnti-
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mrnlos d amor, para com o o-overno imperial meus nentimen
to de adh fio manifestando alguns meio que julgo neces arios
á sati fação da necessidades mai palpitante da associação ])ra
zileir:l .

E:m . ,r . ministros. É innegavel que na fórma de goverM
representativo uma das primeiras necessidades é a de atLender-
e ao aperfeiçoamento e li consolidão da ba e do mesmo governo,

i. to é, tle fazer com que a delegação dos poderes se faça yerda
d ira, pura, imperturbadarnente, porque e aos procuradores
particulare não se consente li gerencia dos negocios quando a
procmacões são suspeitas de apocriphismo, ou de e torquidas
por violencia, ou emfim de conter ellas qualquer defeito prove
niente da incapacidade do delegante, ou daquelle que iotervierão
no acto da inscripção dQs poderes delegado ; com quanta maior
razão não se deverá depurar todos os defeitos, todas as suspei
ta de apocriphismo, ou de involuntariedade eforcamento na de
legação dos poderes publico . Que ufania poder[l ter o eleito de
um povo conbecendo em sua consciencia que sua eleição foi fal
seada por muitas circumstancia e incidentes?

Qual o meio de obter uma votação e clarecida livre, forte e
imperturbada ? E' o que me parece que bem attinge e desen
volve o sy tema consignado no projectC} que ubmetto á con ide
ração de VV. Ex., resalvando- e o <lefeito do e tylo e da
redacção e achará em todo elle unidade de pen amento e pos
sibilidade <le reali 'ação pra tiGa.

Osystema ele eleições indirectas tem i<lo causa e origem das
discordias, e de quasi todas as guerra civis que tem devastado
a pruvincias do imperio e custado aos cofres publicos milhare
de contos de réis, e se algumas guerras se não podem allribuir
proximamente ao motivo ele eleições, pelo meno' se não dever:i
negar que o desenvolvimento de taes guerras encontrou sempre
ba:.tante material combustivel nos rancore' accumulados em
época de eleições, e por causa dos multiplicados empregos
electivos; os que na concurrencia do emprego erão y ncidos e
excluidos guardavão seus odio para opportnno en ejo. Entre nó.
quasi tudo era eler,tivo, juizes de paz officiaen da guarda na io
nal, eleitore , vereadore , juizes municipae , de orphãos, etc.

Opomo de ouro atirado, entre as tres irmãas para premio da
mais formosa excitoa logo entre elJaS a di cordia e muitas infeli
cidades e per eguições, e logrou o juiz que proferia a sentença,
apezar ele sua justiça. Não foi o valor do pomo, não foi sua for
mosura que excitárão a terrivel dissenção, foi sim a idéa ligada á
sua po se, isto é, o sentenciamento obre a maior formo ura de
uma das tres irmãas, de cujo sentenciamento o pomo tinha de
ervir como emblema, ou propriamente como escriptnra elo mes

mo ntcnciamcnto. Pai bem o que a fabula eng nho um nl
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110. pinta cm ua mythologia é o que acont.ece ent.re os hom n~

desde as mais r motas époc.as at.é a época present.e e que acon
tecerá em todas as epo as d I um remotis imo futuro até a con-
sumação dos seculos. '

Se em vez do pomo de ouro fosse atirada uma flôr, um pe
queno ramo de' lourá, um qualqu i' ca. calho ou objecto sem
,alar, e á PQsse delle se ligas'e ;) mesma condição imposta sobre
o pomo de ouro, o result.ado seria o mesmo, e para isto ba tará
observar-o e o homem de_de sua mais t ma irlfancia at.é sua mai
elevada decrepitude, e se o achará sempre com eu orgulho
empenhauo eín objectos ou acções de nenhuma importancia, e
mesmo de mera frivolidade, nos jogo. , na musica, na dança, na
caça, etc., etc. Queill deixou jámais de aspirar á palma de vence
dor. -em não se sati fez com o esplendor do t11rono, cruiz gOllar
os louros ue bom uançarino, ele bom ml1 'ico, etc., etc. Ome mo
tem acontecido entre os eidadflos brazileiros, os da mais elevaua
posição e que gozavão de infinitas vantagens quizel'ão ter a pos c
do mblenla de primeiros em seus di trictos, em suas fr~guezias,

r por isso foi nos primeiros tempos procurado om avidez os
.inizados ue J)az, os postos ela guarda nacional; o legislador, co
nlJecendo as dissensõe' que os juizados de paz tin1lão oceasiona
do, ampliou a esphera numerica lle taes empregos quadrnplicando
o numero dos juizes por ca<la distrlcto; porém este meio de sa
tisfazer as ambições não. preencheu seu fim, porque por um lado
estendeu a ambição por maior numoro de aspirantes, sendo que
a respeito <los homens maiti grados dos di trictos só servia se
acanctar-l1les o aborrimento para tal emprego; porque é sabido
que em politi a não 11a primeiro onde ha outros numeras paral
leIas. Cesar acl1:lndo-se ent.re as geladas montanhas dos Apeninos
resp011lleLl ao sen Íl (edocntor que perglmtava se haveria quem
quizesse ser rei' com a condição de residir naquelJas geladas
montanhas, respondeu qne antes ser o primeiro naquellas mon-
tanhas que o segnndo em Roma. .

As leis que estabelecêrão eleições não fizerão senão rolar entre
o povo tantos pomos de discorclia ({uaut.os são os empregos elec
ti, os ; entretanto, como C. e systema não <leixa de acarretar
nntagcns de muita importa.ncia quanto ao clifl'erentes systemas
ou fórmas de governo, o que importa Hão é acabar com o sys
tema das eleições é jm diminuir CJuanto rõr passiveI seus incon
y nientcs, e para i so se deve attender com apurada reilexão ele
que nas freguezias e na provjncias o povo não briga, não se
sacrifica propriamente pela nomeação de deputados ou ele sena
dores; cada lml o que pleHea é a sua propria causa, ou a de
seus amigos ou .patrões; im, como nas freguezias tem de haver
('.erto numero de eleitore., e como a e se encargo de eleitor 'e
liga a idé'a fIe qlle a @I('i~ão I'('('ahe srll1pl'e sobre as res oas de
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maior infiuen ia, e tima e con ideruc,-no, é o motivo de e apre
sentarem tanto candidatos ao IcHorado, e para o triumpho nes
te ou naquellc sentido concorrem causas 'multiplicada e mui
cliveI' as entre si; quem e torna inimigo por. qualquer incirlente
ou ir um taucia particular de um figurão de ahlêa immcdiala
m nte llle occorre ao pen amento e lhe vem á boca a ,cguintr
am aç.a em lesabafo : Nas pTimeim eleições fJue hou'I.'cr eUe 1JW
lw de JJaga.l', nelO só nci.o lhe há de dar o melb 1:oto, come lhe.hei
de lira?' fodos que pudeI''' n mesmo spntido, porém no inrer o da
odiosidade formão os cidadãos de antemão projecto compl:ll;en
tes de mimosear com 'eus votos aos que, ão eus amigos, patro
no ou que lhes fizerão qualquer lJeneti. ia, Portanto o eleitorado
ser'i"e de emblema para onsiclerar.ão e in/Juencia po itiva e arti
ficial, e sene a exclusão ele emhlema negativo de con iderarão, c
é por i 50 que nas freguezias se travão luctas tão renhidas por
motivo de leiç.õ s sem que os contendores tenhão em vista pro
priam nte a fazer um sa rjfr ia aos qne hajão de ser eleputado~,

porque pela maior parte das vezes ainda se ignora absolutamenle
qua sejflo os mimosos dos hapi:,Las que I ilra illudirem ilOS
cordeiros pre~arão sua incli a~{es de candidatos, como partindo
directamente da vontade do go,erno. Pal'a convencer-se de que
nas freguezias ninguem briga por rausa do' deputados que se
tem ele eleger, basta acompanhar com attenrão firme os prepa
rativo da 1ucta o travamento della, e 'eu resultado final, aiuda
que as eleições ejão vencidas no g ral da l))'oyincia nC:ste ou na
ql1elle sentido, não se sastifazem o cOl'ifêos das alrlêas com os
triumpbos de eu correligionarios, ante o trimnpho d lle' lhe
ervc rI' amargar mais 0>\ di abore da derrota.. Muito por
ausa do pejo da derrota tomão o partido de mudar de d.omi 'ilio

Oll envidão todos o' e forças para desmembrar afregu zia o mu
nicipio, etc. etc. isto ql1alldo' em seus cillc.ulo s comenceJll
que lhes nã{) é po, sivel reparar a 1errota com a Yictoria na:
eleirôes seguinte, e cantão com a po sihiliuade de tae' victimas
man fio processos crime civeis c toda a sOrte de pcrseguições.
chegando me mo ao emprego elo bacamarte, e ao lra"amento de
uma lucta. ás mão armadas.

As eleições pelo sysLema a tual equiralehl ao mesmo qne oar-
e ao partido li ença plena para fazerem leva', ou alistarem

batalhõe em cada uma das' freguezül '; aJ)1'e- e'o registro, no
meão-'se os po"tos e se aceitão os aluados, e toclos de emlje
nhãQ os lifferentes papeis com d nodo e ardor.

Demais, com a providencia rJe nenhum empregado publiéo
poder ser voLado dentro do territorio tle sua juri cUcç.ão· com
a providencia de não poder r votado dentro la freguezia
nenhum cidadão qoe 11 lla fàr clomic.i1iario, e sarú de todo a
tiUSCCplibilidadc do amor proprio. nillgncm lerá moti\'O para
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in umar a lle oru 111 e para con tranger a liberdade do ciúadão
lia seu rlireito de '"o tal'.

A incompati])Hidades e tatu,iuas por este meio con €guiráõ
todas as lantagen~ imaO"inaveis, porque mantem-se a indepen
uencia do empregado publico, e ao mesmo tempo e resalva aos
yotant s de su citarem contra si Regulas despeitosos que se il'
vão de seu. empregos para opprimir aqueltes que não tiverão a
condescenilencia da lhes 11restar seus votos. Quanto aos demais
cidadãos, ninguem 11a de tão mesr1uin1la condição particular que
não tenha alguma força e influencia para fazer ou bem ou mal'
a portanto, privando- e aos cidadãos de serem", atados na fre
guezia de seus domi ilio e rojará para longe deI]· e delta o
pomo <.la discordia, entretanto e.sas incompatibijidades não pri
nráô o paiz de se aproveitar dos homens illustrado e dotado
tl eX[lcrlcncia pelo traquejo ou manejo de eu proprios e:m.-
preL .

As Ieiçiies indirectas se no. tempos da nossa infancia poliLi a
não produzirão males que produzem actualmente, se nilo molí
v;irão lliscorclias e ran ores, é porelue na infancia da existcncia
a. im rla' entidades fi cae como moraes acompanha sempre a
"irgindade, o pejo e a mode tia inherente á es a virn'indade' ma'
da11i a pouco vem a educção assediar a prara, a prostituição
uccede logo: poucos e muito poucos são o que e resalvão

intaclos das más paixões que imperceptivelment empm;a aos
cidadãos pelo caminho do orgulho, e para acelerar a marcha
nessa "ia e ligão outra muitas forças motoras. Kos primeiro
tempos ninguem solicitou a honra de ser eleitor, nem tambem
ninguem denegou-se ao sacrificio do aceitamento; não solicita
vão porqne pesava-lhes na consciencia o escrupulo, o re elo de
fazerem uma eleição desa ertada, dando eu voto a pe, OaS qll
mal desempenhas em o dever clc legi lador na confeic.ão das leis
que tinhão de fazer a felicidade e pro perida le da na ão ou ua
desgraça. Não e denegavão ao sacriticio do eleitorado porque
entendião que is o importava um vilipendio do mais degradante
egoismq com a timidez de uma consciencia pma; todos os elej
tores procuravão obter informações daqu nes cidadãos a qu
devião de preferencia pre tal' seus votos; por 'm depois princi
piárão os candidatos ü deputação e á senatoria a poupar aos
eleitore o trabalho das indagações; cada candidato e apresen
10u espontaneamente, pondo de parte a modestia natural por si
ui rectamente e por seus amigos, tratâo de elevar seu merito ao
zcnith, com o rolar dos tempos ainda isto pareceu ser um
favor em demasia outorgado ao esclareciment(i) e á liberdade do
"oLo, c alguns ambicioso mais a 'tutos e audazes, sobpe ando
bem o indiJI l'entismo e puerilidade social, ti\'erão o arrojo de
orgaui'ar L:bapa:s completa que farão apre enladas ao 'Ol'pO
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eleitoral, e os eleitore entendêrão que 1US o se llJes fazia um
grande servira, porque se os desonerava (lo trabalho e dos es
crupulos de indagar e decidir por si sobre o merecimento e pre
ferencia dos que devião ser eleitos deputados ou enadore,.

Achaudo-se por cau a das intrigas lowes a nação dividida em
duas turmas, para e de culpar essa divisão se fingia ex.isLu,
realmente uma. differença de principias politicas; se fantasiou a
existencia de duas bandeiras politicas, es,a criação imaginaria e
himerica ao principio, essa criação inve01a la só pata o fIm de

illudill ao povo, só para o fim de clisfarçar a amlJição elos circulas
e dos interesse jodiviulla.es, \'eio a tornar-se uma entid:Jde real,
e o partido inculcado liberal e aagreaou e reconstituía de, todos
o sectarios de crenças as mais oppostas e divergente entre si;
nesse partido figurão os paratistas extrenuos, os fedcnli ta"
o absolnti'Las, e grande parte elos qne opinão pelo systema
actual, porém divercrem no Gone mente ao. pessoal por caTlsa da
divetgencia de afi" iç5es, qne tendo sua origem na localidade
estendem 'na ramificação a toda proYioci:l, a todo Imperio, por
que conhecem que para fazer collocar nas po 'ições ofíiçiaes aos
'eu predilectos elas allêas lhes é indispen'lI.vcl manLer al1ianças
em' toda ::I provincia, em todo o Imperio, e a mór p::lrte se pre, ta
assas nllianças a d speito dos acrificios ela intelligencia e da
consciencia, cujos elictames conLrarião só p::lra conseguir m o
triumpllo llos interess s particular s n::l orgnni-aç5o o1Iicial das
loc::llidades.

Ora, desele que der um córLe nesse pleitcamento das loca-
lidades, d sel que se der um cÓl'le no systema de eleições indi
rect::l , cess::Il'á a di sidencia entre os cidadão ninguem mais
será ferido em eu orgulho e no orgulbo de seus aíIeiçoado pela
preferencia on exclusão elo eleitor::ldo, e o partido consonador
cm bem pau os aunos v rú ua meiras engros 'ada p la ::Iggre
gação de dous terç,os elos idadãos que figurão na fileiras do
inculcado parLido liberal' lU11a m::lioria real da na.ão assumjr[l
seu predominio, e nunca re::lpp::lrecerá essa maioria artificial que
se tem por vezes con eguido em dicrerentes épocas por via. da
,educção e (lo um brutal e feroz constrangimento obtido pela
sorte de todos os meios aioda os mais ignominioso e sanguino
lentos. '

Dote o Gorpo legislativo a nação com a lei das eleições clircc
tas, e a tranquil1,idade publica se restabelecerá em todo o Impe
rio, não serú 111::1is preciso recorr~r-se aos meios da cori.'upção,
e nem ~erá preciso ::Ittender- e ás exigencias dos Regulas ou po
tentados das localidades, jil não será preciso tran igir com o
crimes e oom o criminosos e prevaricadores, só pelo receio de
que e debandem ele uma para outra fileira, e nem o. Sr . depu
tados se devem inLimiclal' com o perigo da reeleição; a incarta~ão
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em que se acllão Iii s l1ará uma pre tigio'a ascenuencia oure o'
candidatos novos· ma quando por ventura alguns hajão de ced r
o lug-ar a outros "andidatos valerú fazerem esse sa riftcio do
orgulho individual em beneficio do bem social, o orgulbo indivi
dual não solIrerá a quéda mortal da rocba Tarpéa, porque quando
me mo não figurem como deputado não deixaráõ de terem o
con alo, a aLisfação de verem eu nomes colJocados na lista
ÜOS sUPI lentes om uma votarão vinte veze dobrada daquelJa
yota)io que poc1ião obter pelo sy tema indirecto ele eleições,
i to é, de e adoptar como regra que os votantes devem votar
em numero triplicado dos deputados que der á provincia, em
(lupJicata dos deputados provinciaes, e em sextuplicata para os
"enadores que houverem de snb tituir as vacancia do Cjlle fal
I cem; por e te meio não só se conseguirá extinguir a di cor
dia na 10caMad s, como tambem não haverão entre os candi
la tos tanta (lr sidencia , tantos band imentos, tantos di sabore'
por motivo das de 'lealdades e elas injusti.as nas organisações
das chapas: já ninguem terá a queixar-se, os votantes procede
ráõ com liberdade, e os tutú com que se emballa e intimida a
imaginaç50 lia corpo eleitoral n:io terno voga, porque não h:1\ erá
nunca perigo de que a maioria da nação seja derrotada, as cucas
de uma derrota serão acolhidas com gargalhadas de desprezo, o
partido vencido não lançará em rosto ao partido vencedor a
ignomia da sua victoria, e se acqtüe cerá resignadamente á sua
sorte em vista da maioria forte e livremente pronunciada; os
candidatos de merecimento, ainda que sejão exc.luidos da chapa,
poderáõ se apresentar com dignidade ao corpo electivo, já nüo
haverá para eOes um circulo de ferro traçado pela mão de meia
duzia de a tuciosos que se arrogão a faculdade de conduzir os
eleitore como bandos de estupidos carneiros.

Pelo ystema actual, e pelas circumstancias m que e tem
coJlocado os partidos, nece ariamente a attenção de O"overnantes
e governados tem sido e lw de C011 tinuar a ser principalmen te
absorvida com a materia de eleiçãe ; todos os empregos publico'
desde o meirinho o inspector de quarteirão, até os mais eleva
dos degr:íos da administraç,ão judicial e policial; todos os postos
da guarda nacional desde o cabo até o commandante superior;
todo os empregos da ordem civil e ecclesiastica tem mais ou
menos influencia nas eleições; os intolerantes, qtle formão um
maior numero das ma sas, não consentem, não tolerão de bom
grado que e confie emprego algum ao partiçlo que está fóra do
poder; os terroris~as envidão todos os esforços para consegui
rem seus intentos; as reclamações se fazem com tanto calor por
via dos difI'erentes gráos de que e compõe a escala oflicial, por
que não "passiveI deixar de s iJlllc1ir a hoa fé e as inclinarõc
onciliadoras dos go" rnnnl .s.
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Em todo os p,üzes onde ha o systema de eleições indirectas
p0de a respeito deUe applicar-se a anecdota de certo commen-
aes que dis erão: A comida não ]J1'e -ta. pOl'que tem alho ,- a

comúla não presta, gl'itá1'ão mtlTos, pOTq~be não tem bastantes
cebolas; e pCbm se hannonisal'em entre si concoTdárão que se ex
c.lnisse o ctlho e dobmsse a dóse dCb cebo/a. Os partidos mostrão
se mal satisfeito sempre que se consente empregos a pes oas
de difTerente creuo, e sempre que O' governantes se comportão
moderado . Pela me ma razão de eleiçõe tolerão- e actos digno
ae repres ão a autoridades prevaricadoras só pelo medo de uma
decepção, de um bandeamento' emflm, não ha votante que não
tenha pelo menos a importancia relativa a seu voto, e muito re
ceião os corifêos locaes que es e ....oto pos,a iníluir obre a yicto
ria ou derrot;.t das eleiçõe) e me mo quando tem a certeza da
infallibilidade da victoria nem por i-so deixão de pesar a con ide
ra ão do maior ou menor numero de voto com que podem
as ignalar a victoria. Que orgulho, que ufania não ostentão os
corifêos dos partidos quando proclamão ter vencido por tantos
centenares de voto I Por conseguinte, não deve causar admira
ção e e bulicio universal que se ob erva em época de eleiçõe ;
de tacão- e na freguezia agente para todos o recantos da
mesma freguezia para chamar aos votante firmes, ..,fortalecer aos
fracos, e persuadir aos adversa rios para que não compareção ;
terrores, ameaças, promessas, tudo e emprega, todos os meios
se considerão licitos. Que ele tempo não se perde para o traba
lho) unico manancial ela riqueza! Que ele despeza uperllua'
com que qua i todo os cidadão angrão- e mais ou meno em
suas bolsas I

Em vista elo expo to, ó de absoluta neces idad - acabar com
um systema de el içãe que contagia a moralidade publica em
toda as diITerentes escalas da ordem social.

Omini terio, o pr identes ela provincia que se empenhão
no trillmpho das eleiçõe não logrão por muito tempo da gratidão
dos eleitos; a gratielão é um senlimento muito pe aelo para que
produza por longo tempo depois dos ameos das I rimeiras dis
cussões, ou ela primeira e5 ão legi fativa; cada eleito suppõc
que em desligar- e dos mini tI'O e elos pre idente que o fizerão
eleger depurão as manchas d sua eleição, mostrão-se ingratos
de proposilo e de caso pen ado, para o tentar que elevêrão sua
eleição ao merito pessoal e ú consideração de que gozavão na
provincia, e não á inllu ncia elos que os recommendúrão, emfim
porque o absynismo é mni proprio elo sy tema repre entativo; o
sol no seu occaso se embacia, o orvalho da manhãa o faz mais
1'e plandecente, e poris o em politica estão empre os hom o
prompto, para clcspeflir<'1TI-f;c, :l.pcelrpjan lo :l.rfurlle, cpl j;'l I m



'·.\IU.\DO:· I~TEnES.'E,

illll'ado mnito na scena, 1) ['qne eSI crua o nas imento do novo
astro que lhes seja propi io.

e na Inglaterra a clei~.õe' directas são acompanhatlas qua i
do me mos inconveniente qn 'e noLão na. leiçõe' i:ndire tas
do Brazil, ~ i so devido a ~au a especiaes que cX-i tem naquelle
paiz e não se dão no Urazil, e sobretudo é d.oyido a serem ali a'
eleições p8r cieculo .

Aidéa que se tem aventa elo de e fazer as el ir,ãe por circulo
acarretaria ao governo erio embararos e ele grande ímport:m
cia, e me,mo isto afIectaria muito mais a harmonia do corpo le
gislativo que seria cliyid.itlo em grupo e eutorpecido em ua
marcha, como aconteceu na França, onde tanta intluencia teve
na quéda da casa de Or]eans e na revolução eguiela. A eleição
por circulas traria comsigo o inconveniente de serem eleitos
nu1lidade quanto á capacidade intelleclnal, em]lora a muitos res
peito' diQTIas de eslima e da onsideração publica das di/r ren
te. 10caJidades, e seria causa e:; a adopção de que a as embléas
provinciaes abusassem em escala mnilo maior do direito decom
pôr e clecompôr a freguezias, municípios, comarcas e circulos
eleitoraes.

TO J tema quê o[ereço não se encontrão nenhum dos incon
venientes apontarlos : o unico inconveniente é o da apura}io dos
votos, porém es a difi'erença erá quasi in ignificante, porque se
restringirá muito o numero dos votantes quantlo a faculdade do
votante fôr ligada á obrigação de contribuir para as de peza.
pw)Jica com determinada quantia. A freguezia que dava 800 vo
tantes só dará '100 ou ~OO, e portanto a apuração se fará om
a mesma presteza que se fazia nas eleições indirectas, na apura
rao feita no mlmicipio se facilita por n50 se inscrever os nomes
daque1Les que obtiverem insignificante numero tle votos.

Tendo a mesa qualificadora ::;ó de qualificar os idadão conw

tribuinte , desapparecerá ue todo o arbiLrio de arvorar meniligos
em cidadãos activos, com a inver ão de e qualificar como men
digo a alguns proprietarios, abuso este que foi praticadO mais
ou menos em todas as freguezia uo Imper·

Ora, a contribui(!ão imposta ao votante não é uma contribuição
propriamente dita, porqne se lhe admitte em desconto a con
trib'uicôes que pagar ou ejão nas de renda muinicipaJ, provin
cial ou geral, e servirá mais este meio de e, erificar com
exactidão o halancete das differentes rendas e mesmo servirá de
aguilllão ou incentivo para obrigar o' voLantes ao pagamento
das contribuiçãe a que e esquivarião mnito·, como e esquivão
pela falta deste meio.

Creio ter assim jusLificado o projecto e explicado todas as
razõc, de conveni n ia para er cLle adoptado de pr ferencia ao
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•ystema actual; conheço que elle é incompleto, porque só ti,e.
em vista propôr as principaes bases e pori so não recapitulei as
dispo ições aproveitaveis da lei vigente.

O projecto que ofTereço não se resente uo verniz da ambição
que a muitos desorienta nos planos de melhorar a lei e systema
de eleições; não tenho aspirações á deputação ou senatoria,
pela impossibilidade proveniente do incommodos de minha
saude; não tenbo tambem aspiraçõe~ em favor das pessoas que
me são mais conjunctas por parentesco e amizade, porque depoi
que a febre amarella alliando-se com a e carlatina e intermitente,
derão-se as mãos para ptmirem aos deputado e enadores o,'
crimes e imperdoaveis peccados de não terem já !la muito deter
minado por lei a criação de uma relaç,ão na provincia de Minas
e de uma capital do Imperio na mesma provinda, na qual possa
o Imperador e , ua Augusta Familia permanecer om a maior
segurança da vida, e os funccionarios das grandes repartições
do Estado gozarem da mesma segurança e de um clima mais
apropriado ao sereno desenvolvimento dos actos que devem
dimanar da inteliigellcia: a grande calma e humidade atmos
pberica da cidade do Rio não deve deixar mais ou menos de
afTectar e intorpecer a actividade da intelligencia. E' sabido que
em castigo do peccado sobredito pagão os deputados e sena
dores todos os anno~ o tributo da yintena ou de um deci.mo
correspondente Li. perda das vidas; e não desejo que as pessoa
que me são caras, aguentem iunocentemente o ca,tigo da culpas
alheias; além disso bem póde seI que por timidez ou de animo
se tornassem co-réos da deputação geral e principalmente da de
Minas, a qual deveria em todos os discurso que fizesse para
adopção de toda e qualquer lei concluir, oomo fazia o senador
romano com o seu clelcnclc~ est CCLTtlW{JO; deverião cOl!cluir do
seguinte modo: PCLTC~ acl01Jçcio e boa cxewção da p1'cscntc lei,
p,'oponho em addüamenlo essencia,l c sllb tancial, a criação dc.
'uma Telação em Minas, e de wna capital do !mpe1'io 1/(1, me 111 a,
provincia.

A reforma proposta no projecto que ofTereç0 é radical e aca
baria de todo com a turbulencia e com a corruprão; pois "
innegavel que pelo systema actual, governantes c go . rnados sãn
todos reciproca e alternativamente corruptore e orrompido "
é mesmo indispensavel a tolerancia da reciproca corrupção,
porque do contrario entrarião para o corpo legislativo muitos
oppositores extremos que impecerião a marcha das deliberaçãe",
e é porisso que em todos os paizes aonde voga o systema repre
sentativo, qualquer que seja a politica do partido que está no
poder procura elle com razão vedar o ingre so aos que são d
uma politica ou circulo adversario.

Entretanto a não se qllereI' dotar o raiz com uma reforma
~:i
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radic.al, bem se poderia melborar o r tema actual das eleições,
"vedando as autoridades policiae, judiciaes e administrativas
de receberem votos para eleitores, para o eleitorado, deputação
e senatoria, nos lug-are em qne exere.em jurisdicção; serviria isto
de segnranca a liberdade do voto contra a turbnlencia nas
épocas de eíeições, e mesmo de anteparo contra a corruptella e
contra a estimação 0.0 pre 1igio de que deve gozar a autoridade.
Uma autoridade que sollicita ou é proposta orno candidato ao
eleitorarlo rla freguezia ou orno candidato ::í deputação e senato
ria, se é derrotaLlo ou mesmo e deixa de ser incluido nas chapa
perde sempre grand parte do pre ligia e da consideração que
deve gozar entre a populaçãO e entre os que lh são subordina
dos' a~ im pre~enciamos o povo dizer frequentemente: F. é
tal, que nem ao menos foi leJJlb}'((clo c 'inC{lliúo nn chapcL F. é
fal, q'!lC apc::;(l)' ele incluúlo nn chapa. foi completamente clel'rota(~o

Olh fiC9/b cm escala. inf'c1'iOl' de vofos' em vista rlo que não é de
admiral'- e que as autoritlades commel.tão tansacções com vistas
e fins de ohterem o eleitorado, CJue embora in igniOcante e
pesauo quan to a interess s e sacrificios pecllniarios, i: muito
importante como emblema de consideração ou desconsideração
pe. 'oal.

Quanto a differcnça dns (I'es classes de votantes que propuz e
elo peso que de"em (er os "ato de cada uma das cla e lião é
uma chimera, um paradoxo social é sim muito anforme com a
ordem e natureza das associarãe::; politicas, porque cada indi,i
duo de"e ter e gozar da consideração relativa á relações e aos
onus que uporta na sociedade. Além disso se pMe com boa razão
sustentar que i to não é uma invocarão propriamente dita, por
que a multiplicação do pe o dado ao voto existe igualmente no
systema de eleições inderectas, visto que se de.ignanuo que haja
um eleitor por cada quarl:'nta "otante , vcm o voto ue se eleitor
:l represenlar uma lllllitiplicata correspondente em pe o ao voto
de flllarenta cidadãos.

Na lei anterior para eleterminar o numero de eleitores, se
tomou por base o numero de fogos ou de familias, que vivião
entre 'i com separação de economia, e a i to se accumulou em
apendiculo o requisito nominal e arbitral ele uma. r nua liquida
ele 1(30s, que na lei vigenle foi elevuda a 200$. Na lei
anterior o numero rIos eleilores, sendo proporcional a certo
nnmero de famijjas, vinha o voLo do eleitor a representar a mul
tiplicata e maioria propOl'cional das familias de que se complmha
a freguezia, e pela lei vigente vem a representar a mulLiplicata
correspond nte ú maioria e fracção da totalidade dos votantes;
vindo em ambos os systemas a haver uma verdadeira afilicção
quando pelo systema que proponho não ha fmgimento algum,
porque o "0('1nI0 delega c1il'e lamenlr seu~ po(le.res com arrnelJe
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peso de voto que lhe deve dar a po iç·ão ele sua forllLDa e ele se11 .
empregos, e isto acarreta a cOll'Veniencia de acostumar o povo a
essa considElração da escala e gerarchia da fortuna que é em si
me nla um grande elemento <1e ordem.

Fica concluida a exposi 'ão da preferencia do systema que pro
ponho, e que consigno detalhadamente no projecto que offereço
á onsideração· de V'.T. Exs. e da associação brazileira.

Em adclitamento tlirei que talvez se julgue muito pesada a con
tribuição ele 20;", que dere ser imposta ao votante pafa ser des~

contada nas contribuições que houver de pagar de renda muni~

cipal provincial e geral, e que isso serviria de restringir muito o
elirciLo ele valar, o que acarretaria certa oc1iosiuaele para a lei;
pOl'rm atloptànclo- e como taxa a melade da quantia relativa
mente ás tres classes dos votantes já não poderá vogar contra a
lei a odiosidade anlJexa ao peso da contribuição, e nem terá
contra si a pécha ele aclmittir':se a ari tocracia ela fortuna, e de
a resLringir a pequeno nl1lnero porque' o cidadão que não cOn
correr ao menos com '10$ annuaes de contribuicão das tres
designadas rendas deve ser considerado como pessõa de muito
miseravcl condição quanto ú fortuna. Ora, é bem sabido (Iue as
pessoas que não supporLão certos onu Gle contribuição social
são indiff~rentes quasi sempre á direcção e organisação governn
mental do paiz, e por isso não devem contribuir com o voto para
organisaç?io do governo.

A contribuição pagavel pelo votanle é impo ta como meio de
fazer cessar o arbitrio das qualificaçãe , a mais disso trará ella
h vantagem já ponderada de ser o meio de melhoramento !la fis-
alisação e arrecadação das rendas publicas, c como e annexa

ao direito de vo[.ar certas prerogativa: e c1Uinctivos honorificas,
todos os cidadãos crue puderem Suppol'tar a olJtribu ieftO de '108
anll'uaes se submetter~IÕ yoluntariamen1.e Ú elia para t.razerem o
emblema que os di língua dos lllendi~os e da ultima escala da
plebe, e por este meio se augmentará muito a tenda do munici
pio e o liquido da contribuição, isto é, as sohras dos uesconto ,
sendo capiLalisado em fundo perpetuas 111 beneficio dos muni
cipios, para desses fundos só se ::lpplicar em beneficio das de'-'
p.ezas do municipio o, juros que bouverem de produzir; dará isso
a certeza ae povo de que no de urso cle algumas dezenas de
annos se achará cada municipio com rendimentos sllfficientes
para oc.correr a to las ns despezas do pessoal e do material, sem
ser preciso estar-se todos os annos criando novos triJmtos, que
são distribpido com clesiguqlclade e arrecadados ainda com
maior desigualdade, de maneira que mlütos COn'orrem para as
d spezas publicas com grandes quantiás, e onlros nada pagão
por não starem comprehendidos na leis tributarias, ou ·po.l'qne..
apezar de estareRl c.omprehenclitlos, 1em a habilidGcle àe t; t:SC:'l-
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parem ao pagamento das contribuições; pela ra~ão' de ser :l
'obra destinada no beneficio do municipio, será mais uma razão
para que os cidadão se submetl.ão de bom grado á consli~uição

imposta ao direito de votar.
Queirão V\"o Ex:. acceitar a humilde e tosca o1Jerenda, de

quem é' de '\ V. Ex . com alta estima c con"ideração, attonto vo
nerador e menor Griaclo.

PROJECTO DE LEI ELEITORAL.

1. 0 As leirões de senadores, depUl.adQs do Imporio o depu
lado provinciao" crão feitas directamente pela ma sa dos cida
dão: activos.

~.o 'erão qualificado votantes os cidadãos Cjue contribuem
para a despBza publicas com 20s annuaes ; serão conl.emp1a
do. yotantes ela segunda classe os quo contribuirem com 60s; e
da terceira classe os que contribuirem com '100$.

3. 0 Os votos, segundo a ordem das dilIerentes classes dos vo
Lantes, serão conl.ados imple, dobrados ou triplicados.

.1-. o A li ta da dillerentes clas es do yol.antes serão recebi
das e emmaçada em maços di./Ierente, os quae depois de
sellados o rubricados,. e encerrados na urna, será esta guardada
em casa de alguma aut.oridade ou cidadão da eleição dos mesa
rios, iSLo durante os dia destinados ao recebimento e á apuração
da listas.

5. o Os nomes do votantes depois de qllalificndos serão regis
trados em dous livros, um que ficará a cargo do escrivão de paz
da f1'oguezia, c outro erá entregue ao co11ecto1' ou agent.e da
collcctoria] para promover a cobrança dos direitos ou sobras que
deverem os volantes.

6." Além do registramento do nome dos votantes, se conferirá
a cada um seu diploma, que não será inovado ernquanto o vo
Lante n~o passar de uma para outra classe, e subsistiráõ os
diplomas em seu inteiro vigor ~mquanto o cidadão não perder o
direito de votante.

7. o O votante depois de qualificado não será eliminado senão
por reclamação do proprio interessado, que será atlendida c
fôr competentemente justificada.

8. o As' eliminações dos qualiJ1cados não sortiráõ seu effeito
emquanto a decisão proferida polas mesas das freguezías não
fôrem con.firmadas pejo conselho municipal de recursos eleitoraes.

9. o Qualquer cidadão activo póde propôr e reclamar para
serem incluídos na lista de votantes os cidadãos que tiverem sido
omittídos, isto por e paço de t1'es mezes a contar-se do dia em
que flirem instaurados o trabalho da mesa qualificadora.
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1D. Feito o cllcerramenLo da qualificação, as reclamações que
não tiverem sidc) attendidas serão levadas ao conselho municipal
de recur os.

H. Das deci''ies de te conselho haverá recurso para o con
selho de comarca, que e comporá do juiz de direito e dons juize.
municipae , havendo-os, e e não os homer na comarca recahiri
a ub tituição nos bacharei que exi~til'em, ou em pes oa que
o presidente da províncias nomearem.

12. Os presidentes das provincias além do tres membro
que dcvem compôr o cOliselho da comarca, 110mearáõ supplente
em nwnero triplicado.

13. A. ses ões destc onse1ho duraráõ cÓ o tempo ql1C fôr
Ilccec ario, e não se estenderáü a maio de vinte ruas.

Dos diTCi/OS, privilegias c dislinclivo dos 'volantes.

14. Os votantes da:' tres cla es s rão isentQs do recrutamen
to, e para prestação de ~erviço militar assim nos corpos de 1"
linha como nos de g'uarda paizana assentar:í.õ praça em compa
nhias distinctas.

15. Aos votantes das tres classes erú permittido trazer no
peito uma esphera de metal dourado com a legenda das iniciaes
- C. A. - (cidadão activo), c om o algarismo romano - I. II.
III. - segundo a classe a qne pertencer, e estas esphera terão
orla que torne bem saliente os distincLivos das difTerente la se .

16. Em igu(\ldade de condirões 011 requi iLo para os empre
gos publico, deverá preferir- e o cidadão que fôr votante ao que
o não fàr, o de classe mais elevada ao de ela e inferior.

'17. Os votantes da 3" clas e terão o tratamento de HonorayoL,
e es a cla e constituirá o primeiro gráo da nobreza.

'18. Não será conferido o ruploma de deputado provincial a
qu fi não pertencer a alguma da tre cla' es de yotante . nem
o diploma de deputado do Imperio a quem não pertencer pelo
meno á 2" cla e; sendo que a eleição para senador Ó poderá
recahir nos cidadãos da 3" la se do votante .

'19. As contribuições que os cidadãos fórem obrigados apre 
lar na qualidade de votantes de qualqucr das tres clas es lhes
serão descontadas nas contribuições que tiverem de pagaI' de
renda municipal, provincial e geral, por si, sua mulher, desccn
(]en Les fJ esr,raVOR.

20. Os exactores das diIIerentes rendas prestaráõ aos cidadãos
qualificados votantes, além dos talões ou titulos de CflliLé:lÇão..
uma via de recibo com a legenda - via de desconto - da qual
se servirá o votante no acto de realisar ou de preencher o paga
mento da quota a que é obrigado, como cjdadão activo de alguma
das tres classes.
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~.l. Pela eleição de deputados provinciaes se votará em nu
mero dobrado dos deputados que der a provincia ; para deputa
dos do Imperio e votará em numero triplicado, e para cada e
nadar em extuplicala, isto é, cm seis cidadãos por cada senador
que houver de ser eleito.

~2. Serão deputado os que obtiverem maioria de voto, e
supplentes os ümllcc1iatos na ordem da votação; o .empates se
decidü'áõ por sorte.

~3. O enadore ser'lo c coUlido dentre os tres cidadão.
illai votado porém no Gaso de empate ue votos não e decidirá
o empate por sorte, mas e ampliari\ a espbera da escolha por
todo aCJuelles quc estivcrem no mesmo paralello numerico ele
voto.

24. Haverão tanlos collcgios c]eitoraes quantas fórem as fre
guezia'; feita, apurada e reo'i trada a votação se extrahiráõ
dua acla, uma das quacs erá emiada á camal'a do município
e outra ao governo da província.

25. \ camara municipal fart! a apuração das actas de todas
as freguezias de seu nlllnicipio, porém só registrará os nomes dos
cidadãos que fôrcl11 mais valados até compre\1en ivamente o
numero dobrado dos crue podião ser votados por ada um dos
votantes, e assim por cada deputado provincial; como o cidadão
vota em numero dobrado a apuração municipal se estenderá ao
numero quadruplicado dos cidadãos mais votados, e cont mpla
ráõ votos perdidos para aquelles que ficarem na votação em
ordem inferior aos da terceira addição de supplente .

26. Para deputado geral do Imperio a apuração municipal se
fará pela mesma ordem, com a dilTerença de estender-se ao
sextuplo por cada um elos tleputados que der a provincia, e fica
ráõ excll'lidos elo registramento e das actas que se extrabirem os
nome dacluelles cidadão que ficarem na votação em ordem
inferior ao extuplo correspondente a cada deputado.

27. Os nomes de todos o cidadãos que obtiverem voto~ para
senador serão registrados no livro das actas da apnração muni
cipal, e tran criptas nas actas que tenhão de ser enviadas á ca
mara da capital, ao governo e ao senado.

Sl8. Aos votantes não será levado em desconto pelo pagamento
ÜO diploma de votante o que tiverem pago 1e seno fixo, pro
porcional, ou de passagens nas barreiras, nem de contribuições
nas alfandegas .e consulados.

29. As contribuições devidas em razão da qualidade de votante
erão pagaveis, nas collectorias e em suas agencias, no dous

mezes antes de findar-se o anno e nos dous do anno seguinte;
o que não pagarem no referido tempo ficaráõ sujeitos a uma
mnHa de SlO"/o, além de poder ser constrangido executivamente.

30. Na apll['aç~IO geral das actas dos differcntes municipios a
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camara mun,icipal da capital só registrará no livro das actas o
numero triplicado dos cidadãos que obtiverem maioria de votos.
excepto se a província der um só deputado, e nesse caso na acta
se inscreverá seis cidadãos dos mais votados.

3'1. I as eJeições das freguezias os votante que por molestia,
ausencia ou qualquer impedimento legitimo não puderem compa
recer enviaráõ suas lista a signadas com mai duas testemunhas
dignas de fé que ejão presentes ao acto da assignatura.

32. Os votantes que sem motivo legitimo deixarem de compa
recer serão multados em 10$; os que além do não compareci
mento pe soai deixarem de enviar a Jista sem para i so haver
impedimento legitimo serão multados em 20·.

3. Feita a qualificação eesgotados o recur,o para inclusão ou
exclusão dos qualificado, não poderáõ ser mais excluido nas qua
lificações eguintes anão a requerimento dos proprios interes'a
dos, depoi da decisão final do con elho municipal de recurso .

24. As qualiflcações serão feitas de quatro em quatro annos,
e pelo menos deve preceder seis mezes á época da eleição que e
houver de fazer.

35. A me a de qualificac,ão e de apuração constará de cinco
membro , a saber: um que erá o juiz de paz mai votado e
quatro d'entre os noye eleitos no quadrienio antecedente para
membros da mesma.

36. Não poderá obter votos para deputado ou enador, nas
freguezias, o. cidadãos que fàrem domiciliitrios, ou que exerce
rem jurisdicçãO dentro do terrltorio da freguezia, quer a juri'
dicção seja ecclesia tíca, civil ou militaI'.

7. Nenhum empregado publico poderá ser votado dentro do
torritorio de sua jurisc1icção. qualquer que seja a ordem e natu
reza da mesma; excepto: 1°, se já tiver sido eleito deputado em
época em que não exer ia emprego de exten ão geral na pro
víncia; 2°, os naturae da provincia, ou naturalisado por ca a
menta com mulher ela provincia e que a uns e outros se ligue a
accumulação ue domicilio fix.o, i 'to é, independente da duração
lios empregos que exercem; comludo os exceptuado não poderá
ser votados dentro da fl'eguezia em Cflle tiverem o domicilio na
tural, e nem dentro da comarca em que tiverem o domicilio
eventual proveniente do exercicio do empr go. (')

( *) !la rlislincção entre domicilio natural, domioilio eventual; por exemplo: Um
fazendeiro tem o sen domicilio natural na freguezia em que estú situada sua I-Jroprieda
de; tem o seu domicilio eventual no iugár em que exerce o emprego vitalicio ou tempo
rario, ficará quando se der esta oircumslaucia privado de recebe:- \-oto~ na freguezia
de seu domicilio natural, e cumulativamente privado de ser votado dentro da comarca,
em que por cau a de seus empregos tiver sua residencia, quer essa re idencia se presu
ma vi talicia ou temporaria ; fical1l10 privado de receber votos nos ditos lugares, poderà
ser votado no restante da provlOcia, e servirà isto de uma garantia llara liberdade do
voto e impedir os impulsos de lisonja, elc., etc., sem dar-se o inconvenientes de
IJma absoluta ex lusào.
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38. A qualificação da 1", ~a e 3" cla~se dos votantes não é
obrigatoria para os mesmos, nem será preciso interposição de
recmsos para devolver-se de uma a outra classe, bastará que o
qualificado por um requerimento apresentado ao presidente da
mesa de qualificação exija a passagem que julgar mais consenta
nea a seu estado de fortuna; comtanto que faça dentro de tres
mezes depois de finda a qualificação.

39. Os tres mezes de que falia' o artigo antecedente serão con
tados aos que estavão ausentes ·do dia em lue chegarem á f1'e
guezia em que forão qualificados.

40. Depois de prescripto o direito de reclamação, os direitos
e privilegias dos voLantes segundo uas clas e perduraráõ ao
menos por um quadrienio, findo o quaL poderáõ reclamar para
erem qualifieados, como julgarem mais conveniente.

41. Para exclusão do votante, e para descer da clas e em que
tiyer sido qualificado, o direiLo de requerer e reclamar só per
tence ao proprio interessado; para inclusão dos cidadãos que
fôrem or,niLtidos qualquer cidadão activo é competente.

42. Não serão qualificados como votantes senão os cidadãos
que por seus bens, empregos, pensões ou agencia' perceberem
uma omma liquida annualmente de 200.' para cima.

43. Se presumirá terem as renda de 200$ aos cidadãos que
aceitarem os empregos e exercerem as profi sões seguintes: de
delegados, subdeLegados, officiaes de qualquer dos corpos de
guarda paizana ou de tropa de linha juizes de paz, ditos muni
cipae , sub titutos dos ditos, os supplentes dos delegados e sub
delegados, vereadores da camara mllilicipal, advogados, solici
tadores do fôro, medicos, clerigos de ordens sacras, e todos os
mais empregos e profi"sões que estiverem paralellos ou em su
perior graduação aos mencionados.

44. As listas apresentadas pelos proprios votantes não deveráõ
ser a signadas, e as que contiverem assignaturas se entregaráõ
para que sejão reformada .

45. As li tas deveráã ser. escripturadas em ordem alpbabetica,
porém não se invalidal'áõ as crue tiverem sido e cripturadas sem
attenção á dita ordem.

46. A renda que provier do dil' ito de votar, e das multas
impostas aos votantes será convertida em fundo capital a bene
Haia do municipio.

47. Do liquido da renda se dedozirá 15 por cento em benefi
cio dos exaClores, e de seus escriv5es; e 5 por cento em grati
ficação dos membros da commissão encarregada de verificar os
recibos e balancetes.

48. Esta commissão se comporá de tres membros, 10 que será
110mcado pela camara municipal, 2" pelo juiz de direito da co
marCil, ~o pelo pl'C iei ntc da proyi~ria.



49. As attribuições da commi'são e a época em que deve
começar sens trabalhos será marcada cm regulamentos que u
governo organisar.

ADDlT.>L'm:';TO.

Passou a reforma da lei eleitoral como embeleco para fazer
abafar o grito unisono, que repercutia de todos os angulo do
Imperio, que dizia: - dai liberdade ao "oto nas eleições pri
marias: não corrompei o voto nas eleiçõe ecundaria: nã)
tr,Hai o corpo eleitoral como ignorante e desajuizado; Dão o
forçai a ser vosso tutelado; - a isto ,e responücu: - liÍ
vai o remedio; acceitai a eleição por circulo; notai que o perigo
da di'i'ergencia dos ,"otos C tornará mai saliente e não
fordes doceis; entrará infalliyelmente para o parlamento o re
presentante da minoria! O governo bade precisar de se,u voto;
o governo o ba de exe utar e acreditar; eUe se ha de tornar o
organi ador do paiz ol.Iicial no seu respe tivo circulo' a minoria
de que fór rerre entante gauhará terreno e se tornari emmaioria
de facto. Sêde doceis; sim, vós o sereis. Quereis melhoramen
tos para o vos'o circulo? Quereis uma grossa fatia do saboro. o
boll0, (scillicet orçamento?) Sêde doceis, e vós a tereis; e se
não se der, será pelo que vier: e ta de'culpa ficará bem aguar
dada no tinteiro para ser escripta em t mpo conveniente papa
depoi repetir-se as me mas e fazer-se outra novas promessa::;.

Opartido chamado liberal acceitou a oíferta... quem foi o lo
grado? .. a nação; as mãos que de enharem o pln.no da eleição,
a que lhe derem ex.ecução não erão escovada pela pabna
toria de um partido collectivo no parlamento; os entimento,
isto é, as apprehensõe do futuro... ditaráõ os can elhos da
prudencia. Vozes isolada e não aprofundadas por falta de in
formações; vozes fromas por falta de identificação de interes
ses farão apenas algun uperfuntorios commentario~: a mão
que traçou o plano, a mrro que o executo;,[ rL: 'Lará o culta; as
palmatoadas só r cahlráõ sobre o povo.

O povo gritava: - quero liberdade do yolo; a nata do parti
do yencedor dizia: - deixai ao corpo eleitoral a c olha do
candidatos; não lhe empresteis juizo' não o tratei como men
tecapto não o corrompaes: e a isto o que se respondeu? Conti
nuem as eleições do me mo modo; mas não se as faça em gro. 
so, porém sim em detalhe.

As províncias que davão um só deputado queixavão- e de
coacção e corrupção; como pois ha de o remedio afugentar o
putrefaciente e expellir a putrefacção?!

ão ou tribuno não ,ou dcm:1lro cro, am a liberdade do meu
:11
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paiz; desejo a união dos Brazileiros, e que o systema represen
tativo e torne uma realidade; que os zangães do cortiço não
tenhão o direito de dizer: - o mel não é para as abelbas que o
fabricão ... A lei passou, obdeçamos a lei; que ella em relação ás
assembléas provinciaes encerra algum beneficio, não ha que du
vidar; mas, dizer que elia e panca em moralidade, torna impos
sivel o constrangimento, é o mesmo que dizer que mais póde a
arroba resi til' á pressão hydraulica do que a LoneHada! Que
é mais difficil derrotar wn batalhão do que a um exercltol

Se a liberdade e a pureza deve ser o nosso desideratum,
appliquemos á lei decretada o seguinte apenso:

1.o Que se forme eleição dos circulas por dous escrutínios
directos.

2.0 Que no primeiro escrutlnlo vote todo o cidadão maior de
18 annos, a não ser mendigo de profissão, por velhice, enfermi
dade,. ou aleijão. (')

3.° Cada lUll dos votantes reunidos nas parochias apresenta
ráã pe soalmente sua cedula no acto da chamada, que se enten
derú continuativo até se encerrar a sessão isto é, chegando de
pois de ser nomeado o seu nome, erá ainda admittido, e não
ficará e perado para os dias seguintes.

4·." Cada cedula conterá seis nomes, isto é candida to , dou
domiciliario dentro do circulo, dous ditos que resid~o dentr
da provincia, e dous ditos que residão fóra da provincia.

5." Na ::lpuração que se fizer só se comprehenderá 18 nomes
e mais tantos quantos ficarem empatados com o numero '18.

O." Serão votos perdidos, isto é, não e incluirá na acta os
nomes d'aquelles que nos votos ficarem iqferior ao numero '18.

7." As actas das parochias serão apurada pelas camaras dos
municipios, guardando-se a mesma ordem.

." Se extrahirâõ tanto exemplares quantos forem os muni
cipios do circulo, para que possão as respectivas camaras veri
ficar a exactidão da apuração feita pela camara da cabeça do
circulo.

9." Dous mezes depois da apuração nas parochias se reuniràõ
sómente os cidadão que perceberem 400S de renda annual e e
procederá a segundo escrutínio: cada cedula comprehenderá
dous nomes tirados da lista dos '18 candidatos.

10. Se fará a apuração na camara do municipio das aclas vin-

(* ) o Codigo Criminal para taxar o complemento da moralidade do facto, buscou a
quota de 17 annos, art. 18 S 10: a lei da guarda nacional obriga ao cidadão maior de
18 annos a alistar-se no servi\,o activo: a lei do recrutamento comprebende os maiorrs
de 16 annos. Quem tem obri~ação tambem deve /iíozar de direitos. A renda de 30:lP
que percebe o jornaleiro é quasi sempre mais liqUida do que os 400:lP de renda do
empresario; porq ue estes muitas vezes não chegão p~ra cobrir as despezas da produc
çfuJ, a tomar essas despesas em seu verdadeiro complexo.
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das das parochias e na cabeça do circulo a apuração das actas
enviadas pelas camaras dos municipios.

H. O mais votado será o deputado, e os cinco immediatos
serão suppIentes.

12. Para eleição dos senadores se observaTá a mesma ordem,
só com a di1Terença de que na li ta do votante se comprehendc
rá nove: tres do circulo, tres ela província o tres do Imperio.

'13. Em segunclo oscrutinio terá o votante livre escolha dentro
do numero 27. .

Com estas medidas se m3.tará o ferrenho e pirito do bairri 
mo' haverá mais liberdr.de, mais cri teria na escolha e cada cir
culo contará no parlamento uma porção do affeiçoac1o , isto é,
d aquelles que tiverem co partilhado porçãq de votos. Com este·
systema acabaráõ as intrigas, as turbulencias e clissensões occa
sionadas polo eleitorado nas parochias; rena Gerá a paz e har
monia entre os cidadãos brazileiros, não se apresentaráõ can
didatos som merecimento, e sem que haja a probaQilidacle de
obterem acolhimento nas mais parochia e municipios do circulo:
e quando por fatuidade e orgulho se apresentem taes candida
tos, o povo sem perigo poderá dar-H es o voto de consideração;
porque ainda me 'mo que o povo se divida em tres partidos)
ficará enxança para dar voto aos chefes elos respectivos parti
dos; e por isso os partido não passaráõ pela zanga e rancor
de serem derrotados nas parochias quer no e crutinio primaria)
quer no escrutinio secundaria: o governo não perderá aqneUa
porção de legitima influencia com que pMe, e direi mesmo,
com que deve intervir na eleições; mas já não poderá impor
uma vontade caprichosa e de ferro; não poderá corromper, e
nem será corrompido.

O povo brazileiro não é demagogo, é docil, csectario i(10la tra
da monarchia; e portanto é' digno de que e lhe conceda mais
ampla liberdade no direito de votar, e maior expansão~ criterio,
reDexão na escolha elos candidatos: com es e apenso entendo
que a lei se tornará optima na theoria e na pratica, e satisfaria
a ambição de todos os partidos existentes e futuros, notando-se
que se a maioria nomêa o deputado, tambem é de rigoro a jus
tiça que nomêe o supplente. No caso de morte, ou de estorvos
de ambos ostá manifestado o juizo de Deos; só então deveráõ
entrar como supplentes os eleitos elá minoria. Eu não reconheço
a necessidade da entrada no parlamento de dous ou mais par
tidos; pelo contrario a existencia de partidos nos corpos delibe
rantes força a uma sustentação, a uma opposiÇão systematica)
isto é, meno conscienciosa, menos ]ivre: a opposição que convem
é a do cruzameuto de idéa , e não a do cruzamento de bandei
ras elos partidos quo empregão a astucia, a subtileza e a surpre-
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za para enxerlar lll.á teria hetel'ogenea ao systema ou ao alcance
das lei.:: e talvez :J' no a leis se resintão d'esse mal. A oppo
sição ou cruzamento das idéas nunca deixará de apparecer nas
corporações deliberantes: aquelle que sahir supplente por mais
tie um circulo entrará na primeira vag<\ que se der n'algum dos
re pectivos cirClllos. .

Com a providencia de ó taxar- e de mendigos aqueJles que
em rnzão de enfermidade aleijão, velhice e d , notaria falla de
rendimentos e entregão a tal prof!" ão, acabará com o arbitrio
"capricb das qunlificacôes e com a odiosidades consequentes.

:\'""0 será preci 'o, e nem facultado o recurso para elimlnação
Je votante' : e todo o cidadão terá o <t~ 'to de lembrar e reque
rer a in lu 50 do eidadão que por qu' Iquer circnmstancia ti
Terem ido om.ittidos: para completar o· aljgtamento, se instalará
uua ses ões com intenallo de 1- dias.

Para evitar o arbitrio e capricho na qualificação dos votantes
de segunda clas 0, e a fatuidade de alguns aspirarem a essa
honra sem a legiLl!Jla base da renda, ficará esse direito sujeito
ao onus de uma imposição annual de ~OS de contaveis pelo pa
gamento que fizerem de renda municipal, provin ial e geral, e
preencberiÍõ odeficit que do complexo de tres contribuições faltar
para preencber a referida somma de ?lOS; o excedente não lhe
será lelado cm conta da contribuiçãe pagaveis nos annos ub
sefluente, : assim esta imposição não poderá er taxada como
um tributo propriamente dito, e nâo hayerá inconveniente de se
admittir aquelles que tendo alguns bens e rendimento a pira
rem a essa honra, e antes será util para augmentar a renda pu
blica e para servir de meio de fiscalisação das tr s rendas; po
rém para inclusão ou exclusão da cgunda ela se só os proprio
interessados erão os competentes para interposição do re
curso.

Da cfUaJillcação da primeira cla se não haverá recurso al
gum.

Faça-se este apenso, e os homens de merecimento e aquelles
que presumem tê-lo não terão que lastimar-se do circulo de
ferro, e nem de exacerbar-se do triumpho de sen competido
1'8. ; o reinad (la maioria fle tornará lm:-l realidade.
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ltluuicipalisacão de trUJutos pen° lDOdo
(Jue os Illunicipios possão para o fu
turo OCCOI"a"el" a todás a,s desllczas do
pessual e lluatcl"ial., seUl a subvenção
dos cofl"es geloacs e p:u."ovinciaeso

o projecto (rue tenho a honra de snbmetter ú consideração
do governo 1em por fim prover 0_ municípios dos meios iBdi 
pen a,ei para occorrrr a 1oda~ as despezas do pe soaI da
administração civil ereligiosa cm todos os ~eus differen1es ramo.
e bem a sim a a~segurar-Ihes os meio' de desBmolver por sí
mesmo os elementos da prosperidade material por modo tal que
não eslejão collocados, em relação aos go\·crnos das provincias
e ao governo geral, na condi :'ia dos filhos para com os pais ou
padra tos; porque cntre a famílias é costume haver HJhos pre
dilectos e o11tros menos estimados, e mesmo não poucas vezes
algun que Iícão no compl to esquecimento quanto á di tribuição
e partilbamcn to dos favores. Ora, isto que acontece Das farrúlias
acontece ainda em maior escala sob o regimen ocial, por não er
pos ivel fazer o governo obra alguma de imp0l'tancia se houve se
de consultar a distribuicão dos favore com uma exactidão ou
equilíbrio math matico;" mas o povo não compartilha as idéas e
o estoicismo dos pbilo ophos ou entendedores do regimen so
cial: disto prorém em grande parle o antagonismo univer aI da
população em 'e submetter 30 pag~mCnLO elos 1ributos, porque
o povo não calcula, não pesa bem toda a complicação do regimen
ocial, e elas grandes despezas que importa qualquer que seja o

sy tema ou fórma de croverno. Portanto quando se dotar cada
provincia e a cada municipio dos meios de atisfazer Sua nece-
idades, e de c1esenrolver a pro peridade da localida les, o povo

se aperceberá das nnta lT ns que lhes provém das omnla com
que contribue. e diminuirá em grande parte e e antagonismo
tão pronunciado ao pagamento dos tributos. '

A preferencia que o governo dá a obras publi as e a outro
melhoramentos fie certas 10calid3des é considerada na opinião
pnblica como contendo sempre mais ou menos inju tiça relativa,
c as obra, de interes c secundario que não tendem ao desemol
·vimento da riqueza moral ou material e im a ostentação apa
I'atosa fie luxo. precedem a re3lisação de outra obras mais im
port3nte~. As im yemos todos os annos consignar-se quantias
para igreja matrizes de freguezias que pelo numero da popula
~·ã() menos dcvião pre i ~r do concur o elo governo, entretanto
(lU) a._ igreja· do,' arraiae. Dcão a inl iro cargo da, povoaçõc.
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que mais preoisão da subvenção do governo. Ora, pelo systema
que oITereço oada localidade gozará das vantagens dividendas
proporcionalmente á somma de suas contribuições; todas porj o
se acharáõ perfeitamente aquinboada e ficaráõ sati feitas, e o
governo não terá mai de ser importunado com as solicitações e
empenhos das localidades, e voltará suas vi tas para objectos de
interesse geral, oomo por exemplo, para estradas, pontes, oanaes,
fabricas, elc., etc.; cujos melhoramentos ainda que alfectem
mais particularmente aos intere es locaes, comtudo importão
grande dóse de beneficio generico, e o concurso poris o das
rendas publicas já nfio será um pe o imposto aos que não
compartilhão da utilidade que deve provir do melhoramento
realisado.

Além disto todos considerão a assombrosa anarcbia e immora
lidade que rema univer almente em todos os angulos do Imperio,
todos considerão es e calamito o estado de cousas em que não
11a segurança das pessoas e nem da propriedade, em que a acção
da aütoriclade apenas se manifesta muito fracamente e com
talo cillação, intermitLencia e remitten ia, que bem se póde
derivar a segurança de que gozamos mais da boa indole dos
Brazileiro e dos recnrsos de cada individuo em prol da defe a
de seus direitos, que propriamente da acção da autoridade, e
assim a imaginação fitando na immoralidade universal, isto é,
no torpôr das autoridades, se extasia, e se acha a imaginação
ou opinião publica collocada como em um labyrintho sem achar
a sahida, e antevê o futuro ainda embrenhado em novos e mai
perigosos desvios. Algun considerão taes males como substan
ciaes ao systema representativo e resignão-se com a orte; outros
entendem que com o andar dos tempos a ordem ha de brotar e
renascer da clesordem' porém entendo que a arvore venenosa
com a acção do tempo estenderá sua raizes e ramos, e quando
chegar a morrer uma ou outra das arvores venenosas já o
chãos circumvizinhos estaráõ tapisados de innumeras vergonteas
brotadas des as sementes que as arvores do mal tiverem rojado
sobre a superficie da terra.

Mas como não tenho natureza e nem estylo poetico não me
demorarei na presente allegoria, só direi que não ha nenhum
povo moral ou immoral por mdole, que a moralidade ou immo
ralidade não é essencialmente annexa a nenhumas das fórmas
de governo, provém sempre de causas mai!; ou menos proximas
que podem ser estirpadas sem se alterar o dogma ou fórma
substancial do governo; é innegavel que o systema inderecto de
eleições teve e tem uma boa parte no enfraquecimento da acção da
autoridade; porque o povo pelo concurso ue multiplicada cir
cumstancia e achou e acha em todo o Imperio, em todas as
provincias, 1111lnicipios, froguezias e districto dividido cm duas
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turmíls; uma que é levada a approvar tudo quanto parte da auto
ridade, e outra a desapprovar e envenenar todos seus actos; disso
e do concurso de outras causas annexas ao systema de eleiçõe
que já ponderei e desenvolvi na exposição de outro projecto sobre
a necessidade de reformar-se o nosso systema de eleições; e se
essa reforma se conseguir se ha de melhorar e fortificar muito a
acção da autoridade. Mas esse mellioramento e fortificação não
será completu, apenas poderá tocar a um terço ou quarto gráo da
unidade; porém e estudar- e bem as moHas do coração humano,
se conhecerá a verdadeira e unica tangente por onde podemos
sahir do la timoso estado em que nos acbamss collocados, e não
e proclU'e embalar a fantasia dos povos com a esperança de

que da procrastinação do cáos rena cerá a ordem, e da fraqueza
c derivará a força. Não, não é isso e nem será jámais possivel

conseguir- e emquanto não se adoptar meios que frizem verda
deiramente as causas do ma\.

Quiz-se por algum tempo dar-se certa virtude, certa força de
talisman ás denominações das autoridades e ao manancial ou
origem de uas nomeações; porém o beneficio que se conseguia,
os inconveniente-3 que se removêrão farão para assim dizer mi
cro Gopicos em seus re ultados, outro inconveniente brotárão
que vierão a equilibrar as vantagen com as desvantagens e
mesmo a inclinar a balanca em favor desta. Sub tituio-se o
juizes de paz pelos ubdeiegado, os juizes municipaes e de
orphão da eleição da camaras pelo juizes de nomeação directa
dos pre idente das provincias· a attribuição da sustentação da
pronuncia conferida ao jury ficou pertencenuo aos ubstitutos e
juizes rnunicipaes e de clireito.

Portanto a faculdade de corromper e de contar com a corrup
ção proveniente do indifferentismo e da mal entendida compai
xão bumanitaria não se dirigia mais a um tribunal collectivo;
os criminosos não tiverão mais a necessidade de e peral' que se
abrisse as essõe do jury, hoje dirigem a metralhada dos em
penhos, dos esforços e da peita pecuniaria para a unidade do
substituto municipal e de direito, onda-se com todo tento o
terreno, se o juiz ou substituto municipal que está ervindo não
é propicio ao réo espera elte occasião em que outro entre em
exercicio, e se naufraga seu primeiro bote, voga para o juiz de
direito com toda força de remos. Portanto o chamado recurso
escancarou duas portas á impunidade, se havia outr ora impu
nidade erão ao menos sem o leilão da venulidade, hoje a venalida
de se opera com todo o cyni mo, e a respeito do recurso se
tivesse admittido uma terceira porta talvez o escandalo não che
gasse a ser tão grande, a relação erveria de correctivo; por
conseguinte e a faculdade conferida ao ubstituto juizes mu
nicipas c de direitQ, e a concentração da dna jurLdicções de



orphãos e municipal em uma ó pessoa, fru 'trou o beneficio de
todas as vantaaens que se devia com raZ10 colher das sabias di 
posições da lei de 3 de Dezembro de 1841, A moralidade publica
em vez de melhorar peiorou, os crime e teal dcsenvohido es
pantosamente: toco neste objecto para mo~ LI'ar CIne· o conem. o
de uma só circum tan ia basta para innulilisar as mai bem com
binadas di po içúe no' elemento' da força c da orfranisação
administrativa, - um dent de mai' u de meno' no machini:
mo póde impedir e transtornar a regularidade do movimento
de toda a machinn.

Passarei a cOl1cretí ar minhas idéas, e direi que a fraqueza da
acção da autoridade está em parte ligada ao ystema de eleiçõe
porém a causa principal do desmantelo univer. aI provém de
querer-se que o idadãos se fanatisem pelo bem social e quefa
cão o sacrificio do interesse individual sem e lhes dar cm com
pensação senão a palma do martyrio: quatro são as compensa
ções com que ac.tualmente conta o jLÜZ de paz, subdelegado c
delegado de policia) - prej nizo de fortuna) - augmento de peri
go pessoal)- certeza de sei' censurado c calumniado, - proba
bilidade de ser perseguido com processos de respon abilidade
durante o exercicio de sua jmisdicção ou outras perseguições
reservadas para a-cender ao poder o partido decabido. Ora, o
cidadão por maior que seja o seu patriotismo começa o exerci
cio do emprego com grande dedicação para sali fazer o impul
sos do dever e senLimentos de ser pre tante ao seu paiz e aos
concidadãos do territol'io de .ua jurisdicção; porém "ai pouco
e pouco sommantlo todas as dilferentes sorte de males que
supporta) e pouco a pouco lhe chega o cansaço, indi1Ierentismo,
e por fim o tedio; p e, insta e obtem sua demissão ou tran 
fere a jurisdicçãO a pessoa menos apta para exercê-la.

Dir-se-ha que no tempo do governo absoluto tambem qua i
todos os empregos erão gratuitos, porém o exercicio da autori
dade tinha compensações de muita ünportancia e não contava
com as desvantagens da época actual, não havia o pellourinho da
imprensa, do parladorismo das línguas causticas e ociosas, a
censura se exercia tibiamente; hoje é com de enfreado e calum
nioso furor; as honras erão perpelllas e transmissiveis ao" des
cendentes, e1las Se distinguião por emblema ; a força da autori
dade era completa; o desobediente cra punido pela propria
autoridade; as honras hoje não só niío existem relativamente a
alguns empregos, ou são mais nominaes do que reaes; o~ meios
de compellir os desobedientcs e de punir os que desacatão as
autoridades estão sujeitos ao' enredos e emmaranllos de um
processo em que a autoridade) cm vez de abreviada desafronta,
supporta agalomeração de novos e mai terrivei insultos. Por
tanto não no deH'!llOS admirar rm vista ela accum111aç:io (ln
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tantas circumslancias de que a autoridade e porte libia e frourá
no cumprimento de eus deveres: tenho visto muitos subdele
gados dizerem: para que havemos formar processos e incommo
dar o po\"o com a prisão dos criminosos, se apenas chegão o
réos á viUa ão logo olto por via das senten.as proferida em
recur o por esse mesmos juizes e substitutos municipaes que
su tentárão a pronuncia, ou por alguns juizes de direito que
para ab olrição de certos malvados não duvidão dar muita im
portancia a certas virgula e formalidades da lei, e entendem que
e alvão da censura da opinião publica com a determinação de

instaurar- e novos processo ..luizes de direito que por arbitrio
c capricho se animão por via de recursos intentados dezenas de
mezes depoi da pronuncia, e estando já os réo afiançados a
absolvê-lo sob pretexto de nullidade do proce"so ou de outros
que taes fundamentos, sem se lembrarem que a lei só pre cre, e
cinco dias a contar-se da intimação OLl noticia; é certo que as
autoridades muito gostão de alargar as enchanças de suas altri
buiçães e patronato, admittindo recursos extemporaneos assim no
ci\ el como no crime, sem pesar as triste consequencias de taes
absolvicõe I

Se os réo 1110 rompem POl' essas duas malhas r0mpem as
fracas paredes das cadêas que lhes servem de prisão, e isto por
que? Porque os carcereiros não são bem pagos, porque n50
existem cadêas bem construidas, porque não existe uma guarda
municipal para guardar a me ma caM'as, e para diligenciar a
pri 50 âos criminosos; a reunião de -força paizaua para verificar
a pr1. ão de criminosos é precedida de um avi o qua i empre
fallivel, e a falta de uma força permanente é o que muito concorre
tambem para de animar a::. autoridade no cumprimento de eus
deveres. .

Portanto o unico meio de fazer ces ar o torpor e inilifferenti 
mo das autoridades con iste em dar-lhes ordenado" que com
pensem ou diminuão os prejnizos que sofIrcm em sua fortuna
por motivo do exercicio do encargo publicos, é pôr á di posi
ção das autoridades uma força permanente com que po são con
tar m toda as occurrencias de preci ão ; mas para isso é pre
ciso que os municipio accumulem rendas suilleientes para pagar
a todos seus empregados.

Sempre que o cumprimento do dever se allia com a percepção
de interesses reaes, se 1óde contar com maior actividade e des
envolvimento da intelligellcia no exercício do emprego.

Não se deve portanto considerar a autoridade publica bem
montada senão quando todos o empregados rôrem sufficiente
mente pagos, e que a prestação dos serviços gratuitos só e
re erve aos cidadãos para circumstancia eventuaes ou excepcio
nae,. Um municipio para c dizer completamente montado cm

35
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'cu pessoal dererú ter o' ~cgnjnles empr gados com o' ordena
do que pas amos a mencionar:
Um juiz de orphãos com o ordenado de. .
Juiz municipal accumulando a funccãe ue delegado
.'ubdelegacIo de cada di tricLo .
.Tnize de paz, .
Kcri"ão de paz e da subdnlegacia.
.de Lre de primeiras letras .
CapeUães em cada di tri to. .
Cal' ereiro da cadda da villa em que houver mais

de vinte pre o . ..
Praca de forra municipal de 20 a 30
Aula de ensino secundario, e outra de pezas do

pessoal e ma terial .
Um promotor do crime accumulando as funcções

de promotor de capellas e residuo' e de curador
dos orp11ãos. . 1:500$000
Portanto cada municipio deverá despender com o pes'l)al de

30 a 50:000$; o juiz municipal, de orphãos e o promotor pu..! lico
deveráã ser bachareis, e ac umularem as funcções de me tres ele
sciencias l'acionaes e jurídicas durante a estada na viUa, e rege
l'áõ duas aulas am cada uma das quaes entreteráõ o espaço de
1re' quarto de bora: e o promotor publico deveria er tolhido
do exercicio da advocacia para se não tornar su p iLo no cum
primento de sua funcções como fiscalisador da conul1cta do'
empregados publicas: um só promotor de comar a não poderá
jámais atisfazer as necessidade incumbidas com oSI ecialidade a
tal funccionario.

Ora a acclilllulação de en ino conferida aos magistrado (com
a percepção de uma gratificação) e mesmo devia er i ITua1mente
.imposta aos jtÚleS de direito, não é uma utopia irrealisavel, ne
nhuns inconveniente tl'aria na pratica, e sim muitas vantagen
em relação á população em relação ao proprios magiSIl'ado ;
estes ensinando adquiririão mais ystcma e facilidade de enun
ciacão, e quando subissem os degráos da escala do magisterio ou
a qualquer outro degráo do regímen social} não passarião por uma
nova aprendizagem; é preciso advertir que o magistrado que vai
permanecer em 11ma pequena povoação entorpece o desenvolvi
inento de suas idcas por faUa (le discu são, por falta ele um exci
tante que o instigue ao estuuo, esse ex.citante encontraria elle nas
materias que escolhesse para leccionar, e assim d'entre os ma
gistrados cJisseminados pelo vasto territorio do imperio se for
marião grandes homens le Ictl'as e mestres de eloqllencia, Na
academia de'. Paulo conheci mais de um lente que cm s u tiro
cínio rão não só mediocres amo me 'mo merecião a péclIa ele
p s imo., e depois se lornárão optimo lente 11 la onlimnção
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do exercício do ensino. Portanto concorreria a obriQ"acão de en-
inar para a in trucção do magistrados e para o aperfeiçoamento

pratico da magistratura, por 01' e~se ::lperfeiroamento ::ld tricta
mente ligado ii sciencia ou th oria do direito r::lciol1::ll e do po
sitiro.

Em rel::lr.iio ~s povoaçiies, seniria isto ele uma granele com
pen ação aos novo "::lcriftcios das contribuições impostas para
occorrer ii despezas municip::les. Além disso, devem os legisla
(lores se compenetrar de que a ciriLisação do Brazil se não aqui
lata pela:; gmndo po,oações cm que ::lbundão os homens de
Jetr::ls, dos quaes a luzes se difundem m::li ou menos como em
circulo que comprellende e dá um ,erniz de instrucç,ão e de ci\'i
lisação á mas a da população; cs as grande poroaçücs tomadas
collectivamente não formão um quinto da popubção brazileira, e
disto resulta que o imperio do Brazil re'ente-se m:üs ou meno
dos habitos ferozes e selraLicos.

Ora o regimen representativo depende p;)ra seu apel'reir"oamen
to pratico e exercicio de suas in tituições ele <lecnpla somma de
homens mais ou menos in truido ]1ara o desempenho dos em
pregos publicos. e os vereadores das camaras muni ipaes. se o
delegado ubdelegado juizes de paz sub tituto municipaes,
collectore. das renda e outros funccionarios tivessem mai ins
trucção, a lei serião melbor executadas, as rendas publica
mais bem fi calisadas e arrecadadas; em11m, a ordem moral,
publica e religiosa se desen,olveria e auglllentaria os pais dota
do de mediana fortuna manelal'ião seu filhos para e. es colle
~'io ou Jycêo municipae., e uelles amllirião para as academias
jovens ele talentos conhec.idos e não e sa monlueirn de meelio-
Tidade que amuem ús academias, pari oque os pais dos jo\'ens
não tem meíos de conhecer e verificar se elles são ou não verua
deiramente talentosos, passando as im muito pelo de ~o to de
ga tal' centenas de mil ri'is e verem uel10is .eus fLIho forpdo'
'ê1 abandonar a carreira Jitteraria ou a onclui-la mediante a tu
telJa elo 1atronato, e depoi que entrão na carreira publica faze
rem pessima figura e .er m c1 slumbrado por foli nlario de ti
tuido até elo rudimentos ela latinidade!

Examine-se com attenção n e cala elo aelrogad " pro\'i iona
do e solicitadores elos auditorios, e e conhecerá que entre a
grande chusma TIlU11erica apenas se encontra um ou outro (rele
tem conhecimentos ela liTlO'l1:llatina e elo rrancez, c npezar di:, o
-se· eleve confessar que, dest itllidos do occorro das sciencias ra
cionaes e do 'aeljutorio elas linguas vi\'a e mortas, comtudo aju
dado dos talento natnrae e da applicação ú leitura do' exposi
tores fazem prorrres o na advocacia e no conh cimento pratico
e lheoretico das leis.

:\lnitos jo\'el1 que na villa e empregão no eDml11el'cio e em·
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outras prou ões frequentarião a aulas sem er pre'iso aban
donar sua occupaç,õe ordinarias mais que algumas horas por
dia'; para frequentação das aulas se deveria di pensar o conhe
cimento das lioO"uas para se tornarem accessiveis ao maior nu
mero po sivel, attenta a irregularida le da aulas e a di pensaCão
dos p1'eparatorio ' os frequentadores repetindo as me ma ma
terias um, dous e tres annos atlquiril'íãO conhecimentos sufficien
tes para se tomarem mai prestante á sociedade na arte.. na
agricultura, no ommcrcio, no exercício do emprego public.o',
cmfim em todo e qualquer ramo da vida humana e ela social,
pOr(Il1e o homem que tem ua razão desenvolvida pódc fazer pro
gressos em tudo aqllillo a que se applicarJ e conhecer a razões
e leis ph)'sicas e morae (]ue pre idem a toda a cou as e
objectos.

Em todo os mun.icipios appar cerião notabilidades, e o Brazil
dentro em' poucos annos figuraria na ciencias a par das naçõe
civilisadas da Europa. A Franr,a se consegujo galgar a gl ria de
ser a mais instruída das naçiies, 'e se a AllemanllU tem conse
guido i lentíco explendor, foi alargando as enchanças da faculdade
ele ens:nar conceJida a qualquer particular) e de conferir o gráo
de loutor ou bacharel aos que se habilitavão em certos ramos
i 01ac10s das sciencias; n.ingnem saue das academias com profun
(los conhecimento das materias scieotiucas que neDas se ensi
não, apenas o e tl1dante adquire os principios geraes e methodo
de systemalisar e annunciar suas idéas e o llabito de estudar,
pori8so alguns que não fizerão brilhante carreira vem a se avan
tajar a outros que brill1árão mais durante a frequencia dos es
tudos.

Entretanto no Brazil não se tem feilo grandes esforços para
desenvolver e ampliar a e pllera dos conhecimentos scienLilico ,
e não poucas vezes se deprebende das di cussões entre os cor
pos soberanos do Estado certo pavor relativo á dUTusão das
sciencias, mas os que se mostrão possuído d'csse m3uo sefizes
sem um re!1ectido ex.ame das causas de uas palpllações conhece
rião que este medo, este terror panico lhes provém do interesse
proprio, isto é, do temor de serem deslumbrados por talento mais
culminantes. Diz o dictado que, - lobo não mata lobo; - po
rém é certo que os lobos não go tão do concurso de outros lobos
CIuando as presas não chegão para farLar a todos. Ora, os em
pregos ou candidaturas parlamentares formão esse pe adello que
impelle a muitos êlOS desejos assemelhados ao exerciDio de Tar
CIuiIúo que abatia as cabeças das papoulas elevadas; se não fazem
o mesmo contentão-se de impedir e oppôr obstaculos a que as
papoula pecIuenas não cheguem e sobrepassem as caberas da
(JunHe que se con iderão em elevada posição.

;\enlnlIlla na~TIo deve a respeito da matcria dos imposLos dei-
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xar de abracar simnltaneamef.lte os dons sy ternas: o y tema
indirecto ou dos imposto olJre:J propriedade 1em a desranta
gem de ofIerecer na pratica difficuldades e complicações, de ma
neira que muitos do contribuintes pagão mais do flue devem, ou
tros llieno e alguns nada; ha empre na imposirãO e cobran
ça grande inju tira. Enlretanto o manancial da riqueza é o
trabalho industrioso e e e trabalho tem mais ou menos I a
ralello e proporção com o numero de individuos de que se
compõe a ociedade: impo.ndo-se urna contribuição capital a
cada indi\ric1uo em gl""o aquila1ado a sua força, intelligen
cia e activitlade se altende para com todos os principios da
equidade e da justiç,a, e todos o babitantes do Imperio virão a
concorrer com sua quota para as vantagens que provém a todos
a saciado, e.ndo que actualmente muitos não supportão onus
algum a9 menos directo, c os inclirecto se achão muito mal re
partido.

Nem se djga que o tributos que se indica exeitaráõ o clamor
das povoações, porque por via das novas imposições cessará
a nece . idade de se estarem todos os :ll1nOS a multiplicar e a
alterar tributo, e ser;" isto já por si me mo um melhoramento
na sorte do povo brazileiro. Accresce, como já o di se, que o
tributos não são e magadore enão cm razão de ua di tribui
rão - o coração nada perde do sangue que reparte pelas véas
porque elle torna a repercutir ao seu centro; mas se uma das
vêas e abre, por pouco sangue que sahe logo sente o coração a
falta de sé que a rêa .angroll. Creio ter lido em Gorane que a
ilesia pertencêra a differente E tados que lhe impuzerão pe

quenos tributo para não alienar a vontade le seu habitante ;
mas esses tributo erão retirado e a prosperidade da provincia
definhava progressivamente' e que passando depois a pertencer
á Pru sia os tributo farão triplicados, e apezar di so a provincia
prosperou, por serem todos os triJmtos eon umidos com a
guarnições que farão postada em eu territorio. Outrotanto
acontecerá com os municipios do Brazil; a vantagen que se
proporciom1rem a seus habitantes compensaráõ exuberantemente
o onus da contribuições, principalmente se adoptar-se o syste
ma ele só se despender parle ou a totalidade dos juros e de capi
tali ar-se o principal da renda annualmente arrecadada: no de
curso de 10 anno o juros serão elevados a dous ou tre tanto.
ela sornrna arrecadada annualmente, e a im progredindo nos
acharemos na posição daquelles que sabem pa 'sal' a DOI' de seus
annos com priYa ,ões para em sua velhice gozarem de todas as
commodidades ela vida; cada pai de família terá di:mle de sua
alma pre ente o quadro do patrimonio publico que lega a eu~ fi
lhos e mais de endentes de a remoti ima 6poca.

As narãe vivem umas mais que as outra a vill;} do" prodigos,
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de prodigos de difTerente gráo~, umas o'aslão mais tIo que al'
recncHio hypothecando as rendas do eu'porvir; outras di pen
dem ao par da receita, e finalmente outras fazem accumulações
em moeda ou em pro[1rios nacionaes, i to é em obras publica
e melhoramentos mnteriaes; com bom tento procederemo. nó
e adoptarmo a prn.tica de accumularcapitacs qu ch guem para

satisfazer primeiro ns despezas de um bom pessoal, porque <.le
baixo de uma boa e zelosa admini traçfto todo o~ elementos da
pro peridade material se de envolvel'áü espontanenmente, e no
municiI ios se irão accumulando capitaes para occorrer no futuro
ao engrandecimento mnlerial, e poderá cada municipio con truir
estrada. de ferro, clesohstnür o rio navegaveis etc. etc.

e o fazendeiro quando gas ta na construcç.ão de clliílcio-, de
mn hinas e taipadéls dezena' de contos, que enthesourára ou quc
herdára de seus ascendentcs não e julga empobrecido, porém
mai enric[llCcido, porque calcula o rranho' que tem de tirar das
despezas e do avanço feitos, o mesmo calculo fará elle toda
a mais população dos municipios em relação ú novas contribui
ções; dirão elle , goznremos de mai seO'urança pessoal e de pro
priedaele, eremo aliviados da prestação <.le ,"exatorio erviço
para verificar a prisão dos criminosos e con erva-lo em boa
guarda, teremos mestres para nossos ülhos sQm nvultada c1espe
za e sem a penalirlade de os mandar a lugare remotos, teremos
capellães gratLlito , gozaremos de boas e tTar1a , etc. etc. Toda
essas vantagen accumuladas estarITo ao alcance ele todo ; e o
mais abastado fazendeiro n~1O poderia gozar da decima parte
dellas ainda que gastas e em cada anno qnarenta yeze dobrada
quantia da omma com que houver ele contribuir para as despe
zas do municipio; em relação aos paizes estrangeiros offerecere
mos o quadro de uma nação que entbesoura todo os anno uma
somma pelo menos igualá metade de suas rendas, porque a
SODll1laS arrecadada no mnnicipios dever~l por sem duvida
equivaler ii metade da renda total, e quando assim não seja den
tro cm dez annos, a diITerença que houver de menos ser~l preen
cbida pela subvenção dos juros adcUccíonaes, e no decur o de
cincOeJ;lla ou cem annos, a renda dos municipios com os juros
arlcliccionaes excec1erflõ a rend~ geral e á provincial, isto é, a
tomar- e o municipio coI lectivamente.

Ora, para tranquillidade publica do Imperio muilo convem CJlle
a províncias se muHipliquem, porque de Slla multipiicaç.ão re
sulta o principal elemento ele ordem em relação ao intedor, j to
é em relação á totalidade do tenitorio que abrange ada uma
da proYincías; porque endo a província muito ex.ten a os re
cm os ao governo, e a providencias qne este se rlelibera a dar
som'em tanta moro idade, experimentão tanLas din1culdade , CJuc
qua i sempr a dÚ'e do beneficio r :l111ant da pl'oviden ia fica
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abaixo da 'omma <lo acrificio; além de que a dura_ão do mi
croscopico beneficio etorna quasi emprc de pequena duração, por
i so que os perturbadore da tranqtúlidade publica e tudão, imen
tão e põem em pratica noyo::. meio de contrariar e nuIliflcar a ac
ção do governo e das autol'iUade locaes. Eis portanto chegada a
necessidade <le novas reclamaçõe , de novo concurso ao governo;
o qual por seu tumo duvidan<lo da neces idade das reclamações,
J)rcci a pôr em jogo a lan.adeira das informações, e quando se
suppõe sufficientemente esclarecido, c presta a providencias re
clamadas já o mal que e propunha a evitar se aclla con umado,
ou delle tem a sociedade exaurido uma grande dóse; ma quando
as proridencias do governo ão prestada , como por exemplo :J.
de se enviar um destacamento para di tancia de cem, cento e
cincoenta legua , e e e destacamento chega ao lugar, que de
acrificio pecuniarios e inuteis não tem eUe importa<lo ao co

fres pLlblicos durante a viagem: chegado que eja ao lugar os
pertobadore da ordem compor'tão-sc como aucrrilheiro ames
trados, põem-se logo em debandada, calculão o tempo que a força
jJoder~1 perm:mecer no lugar, e apenas ella se retira ei-los de
novo congregados, e mais animados da êde de vingança, de sor
te que as autoridades lowe se tornão bem desculpa"eis pelo
afrouxamento que mostrão na repres ão dos crimes e na per e
O'uição do' rimino o , por lue as autoridades collocadas a uma
grande di tancia da séde do goremo e con iderão isolada e
em o apoio de uma e1Ticaz tutella; se isto acontece em relacão

as providencia que demandão concurso da força militar, não e
<lá tambem menor inconv niente a respeito dos objecto que ó
demandão providencias, ou clarecimentos papellativos' quando
chega o tal'Clonbo esclarel;imento 'do governo, já a fertil chicana
do' malfeitores e de seu patrões tem inventado novos meios,
nova subtileza, para a respeito do me mo objecto e tornar de
novo preci o dar-se ao recurso moroso de implorar a decisão ou
e clarecimento do goremo, e os pre identes das proYincia que
deverião cm muitos negocio re olverem em proml to por serem
de mera interpretação e e clarecimento para e livrarem de tão
frequentes abalroamentos, e poupar- e ao tTabalbo da resolu
Gão prompta; dão-se ao ex.pediente de pedir in1formaçães, expe-,
diente este flue vem a ser o m smo que nada expedir, sendo
que as informações muitas vezes não são nece sarias, porque a
partes, ou autoridades quando recorrem ao governo já tem a
ljautella de fazerem a exposição de suas petições ou reclamações
bem documentadas; porém não obstante isto, os presidente pre
ferem o expediente lo - informe tat, on lctt CWl07'idltclc, - ,:olta
a informação não apparece a decisão elo governo, ou Ó é pre 
tada elepoi de dezenas de meze e quai seml1re lwga em occa
sião cm flue já Hão presta ntil'idadc alQ'uma,
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Portanto ha extrema necessidade ele ([Ue a proüncias sejão
de extensão pequena para que a acção do governo e torne lTI
caz e prompta, e po são os pre ielente da provincia vencer o
trabalho que é impo ivel quando a provin ias lio muito gran
de~ pela exçessira e multiplicada accumulação elo expediente.

Ora, si e augment.a muito a~ c1espezas com o pe soaI o mate
rial da subdivi ào do Imperio 111 muit:ls prorincias, tambem
esses sacrificios se deve notar que são compen aelos e repara
dos pelo grande augmento que resulla de se JJscalisar e melhor
arrecadar a renda publica., e pelos melhoramentos moraes e
materiaes, que accarretão os habitante comprehendidos no ter
ritorio talhado para as nora provincias que se bou,ferem de
criar; e portanto os habitantes jJoderáõ con orrer com algum
augmento de ~acrjfjcios pecuniarios, por isso que poupão outros
sacrificios e dispendios de demandar recursos a grande distancia.
Se o no so coração não fosse colloc<.1do no centro do corpo, não
repartiria tão adequada e promptamente o sangue pelas vêa da
extremidades 110s membros do mesmo corpo, nem destes re
flectiria com tanta presteza o sangue ao eu centro.

Accresce que as ligas· que prenl1em as grandes provincias ao
Imperio se devem considerar fracas, e mais susceptíveis de re
bentar, porque a força centrifuga e opera em maior e cala, e
com muito maior eficacia que na província pequenas, os cida
dãos que pertencem a uma provincia grande soIIrem mais ou
menos afrouxamento em seus sentimentos de nacionalismo; por
que em contra-peso estão 03 pronunciados sentimentos de bair
rismo ou provincialismo, quando a província é grande e impor
tante; o espirito anarchico, o espirito separatista se infiltra, se
desenvolve inapercebidamente, e, digamos assim, a despeito da
intelligencia e da vontade de cada um dos proprios individuos
de que se compõem a provincia. E'!t fj1te T'cconheço em mim senti
mcntos de nacionalismo 1nHito PTO'IW1wúulo, e que igo o sy tema
ela cen/.mlisação, como o l1wis aclerj1wdo pam 1I1antc1' Ct {oTça ne
ccsSa1'ic~ 1utS 1'clações inteTnas, a {oTça e p1'Cstl:rJio nas 1'claçõcs cx
ternas,. comtudo 1'Cconheço c confcsso fjuc não dcixo elc nutTiT bas
tcmtc dósc dc sentime·nt.os quc tcndem directct c indiTectamente Ct
a{TonXa1' os sentil1wnlos do nacionah:Smo; qU[l1lClo cncetTO SObTC a,
S01'tC da provincia dc Mi1ws não poso o deiXa?' .dc jJ1"OrompC?' na ex
clamação segtânte: esta ti Cl, Irlunda do Bmzil, qU'into da popu
lação bl'C~zilcim, ainda não 11WTeCC~t do gOt'e1"1W scr detada com
1tma aca.de1nút, com tt11Ut 1"cla.ção e com o C01Wl,{,1"Se de cont,igcntes
pam obms publicas, que 1'cZcüi'vamcnte Ct ot/,tms lJToviJncias são
dcsl1"ibuidas Ct mão Zcwga, ctlJeZa1" dc comparl-ilha1'cln os bencficios
topogm-l'hicos OM gcographicos elas posições cm quc estão collocar
elas; todo succo das nOssas 1'iquczas vai te?' as jJ1'ovi1tcias confinan
tes c principalmente (IS do Rio; lil'(I-. (' o lcite cm llhllas Jl((1'(( se
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(armar o q1wijo na caJ)ilal) e depois se vê todos os dias os habilctn
tes do Rio, apezar de 1'eplectos da g01'd!t?'osa c s!tcculentet massa,
fazerem ainda assim reclamações de (amintos na pel'cepção dos
fav01'p,8 distribuidos, e dizerem que tendo a c{Lpital temlos e quantos
de 1'enda, não se faz talou tal obm dr.; luxo) e ?lÜO c C0l1COl'1'e
com sonunas s1tfficientes para eG8 dl'rJias de thectt1'OS, etc.} etc.

Ora, o engrandecimento das outra' provincias produz uma espe
'ia de inveja e de re sentimento; essa ineveja ou re entimenlo é

mai efficaz nos cidadão que pertencem a uma granclc provincia,
que nos habitantes das pequena ; portanto attel).dendo ao elemen
to de ordem e de cohesão nacional, julgo de cx.trema necessidade
a 'subdivisão da provincias, de sorte que sejão elevadas ao nume
ro de 40 ou mesmo de 60. Sc eu consulto o sentimentos de meu
coração sinto uma repugnancia indisivel no retalhamento da pro
vincia de iUina ' , porém se compulso os sentimento de minha in
t lIigencia, eu con idero ser de muita nece idade, e a dividir
em tres ou quatro província ; e a mesma operação se deve fazer
com qua i todas as provincias do Imperio para se extinguir ou
diminuir o sentimentos de bairrismo; tem dito muitos Pernam
bucêlnos por veze~, faliando de sua província: eUa é o leão d01'
mente; tremei quando elle accol'dar. Dirão aca o i ~o e a pro
vincia de Pernambuco fôr dividida em tre '! Por ccrto que não.

O prejecto que 01Tereço tende a colIocar cada municipio com
quasi todos aquelies rccursos de que actualmente gozão as
capitaes das provincias; tendc a collocar a cada um dos districto
e dos municipio em uma posição, que no de urso talvez de
menos duas dezenas de annos e torne melhor e mai yantajosa
que a das villas em suas circum tan 'ias actuae, c por e te
systema de adoptar-se aos di trictos e municipio com tocloS
os meios de occorrer ás nece idade do seu pes oal e material
se facilitará a multiplicação das provincias por modo tal quc
nenhuma venha a ter para o futuro um diameLro maior de ciu
coenta a cem leguas. Logo que as província se mulLipli
carem, que os municipios e districtos forem dotado dos meio
de occorrer por si mesmo as suas nece sidades desapparecerá o
o antagonismo bairrista; o antagonismo (permltta- c-me a
expressão) de nacionalidades provincianas que ser[( sub tituido
por esse sentimento de patriotismo; por e e orgulho nacional
que fará do Brazil uma nação re peitavel por 'ua virtude, e
respeitada das outras nações por sua força e peJa liga e união
de seus concidadãos. Em carla districto, em cada municipio,
em cada província em vez do ferrenho e degradante antago
nismo bairrista, apparecerá sim em substituição desse senti
mento, um outro sentimento inteiramente nobl'e e.imminente
mente creador; esse sentbnento 'erá o da emulação que tem
feito a naçrio Americana Ingl.eza dar passo' tão alTigantados na

3ü
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prosperidade malerial e moral, I mai que o delJa será guro
e bem alicersado o nosso provir de engrandecimento; porque
então gozaremos simultaneamente de todas as nntagen~ do
systema, diaamo , assim republicano como lodas a nntagen
do governo monarchico que se tornará lanto mais fortalecido
quanto se tornar menos necessario intervir com ua acção bene
fica ou repressiva nas localidad s; toda a acç.ão do governo será
encaminhada para medidas gerae e para o cuidados da no as
relacões externa .

Cómo di e, appar<lcerá o sentimento de emulação, e por es e
sentimento de emulacão as autoridades e o cidadãos de cada
uma das localidades fárão todos os esforço para adoptarem os
])on exemplos de seus vizinho para evitar os perniciosos, para
fazer por todos o meios de envolver a prosperidade local; alivI'O
de ouro e tará aberto para todas as autoridades e cidadão ins
creverem nelle seus nomes com o conting'ente de gloria propor
cional á fort1]oa, aos talentos e ils virtudes de cada cidadão.

Entretanto como o projecto que onereço não está convertido
em lei,. e ta1\ ez mesmo nâo mereça acolllimento dos soberanos
poderes do Estado, pela ircum tancia de partir da intelligencia
de um cego moribundo, sem apre tigio da fortuna, sem e se
prestigio que a politica, a camarilhas e os chtb tantas veze
emprestão e barateão a certas pe soas só notaveis pelos seus sen
timentos de egoismo e de servilismo; comtuclo, apezar' de reco
J1becer que me falta o prestigio da fortuna e da po ição social
pori o me não fica na fantasia a esperança orgulhosa de que
imprimirei a clirecr,ão na roda; mas quem sabe e para o futuro
minbas idéa erão aproveita ,reis? Se a emente lançada sobre a
terra e guardada pelos cuidados da impr~nsa venha algum dia a
germinar? Portanto, sem o orgplho ela mosca doix mo..no conio
elIa pairados na roda arrebatar de seu movimento ,porque cada
gôta d'agua tem no oceano o pc o e o valor da sua quantidade
mínima; seja-me ao menos permittic10 em relação á pr.ovincia de
~tinas acompanhar o moyimento que se nota para se dividi-la, e
por meu turno digo que. muito convém que a provjncia de Minas
s ja dividida em tres.

Uma a que e dê a c1enominaçã.o de Minas do Sul, tendo por
capital Campanha ou Tres Ponta , e melhor >:eria que a capital
que se houve se de lhe designar fos o provisoria, pOfCJ1.1e máo
systema é o de aproveitar villas eelificadas pelo systema antigo, e
portanto para ·se estabelecer uma capital adequada e com as con
"enieneia topograplJicas, ba 'Laria se desapropriar duas legua
em quadro no Pontal, i to Ó, no lugar em que o Sapucahy faz
barra com o Rio Grande, e delinear-se a planta da capital e con
cederem-se os terrenos por aforamento reformavel de vinte em
"inte :1nllOS O, precn do mesmo aforamento c·om maL <20 °1 sobre
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o 'lalor da primeira taxa) concorrerião immediatamente muito
cidadão a eclificarem ca as, e só o governo teria a despender
com os proprios indispen avei , e dos aforamentos perceberia
renda para o correr á despezas das' novas obra e talvez á
amortização dos avanços de capital empregado, e assim se ficaria
tendo uma capital entre dous rios navegaveis e piscosos, e quasi
central, e se houver de assignar para ilmbito da provincia, como
julgo dever ser, os terrHorio da comarca do Sapucahy, Rio
"Verde, Rio Grande, annexando-se-Ihe os termos de Oliveira e
Lavras' assim a nova provinda comprehenderia uma popularão
pouco mai ou menos ele 350 a 400,000 habitante .

Aoutra provincia deíl~ra ser formada ao oeste de Minas, tendo
por capital Patrocinio ou Bagagem, comprehendendo os territo
rios do Paraná e Paracatú e parte de LerriLorios d smembrados
de lioyaz e Bahia.

A provincia de i\Iina precisa ser diviuida só por considerações
al1ministraüvas e não propriamente por considerações politicas,
isto é~ pelo receio de que possa vir a tentar uma separação; ella
ha de ser por toda a continuação dos eculos satelite do Ria de
,laneiro' mas as provincias de S. Pedro do Sul, Pernambuco,
J3ahia, PariÍ e me mo ontra convem 'er diviclidas, não só por
con iderações administrativa como pelas con 'iderações politica
de que tenbo faltado; e a prol"incia do Sul já- estLve:>se dil'idida
m tres no anno de '1835, não e daria neHa a guerra civil ql.le

tantos milhãe Cll tárão aos cofres publico , e o mesmo se pMe
clizer da guerra ultima que teve lugar em Pernambuco, etc., etc.

Tratemos de concluir a já longa expo 'i(:ão do projecto que
oIrereço~ o qua-l envolve uma especie de instituiGão banCal nos
muuicipios sem ser preciso o dispendio de casa e guarnição para
defender o thesouro bancal; além di so os fondo do municíplo
ficão cünstituidos em morgadias perpetuas, dos quaes Ó é licito
fazer applicação para a despezas elos juros.

Entretanto como di se, que sem haver permanentemente no
municipio uma força militar para o diver os fin' poHciaes e
de, endo isto acarretar um grande ~lUgmento da for a publica
que em certas condições e crises p' de- e tornar p rigo a, dir i
que o perigo da de morali ação da força miHtar pro\"ém "mpre
da ocio idade, e para se remelliar a um tal inconveniente deve
dão toda as pra.as ser m obrigada a se entreterem em traba
lhos da indu tria manufactureira. ou na agricultura, e para i ,o
os qi.larteis elev rião ter terrenos apropriados, nunca me110re de
cem braças quadradas, para se estabelecerem grandes quintas
que servirião de abastecer a praça, e de evitar o male ela
ocio idade.

Tenho concluido e e pera releyan ia para os erros in('ado~ no
pre ente hOS(1U jo e no segn}ntc proj to:
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Artigo 'l.O O, cidadãos e habitantes do lmperio do Brazíl,
seTão obrigados a prestar uma contribl,lição directa para as des
pezas do municipios e dos districtos em que residirem.

Art. 2.° A população dos mlmicipio em geral, e de cada dis
tricto em particular, será lotada em tres classes, segundo o'
maior on menor rendimento que cada inâividuo perceber por
seu trabalho on agencia.

§ '1.0 O.' da primeira classe pagaráõ 4 annuaes; o da
segunda pagaráã 28; e o da terceira 18.

§ 2.° As mulheres pagaráõ metade das quantias acima, con
forme a ordem ela respectiva classificação.
- § 3. 0 No municipio neutro e nos màis vizinhos do liUOI'al,
sendo popnlosos e ricos, pagaráõ a contribuição dobrada.

Art. 3.° Raver;'l em cada municipio uma conectaria especial
para cobrança de te tributos, e agentes da collectorias em
cada di iriclo.

Art. ;'.. 0 O collectores e mai empregados que hoUY~rem de
ser nomeados para execução da presente lei, serão propostos
pelo directoria ll)1.micipal e interinamente poderáõ entrar em
exercicio de seus mprego até dellnitiv2. escolha e approração
do pre idente da provincia ou do juiz de direito ou nmnicipal,
em quem o presidente delegar eus porlere, relativamente á
nomeação definiLiva e destitrlÍção no caso de ser requerida pelo
empregado ou proposta pelo directoria.

Art. 5.° e houver muitos pretendentes ao empregos, o direc
toria proporá tres dos mais habilitado, para dentre elIes ser
determinada a escolba,

Art. 6.° As fianças e mais habilitações dos empregados no
meados em virtude da presente lei ou de seus regulamentos c
adclitamentos, serão proce sadas e decididas definitivamente pelo
con elho directoria.

Art. 7.° A collecta de cada di tricto constituirá um fundo pri
vativo para. as despezas do respectivo districto, com a deducção
das clespezas da exacção e de uma quinta parte do liquido em
bepeficio do município.

Art. 8.° O dinheiro collectado será posto a premio a 6 por °/.
em mão de pe' oa que offereça maior garantia em abastança de
ben , ele. probidade e de fiadores, e 'sa pessoa que receber o di
nheiro preencherá as funt.:ções de thesoureiro, e se obrigará não
só aos premios simples, como ao compo tos, que serão conta
dos de anno' em anno.

Ad. Q. ° O que fór admitLido como thesoureiro se obrigará LI
recel)er cQnsecutivamente a collecta de cinco annos.

§ 1.0 Se [ór eonveniente' se augmentaráõ o numero de the ou
reiros em l:azão de um por a(la inca annos.·

§ 2,0 E clepoi que o capital collecLado fôr elel'ado 3 ímportan-



te CJ.uantia, poderáõ 'er mulllplicado na razão <le mal um por
cada districto.

ArL. 10. Os thesoureiros serão simultaneamente pagador dos
empregado e da despeza a cargo directo do rendimento dos
capitaes que lhes fôrem confiados.

Art.. 1'1. Dos pagamento~ que fizerem ao. empregados de seus
ordenados ou gra titicaçõe dec!uziráõ 2 por or, se o pagamento
fôr reali'3do dentro de tre dia:; (la apre entação da ordem' e e
exceder de quinze dias o pagador será obrigado a dar a sua
custa ao empregado de Ga '12 pai' or, na razão do maior ou
menor tempo da mor.atoria, além de ficar ujeito a outras penas
analogas a culpabilidade que se verificar.

Dos destinos que se dCt, da.r aos capilaes e 'l'Cndimcnlos prove
nientes das conl1'ibuiçõcs '17UL1ÚCllJ[(es.

Art. '12. Os capitaes conectados erào accumulados em fundos
perp tuas dos qmes não será permittido ele falcar quantia algu
ma por' mais pre. anle que seja a necessidade ou utilidade pu
blica.

Art. '13. O rendimento do' capitae competente. aos di tric
to terão applicação: '1 ° para prever os di trictos com escolas
ue ensino primaria' 20 de capellães para admini tração dos
Sacramento ; 30, para e dar ordenados aos subdelegados, jui
zes de paz e seus escrivãe ; 4", pará factura de pontes, abertu
ra de novas estradas, CaD ervação e melboramento das existentes
o'u das que e vierem a formar; L)O, para todos os melhoramen
tos morae ou materjaes de c,ada di tricto.

Art. '14. O rendimento municipaes além de applicaçõe' iden
ticas á' do arligo antecedente serão destinados ao pagamento de
ordenados ao juiz municip31 jlUZ de orphãos delegado, promotor
publico, aos ügarios das freguezia , e a manter uma força mili
tar ele vinte ou mais praças, além le outros empregos ou despe
zas que devão ficar ao prinltivo encargo, de seus rendimentos.

Art. 15. As con ignaçõe do renilimento 'e farão de modo que
todos os anDaS fique uma obra da metade para ser incorporada
aos fundos capitaes.

Art. 16. Cada di tricto só terá direito ao beneficio proporcio
nal aos fundos de uas contribuições depoi de deduzida as ele 
pezas, e o cJlünto do liquido em beneficio municipaL
. Art. 17. Em, cad.a di. trict.o se formará um conselho director
para deliberar sobre a applicação e administração do rendimen
to que sobrar da de peza prefixada.

Art. '18. Haverá um conselho municipal de admini lra ão, para
o qual os interessados poderáõ r correr das eleci õ dos con c
lhos do districlo, em qualr!ucr mat fia de ua compelencia;
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do con 'ellJO municipal haverá recur o para o grande conselho
administrativo, que e reunirá todo o anno em fO"J'ma de jury
e debnixo da presidencia do juiz de direito, para decidir íl CJ:)Il
te tar,ões em ult..i.ma instancia.

Art, '19. Este jury se formará de tre membro depu tados por
cada districto, e suas decisões serão dadas por maioria absolu
ta de votos dos membros pre ente.

Art. 20. E te jury quando e tiver de reunir principiará seus
trabalhos em seguida ao fim das e õe do jury criminal. Porém
se a necessidade rõr importante será convocada extraordinaria, e
tanto nas convocaçõe ordinarias como extrnordinarias será pre
sidido, em falta do juiz de direito, pelo juiz municipal.

Art. 2'1. Na propor ão que os rendimentos municipaes e dis
trictuaes se fórem augmentando, se desbonerará o cidadão da
obrigàção de exercer empregos ou prestar serviço gratuitos:
todo os empreo'os e serviços deveráõ er recompen ado , prin
cipalmente os de administra.ão judicial e policial.

Art. 22. Para augmento dos capitaes e dos rendimentos acima
mencionados se decapitará a quinta parte da renda geral e da
provincial collecLada nos muni ipios, com o onu de que no fim
de dez annos todos os empregado publicas da comarcas,
municipios, freguezias e districtos, serão pagos pelas respectivas
rendas locaes.

Art. 23. Os empreO"ados publicas para verem o pagamentos
de seus ordenados e gratificações fi~as ou eventnaes, não preci
saráõ de ordens do governo; porém suas habilitaçõ.es serão pro
cessada e determinadas pelo directoria municipal, em confor
midade dos regulamentos que o governo organisar para boa exe-
cução da presente lei. .

Art. 24: Das heranças, Jegados, e doações io titnidas por tes
tamento ou escriptura publiCa e deduzirá, além dos direito
existentes, a decima em favor do districto ou municipio em que
era domiciliaria e instituidor.

A esta contribuição ficão sujeitos os p['oprios ascendentes e
descendente, da parte em que rõrem herdeiros, ou legatarios ou
dona tarios da terça.

Art. 25. Será permittido aos municipios para augmento de seus
fundo capitaes, extrabir de uma a quatro -loterias por anno, de
tres a vinte contos de réis, com o beneficio de 20 por 0/0' e com
mais a dec1ucção de 8 por"/. sobre cada premio.

Art. 26 Os biU18tes das loterias illio serão expostos á venda
sem que um ou mais cidadãos se obriguem solidariamente a ficar
com os bilhetes que não se venderem até erto prazo qoe não
excederá de tres mezes, findos os quae se proc-euerá immedia
Lamente a extracção da loteria sobre apre 'idencia do juiz mu
nicipal.
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ArL 27. Se o juiz"municipal 0U quem suas vezes fizer não pro~

coeler a extracção da lotoria, o mais tardar no prazo de lilll mez
a datar do dia em que encher-se os tres mezes fixados) será mul
taçlo ipso faato e~ jUTe em 4008, e em 200$ de multa incorreráõ
cada um dos mais empregados e agentes que concorrerem di
rectamente para o fim de" não se extrahir a loteria.

Art. 28. Para facilitar e apressar aS extracções das loterias
poderaõ ficar á conta do munlcipio tantos bilhete quantos. cor
responder ao beneficio, exceptuada a porcentagem deduzida dos"
premios.

Al~t. 20" No clia destinado para extraGção da loteria se verifi
cará qual o numero de bilhetes que ficã.o por conta do munici
pio, e no verso de cada um dos mesmos se laHarll uma inscrip
ção com sinete para esso fim destinado, ou se substituü'á
essa falta por outro quIqueI' moia, além de serem registrados os
numeros dos bilhetes em livro para esse fim destinado; e depois
de feitas as competentes declarações, e lidas publicamente, prin
cipiará a extracção da loteria.

ArL 30. Nos municipio em qne houver terras dei olutas será
permittida, para augmento d~ seus fLmdos capitaes, a apropriaç::io,
demarcação e aforamento de dezleguas quadradas de terreno.

Art. 31. Os conselhos clirectores- dos lmmicipios e di trictos
poderáõ todos os annos empregar metade da sobra de seu ren
climentos em compra d terrenos e de preclios para e taboloci
mento de colonisações, ou para simplesmente aforar os terrenos
e predios comprados.

Art. 32. As compras do artigo antecedente poderáõ ser feitas
á vista ou á prazo, porém depois de feitas não serão alienadas
sem autorisação por dous terços dos votos dos membros do gI:fn
de conselho municipal, os quaes não podendo comparecer envia
ráõ seus voto negati\r.os ou ascentivos da alienação em ceclulas
fechadas.

Art. 33. Nenhum aforamento será por prazo menor de dez
annos, e nem maior de cincoenta.

Art. 34·. Finq.o o prazo do aforamento, poderá ser elevado seu
preço a 20 ~/o' e não Gonvindo o foreiro ou seus successores no
augmento que for taxado, não terão preferencia na continnação
do aforamento, que serú posto em leilão a quem mais dor e me
lhores garantias offerecer.

rt. 35. Os fundos provenientes clas differentes addicções
acima mencionada serão, quando fàr possivel, capitali ado den
tro dos proprios municipios e clistrictos, a que pertenção taes
addicciJes.

POl:ém, haven]o illconven"ienle on dando-se melhore garantias
poder{lõ spr cnpit:11iS:1cln. nos cstabelecimolo 1);mc,ae on rle
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companhias da província e do Imperio, c bem assim cm apoli
ces do governo geral e provincial.

Art. 36. Haverá em cada di tricto e em cada municipio livros
m que se registre os nomes c morada do contribuintes; cada

livro constará de ei~ parte para que cada contribuinte 'ja de 
cripto egundo a ordem de sua clas ificação, i to é, da taxa fixa
das contribuições, além d mu repertorio para que facilite ao
cxactores á cobranr.-a üe todo o habitante de uma me ma ca a.

Art ~7. 'fouo' õ.' varõe e muJhere maiores de '15 anno de
idade e menores de 60 ficão suj itos á contribuirão segundo as
cla se~ em que fõrem lotados.

Art. 38. Serão excluido da contribuição, além do menciona
dos, os inbabilitadQs para trabalhos ou agencia.:>, por loucura,
enfermidade, e aleijão.

Art. 39. São obrig::tdos ao pagamento: os senhore por eus
e cravo, o marido pela mulher, o ascendentes pelo descenden
tes que tiverem em seu poder, os tutores por seus tutelados,
os amos por seus famulos, e os mestres de omcios mecanicos por
eus di cipulos.

Art. 40. Os pagamento erão feitos em moeda corrente, ou
em valores a aprazimento dos exactores.

\1'1. 4'1. Os exactores sob sua immediata responsabilidade e
solidariedade poderáõ receber vale de pessoa abonadas Cj11e se
responsabili em ao pagamento dos contribuintes, comtanto que
os vales não sejão de quantia menor de 10.', e que o passador se
obrigue ao premio de 'I L/. ao mez.

Art. 42. Os contribuintes serão obrigado a levar uas contri
buições nos prazos e lugare as ignalados, sob pena de pagarem
o accrescimo de 20 % pela remissão, além de ficarem sujeitos ao
executivo.

Art. 43. Dous meze antes de findar o anno principiará a co
brança das contribuiçõe , e os contribuintes que retardarem os
pagamentos, além de dous meze depois de findo o anno, paga-
ráõ mais 20 %, •

Art. 44. Os que faltarem aos pagamentos e não derem bens á
execução ficaráõ sujeitos a trabalhar nas obras publicas, ou em
serviços que lhes fórem designados, por prazo de doze dias.

O que se recusarem a este meio de pagamento soffreráõ doze
dias de prisão.

Art. 45. Os exactores teTão livros com climbecimentos estam
paelos, em que sejão descriptos os valores das dilIerentes classes,
e serão prestados aos contribuint.es tantos conhecimentos quantas
fÔf!'lm as contribuições individuaes; sendo os conhecimentos ou
quitações datadas e assignudas pelos respectivos agentes ou por
sellS commis arios.
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Art. 46. Os contribuintes serão avisado' por editaes c pIo.'
capellães dos distric~os a comparecerem para prestar os paga
lucnLos e receber as qtlitações nos lugares e prazos prefixados.

ArL. 47. Serão igualmente sujeitas ao pagamento d,a decima a:t
doações feitas inter vivos, ou para ter seu el1eito d"poi' da morte
pelo. ascendentes a ens descendente, e por e tes a aquelles,
sendo expressamente para se deduzir da terça.

Art. 48. _Ta me 'ma condição do pagameuto da decima muni
cipal estarão sujeIta todas as doações feitas' por pessoas não
conj unctas pelo vinculo do parentesco; porém umas e outras
serão isemptas desse onu sendo dei.-x:adas a mulberes em dote
para casamento, se elle se realisar.

Art. 49. Para o pagamento da decima erá concedido o prazo
de tres mezes tindo o qual pagaráõ o donatarios 20 t sobre o
valor da decima, e se não fór paga a mesma decima no prazo de
um anno, poderá o doador ou seus herdeiros revogar a doação,
satisfazendo a decima com o accrescimo dos 20 °/. a que era
ujeito o donatario.

Art. 50. Dos 20 % que se accumular de multas se dednzirá 6
em fuyor do augmeuto da renda, e os 14 ficn.r:W em beneficio d
agpntc e seu escrivão, . e.o houver.

Projecto de refol"ma pal"a o f'Ôl"O civil e
criminal, afim de accelel."al" o expe
(lie~te e mOI"alisa.l" os empI"egados.

Artigo 1.0 Ajurisdicção de orphãos e a municipl -erão exer
cidas separadamente sempre que nos munieipios não houverem
juizes formados em direito.

Art. 2. 0 Serão nomeados tres ub 'tituto para a jurisclicção de
orphão , e tres para a jurisdicção municipal.

Art. 8.0 Os bachareis formados poderáõ accumular as dua
jurisdicções, mas não poderàõ fazer inventarios senão tres leguas
em redor da villa em qne tiverem a residellcia. O inventarias,
vistorias e qmteslluer outros actos judiciae, que ejão necessa
rios fazer-se á maior distancia de tres leguas, serão feitos pelo
substitutos da referida aleada.

Art. 4. 0 Poclerúõ igualmente ser feitos os inventarios e mais
actos pelos subsLitutos, dentro do circulo das tre leguas, q~lan

do o juiz letrado lhe·s eler c.ommi. ?io e auL ri. açfo para i ~o.

37
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Art. 5.° Dos emolumentos que ontarem nos autos ao.'
substitutos, naquelles munieipio onde homer juiz letrado :e
deduzirá a quarta parte em beneficio destes, em compensação do
trabalho em que incorrerem de rever e :lllar quae quer defeitos
ou llulljdade dos acto:; praticado' ,ob a jurisdicção do snbsli
tutos.

Para acelerar a mar ha dos proco os convém que e estabe
1 ç.a os eguintcs artigos que expãmo em numeração eguida.

Ari. 6.° Haverá em cada cidade ou villa um cofre judicial com
o empregados necessario em cujo cofre serão rtJcolhidas a
multas, e depositado os dinheiros da execuções que fôrem ju
dicialmente cobradas.

Art. 7.° Do cofre jucu ia] e dednzirú o págamento dos empre
gados. e das cu tas a que era anteriormente obrigado o cofre da
'camara municipal; e só se recol'l'erú ao cofre da mesma camara
fluando o judicial estiver oxl1allric]o.

Art. 8,0 Os juizes assim muni 'il)<1eS comd de orpbãos per e
bel'áõ 80 rs, pelos lesI achos dos requerimentos apre entados
1'Ó'ra de andiencia, e nada percebenlõ pelos despachos proferidos
nas réplicas.

Art. 0. 0 \s causas de valor de 50.:' a 100$ pcrceberáõ a cs
portula de 5$ pelas sentenças flefinitivas, ou interlocllloria, com
força de definitivas; e metade da e portu]a quando a entenç.a
1iver ele ser proferida obre embargos oppostos á ontra sentença'
c 1elo embargos 0ppo tos á execução perceberáO a esportula
de 16~200.

Art. 10. Quando as causas fôrem ue valor maior de 1 O. per
ceberáõ meio de gratilicaç50 por cada '100s supplementar á o 
portu]a das entenra egundo a menção e ordem designada nQ
art. 9°, comtanto que não exceda a 50s· à gratificação upplc
mental'.

Art. H. erão o juizes oJJrigados a despach:J.r os reCLueri
men tos das parte o mais tardar no prno de quatro dias, a
contar da data da apresentação do requerimento; porém e o
juiz fôr peclaneo lhe será concedido o prazo ]e ~O a 30 dias,
. CglU1clo a distancia em que re'i lir o assessor a que con ultar,
cujo assessor como adjunto datará e ass.ignará o despacho que
proferir.

Art. 12. Quando os autos fôrem conclusos para a deei ão de
algum in iclenle, ou do termos ordinm:ios elo processo, não pO
derúõ ser retardados na conclusão do juiz por maior prazo que o
de quatro dias, excepto se o juiz fôr pedaneo, e tiver de consul
tar a asse sol' ele fóra do município, porque então lhe orá dado
o prazo acima referido, e em todo' os casos em qu 110mer con
sulta a asses 'ar este datarú e as ignará o despacho.

Arl. '13. Q1li1TIfl0 os auto fürem concluso. para, enlenp dc-
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finitivas, ou illterlocutorias com força de definitivas, serão des
pachados a muito tardar n'o prazo de 30 dias. com a concessão
de mai oulro 30 se o juiz fôr pedaneo, e (iver de consultar a
a e 01' de fóra do município' e para sentenças de embargos s'
terá o jujz o prazo de '10 mas. ...

Art. '14. Ojuiz que retardar o de,pacho de requerimentos ou
de inciden te e termos ordinarios elo proces 'o será multado pOI'
cada um dia de retardamento em -L" e em 2 de multa por cada
um dia de retardação quando os autos fôrem conclusos para
enlenca.
An. -'15. O requerimentos e mais termos feito em audiencül,

e que se inscrevem no proLocoHos, serão 1:lnçados pelos escri
,"5es re pectiyos nos compelentes proce sos o mais tardar no
prazo de quatro dias; e q lando a sim n50 fizerem serão multa
do em '1 R por cada elia de retardamento e nos termos dos lan
çamento farão o e crirães menção elo dia e hora em que lavrão
o laneamento.

ArL. '16. Os ael\'ogaüos que rutardal'C11l os autos além do lermo
legal serão multado cm 9.$ por cafla dia de retardamento, além
da mais penas em que incorrerem pelas lei ,"igentes.

ArL. 17. Os e crivães terão um livro ele datas em o qual farão
o as'entos do dia e da hora em que fizerem os autos conclu'o
ao juiz, ou com ,"ista ús parLes.

!lrt. '18. Os escrivãe erão os cobrador s das multas em que
incorrerem os juizes e os advogado, e pat'U a cobrança se regu
laráü pelos assento larrauos no JíYro da datas e termo dos
auto ; e os juize e ad ogado serão obrigado' a entregarem a
importancia da::; multas independentemente de de~pacho ou ordem
ele qualquer autoridade.

Art. '19. Pela cobrança da referida multa gerceberá o escri
vão a quarLa parte elas mesmas.

Art. 20. Cobradas que sejão as multas, serão levadas ao cofre
juclicial no prazo de quatr:.> dia. e o the~oureiro do cofre fará
assento e pocificadamente assim do ohjecto como da pessoas qne
intervierão COUlO mulLantes ou multados e como depositante.

Art. 2'1. O e crivão ou outro c1ua1quer empregado que tendo
cobrado multa J a não depo itar no prazo de quatm dia per
eierá a gratificação que lhe compete além da penas em que
pos a incorrer segundo a gravidade e proya ela culpa.

Art. 22. Os jnizes, os escrivães, os adyogado as partes e
todos os mais empr gados e gerentes do fôro e do ofr judicial
serão cl11nulativamcnte fiscali. adore e promotores para que a
mnlLas se tornem eITecLiva, a imporlancia dellas e depo it
no cofre no termo leo·aI.

Art. 23. Aquelle que incorror cm multa e para a pagar fÚl'



compeUido pai' Yia de execucão ou do ordem tle auLorídad , pa
gará a mulla quadruplicadamcoto.

Art. ~4,. As csr ortulas e m:Jis cu l:JS C}11 se cantão em benc
llcio dos juizes e o crivães erão recolhidas ao cofre judicial,
llO fim de ada mez é que 'e lhe ent r gará, depois de dedazid:Js
e yeriilcad:J a multa em que tiyerem incorrido.

Art. ~5. Os juizes municip:Je e de orpbão serão os compe
tentes para conrpeUlrem ao' adrogado e e cri,ães ao p:Jgamento
d:Js multa, e o farão por uma ordem ou processo mlli11aris i
mo, depois ele ter ouvido o multado que serú obrig-ado a dar ua
resposta ou e cusa no prazo ele 10 dia, acompanhada de do Ll
mento qne julgar convenientes para relevar da muJta.

Art.. ~6. (]uando a cautela men .ionac1a no art. _3 por algum
_ incidente não für sufficientc para compellir aos juiz- munieipaes

r. d orphãos ao pngament da ~ mullas, requereráõ a partes ao
juiz ue direito lia L:mnarca para e tc, na fórma do art. 24, com
peJlir os refcrido~ .i l1ize . ao pagamento das multas. .

E mesmo os juizo de direito ou relações, quando nas corre 
rõcs ou cm qllacsc[ucr recm o lhes fàrem apre eutado" o pro
'os o, " conhec 'rem que houro omis ão na impo jçITo ela,
multas, ou na eobranra da' que tiyer m sido 1mpm,ta ao, adro
gado", escrivã~ e jtúzcs, ordenarúr c<c-olficio para qu a ditas
lnullas se tornem elTectivas.

ri. G),7. Os escri\7ães pod ]';IÜ ter um ou mai (Ijudanles para
o apre"to da escripturação, e por i~~o a ac UITlulação de ~en'iços

e mesmo enfermidades não graves, ou outros quaesquer inci
(lentes que não sejão de magniLuue, os não eximiráõ de apare
1-har o procc sos nos prazo prescripto, afim de que não po 'são
ser relevados da multas sob pretextos illusorios.

~\rt. 28. A cu tas que se contão aos c, rivães de primeira
inslancia sorão com o augmento ela Lerça parle, exc pLo a de
caminho e estrada.

Arl. ~9. A accusação da primeira citação cm audiencia erú
feita em conjuncto om o liJJelfo ou quac 'qu r outras allegações
do autor, e na aucliencia se as ignará aos réos o prazo de 10 a
20 dias conforme a natureZíl da accão.

trL. 30. Os termo fatae para ~jnterposiçã() de embargo',
aggraYo~, appe[]arúe reyi ta. ou reêursos propriamente ditos,
as 1m f\m materia cível, como no crirnina1 ficão eqwparado e
reduzidos ao prazo de 'J O dia . E para deduzir as aJleg-ações em
re ursos ele Cjualquer das orden referidas, se concederá no
advogad s vista dos aulas, por prazo de 5 dias improl'ogaveis.

Art. 3·J. A. concessão da yista assim para e..tes recurso , como
a respeito de quaesquel' outros term . do.. autos, poderá e1'
ohticla cm carloria, independentemente de li pacho' (lo juiz,
'x 'epto se u cscriYão duyidar l: m: 'lle-h, cm cujo caso ajuntará
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ao autos a petição da parte que a vi ta requer c moti vará n.
razões porqne não concedeu a vi la sem prévio despa.cho do
juiz, a quem fará conelu os para deJIcrimento.

Arl. 32. Quando a Yi ta concedida em cartorio em interv jl

(:50 de d spacllO dà juiz fôr reputada illegal o jlÚZ ord 'nar:í a
extradição ou can ellação da. peça que tiverem em virtude da
vi ta e ajuntado ao proce 50.

ATt. 33. O prazo de 24 e 48 hora, oncedida aos advo
gados para. deduceão do direito ela parte~ fic}io ampliados
ão prazo rle 5 rlia , e o prazo ele - dia' ficão ampliado no
prazo de '10 dia', tanto a respeito de allegaçõe orno de
provas.

Art. 34. P.ara conlrariellade, répliea, tréplica e razõ s .finae.:,
se concederá ao adrogado" dos litigantes o prazo de '10 dias
que poderá er ampliado ao dobro, pagando a parle a multa
de 28 em beneficio do cofre judicial, e 28 em benellcio da
parte preju licarla 11ela concessão da 11,)raloria.

Além destes pt'(lZO' se as partes flulzrrem consultar advogados
de fóra elo municipio, lhes erá concedido I ralO razoavel, porém
nun a maior d 1~0 dias.

Art. 35. O juiz que ampliar os praso. além do t rmo legaes,
será multado em 2::; por cada dia de ampliação) ó se admiltirá
como ex epção os caso de flagelo local ou de qualquer ír;)
ca so de maO'nituue, occorrido contra as partes ou contra seus
procuradores, que seja justificavel e competentemenle justifi
cado.

E porque muita vezc~ ae parte parão no progre so elos feito
com o ini tro fim de obter lU um juiz de molde, ou por quaes
quer outro motivo' e razões trapaceira, I ara obvjar incom' 
llientes de tal or<1em ou natureza em que a boa fé ]e ::tlgun'
litirrante é iJlaqueacla I ela astucia c vigilancia d seu cOllten
llore . e mesmo para que o pro es o 'omeçado tindem ou
por expre sa e istcncia da parte ou pela jnlerponição uas
sentenças em tempo abreviado se di põe.

Art. 36. Depois ele ftnda as al1egaçães elos litigantes indep 'n
tlentemente de requererem elles para e pôr a 'au a em prova,
o juiz ex-officio) passado 20 dias, mandarit em audiencia d lJai.\:o
de pri 50 1- larar aberta as dilaeõe probatorias, e o e cl'ivãe
elo feito citaróõ as parte ou a cus procuradore ; e e elJa
dentro da dilaç?io aberta ca;-ofli.cio) requererem a reforma das
dilacões, U1e rá a me ma concedida. Ma, 'e llaellJ, rcquere-
re1'em .finda i1 dilações aberta e:/J-olJicio, 1'50 as parte
citada; não ó na pc oa ele eu procuradore, como pe oal
mente para formarem razões finaes e quando forem d corrielo
30 dias, depois de intimada em que peção \.i ta do aulo
para deduzirem li' razões, e haverão c:G-ofTicio por lançado"
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ns im dn prova, como da razõe ; e o auto e farão conclu o
para que sejão entenciados.

Art. 37. Quando oecorrer qualquer üa circOJ11Staeias do artigo
antecedente, o escrivão do feito ellará os auto adiantando para
isso dinheiro, que ao depois cobrará do autor ou da parLe ven
cida, com o augmento da quarla parte que tiver despendido;
e as custas do juiz e dos mais empregado, e officiaes do fôro,
serno cobradas depois da sentença, ou directamente do autor ou
do réo se tiver este sido condemnado.

Art. 38. Os escrivães nas audiencia prestaráõ ao juiz a
ÍJ)formaçães a respeito da marcha do proce os, e indicaráõ as
circumstancias em que o juiz deva providen iar ou ordenar qual
quer cau a cx-officio; e bem assim levaráõ o lirro da datas,
para que pos a ser examinado por qualquer do~ interes~ado ,
para fiscalisarem as multa imponenda ou impostas.

Art. 39. Do dinheiro que e depositar no cofre judicial se
deduzirú 20 por cento, 'netade em beneficio do thesoureiro e
metade em beneficio do eu escrivão.

Art. 40. O thesomeiro e o escrivão prestaráõ fiança idonea de
fiadore ou hypotheca de bens.

Ar,t. 4'1. O thesoureiro e o escriYão do cofre judicial serão
propostos pelo juiz municipal e approvados directamente, ou
regeitados pelo juiz de direito da comarca.

Art. 42. 'e nomeará um ou dou ~orreios do fôl'o, que em
horas pl'oprias conduziráõ os autos rj mai papei do carlorios
dos escrivãe para casa de residencia do jLÚZ e para as ca as
cm que residirem os advogados constituidos nos processos.

Art. 43. Os correios perceberáõ um ordenado le 60$ a 1OO~
annual, e nenhum requerimento ou papel forense será apresentado
pelas partes ao juiz, porém sim por via dos escrivães ou dos
correios, aos quaes se assignal'á o emolumento de 40 rs. por
cada requerimento, auto ou quaesquer outros papei que con
duzirem para a casa do juiz, partes procuradores ou escrivãe ;
e para que possão cobra·r estes emolumentos, se fará uma decla
ração marginal, lançada pelo proprio correio ou e crivão, no
papel ou autos que conduzirem.

Art. 44. Nos casos em que se concedem aggravos de petição
para os juizes de direito, terão elies lugar embora o juiz de di
reito resida em grande distancia do lugar em que o aggravo se
interpõe.

\rt. 45. Quando não houver juiz de direito bacharel na co
marca, o juiz pedaneo que suas veze fLzer, não exercerá as func
çôes de corregedor e nem proferirá entença ou despacho fi
recursos; e só sim aparelhará os recurso' em que fór necessario
o aparelho e os ditos proce sos e reCllros . erão remetLíc10
ao jujz de direito da carnal' a mai vizinha.
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Art. 4G. Nos processos ulLimados perante o juiz municipal ou
de orphãos, poderáõ as partes interporem appellações ele primeira
ordem, que será para o juiz de direito da omarca ou ela mais
vizinha, se e uer a circum taneia mencionada no arligo 45.

.\rl. fh7. e o juiz de direito e conformar em todo, ou m par-o
te, com a sentença proferida pelo juiz municipal ou de ol'phãoS,
a parte que interpozer a appellação da 2' ordem, isto é, appella
ção para a rela. âo do elistricto, será obrigaela a pagar as custas
dos auto, e a garantir o julgamento e custas a accre ceI' com
penhora ufficientes ou com idonea.

Por occasião ela discussão da lei de 3 de Dezembro farão os
juizes de paz qualificados com a taxa de juizes de palha, isto é,
como imprestaveis para a energica administração policial, paris o
que não se querião malqui tal' com o votantes que os elegião;
porém a experiencia de annos tem assis onnrmado, que mai
de palha ou poeira são os delegados e ubdelegados, alvas
poucas e honrosas excepções, principalmente os delegado~ e
subdelegados de viua, os quaes encarão os empregados com
rancôr, e abertameute dizem, para F. F. e F'

I
coube taes e taes

fatias de pão ele ló, e para mim só coube este o so bem duro
de roêr; e as 'im considerão empregos, não como honra, porém
como pe ado onus, que detrimenta a fortuna, e que os compro
mettem na segurança da pes oa e das mais relações; e porisso
se comporlão com bastante negligen ia e repugnancia na admi
nistração da justiça, e no ca o de alguma importancia a juri 
dicção, como canoa sem remeiro, lá anda as esbarradella pelas
casas dos sete empregados policiaes e aquelle que mai quer fa
yorecer ao criminoso é qua i s mpre o que vem a formar o pro
cesso. Os juizes de 1az consideravão o emprego como mai hon
ro o por ser dependente do suffragio popular' é erro manife lO, é
suppór- e que o povo applaude a impuni lade: portanto, a mesma
opinião publica ervia para despertar e ustenlar a energia do
juizes de paz na formação dos proce sos.

Considerou-se o '10 conselho do jury para su tentação das pro
nuncias como uma porta e cancarada, pela qual se e capavão a
quasi totalidade do criminosos, porém a experiencia tem com
provado que o.:> juizes municipaes ou propriamente os ubst.itu
tos pedaneos, puzerão a barra da relaxação muito avante, e hoje
já se abrem e fechão ses ões repetidas do juize, sem haver
um Ó réo, ou processo a sllbmetter-se a julgamen.to!!! endo
que o homicidio , e outros crimes se multiplicão espanto amen
te: é nece sario trancar as portas a tanta corrupção e impuni
nade, e pari o indico os meio nos eguintes artigo, em nume
ra.ão eguida, até por queendo a autoridade tiradas de 1ml

Ó partido sen'e j~to de escudo de defesa para o crimino os,
que ão de sen lado politico ou que promettem bandear-se.
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ArL 48. Os juize de paz exerccrúõ cumulativamente a JUl'1S

uicção inherenle ao ubdelegados de I olicia) e em todos os pro
cesso rim s inallançarei inrruiriráõ t.re5 te temunhas pelo
menos, ainda que o processo eja formado pelo subdelegado; e
aILernativamente farão os subdelegados, quando os pl'oce sos
fOrem formados pelo' juizes de paz.

Art. 49. A(lispo ição do artigo 47 terá a me ma applicação
para o pro e so de Times inaílançavei formado p I delerra
do, ou juiz muni ipal.

\rt. 50. Quando em algLilll di tl'icto se commetter crime ina
fiançavel e não se descobrir o delinquente, o delegado, ou juiz
municipal d'ahi a um anno instaurará uma deva a e mandará
chamar 15 testemunhas) 5 dos jurados qualificados do districto,
(tirado á sQrte) 5 ditas dos votantes qualificados; e 5 ditas das
(lue por informação, julgarem ter ciencia de 1uem seja o delin
(JUente.

Al't. 51. Os processo em que o juiz nlllnicipal tÍ\'er pronun
ciado, ou sustentado a pronuncia, não I oderú0 de pronunciar por
via de recur o , e sim por seu de pacho daráõ as razões que juJ
gar convenientes para e altender ou desattender ao recurso
interposto, que em lodo ca o erá apre'eutado ao juiz de direito
da comarca, OLI da mais vizinha, e o juiz de direito da comarca
fôr peclaneo.

Jrt. 52. Quando o juiz muni ipal fôr pedaneo, e não pronun
ciar, ou u tentar a pronwlcia, o procesuo será onclu o ao juiz
de direito da comarlja, ou da mais vizinlia em que houver bacha
rel exercendo a jurisdic(fãO de direito.

Temos conchúdo os artigos que julgamo nece sarias para
appre ar a marcha dos proce sos, e garantir o direito da par
tes c cxccurão das leis.

A respeito elos dou ultimos artigo diremos que causa certo
asco e horror ver a maneira por que todos os dia se absolvem
cnminosos, por via do chamados recur os, que ão interpo tos
por uma imple formalidade, sem que o réos apresentem razões
ou documento para cohenestar a absolvição que on eguem, e
com a qual contão certo quando entrão para a prisão, só com o
fim de interpôrem os recursos; e para isso procurão occa ião
em que e teja exercendo a jurisdicção ° sub tituto municipal Oll
o de direito, com cujo favor contão; e para estes recurso o
suhstituto que quer ostentar alguma dignidade appar nte cos
tuma por concordata tran ferir a jurisdicção.

Lembramos mai que, para atalhar as conscquencias do escan
daloso patronato, é neccssario :in tituir-se regras para que os
processos crimes comecem e findem em prazo razoavel e abre
viado, porque é uso muito constante Çlar-se começo a um pro
-,essa.. c para af10rmentar a opiniiio pnbliea ó ll'ahi '1 mezc e
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anno é que nalle se continúa e e ultima, afim de dar- e leml o
a que a metralhada do empenho tenha feito refecer ao ofi'en
didos e seus sectario , e tenha assim conseguido seduzir numero
su!llciente de testemunhas.

Art. 53. Nos crimes inafiançaveis, e em todos (Iue se pro es
são ex-officio, laCTo que constar o facto crimino o, no prazo de 3
dia e principiará o proce so· e e o réo estiver pre'o 'e ulti
mará no prazo de 8 dias, ou em 16, havendo moti o justificavel,
que seja declarado pelo processante com juramento.

Art. 54. Quando os réos não estiverem preso, se ullimará os
processos, o mai tardar no prazo de 30 dia , e e farão con
clusos para a sustentação da pronuncia' e o juiz municipal, ""e
julgar i:nsufficiente a prova, inquirirá mais de 1res a cinco te te
munhas no prazo improTOgavel de 8 Jias.

Art. 55. O tempo concedido para sustentar a pronnncia não
pa sará de 8 dias' e os juize que na formarão lia Clllpa, OH da
'u tentação da me ma, retardarem os proce sos, o1Trcr[tõ a
multa por ada dia de retardamento, de 2$000.

Para atalhar o abuso de concertarem os promotores a recusa
dos jurado, em modo faroravel aos réos, abuso que é muito
frequente, convem antes que e os prive des a faculdade, e que
se dêem providencias para remediar as funestas consequencias
das acinto as aJ) olvições dos jurados.

Art. 56. Nos julgamentos perante o jury haveráõ recurso por
parte do promotor' e as recusas que o réo houver de fazer
serão declarada por uma lista em ordem alphabetica, aqual não
poderá comprehender mais que o numero de doze recusav is
sobr61 a totalidade do jurados presentes, cuja lista será entregue
ao presidente do mesmo jury' e depois de preenchido o con e
lho, o escrivão junta:á a li ta ao processo.

Art. 57. Quando a parte accusadora não rôr a justiça, as re
cusas se farão pela fórma indicada no codigo do proces o.

Art. 58. Em vez de appellação inte1'po ta pelo juiz de uireito
ex-officio, ou promotor publico, substitua-se o prote to para novo
julgamento. (')

Art. 59. Quando o juiz que presidir ao jury entender que a
absolvição do réo apczar de injusta, não mereça a pena de um
seglmdo julgamento, poderá conformar-se com a decisão do jur ,
na parte em que se absolve o réo de pena corporea' e condem
nará ao mencÍ(imado réo nas cu tas do proce 50,. e nas indemni
sações devidas e liquidadas em beneficio do oITendido, e mai em
a multa no gráo núnimo ou médio, proporcional ao tempo e á
qualidade da prisão.

(*) Esta substituição 6 para pQupar as longas de pezas de appellações e traba
lhos ao tribullQl da relação.

38
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Arl. 60. Da absoh"ição cm segundo julgamento não ltaverú
mais reem. os.

Art. (H. Os jllizcs de dir·ito peroeberáõ a esportula ue GeOOO
pelas decisões Cjue proferirem assim nos recursos civei oomo nos
criminaes. E pelas sentenps que proferirem no re ursos civei
que tiverem de subir por appellação I erceberáõ '10 . d e portula
emai1 I de gratificação por cada ,( 00 e o yalor da au a
e~ceeler a um oonto ele réis, porém a gratificarão supplomentar
não poderá ultrapa ar a 20S.

Art. GG2. Quando o, juize municipae, e de orphão:;, c os de
direito proferirem alguma ntença, tão notoriamente injusta,
que visivelmente e não po sa crêr assim procedessem por erro
ou ignoranoia das cli po içõe de direito, erão multados no do
bro da:; Cll ta do proce 50 metade para a parte le ada e me
tade em beneficio do cofre judicial, além das mai pena cm que
incorrerem.

Art. 63. e se vcrifLcar que derão a sentença inju ta por peita
serão multados em 200$ em b neficio do cofre judi 'iaI, e mai
nos tros dobro do valor da peita.

AI t. 04. Das não pronuncias e de pronuncia , proferidas pelos
juize de direito, em crime inafian.avejs, hav d o recur o de
appello para a relação elo di tricto, porém o réos de pronun
('.jado serão posto em liberdade, e não erão capturado sem
que a relação dê provimentos ao recurso.

Art. 05. Quando o crime 1'61' afiançavel, a parte queixosa ou
denul1C'ianle poderá appellar ela decisão do juiz (le direito, pa
gando a muIta de 50s em beneficio do cofre judiciaI, porém e
obtiver p1'o"imento do recU!' o sorá aliviada ela muHa, levanta
rá o dinheiro do deposito.

ArL 66. Os juizes de direito in~taurarúõ em cada municipio
da sua comarca annua]mente uma deva a o'eral, para indagar
o procedimento das autoridades e ele todo os empregados su
jeitos ii sua jurisdicção; e hem assim a respeito dos crimes ma
fiançaveis, ele qne se não liver descoherto o delinquentes.

Art. 67. Na devassa que in ta urarem, se inquiriráõ trinta tes
temunhas tiradas á sorte, metade dos jurados qualificados, e
metade dos votantes lambem qllalificaelos.

Art. 68. No ta deva sas farão as eguintes perg,untas ás tes
temunhas depois ]e juramentada.

1.0 Sabe se em algum distl'icto deste municipio e mesmo elesta
comarca, existe al~ruma autoridade ou empregado publico que e
comporte negligentemente, e como I re,raricador no cmnprimento
de eus deveres?

2.° Sal e se alguma autoridade ou empr gado publico tem re
rebido peita para fazer, ou d ixur de fazer actos de sua juri 
Li ieriio !
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3." abe e e l 111 commeHido algum crime inanançavcl, c1Ll
qual não e tenha ele coberto o dcllnquenle, ou d.olinCjl1entcs, em
sua totalidade?

Art. OU. Em vista (las respostas que derem a testemnnha',
formaráõ O' juizes outra muita' perguntas, concernentes a cada
um dos facto', de sua circum tancia', tempo lugar e pessoas.

Art. 70. Depoi ele ultimada a devas a, mandará o juiz extra
hir dos depoimento da te temunha a parte concernente dos
feitos crimino os, para que reduzidos em proce sos separados,
se possa continuar e ultimar os mesmos, com o supplementu
das averiguação que fórem precisas, as quaes poderúõ ser feita..:,
lião :sÓ directamente pelo juizes de direito, como pejas autoi'i
clades policiaes, que pelo juiz de direito fUrem cnca rregada . de
pro eguir nas ayeriguaçãe .

Art. 7,1. Tambem nas ditas devas as indagaráõ se existem al
guns crimino os pronunciados no di tricto municipio ou comar
ca, dos CJuaes as autorilÇldes não diligenciárão a prisão, por
ignorarem que são riminosos ou por patronato.

No pre ente project.o se procura augmentar os emolmnento
aos magistra 10 , mas isto não é de pesado gravame ás parle,
porque, dobrado gravame soffrem eUas com as delonga dos
proces os, e as acinto as inju tiças do magistrados: se e aug
menta os emolumentos tambem se impõe penas fortes ao ma
gi traelos, parã os compellir a uma administração prompta e
recta.

E r 1mos que, se se aclmittir as providencias que vimo de
cxpor, a administração da justiça, assim no ci,rel com no crinle,
não eria no Brazil um nome vão, porém se tornaria uma reali
dade, em proveito geral. dos liLigantes e da ocieelade.

Não pas amos o buril da perf ição sobre o presente projecto,
qne apre adamente clicLamos ao escreveut , e nem mesmo po
demos revêr, porque nos falta tempo e mesmo Yi ta para lêr e
corrigü' quaeuquer erros ou defeito .

O nos o fim principal " cbamar a attenção dos douto e do
nos os legisladores sobre as necesc'idades mai culminante,
a "im do foro civil, como do criminal.

Julgamos porém, eler r inda accrescentar a re peito uo cirel
e do crime as providencias seguintcs.

Art. 72. Os juize de direito pcrccbcrúü 600 1'5. de emolll
mentos pelo o inqueriLo de cada uma da testemunha, as 'i1n
em deva 5a geral como em quaesqucl' outros pro esso .

A1'L. 73. Quando houver algum facto riminoso de tal impor
tancia, que as autoridades locaes entendão não ler a precisa
liberdade para formarem o proce ·so, oíliciaritõ ao juiz de direito
em olHcio 1'e ervado ou não re cl'\'ado, declarando os moti\'o~

pelos (Iuaes dcn~ o juiz de direito de prefercncia formal' o diLu
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pl'oces o; e o jniz de direito poderá, para a formação da culpa,
mandar vir a' testemunhas á villa aonde residir, ou se fôr ne
ces aria irá ao pl'oprio lugar anele o deEcto se commeLLeu, para
ahi mesmo formar o processo.

A1't. 74,. l\as custas dos processos cíveis, se contará em favor
da parte vencedora, 10 por cento sobre o valor da causa, pelas
tlespezas feitas com advogados; e 5 por cento com o solicitador,
comtanto que as custas tla advocacia não serão computadas em
mais de 200$ e nem a do solicitador em mais de 50, .

Outro abuso de grave importancia está em yoga desde a in 
~itui.ão dos juizes de paz, qual seja o de darem-se de suspeitos
para as conclliações sobre frivolos pretextos, tendo por objecto
e directo fim a protecção de devedores caviloso e de outros
réos, aos quaes por via da escanualosa conivencia dos juize se
concedem as mOl'atorias necessarias pari:l sunegarem seus ben
e fazerem contractos simulados, e outras quejandas trapassas,
pelas quaes retardão e embaração o wreito de acção dos autores
e muitas vezes por via das mOl'aLorias de taes suspeições; quan
do o autor chega a conseguir o começo da acção já não tom pro
veito algum em a pro egtúr.

Vi em uma populosa cidade lançar-se mão deste recur o, e
darem-se dez juizes ele paz ele Sll peitos, esgotando todas as mo
raLorias possiveis em favor do réo, por concordata do qual um
decimo jt"Úz despachou o requerimento para oonciEação, depois
de o ter retido em seu poder pelo espaço de tres mezes.

Depois vi em outros lugares reiterar-se o abuso deste chicanei
1'0 recurso, assim nas causas civeis como nas criminaes.

Finalmente em um municipio desta província por eJ'n1)enhos do
réo e seus adberentes, até os proprios meirinhos e o escrivão
de paz se julgárão sufficientes para formarem uma segunda e
terceira barri ada, que se tomou enexpugnavel por varias cir-
umstancias, já depois de ter o autor ofTrido grandes trabalhos

c fadigas em romper a primeira barricada. Ora, é bem certo o
praverbio popular - do pão do nosso vizinho grande fatia ao
nosso afilhado.

Oréo quando pede ao juiz para dar- e de suspeito, ao meiri
nho para nâo fazeI' a citação, ao escrivão para não escrever·na
onciliação, elle -não diz que não quer pagar, porém sim que lhe

é pl'eciso tempo' e que a proseguir a acção de seu deshumano
credôl' ficará arruinado e sua família, e que viráõ a s01Irer pre
juizos outros sel1S credores. Quem poderá em vista disto resistir
a uma labia tão eloquente e persuasiva?!! As palavras amizade
e inimizade, parentesco e relações sociaes, ou de dependencia,
dada uma desta, por si só é uufficiente para fundamentar as SllS

peiçõ s e lornar o juiz irresponsavel ; portanto lá vão os eguintes
ílrtig para demov l' o abuso mencionado.
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Al't. 75. I ara a concIliações não poderáõ o juizes darem-se
de su peitoc excepto se fÔl'em asclendeot . ou descenrlentes de
alguma das partes. A escusa dos juizes por motivo de parentesco
colateral ou por outros motivos, só terá lugar sé as partes con
vierem na suspeição de accordo reciproco.

Art. 76. O juiz que se denegar a despachos de requerimentos
para conciliação, ou e recuo ar ao termo da me ma conciliação
contra a dIsposição do artiao precedente, incorrerá na multa de
30$, e ficarú além disso sujeito a indemni ar á parte o prejuizos
directos ou indirectos que se eguirem da moratoria. .

Art. 77. A dispo ição LIa artigo' 75 e 76 terão a mesma ap
plicação para os escrirãcs cle paz e da subd legacia, que se re
cusarem escrever na? conciliações e no recurso criminaes, e
que se recusarem ao cumprimento de seus de;veres e alicio; 'e
poderáõ independeutement do processo, serem punido pelo
respecti\o juiz com a pena de 2 a 8 dia de prisão.

Art. 78. Os meirinhos que se recusar m a fazer as citaçãe ,
para o objecto e fim mencionar.los nos artigos precedentes, serão
multado em 8$ e pun:idos com a prisão de C2 a 8 dias.

Art. 79. As autoridades para a formação da culpa Ó se pode
ráõ e cusar quando occorrer algum dos .motivos ou circumstan
eias relatadas no artigo 75, e bem assim quando f6rem parentes
até o segundo grão.

Outro inconveniente que serve muito de retardar o andamento
das partilhas é o pequeno alaria taxado aos partidores, do que
resulta elles afl"ouxarem-s em fazer as partilhas, e retardão- e
autos mezes e mezes, cm cujo tempo entrão em contractos com
os interessados, e aquelle que maiores 1uvas dá fica endo amai
bem servido em detrimento dos orphão, e com escandalo da
moralidade que deve er inberente ao f6ro: era por conseguinte
melhor taxar-se-Ihes uma porcentagem nas partilha e penas
quando receberem peita de qualquer dos interes ado ; e que os
partidores, e em geral todos que como empregados do f6ro bou
verem de intervir no autos fiquem igualmente sujeito :'t multas
declaradas para o juize, e crivãe e advogados, quando retar
dão os <\utos por maior tempo, que o prescripto pela leis e
pelo arLigos que indicamos no presente projecto de reformas; e
para delienar melhor as nossa idéas formularemos mais algun
artigos.

Art. 80. Quando a partilha não fôr maior de '100 , 1erceberá
cada um dos partidOl'es 1$200, e mai meio por cento até ú quan
tia de 1:0008 e um quarto dito quando exceder de 11:000. ; com
tanto que não possa caber a cada partidor maior quantia que a
de 20$ pagavel por cada um dos herdeiros, segundo a quotas
hereditarias CJlle lhe couberem.

Art. 8'1. O partidor que receber dona tivo por conlracto ou por
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promes a para o fim de fazer as partilhas em qllalq uet' sen lido
ou para as appressar, ou r tardar, será multado em dez t::mLo:;
do valor do peita, e o peitante que denunciar não incorrerá em
pena alguma, e melade da multa er;'l applicada para os que no
taria ou provavelm nte 1'os em ou pude sem cl)mo herdeiro .01'
1 zados, e a outra metade seril applicada m beneficio do cofre
judicial, e incorrerá o parti 101' peitada na perda do emprego e
na obrigação de se delIendel' perante o jury da pena cOI'porea
ue 6 mezes de pris50 a 3 annos, fi ando nesta parte alLerado o
processo de responsabilidade, porque o juiz só pronnncirú,
ctlJanto ii pena corporea, e condemnaril quanto as demais penas
supra mencionadas.

Art. 82. para fazer as p:lrlilhas terão os partidores o prazo de
<:20 dias que poderá ser ampliado pelo juiz da partilha ao dobro,
tm -dobro e quadruplo, segundo a importancia e qualidade do di
videndo e numero dos herdeiros.

Os partidores que retardarem as parlilhas, além do prazo mar
cado sem previa concessão do jtÚZ, serflo multados em '1 $ por
cada dia de retardacão,

Art. 83. Os promotores de capella e residuos, peitores, cu'::'
radares dos orphães, e mais empregados que tiverem os autos,
além do prazo Jegal e por maior tempo que o de dez dias, serão
multados em '1$000 por cada dia de retardamento, ficando a tal
respeito em vigor as leis concernente aos termos taxado; que
rendo as partes usarem de preferençia dos recursos assignados
por taes leis, e das multas só poderáõ usar quando a demora da
resposta e entrega dos auto exceder a '10 dias.

Emquanto não e estabelecer devassas a respeito das autori
darles e empregados publico, como se indica ne te projecto, a
re ponsabiJidade serú uma fanta magoria, um verdadeiro espan
tallJo que só terú força e ef:Ieito para esmagar aos empregados
que incorrerem na desafeição do juiz de direito, o qual só exer
cerá sua severidade, (mando por caprichos se propLlzer a dar
ou a Ürar empregos para beneficiar alilhados, e para i to nunca
faltará meios e recursos na anaJyse a restituir sobre os processos,
e que serú limitada só a aquelles que bem lhe parecer.

A mais disso enlendo, que o regulamento ultimo sobre o modo
de instituir- e a corregedoria, tem de acarretar na pratica mai
males do que utilidades, porqne sendo a maior parte dos empre
go graluitos e onerosos, c para a auiliencia da corregedoria
impondo-se a todos os empregados o dever de comparecer em
ancliencia, elies hão de encarar esse omparecimellto como uma
parada in ommoda c humilbante· e porisso os cidadãos mai
grados não quererúõ aceilar emprego para não supportarem
tal incommodo, pai jú não é pouco difficil achar-se pessoas que
qucirão aceilal' empregos, e é preciso 111p nll0 ditall0 pelo
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itüeresse de partido. Portanto, melhor era que a tal respeito
fic(lsse a corregedoria na sua anterior fôrma qua,nto ao compa
recimento.

A' consideração e protecção dos Exms. Srs. ministro e con
selheiros de Estado ofíere(~o o presente pr9jecto.

Toda a lei que directa ou indirectamente 'tranca e emperra as
portas da justiça serYe de boa untura para as mola3 dos baca
martes e de pedra de amojar para os punhaes.

O povo com razão ou sem elJa declamava contra as elevadas
despezas que era obrigado a supportar para pleiteamento de
seus direitos, assjm em materia civel como criminal; com bas
tante justiça declamava em maior auge contra as mOi'atorias e
impertinentes trabalhos que podíão ser poupados sem o menor
inconveniente.

A queixa dos empregados do f6ro se reduzia sómente aos es
crivães, contadores, partidores; os meirinhos só se cJ11eixavão
dos muitos ossos de alicio relativamente ao policial e ao
administractivo ex-officio. O regimento elas custas elaborado
no Rio de Janeiro, onde qualquer jornaleiro percebe maior ren·
clim nto do que alguns fazendeiros do interior, resente-se de sa
iJlusão em que cahirão os seus nobres confeccionad6res; quem
está acostumado a muito ganhar não se recusa a pagar bem os
serviços que recebe, e porisso não é de se admirar que no Rio e
em outros povoados ricos se pagasse qua i t11do além do con
tado,. mas em Minas e em outros lLwares o povo estava acostu
mado a regatear os emolumentos, ainda os mais in ignificantes,
e isto porque as rendas elo povo de Minas não estão a J)3r das
rendas dos habitante!; do Hio. 01':.1, os confeccionadores do regi
mento, fascinad'Os pelo quadro das riquezas do lugar, medirão
pela mesma bitola as circumstancias de toda a população do 1m
perio. Uma boa parte de nossas leis quer no que tende á rique
za, illustração, facilidade, força physica e moral das autoridades
e subordinação do povo, re ente-se desse engano, des a. fascina
ção de medir a população do lmperio pela mesma bitola la popu
layão elo Hio; eu, que já me vou tornando supersticioso q fana
tico, não posso porisso deixar-me de capacitae que as aguas
que circnmdão o municipio neutro têm as mesmas virtudes e
prodnzen os mesmos cfrcito~ elas ügnas elo Lcthes; mni-
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tos deputados qnando v(')Hão ás provLncias se deixão en
treter com os bailes, visitas, etc., etc., e não. procurão sa
ber sen[lO daquillo que directa ou indirectamente tem relação
com o eleitoral; as verdadeiras necessidades do povo não são
estudarIas, ou com o transpôr uas, ag'uas do Lethes flcão em
esquecimento. Portanto, repito que os confeccionadores do re
gimento das custas c1eixárão-se fasbnar' pelo quadro que t.inhão
<lianLe dos olhos, e por isso elevárão as custas por tal modo que
sommadamente t.em de subir a cinco ou oito tan tos; e se não
fosse a escravi<lão da minha humilde opinião, eu diria que pelo
meno. um terço de suas verbas farão decretadas a esmo, e sem
o menor crlterio nem relação com a importancia e trabalho do
acto, e com a qualidade do agente CJ ne o pratica; o meirinho
póde em alguns dias vencer, diaria maior crue a de um deputado
geral, e mesmo que a de um senador, e isto acontecerá sempre
<]ue houver de verificar varias penhoras em um só dia, ou pe
nhora de objectos separados, que importe a necessidade de fazer
novo auto de penhora, novo auto de depo iLo, etc., etc.

Deixou-se ao execf\lenL.e a livre faculdade e capricho de e ma
gnr o executado, pm' se consentir que eUe leve para fazer a
penhora e outros mais actos, como prisão, sequestro, etc., etc.,
toda a Lmma dos meirinhos do municipio.

O juiz, apezar do seu muito trabalho, apezar da sua muita
responsabilidade, apezar do gráo de bacharel, fica na escala e
somma total de seus rendimentos muito abaixo de qualquer es
crivão de orphãos ; a diaria dos louvados de '1 $200 foi elevada
a 8$ : até então quasi todos os louvados se prestavão gCenerosa
e gratuitamente; a alta da taxa excita a ambição, c1esenvolve a
avareza, extingue toda a centelha de generosidade por parte dos
ag~nLes; -portanto, em vez de concorrer o novo regimento para
augmentar a moralidade do fôro, elle ha de concorrer para aug
mental' a sua depravação. o. principio ou axioma de que a ne
cessidade quando bate á porta da rua af~lgenta a virtude pela
porta do' quintal, é um principio de que se tem feito muita exa
geração no Drazil, e porisso quasi sempre esta regra falha em
sua applícação e produz o resultado opposto ; a necessidade que
af11genta a virtude é a necessidade extrema é a necessidade da
natureza commum a todos os animaes, e não da natureza social
{permiHa-se-me esta expressão); todo aqueHe que se dispõe ou
póde fazer accumulações é mais tentado da ambição que aquelle
que consome toda a sua receita; e porisso a experiencia constan
temente mostra que ha maior generosidade, maior caridade na
classe pobre que na classe rica: faHo em regra de proporção.

Ora, se tal principio ou l'egr-a, de que a necessidade afugenta
a virt~lde fosse verdadeiro em absoluto, teriamos que todos os
. olc1a los, qne Lodos os empregados que vencem peqnenos ordc-



DO BRAZJL E D.-\ nmlA?\lUADE.

nados serião ladrões, e do povo serião ladrõe todos aqueUes que
não fossem ricos.: o orgulho e egoismo das classes fuz elevar os
paradoxos mais absurdos i cathegoria de principios verdadeiros
e incontestaveis. O empregado publico que se portou honrado
quando tinha pequeno ordenado é mais susceptivel de prevaricaI'
do que o era antes, porque no segundo estado tem por necessi
dade realisar uma fortuna, sua ambição se torna porisso mais
espansiva e muitQ mais activa, seu medo diminue porque elle
conta com melhores recursos pecuniario , c com maior omma
de amigos importante' para o apadrinharem e (lefenderem, o
freio do medo diminue para com elle sua emcacia, as necessi
dade da ostentação se tOl'llâo muito mais imperio as, as neces
sidades e tão sempre a par dos meios, e poris o é mais
frequente endoudecer o rico quando perue metade 011 dous
terço da sua fortuna do que aqueUe que não sendo abastado
perde a totalidade de ua fortuna. Attendão os nosso ler-isla
dores e estadi tas estas considerações e a aprofundem cons
cienciosamente. Opapa Gatlganéli dizia: que quando frade fôra
rico, quando bispo principiou a ser pobre, quando cardeal mai::;
pobre e que no pontiUcado "e tornára pobris imo. Ao gastador
e ao ambicioso não ha rendas nunca que atisfação grande parte
dos empregados publicos se deixão affectar de uma ou de ambas
impulsões.

Quem aspira a um emprego que sabe não er rendoso, ignal
é de que o estado que elle deixa era menos vant:Jjoso; se pois
na mudança melhora de fortuna, qual a razão porque e ha de
pensar que elle se torne prevaricador ó por não ~er o emprego
rendoso'! I EJle que se comportava com probidade antes, que
di so apresentou atte tado ou ju t.ificação, apezar de melhorar
de fortuna ha de se tornar prevaricador?! A fortuna não é ab 0
luta, ella é e será sempre comparativa. As familias do' empre
gados não se tornão paralíticas dos braços, ella devem trabalhar
pela me ma fórma porque trabalhão as famílias do particulares;
os empregados publicus não são tolhidos de outra agencias.
As condicães da moralidade dos fUllccionarios não se derivão só
dos bons· ordenados, do bons emolumento, derivão-se princi
palmente de outro elemento e de outras condições sociaes.

'A honra é organica, é physionomica, segundo Lavater; é phre
nologica, segundo o systema de Gall ; o homens que têm certo
caracteristicos pronwlcíados não precisão de uma educação acu
rada, nem do freio das leis ou da vigilancia de sens superiores
porque eJles preenchem os instinctivos organico pelos impul os
espontaneos do mesmo organi mo) independentemente de quaes
quer outras considerações; mas como o commum dos homen
não tem caracteristicos pronunciado, para esses a educação re
ligia <I, <I educação politica e cientifica, a lei, a yigilancia da,

3~
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autoridades, cm6m, um rrrande complexo de meios é neces aría
para favorecer e desenvolver as boas tendencias, ou para refrear
e conter dos desvios; nem sempre se segue ([ue a melbor paga
melhore o serviço, muita vezes segue- e o resultado opposto:
O' qU3.dro comparatiro elo pagamento do ordenados de algumas
nações se fór e, tudado fará comprebender a exactidão das idéas·
que tenho expendido, e nem isto se faz preciso, basta estudar
os nossos proprios negocioso O effeito crue proçluzio o regimento
das cu tas augmentou muito a minha convicção; a ambição se
tem expandido, sofisma-se a intelligencia de seus artigos, pro
cura-se alargar suas CJJxanças por todos os meios e modos, e o
governo só depois elo parto conheceu o mon tI'O que tinha parido,
c vai mettendo com as in1alas dos avisos e das erra tas essa pre 
são para diminuir a volumosidade c deformidade do grande
corpo.

Expuz a. consillerações moraes ; tratarei elas concreta ,
Por uma pecfUena viagem percebe o meirinho 6:' de caminho;

por uma viagem de 50 leguas a mesma quantia!
Por um pecfllúDo auto de penhora ou deposito 3l;l ; e endo

ne 'cssario e crever alguns caderno de papel, a mesma quantia I
Por um inventario em que o escrivão tenha de gastar dezenas

rle dias em completar o arrolamento só percebe a estada de tres
dias e nada de raza ! Esta limitacão de estada aos tres dias nos
inv ntarios foi na verdade boa lembrança, porque era espantoso,
era escandalosissimo o abuso que havia a semelhante respeito.

Oajuste ela Gonclucç,ão é eminentemente rebaixador, indigno, e
muito su e-eplivel de abuso: deixar-se ao arbitrio do juiz a taxa
é expor a perigo certo de ser injusto ou pelo menos de ser cen
surado, e de desgostar muitas vezes a ambas as partes, tanto das
que tem a receber como daquellas que tem a pagar; esta inven
ção de custas ou emolumentos bem comprova que na confec-
ão do regimento se teve em vista o quadra só da população do

H.io: todos os empregados do centro têm cavalgatas proprias,
não precisavão desse adminic1110 de conducção, que bem podia
ser dispensado.

Em relação aos meirinho e (lOS escrivães, em razão da diJIe
rença da moeda, era na verdade justo elevar-se a taxa do cami
nho e da raza ao dobro, e com isto se terião elles dado por
muito satisfeitos, por'que nada yale se ter tornado a colheita
mais rendosa, visto [ue a piantação tem de s01II'er uma dimi
nuição enorme: r.ompulsal' cada uma das disposições do regi
mento para cmittir um juizo sobre o que ha de bom e justo, c
sobre o que ha de máo e perni ioso, é cousa para que as força
da minha intelligencia n50 são apropriada, e que me leyaria
muito longe e fóra das minhas vistas; portanto só tratarei de
aprecinr esta lei nos ,'e11 resultnclos directos e latente.
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Que as porta da ju tira para o commercio e para o povo flcão
cm muitos casos trancadas, é innegavel ; como se 11a ele chamar
um devedor a juizo para pagamento de uma pequena quantia se
as custas tem de importar no decuplo do valor reclamado? Os
trampolineiros que tiverem poucos bens muito ganhão com o tal
augmento da custas, porque sabem bem que seus credores não
e animaráõ a propOr-lhes a ção.

Como poderá a classe pobre cobrar o que se 111e deve, que
quasi sempre consiste em pequenas quantias, e só a cita(~ão na
mór parte dos casos tem de ficar em 66 ele caminho, fóra o preço
da citação; certidão, elc., etc. ? E se o devedor não é encontrado
tem ele se repetir as diligencias e empre com a paga da mesma
quantia! Ajustiça de paz estabelecida para causas de pequeno
valor ficará absolutamente sem ter CJue fazer; as acções criminae
est~o no mesmo caso: só as despezas de citacão de testemunhas
e dos réos são tão s'lbidas, que só as pessoas verdadeiramente
ricas e eminentemente sensibilisada pela offellsa reliorreráü ao
desaggravo da justiça. Mas, no physico e no moral) quando se
entopem os canaes, as torrentes dos elementos, agna, ar, fogo,
procurão-se fazer no\ as vias: no mecanismo animal e moral se
observa constantemente a mesma regra; para desaggravo pois
do crime se ha de appUcar a bomreopathia elos crimes em dó es
alLopathicas: será este o tristissimo recurso ela população para o
desaggravo ele suas oITensas e de seus direitos.

Se as custas tives em sido elevadas ó em alguma verbas, o
povo as poderia supportar, pOI'ém fez-se uma promoção geral
em beneficio de toelos os agentes do fôro e elo que intervem no
pleitos, como louraelos, peritos, etc., etc. e as de pezas com os
officiaes ele justiça são as que mais avultão; ora, teria-se em
vista a que taes olDeios fossem procurados por uma classe mais
elevada? Quando mesmo isto se pode se conseguir, não eria
util, não seria vantajoso: ha certas pr05 sõe que só podem ser
bem desempenhada pela classe inferior ela sociedade; omeirinho
em regra é tirado da clas e elos simples jornaleiros ou dos om
ciaes de officios mecanicos, e estes na mór parte do imperio
dão-se por.muito sntisfeitos em vencer a diaria de 18 a 18500
em trabalhos pesados e bem impertinentes: os meirinhos sem
pre que ganhavão seu 'IS pOI' dia ficavão satisfeitos.

O que acho ele· peior no regimento é que suas dispo. içõe
formflo entre si um mecanismo que ha de muito concorrer para
augmentar a chicana, t:rapassa e desmoralisação do fôro: em
muitas causas ambos os advogados tinhão pressa em terminar a
decisão do pleito, e pelo menos de um lado havia. empre esse
desejo; em regra os escrivães só éobravão suas custas depois da
(lecisão das demanda, hoje porém advogado, juizes meirinho,
cscrivães e todos os mais l1gentes elo furo são mnito inleres.l1do.
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cm augmentar o in iclentes elos pleitos, em multiplicar requeri
mentos termos e formalielades superfluas, que só hão de servir
de tornar os autos ex.tremamente volumosos: emfim não h:1 um
só empregado do rôro que tenha interesse de dar um côrte na
chicana, porquo a fazê-lo será com diminuição de seus ven"i
mentos.

En sou seetario do systema de emolumentos, porém quizera
que elles fo em determinados com ordem e systema tal, que se
seguisse a aceleração e o aperfeiçoamento do tl'ab::llho) c que os
negligentes soO'ressem a punição da sua preguiçoa, de~cuic1o,

ignol'auvia ou mú ,"ontade' em minha opinião o regimento apa
drinha e premia 3S más tendencias, e mesmo concita o conlnio de
todos os agentes do fôro para aproveitarem até as ultimas esca
ma, elos raros peixes que cahirem no pary.

Portanto, se as moratorias dos pleitos era a maior calamidade
que se tinha a lastimar, llavendo entre os agentes do fôro muito'
que tinhão intere e em apressar a eleci~ão, omo agora e não
augmentarú essa calamidade se o interesse dos agentes do fôro
não se contraria e ~im se harmonisa para entreter e manter a
'hicana?

Se se C[uizessc que os empregos do fôro fossem procurados
po1' uma classe mai ülstruida, e se quizesse que as academia
jurídicas se tornas em mais concorridas, se deveria fazer uma
differença da t3xa dos emolumentos em relação aos bachareis,
lli'pondo que as cu t3S contadas aos juizes que não fossem ba-
harei soffressem a diminuição de um terço, as custas contadas

aos advogados não bachareis com a clillerença da metade, e al
guma consa de semelhante se dispôr relativamente aos promoto
re , curadores, etc., etc.: não se pense qne por haver avultado
HUillero de bachareis apinhados nos grandes povoaclos do littora],
se siera que exisLão bachareis nos lugares centrae . Em toda ::l
provincia de ~linas talv, z não 11ajão quinze advogados bachareis,
pelo menos 1enho certeza de que cm vinte e um municipios da
:!;Uesma provincia não ex.iste ad vogado bacharel; nas comarca
rIo Paracatú) Paranú, Rio Grande não me consta haver um ~ó

advogado; na de Tl'e Pontas só existe um in nomine, porque
está paral,rtico e moribundo e é cego em duplicata; os maiores
povoados de Minas não contão mais de um até dous advogados.
Não é o interesse proprio não é o espirita de classe o que me
move a fallar neste objecto, é sim o desejo que tenho de que se
estenda a pl'oteeção em beneficio das sciencias, para que os pais
e animem a mandar eu filhos ás academias, e dellas se dirrun

dão homens instruidos por todos o municipios do imperio : ora
isto não acontecel'á emrluanto o bacharel 'm sens emolumentos
e prerogativ3s rÔI' nivelado om os advogados, jujze e empre
gados não grach13do, cm dil' 'ito. ,\ respeito de todo os empre-
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gos em que haja mister lidar-se com a lcgi"lae:ITO jUllicil1ria>
policial, administrativa ou fioêll1ceira, 'e de\"cria determinar por
lei geral que t.odos os emprego. quando occupados por bêlchal'eis
em direito percebessem elles mais um terra de ordenado, grati
ficação e emolumentos, ou por outros termo, que e diminui se
ao leigos o terço, se a taxas e ti\'crem elendas e não fór on
veniente eleva-Ias a mêli . Da me ma sorte se devia pt'oceder
com os empregos e commis ões que dcpendem de sciencia me
dica ou de qualquer dos ramo da mathematica ou de outras
ciencias, porque assim por via de uma lei aeral se protegeria

clara e positivamente as ci ncias, que no Brazil estão cm gr:ll1
de atrazo.

As prerogativas concedidas em beneficio da pre umpção legal
que se deriva dos pergaminhos tem grande alcance para civilisa
ç,ão, instrucção e moralidade do paiz; ha muitas c.onsequencia. e
vantagens latentes que se não devem desprezar. A sabia lei de 3
de Dezembro elevou os emolumentos do juiz municipal e de 01'
phãos com o fim de 'erem esses lugares procurados por bacha
reis, mas os ceneiros dos bachi1reis então estavão bem providos,
e se deixando aos leigos a igualdade da percepção de emolu
mentos, os poucos bacbareis que aceilárão empregos municipaes
supportárão em quasi todos os lllunicipios atrocissima per egui
ções e guerreamentos, e o mesmo acontece com os advogados e
com O' medicos, porCJne a cla se dos follicularios e empiricos por
'eus interesses é levada a combater o prestigio do graduado
em ciencia, e a se vingarem assim do orgulbo, da fatuidade e da
ambição tão natural e desculpavel ao coração humano; me Hel'
enlGs eontm cluos >' como pai pocleráõ o graduados em ciencia
deixar de baquear e de serem supplantados pelo guerreamento c
conluio do leigos, lfue se enronpão com a vestes elo sacerdo
tes de Minerva ?

Os verdadeiro sacerdotes 50 quasi sempre supplalltado , e
me mo expellidos pela turma do iova ores, ou pelo menos
supportão o rebaixamento de serem nivela los, barallJados e on
fundido na mesma classe: as leis em relacão ao medicos farão
mais protectora, ma e a protecção ainda as im por falta de
bom mecanismo se tornou puramente nominal.

Qnal o re ultado de se igualar os emolumentos dos sub tituto
da magistratura municipal e de orphão ? f10i CJue os proletario",
os homens mais corruptos, tendo em Yi ta sanar os desarranjo
da fortuna, envidárão todos os e forças para se cotiocarem llOS

primeiros lugares, e solicitando empenbos conseguirão illndil' aos
presidentes das provjncias, de maneira que as segunda e tercei
ras nomeações em Minas a respeito de muitos municipios farão
pes imas, e nas quartas nomeações a respeito de alguns municí
pio tambem não pl'csielio acerto, c i~lo pOL'e]11c cm regra o
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ambiL:ioso é audaz e dilig nti imo nos meios que emprega. Pro
cedo com la franqueza para comprovar que o au rt ll1ento de
"encimento em mlútos ca os concorre para empeiorar o pes oal,
porque augmenta a avidez dos aventureiros; a pe oas honestas·
e portão inertes, ou tibia e frouxas nas sollicitaçõe , e são sup

plantadas por aquelles que menos merilo tinhão. Quando os
emolumentos erão pequenos e os juizes propostos pelas camara ,
se contentavão elies mai com a honra jnri diccional que propria
mente com as propinqua do emprego; reconhero que havia
inconveniente na antigas nomeaçõe ,ma aponto a causas dos
desacerto que presidirão na dua nomeações intermedias rela
tiv::nnente a muitos municipio de Minas, e me persuado que o
mesmo aconteceria em todo o imperio. A ninguem atiro a cara
puça, ma é proverbio portuguez que quem se pica cardos come;
nenhuma pessoa hone ta e honrada tomará para si a carapuça'
detalhadas ne'te ou em quaesquer outros dos meus artigo, em
um dos quae di se que alguns leigos pelos eus talentos e appli
cação se avantajavão a alguns homen de pergaminho, mas
esses nada perderúõ com a protecr·ão outhorgada pelas lei em
favor das sciencias, protecção que é de vasli simo alcance para
o paiz.

Mencionaremo mais algun defeitos ou con equencias do novo
regimento.

As partes fazião seus ajustes com os advogados e sollicitado
res, tendo em atlenção o valor do objecto ou contracto; se este
valor é importante, o advogado e sollicitador não e ujeita ao
contado, porém se o yalor é insignificante póde a parte ser illu
dida pela alIabilidade e benevolencia appar nte, e vir a pagar
depoi uma quantia muito uperior ao valor da demanda.

Portanto, como corolario segue-se que o povo ha de recorrer
a "indictas particulare . que as demandas se hão de diminuir
espantosamente; a communbão das terra~, e e terrivel flagel10
da agricultura, da egnrança pe soaI e de propriedade, ha de
invadir em grande exten ão a propriedade territorial, porque
como hão de os herdeiros supportar as despezas de uma divisão
de terras, se vemos tantas fazendas em communhão, só porque
os herdeiro julgavão onerosas a custas, quanto mais agora que
e elevou ao decuplo, e que pelo menos a de pezas de uma di

visão ou vistoria tem de subir de 100S a 150 diario, e étolhido
fazer-se divisões amignvei' quando ha menores?

Chamo a attenção 00 no so legisladores para esta necessi
dade palpitante do paiz; e deveria obrigar a todos que possuem
terra a dividi-la , a separa-Ia da commonbão d ntro de certo
prazo, para e evitar .mui tas calamidade, muitos horrores, ainda
que seja preci o nomear cm cada di tricto ou município um juizo
espe ial com moderado y n im nlos pal'a não c,gotar ao' inlc-
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ressados em"taes divisões, ou admiLtir-se outra qualquer medida
salvadora.

O rico caprichoso e de má consciencia poderá com o augmento
das custas estar bem certo de que o pobre não se animará a
pleitear seus direitos, porque se o fizer, durante a contenda se
esgotaráõ todos os seus recursos; emfim, é máo e muito máo
mudar-se leis sem necessidade reconhecida; desta lei ha de se
guir-se augmento de crimes, estender-se a communhão da pro
priedade territorial, e porisso e1la ha de fazer mf11 ;'[ nossa agri
cultura, ao commercio e á segmança pessoal e de propriedade.

Policia cloinlinal e adnlinist..-ativa.

Os medicos costumão a fazer :llgumas variantes em suas re
ceitas por diversos motivo :

1. o Pela supposta ou figurada l1ydiencrasia em relação ao
gráo e complicação c1a enfermidade ou constituição do enfermo.

2.° A mór parte da vezes para manter o egredo sybilil1o,
isto é, para tornar necessaria sua intervenção relativamente aos
doentes accommetlic1os da mesma enfermidade, ou quando delIa
se der a repetição nas mesmas ou em differentes pessoas.

3.° Para com os variantes das quiproquo' poderem manter e
renovar a fé e esperança do enfermo e de sua familia. Os boti
carias para darem extracção ás drogas de suas boticas, amplião
o uso do quiproquo: a razão deste procedimento é fundada na
justiça e na equidade; porque para :lti fazer a bydiencrasia men
talou impostura dos medicos, necessitão atupetar as boticas de
variadas drogas, e por mais numerosas que sejão, nunca chegão
para satisfazer o capricho das variantes dos 81'S. medicas,
os quaes deverião para evitar 11 pecaminidade venial dos botica
rios, indicar logo a substituição ou outorgar faculdade para e]la:
verdade é que os medicas costumão a ter boticas e boticarios
de partido, e quando isto acontece alinbão as receitas com certa
subordinação relativa ao numero das drogas que pos ue o boti
cario predilecto. Portanto, não se admire o leitol' ele que para
o curativo das enfermidades sociaes applique eu variante, quer
na quantidade, qualidade, como na fórmula do, m u, r cei
tuari para assim vital' II hyc1iencrasia i to é r pUl1'nan ia
mental dos I n'islad r S' m- mo" pod l"'\Ô ad ptar 'lha
I1:lS droga tl J'('rC'itll::ll'in,. (\ 111orlificar;t "o\Tlhinacõll', l'1 m m



lho1' lhes approuver. Está dado o cavaco, concluido o exordio;
antrell10S na matoria.

Tem-se com notaria injustiça feito pesar sobre os jurados a
responsabilidade do augmento numerico dos crimes, sendo que
esse augmento é devido ao complexo de muitas causas e circums
tancias; pois, como ja ponderei, não ba bem social que venba
desacompanhado de certa dóse de males, e não ha males, que
não sejão compensados por certa porção de beneficias; e assím
a mesma peste acarreta beneficias no material o no moral; ella
àesenvolve e aperfeiçoa o espirita da caridade, germina e en
raíza os sentimentos religiosos, excita e concita a população aos
habitas elo asseio e da limpeza, quer no que tende aos domicilias
e seus suburbios, quer no que tende a limpeza do corpo e da
roupa; ella ror(~a o proprio avaro a ministral' a seus famulas
roupa em maior quantidado e <le melhor qualidade, e a o'bser
vaI' a mesma regra nas provisões de comida, arranjos de cama
e cubículos' restringe as seYicias nos castigos das exigencias de
trabalhos; emfim estabelece ordem e systema na economia hy
gienica e administra Li va elas familias em particular e ela socie
dade em geral: o gulotão, o ébrio, o deboxado, refreião o exces
so de seus apetites; as frivolidades sociaes e inclividuaes solIrem
cerceamento.

1\. morte, a morte, essa deidade infernal, com a sua trombeta
clama e proclama, dizendo: eu me apresento entre vós para vos
tornar prudentes, para vos forçar ao cumprimento dos deveres
da humanidade e da religião; para melhorar a vossa sorte, para
<liminuir no futuro a inflicção dos meus castigos; eu indemnisarei
as vidas que actualmente roubo com o augmento da prolificação;
eu melhorarei a vossa saude e vigor, en melhorarei os commo
dos de vivendas, eu vos acarretarei os verdadeiros eos moderados
prazeres da exjstencia: eu vim para estender o beroismo a todas
a. classes da vossa população sem distincção de sexo, idade,
ou condicção social; eu vim desenvolver e aperfeiçoar as scien
cias; eu encarnando-me na peste, e a peste encarnando-se,
em mim nós fazemos borbulhar milhares de beneficias, qne
serão devidamen te apreciados no futuro; apropria rjqueza
recrescerú e brotará dos estragos qtla actualmente fazemos:
pois bem, se de todo mal brotão beneficias, vice-versa, for
ça é confessar qne para expansão dos crimes concorrem hoje
causas que outr'hora não existião: attendamos, 1°, que ha cri
mes que são accessorios, mediatos ou immediatos do systema
representativo e de seu falseamento: como segunda causa figura
o fraqueamento da religião: como terceira cansa a expan ão do
luxo, e das necessidades imaginarias: como quarta causa a este
rilisação dos terrenos, e a consequente alta dos generos alimen
ticios e dos materiaes de COll3tru 'çflO, etc., elc: não cahe uma
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folba, não brota uma folba da arvore sem que se aUere a sua con
dição; no mesmo a o está a arvore 'ocial em seus habito', em
suas telldencias: é pessimo legislador, é pessimo estadista aquel
le que aquilata os phenomenos monles e materiaes com isolação
do complexo das diver'as causas que concorrem para sua exi'
tencia.

Apage com as digre sões ! !! Diziamos nós que era atroz e
injustiça fazer recahir sobre o jury a imputação do augmento
dos crimes; endo que dessa instituição em paralello aos ouLros
juizes e tribuuaes só tem resultado os beneficias de refreamento
do crIme, a garantia da iunocencia, o as ucaramento na sorte do
criminoso que não está pervertido do crimino o arrependido.
O jury brazileiro se comporta bem severo para com os reinci
dentes que são submeltidos a julgamento por novos crimes: a
bonomia dos jurados nqua i sempre ditada pelas prlncipios da
verdadeira equidade, da utilidade, e do bem social: o crimino o
absolvido pela indulgencia dos jurados exaure epreenche os tres
fins da penalidade; solTreu incommodos, gasto', terror e ver
gonha antes e durante o julgamento, e mesmo depois delte: elle
erecorda do seu crime e da solemnidade do espectaculo a que

foi ubmettido, elle recorda-se com certo pudor e arrependi
mento ; a corre ção se torna perduradôra nos vexames, nos in
commodos que elle experimentou, se colhe se não todo, ao
menos grande dóse do beneficio dã exemplaridade: a satisfação
do oJIendido e torna interiormente mais ou menos completa.

Em vista de tas con iderações eu julgo mUlto conveniente qu
se reinstaure ao jury a faculdaàe de declarar depois das respos
tas de todo os quisito relativo ao aggravantes e atlenuantes
a sua oplnião sobre a criminalidade do réo e gráo da pena que
lhe deve er imposta: esta declaração servirá de evitar equivoco
por parte dos jurados, que algumas vezes querendo absolver
condemnão; outras vezes querendo condemnar absol"em por
perturbação ou pela astucia ele algum jurado espertalhão: esta
declaração de er ou não o réo criminoso e de se dever impor
talou tal gráo ue pena, é muito de accoruo com a natureza e
fins da instituição do jury: os jurados por conhecerem a mora
lidade, a circumstancia e relações do réo, devem emittir com
franqueza sua opinião, para que o juiz ele direito e sirva do pru
dente arbilrio na applicação da pena, e pos a mandar ratificar o
julgamento (no caso de ter occorrido algum equivoco, engano
ou sorpresa). o modo de graduar as penas não ha UlliformiLla
de entre os juizes, e nem nos julgados de um me mo juiz: ha
juizes que só pelo facto de se dar a occur:rencia material de uma
ou de algumas aggravantes, elevão a pena ao médio e ao ma~

mo; endo que propriamente só aggravflo aquellas circum tan
eias flue manifcst:io ::tc r imo de perv -l'sic1ac1e, e aqnellas (rue

~o
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fio bu cada com premeditar,ão para assegurar a consumação (lo
delicto.. c p3ra frustrar o descobrimento do autor do mesmo de
lic.to; porém todas as mai::, circumstancias fortlúta nada elevem
influir na aggraYação da pena. Pejo m lio sob1'edito se conseguirá
<liminuir a indulgencia e relaxaç.50 do j llt'3dos: quem aperta
muito a crayeira expõe-se ao risco de ver a corda arrebentar:
o remedio excedeu as necessidades do mal, para a cura elo qual
foi appli ado.

O segundo remecUo ou correctivo eQntra a indulgencia do
jurados, seria a ue deixar-se ao juiz de dir ito o arbitrio de con
demnar o réo, não obstant a absolvição nas custas e na sati 
fação do damno, sem dependencia de appellação da <1ecisão do
jury. O réo appellando dessa condemnação ílcar sujeito ao
arbitrio da rel:lção c.Dnfirmar ou revogar a condemnação e de
mandar, se pareeor jnsto, submetter o réo a novo julgamento
para imposiçãO da pena eorlJorea; não importando á relar.50 o
trabalho de e gl'aYatar nullielades para justificar a neces idade
de submetter o réu a s gnndo julgamento. E assim o 1'60 qoe
tivesse consciencia de ser justa a c011llemnação impo ta pelo
juiz de dir ito, não appellaria para não se expôr ao perigo de
perder as despezas da appellação e de pas ar pelo risco de ser
sobmettiuo a segundo julgamento, e com isto se aliviaria o cofre
municipal de carregar com o males da indulgencia dos jurados.
1\. correcçã.o do réo indulgentemente absolvjdo de pena corporea
seria conseguiela p'1la condemnação nas custas e na atisfacfio
do damno' por e[..,il condemnação e tornaria a correcção do
réo mais cfficaz. O o1Tendido teria mais animo de pleitear eu!>
direitos, isto Ó, de fazer accusação) de produzir melhor prova
perante o tribuna1.

1Tem se eliga que isto envolve absurdo ou eseandaJo, porque
os 1011COS e os menores, os que commettem crime violentados
por força ou medo, ou por qualquer accidente fortuito, não
Dcão sujeitos ú puniç.ão pela disposição do codigo criminal
artigo 10 e seus paragraphos, mas os bens ele taes delinquentes
pela disposição do artigo 11 ílcão sujeitos a satisfação do damno,
e por conseguinte tambem ao pagamento das cu ta que se
fizerem para verificar a existcncia do crime e de cobrir o delin
quente; e muitos paralellos so poderia buscar no civel e no crime
para sanccionar esta doutrina; o que justifica a imposição da
pena corporea é a correcção do individuo e a utilidade social que
e deriva (la exemplaridade: portanto, pesando- e bem as conse

quencias da pena, conhecendo-se QllC o d:nnno triplica a utilidade
da punição, a absohição se converte cm dever ue humanidade
e religião e em lill1 dever social. As penas devem ser impostas de
onrormidacle com os principio. da economia politica e ela econo

mia l11f'rlir:l. I (listo. (' deriv:! a exr('l\('nci:l (binstitnir.o do jnry.
I
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~I:1::; essa dlsLincção a fazer da' cau as em que a absolvição
da pena cOl'porea não dey importar a ab ohiç,no das listas ou
da saptisfação do damno é altrum tanto emmal'anhada e subtil,
depende de conhecimentos theoretico. e praticas de juri 'pru
dencia, e pori::;so não deve ser confiada aos ,jLlizcs lle facto.

Ca::;os llaverá em fJLle a cOlldemnacão e deva limitar ao paga
mento das custa e não a atisfação do damno e outra em que
se acculUruem) não obstante a ab olyiç'io da pena corporBa,
isto é, a negação ou ,justificação do uelicto; por exemplo: um
pai de familia ou patrão zangando-se com seu vizinho OLl qual
quer outro ugeiLo, seus filhos, escravos ou camarada, suppontlo
agradar a seu chefe, commettem um crime sem terem recebido
manuato po'itivo ou tacHo; a zanga d sse chefe póde tor sido
mais ou meno::; criminosa, mai ou meno, injusta, e quer ella
seja onsiderada cau a e1Iiciente ou causa oe asioual, deve car
regar com as cu tas pelo menos; se a comparticipação moral
fôr maior deve carreg'ar com as custas e ati fazer o damno pelo
menos se a justiflcabiLidade invocada não fôr des a que e deri\'a
da extrema necessidade como defeza ele vida, dila de oflensa
pbysica ou para evitar mal maior; emfun, e a ,ju tificabilidade
'e derivar do prill ipios de mé1'o cavalheirismo e pund.onol',
em tal aso não obstante a ab oLvição da pena corporea deve
ser condemnado nas custa e no dl1lnno, e a respeito attender-'e
a combinação do gráo e circamstancia da provocarão e do pro
vocauor.

Supponha- e que o provocador é doudo ou estú embriagado,
e que o provocado ignorava 1al circumstancia, e no desa1Jronte
de sua honra ou de ua família commetl damno contra um su
geito, que a não ser a cir urnstancia c1 alienação temporia ou
permanente não praticaria tal provocação m tal contingencia;
me parece de justiça dever s r o réo absolvido ele pena corpo
rea; porém deve carregal' com as custa e com a atisfação do
llamno; porque taxar a ex.tremada prl1dencia e o.f[rimcnto,
taYar o ponto em que dere começar a uel'cza ou de..:pique ú
obj eto que muito nria segundo o maior ou menor complexo
de cir umstan ias materiaes e ele ciL'cumstancias pe~soaes, Ú p1'8-
i o attender a qualificações ,e relarões do pro oeado!' e do pru

vocado para a Ilúlatar-s0 il exten 50 do ofi'Timento.
Já emitti o meu juizo a respeilo dos in ollvenieutes qne resul

tão do modo porqne se fazem entre nós a recusações: já signi
fiquei que ú indecoroso e anti- ocial pre crutar o advogado cm
particular a opiniãe. elos jurado, cabalar e meUer empenhos
para conseguir absolvição ou condemnação dos réos: pos:so ufa
nar-me de qu nnnca me soe orri a estes meios, e apezar di to
ta/voz 11ão tenha harido deITeu '01' que me exccdc~ 'o na felici-
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dade das defezas: confesso que nas a.ccusa.6es por não acompa
nhar os manejos costumeiros não tenho sido tão feliz.

Quanto ás appeHações interpostas da absolvição pelo juiz pro
motor ou accusador, entendo que não se devo acabar com eHa ,
porém sim modificar sua dureza. \. arpellação interpo la pelo
juiz ou pelo promotor, tendo o réo obtido em seu favor dous
terço dos votos, dove ser-lhe facultado alivio da prisão, prestan
(lo uma caucão de duzentos mil réis a um conto: se a fortuna
lo réo ex.céder ue dous contos, será a caução do um a cinco
conto .

A appellação interposta pola parte, e o juiz que presidio o
jury declarou que a decisão foi justa on pelo menos equitativa., a
appeJJação não suspenderá os ofTeitos da sent nra de absolvição:
em nenhum caso será adm.itLido a appellação do accusador som
garantir ao réo o damno que se llie seguir da detenção.

l"OS crimes afiançaveis nunca a appellação deye uspender o
cffeitos da. sentença de absolvição: as appelJações interpostas
pelos accusadores particulares ql1asi sempre são caprichosas, e
a mór parte das vezes envolvem especulação vergonhosa de in
teresses ou de transacções directas e indirectas: para e nprOfl1D
dar os horrores desse direito deixado ao arbítrio das partes, se
deve lembrar que de uma pri ão póde resultar a morte e anni
quiJamen10 da saude e da fortuna, o transtorno na l\onra e mo
ralidade das familias a quem falta o chefe. Ainda ha ponco de
fendendo eu um réo, o capitão Antonio Franci co Ferreira, con
segui do accusador a declaração feita peranle o jury de que da
parte do réo não tinha havido intenção criminosa, por is o que
'Ue Linha prendido com toda a publicidade ao escravo na suppo
sição de ser um seu que lhe fugira, etc., eLc. Apezar da decla
ração ser muito circum tanciada e de eximir o réo de qualquer
visllill1bl'e de criminalidade de ter sido tomado por escripto no'
proprios autos, assignado e jurado, apezar do réo ser absolvido
por onze yotos) apezar de ter eu conseguido de ~3 jurados uma
ueclaração por escripto de que se compozessem·o con elho jul
garião do mesmo mouo, isto é que absolverião o réo, por não
haver contra elie a men@f sombra de criminalidade, comtudo o
accnsador com o fim de conseguir do réo ti desi tencia do es Tavo
questionado teimava em proseguir na appellação, e della 'ó de
si tio quando fiz conhecer que contra aJle empregaria o recurso
criminal facuJtado no artigo 23;:) do codigo criminal, etc., eLc:
fllJl'tauto é nece sario cercear, ou modificar o uso do um direito
de que é tão frequente o abuso, ou propriamente de quo o abuso
con Lítue a regra e o u o fórIDa a excepção.

O que dizem que o jury não deve tomar conher,imentos de
crjm~s de pequena imporlanéia "uDorc1inãu a liUnra e a scguran-
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ça do idadão:l mesquinho interesses de commotlos pessones:
esse que i so uizem, e se recordassem uc que pela a tucia de
um accu aelor iniq1.10, pela venalidade e leyiandade da testemu
nha , pela ignorancia ou parcialidade de um juiz, pódem 'e1'
irremi si\,clmente condemnados a uma pena mudarião inteira
mente de liguagem: não e deve regular os processo feito no
vasto territorio do Imperio do Braúl pela bitolla do que e passa
n::t capital do Imperio, e de outras grandes povoaçôe, a opi
nião 'publica; a imprensa, a existencia dos tribunaes superio
res, etc, etc., cmfLm ha muitos elemento para e"itar o escolhas
da ignorancia e da prepotencia dos magi trados: apezar di to
não terão muitos cidadãos siuo victimas no Rio ela ignorancia e
prepotencia dos juizes? !

Portanto des es processos poli iaes eu quizera que o cidadão
tivesse o direito de appellar da decisão do proprio juiz de direi
to para o tribunal do jmy: entre juizes de direito ex.i tem igno
rante, estonteados doudos e corrupto : são ubsLiluto do
juizes de direito jovens scm c;'perien ia, e nem theoria, tendo
só em seu favor a presumpção legal do saber: o igporantes
não pódem fazer va a na advocacia, por i:;so elJes ollicilão com
avidez os empregos da magistratura, os que tem tcnden ia para
corrupção abem que na magistratura se lhes proporcionar~l oc
casião de atisfazer em seu genio a ambição, al~m disto os peda
neos tambem substituem os juizes de direito. E preciso ignorar
a hi toria criminal do nosso paiz para conscienciosamente susten
tar aopinião de que ojnry não deve tomar conhecimento dos crimes
afiança veis. Na capital do Jmperio se pOde qualificar de uous a
tres mil jurados: as sessões do.i ury se deverião abrir pelo me
nos de dous em dous meze , e nas outras cidade pop1.1lo as de
tres em tre mezes: os sacrrncios feitos em o'arantia elo direitos
dos concidadfl03 são avanços feitos em beneficio da garantia do .pro
priQs direitos; porque, como proprios devemos reputar o que no .
toca á no a pessoa, aos nossos parentes, amigos e dependen
tes: o egoi mo e a 1reguiça são empre máo con elheiro. O'
cidadãos cimbrosos da liberdade, do patrioti mo, e <.1a propria
dignidade não consentiráô de bom grado de apo amento ou cer
ceamento dos podere " e prerogativas da magi tratura popular.
O que ê e cravidão? E estar sujeito á vontade e ao caprichos
lle um só homem; á yontade do despota é a lei: o ab 'oluLí mo
diJIere do despoti mo nesse trabalho de escre, er as leis, e de
!ntel'preta-las por sens escripto ou julgados couLra o juiz iD'no
rante, corrupto e prepotente: o que vale para o idadão o balofo
fanta ma da respon abilidade? Indemnisa-nos acaso nosso pr
juizos e incommodo a tardia reparação do tribuuaes, uperiore
ou do governo? 1\0 a honra ultrajada, nossa :saude c fortuna ar-
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núnadas, se intlemnisão com a quéda ou reprehen fio uo nos o
perseguidor? A estupidez é arrojada I

Já home juiz de direito que se pôz em aberto acointe com a
relação, esta absolvia e elogiava o perseguido pOT actos dignos
de elogio que nos proces~os erão convertidos em crime: quatro
processos se seguirão de igual natureza; outros estavão plane
jado , e assim por intermedio do juiz de direito conseguirão
arredar o perseguido do exercicio de ua jurisdicçãO por dous
anno mais ou menos até se findar o quatrienio, e o encadea
mento dessa perseguição deu causa e occasião a um suicidio I ! I
Um juiz de p:Jz foi responsabilisado e metido na adêa por crime
inaIiançavel; -ex-, eQtas dua letras ligadas aos nomes elei
toraes e supplentes convocado, para formar a meza, derão
lugar a esse proces b e prisão' pas adas a eleições foi o juiz de
paz solto, e nem ao menos pôde obler certidão e cópia do pro
ce so; porque todo O' requeTimento tinhão por despachos 
requeira em termos, requeira com moderação, etc. :- o juiz que
tal ele poLismo praticou foi premiado com um bom emprego.

Ora, se os interesse de um partido forte pelo seu numero)
fortuna e illustração não pôde evitar ou fazer punir prepotencia '
de tal ordem e natureza; como ha de o cidadão esquivar- e a
prepotencia de um juiz que occulta seu arbitrio na apreciação
Lia provas e das formalidades, e que tem em seu favor o l)re 
"Ligio e um circulo de numerosos amigos e dependentes, etc?
Talvez só por excesso de piedade c e poderá acreditar que haja
um Juiz tuo honesto, tão sabio e tão pl'uclente que nunca com
meHesse prepotencia por erro, ignorancia, por accessos de máo
humor, por intrigas, calumnias, pela illusão dos interesses poli
ticos ou de outros quaesquer interes es provenientes de aIIeição,
odio e contemplação: portanto se os melhores magi lrado
trancião ou pódem tr::mciar, não erá melbor desviar delles e
dos cidadãos taes perigos de injllstiç.as no julgam nto c1ifinilivo
elos processos criminaes? Nos Lribul1aes coJlectivo as paixões
rctemperão-se; o concurso das cli:fferentes intelligencias e conhe
cimentos servem para desviar o erro, a prepolencia einiquidade
do julgamenlo.

Yerc1acle é que os triblmaes collectivos vffi materia criminal são
mai inclinados ú indulg ncia do que ú severidade; mas o
oh ervador atUlado reconhe. erá que o effeilo moral em relação
ao criminoso, e aos membros da sociedade resulta mais elo apa
rato do processo e dos incommodos porque passão os crimi
110S0S que propriamente da elIectividade das penas: em regra a ,
utilidade do crime fica muito abaixo do complexo do variados
incommodo ,vexame e prejuizos que resulta ao crimino o de
, u Iroc(' samento; e ningl1em se animaria a eomm('Ucr crime
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se tivesse a certeza de ser processado, embora contas e a final
ser ab'olvido: o que anniquilla a moralidade publica é a falta do
processamento, é o escandalo vergonhoso no modo e nos favores
com que se organisão os processos, com que se abafão, extra
"ião e matão os processos em seu nascedor, isto é, antes que
sejão levados a julgamentos deffinitivos; e ainda mais pemi io o
é a indulgencia e impotencia da policia em não perseguir e effec
tuar a prisão dos criminosos pronunciados.

Emflm, terei empre mais mêdo da ameaça do crime policial,
que de identica ameaça de crime inafiançavel; porque em rela
ção ás pequenas persegLúções se manifesta certo grtto de indif
ferentismo, certo gráo de frouxidão nos mesmos parentes e ami
gos' porém quando a perseguição atinge a certa enormidade dtl
fiJeira dos nosso adversados e de Laca o erros o; os persegui
dores llcão reduzidos ó a um pugillo de alguns malvados, e da
quelles que contão perceber int re 3es immediatos da per
seguição.

Nos abocanhos dirigidos contra o jury, no c:mçasso em sup
portar o farelo do exercicio de certos direito , se deye deduzir
indiIJerentismo para a lllJerdade: a pintura embelleza a casa, mas
se não vedar-se o caruncho e cupim de roer os esteio prestes
e Lá Slla quéda, preste' o arrependimento daquelles que habitão
a casa: o povo brazileiro as emelha-se no genio e nos habitos ao
povo fl'ancez: a cratéra da reacção não será facil de dominar! I

Attendão os nosso estacUstas e legisladores para e tas con i
d racõe .

O (p.le se ganhou em passar-se o processo de respon abilidade
para os juizes de direito e outro crimes para a magistratura to
gada? Ganhárão os criminosos: a sociedade e a moralidade
publica perdeu muito.

Para o réo obter. o julgamento dimnitivo perante o jury a mór
parte das vezes não lhe é preciso empregar uma só tlilligencia
quanto ao accusador particular ou. publico as cousas se passão
]1ela escala ordinaria do expediente.

No jury da côrte se expendem tres ou quatro proces o por dia:
nos juize singulares para se obter sentença diffiniLiva as partes
e seus procuradore andão em uma dobatloma, juiz, e crivão
meirinho, collector, testemunhas, etc, etc, cada um por eu tur
no em entidade de que depende o andament'Ü ou paralisação do
proces. o: que de ditficuldades para obter despacho do r. juiz;
está dormindo, está almol;ando, e tá no banho, está jogando,
está dançando, está occllpado, venba logo; fique o negocio trans
ferido para o outro dia: transferencia que com o fundamento ou
prote to de outro afqzerc e prolonl!a por semana e mezes;
d pois ele prpptlr(l(los os autos l~ "fio dormilal' na conclu âo. e
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só depois de muitos empenho e muitas supplic:ls e bajularG s
é que se consegue o sentenci:lmento.

Oadvogado necessila f:lzer um estudo muito acurado para
antever e precaver o máo -eU'eito de suas palavra e raciocinios:
a suceptibilidade de um juiz tog do obrepassa a suceptibilida
de ele uma dama presumida de fidalguia, riqueza e formosura;
tanto mais ignorante é o juiz, quanto mais mediocre em quali
dades moraes; tanto m:lis de aJOnim se mostra com as partes e
seus procuradores. Em materia de organísação de processos cri
minaes varreu-se da minha alma a iLlu ão'que mantinha em faval'
da classe dos bachareis, e força-me a confes ar que os juizes
populares a certos respeitos são meno ccnsnraveis: poderia a
respeito apresentar muitos exemplos. O juiz togado contrahe o
habito das mangatorias pelo inclifi'erentismo para com os so1l'ri
mentos e soffreguidão das parte .
. Os medicos se acostumão com os gemidos e soffrimeuto dos
doellles: os militares não se horrorisão da carnagem; e a sim
facilmente se explica as mangatorias dos juizes togados na orga
nisação e sentenciaTnento dos processos: taes juizes nada teme
rúõ emquanto não houver juizes syndicadores; emquanto não se
melhorar o machinismo elas nossas leis, de modo que se lhes
infllnja multas sem dependencias de processos, como por exem
plo, a de perda dos emolumentos com o redobro dos me mo ,
sempre que dei.'i.arem ele ultimar os processos dentro de certo
prazo etc., etc.

Com a responsabilidade dos empregados não privilegiados cm
passar-se para o juiz de direito nada ganhou a sociedade: a este
respeito é muito neces ario hayer reforma; seja o juiz de diteito
embora o formador do processo, mas poss50 as testemunhas
serem inquerlcl:ls per:lnte os juizes le p:lZ, subdeleg:lelos, deleg:l
los e juizes municipaes: decretada a pronuncia, o réo seja ub
mettido a jUlgamento perante o jury; sua innocencia estará mais
ao abrigo da prepotencia; o povo conhece bem quaes são os pre
varicadore, e quando por consid rações de intelligencia seja
absolvido o prevaricador, o beneficio moral da correcção e da
exemplaridade se consegue em grande parte: o advogado da
accu ação desenvolve largamente o cada tro de todos o sens
erros de omeio, elle se envergonha de seus crimes, de eus
actos de negügencia ou de ignorancia e se torn:lrá mais appli
cada e exacto no cumprimento de seus deveres: os de mais em
pregados e recearaõ de passar pela mesma provação.

Das appellações interpostas da decisão elo jury em materia de
responsabilidade fique competindo á rel:lção o conhecimento de
fiuitivo do que tende a direito: mas possa a mesma relação man
dar ubmetter o réo a novo julgamento ql1:lnto á que tõe ele
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facto; e endo egllnda vez ab~olvido fin<le-se o processo sem
mais recurso.

Para diminuir a indulgencia dos jurados muito inJ1uiria o leíar
se em conta ao réo todo o tempo de prisão precedente ao jul
gamento, e is to é de rigoro ajustiça.

Para se alliviar o jury de trabalhos, se eleve deix.ar nos crime
afiançaveis faculdade aos criminosos, e aos senhores de esoravos
criminoso., de requererem ao juiz municipal a impo ição da
pena, independentemente do julgamento do jury, de cujo julga
mento desi tiráõ por termo: este uso na Inglaterra muito con
corre para alliviar os trabalhos do jury inglez. Lá esL~1 em
grande yoga o agraciamento isto é a commulaç.ão da pena.

19l1lna cousa convém estabelecer- c no Brazil a semelhante
respeito.

A mór parte dos criminosos submettidos ao jury são <la elas. c
do poviléo e Iuasi sempre por brigas, a respeito das qua jlllgava
bem apropriada a penalidade chineza. Dirúõ que tal penalidad é
despotismo; porém muito mais prejudicial e incommoda é aos
criminosos e'á sociedade a prolongada detel1ção, podendo admit
til'-se a commutação das penas na prestação de servi 'os nas
obras publicas, e engajamento na força militar' com este expe
diente as cadêas deL-xarião de ser tão frequentemente arromba
(las. Facilite-se a organisação dos proce os e a prj~ão dos
criminosos; torne-se da competencia do jury o julgamento de
todos os crimes das classes não privilegiada , e nada terei a
receiar da indulgencia dos jurados; comtanto que se autori e
o juiz de direito, isto é, o juiz presidente do jury da faculdade
de condemnar o réo absolvido nas custas e na satisfacão do
damno, esta sentença tem de ser lavrada perante numeroso
auditoria e em seguida aos debates; portanto, a coragem, a
imparcialidade e acerto concorreráõ de ]larmonia ne se jul
gamento; elle servü'á de enruüecer aos jurados quando a nega
ção do crime e a absolvição da pena não for fundada na qui
dade.

Lembremo-nos bem de que o di pendia das pena corporeas
reoahe mais sobre a ociedade do que obre Oproprio individuo.
Comtemple-se o complexo das de pezas que se faz com os pre
sos em su tento, casa, guarda, transporte, etc., etc.; e e
conhecerá que rateadamente excedem de mil réis por dia, fóra
os lucros cessantes e damnos emergentes. O preso deixa de
concorrer para o augmento da riqu.eza e para o augmeflto da
população.

Em qua i todos os munjcipios do Imperio a cla se dos traba
lhadores é forçada ao tran porte de preso e guarda das cadêa
gratuitament é prejudicial prolongar-se a pena de pri ão sim
ples. A dllraç,;lo da pena e pri 50 m::lÍ cryem para depr:l\'ar
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que para corrigir: a' penas temporaría . nunca deverião x.ceder
de seis mezes.

Ora, sendo o l'éo condemnado nas Cl1SklS e na s:lLisfação do
clamno, não podendo sahir da cadea sem as pagar, elle enua,jaria
seus serviços, e disto resultaria maior beneficio para a sociedade
e para a moralisação do proprio l'éo.

Para segurar o processamento dos crimes, para evitar o aba
famento e o extravio dos processo, indico os meios seguintes:
10

, nomeaç.ão de um agente com o nome de Despertador para
preencher as "ezes e funcções de.yromotor em cada um Tios dis
trictos e colhidos entre as pessoas mais babeis: prestarião esses
fl1nccionarios grande auxilio aos empregados da policia ; ~o, os
inspectores de quarteirão fazerem as participaçõe' em duplicatas,
e ser uma remettiela ao escrivüo encadernada com todas as mais
participações, das quaes o escrivão deve ser obrigado a transcre
yer para o diario em relatorio abreviado e essencial da parlici
paç.ão, fazendo em frente de cada verba ou relatorio as declara
ções vertentes à instauração do processo, seu seguimento,
conclusão, prisITo dos criminosos, etc., etc., tudo com a respec
1ivas datas chronologicas mais ou menos, seglmdo o estylo dos
livros commerciaes de conta corrente: se' evitaria assim o abafa
moo to e ex.travio dos processos. O Despertador no fim de cada
mez reveria este Jiuo e o caderno elas par ticipações para reque
rer o andamento dos processos e indicar novas testemunhas, elc.,
etc., e repre,onlar contra as autoridades omissas.

Analyse SObltC a Into.jcctada. Ici (la. rc
f{n.tma judlcialtia.

\. reforma ,judiciaria que se discule na camara é le.i de tal im
portancla que nenhum Brazileiro deveria se mostrar indifferente
e deixar ele fazer seus reclamos já por via da imprensa e ,já por
"ia le a.signados dirigidos ao corpo leO"i lalivo , porque essa lei
\"ai cercear os direitos dos cidadãos brazileiros, pois que com as
aHribuiçôes passadas para o ,juiz municipal e para o juiz de di
reito e rest3belece em grande parte as attribuições antiquaris i
mas do feudalismo, e o predomínio desses magistrados se ha de
tornar sensivel e pesado por diITerentes meios e faces a todos o
cidadãos da localidade quer áqllelle que tiverem ele peelir justiça
l'onlra :('n::. nffcnsore qu r :\f]llellei:' qne inju.la ol1.ill~lamenle.
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accu ado se houverem de defender: porque as moratoria' tie
tornaráõ extremamente vexaLorias, e todo o cidad50 terá a con
sciencia de que de um dia para outrQ poderá se tornar vict.ima
do preclominio e capricho de taes magistrados, os quaes apezar
(la lei os converter em verdadeiros pontentados, em verdadeiros
senhores, muito tem de perder e de se iocommodar com e c
augmento de poder e de attriJ.JGições, vindo-se a realisar o cnso
em que de ambos os lado a perda em beneHcio só de um terceiro
[ue não é apre entado no systema como tendo parte neltes, mas
que realmente virá a er o principal 11eroe da pern. 'im, a lei
projectada em minha opinião só terá um alcance ql.le é o de dar
a ultima perfeição e de mão ao systema de eleiçüo, poris o que
não será preci o ao governo pal'a designação uo deputados di
riO"ir-so e essos innumeros potentados de freguezia e municipios;
não será preciso attender ás opiniões politicas dos empregados
de distri tos afim de os eleger, con er\'<lr ou destituir, por(lue
lJastarú dirigir toda a Slla aLtenção directamente para os juize
m1mieipaes e de direito, e deixar a estes o cuidado e peso, e a
responsabilidade de ex.ercerem a pressão lJY lraulica obre os
empregados e cidadãos para obtenção completa do triumpho das
eleições. Nesse sentido e só nesse sentido ntendo ser a lei ])1'0
jectatla engenhosa, optima e sul)lime, porém em tuclo mais ha de
falhar as vistas que tiverão seus nobres autore que tal\'ez não
reJlectissem ter eLla a menor oonnex;}o e alcance quanto ao aper
feiçoamento do systema eleitoral vigente; e se e se beneficio de
se poupar as facligas uo governo relativamente ú eleiç,ão podes e
er consegluuo sem o sacriücio dos mais importantes direitos,

das mais importantes affeições e O'ozos do cida(lão, eu elflria por
muito bem pago o trabaL'1o empregado no aperfeiçoamento da
machina hydraulica.

Quan to aos eJIeitos policiaes, como sou cego em Iuplicata,
como sou visionarjo, entendo que em vez LIe diminuir o llumero
de crimes directa e indirectamente 'oncol'!' I'Ú para seu augmen
to, e se até agora os crimes no c municipios se commetti~o aos
centenares, de então por diante se commettel'áõ aos milhciros.

Ocidadão que encontrava uma talou qual protecrão na auto
ridades elo districto c nas do município não contad de cntão por
diante senão com a proLecr,ão e recurso do proprio braço, tlos
membro da famüia e de seu~ apangas. Para os magistrado'
municipaes e de direito lhes serão em triplicata nociva as novas
attribuições: '1°, porque Úlial'ÚÕ expostos aos ouios e vingança
do grande numero de ofIenelielos e oITensores que houvel'em de
pleiLear suas queixa , denuncias e defesas perant taes marris
trados ; as sentenç.as em qualquer sentido lhes hão de acal'l'etar
bom numero de descontentes; as moratorias do proce so por
mais justillcavei:; que ejão suas causas, serão exprobradas com
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furor ; 2°~ VOf4uC e ses magistrados com gJ'alldc constrangi
mento c pezar ~o verão forçados a abandonar o expediente lucra
tivo li' outro' actos de seu magisterio, a int.erromper as horas
ue Jistracrão para substitui-Ias pelo fatigante e compromissivo
trabalho da formação do processos crimjnaes e dos exames e
julgamentos dos me mos proces os sem a percepr.ão do menor
luc.ro ; 3°, porque, conhecida a influencia que eUes podem cxer
Gel' 11a poliLi a, não lhe s rá con en t.ido pelo governo a indepen
dencia ele opiniões, e aquelle magistrado que quizer gozar das
hoas I=(l'aças do governo se 11a de parlar como manivella de suas
,ontade e capricllOs, e se a elle não ::;e sujeiteI' será preteriLlo
por ontro' magistrados de somenas qualidades.

Portanto, t"rnos que em relarão ao' magistrados lhes acarre
lar;'l iDfallivelmente os seguintes males: augmento de trabalho,
(] · compromettimcntos e de perigos, iliminuiç.ão de interesses e
lle independencia, seu prestigio e reputação so.lIreráõ continuos
embates das cen uras populares, e principalmente dos litigantes
e 'ons aJherentes. O povo guiado pelos seus instinctos, conhe
cedor do deljcto e dos delinquentes, entenderá sempre que houve
prevaricação ou relaxação ela parte do juiz quando ah 'olver os
J'éos por irr gulnridade dos proce sos ou por falta de prova
plena; ora é bem 'abido a difficuldade que ba de se obter pro
ya plena em materia criminal, além de outras cil'cum tancia ,
pela ind ulgencia e medo das tes temlmhas que com razão se
dm m mais receia r do resentimento dos réos e de eus apani
guados que dos autores; accresce que ainda mesmo obtida a
lH'ova plpna relativamente á culpabilidade do de]jnquentc, ba ta
para fazer desapparecel' a evidencia e plenitude de taes provas
que o flCCU ado opponha outras provas em contrario ou use de
contradictas, isto é, que allegue os defeitos moraes das te5temu
uhas, que ellas tem interesse na causa, etc. O reo é ouvido em
ultimo lugar, e portanto na astucia, na peita e uborno de teste
mnnh:1s, D:l chicana e na subtileza dos advogados eucontrará
lllÍlltarcs <le meios e de recursos para destruir a prova do quei
xo o, ou ao menos para implicar e obscurecer a verdade, e tanto
lhe bastará para conseglúr tl'iump110, porque ninguem deve ser
condemnado enão com luz meridiana. Ora se ao m io dia se der
eclipse do 01, 'e houver grossas nuvens que o encubrão, já não
se poderá dizer que existe loz meridiana; portanto, quando os
réos não fõrem inteiramente desvalidos e pleitearem c uas defe
sas, do cem processo::> formados duvido muito que bajãQ dez em
que o juiz, guiando- e só pelas luzes do processo e não pelo
l:onhecimento fIne tiver colhido extrajudicialmente, possa proferir
sentença ele conclemllação, ma' a ab olvição do reo obtida em
juizo 'ingulal' o toma ousado c basofiac1or o lue ii experiencia
GolJ~ er\'(l~ãu mo telll feito cUlll1CI:Cr; porém a absolvição do cri~
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minoso obtilla no jur)' é qua i sempre reformadora. Em minha
opinião, de cem criminosos absolvidos pela indulgencia dos jura
dos, pelo menos oitenta se tornão completamente corregidos e
adoptão a conducta e moralidade normal dos paciflco ; e o
vinte ou d'z que se não 'orregirem c ces me mos melhorão o
procedimento, porque as despezas, o trabalho em que farão en
volvidos, a vergonha por qu pass~lrão, o receio de serem incom
modados com novos proce sos, todas e tas considera.ões unida
lhe servem de impõr freio ::t suas p:üxões e tendencias anti
sociaes, e e ha alguma reincidencia não é el1a por ceI' o effeito
da impunidade, porém da arraigada depravação do co tumes,
ou do in títual organi mo Lio individuo que faz com que eus
actos, ua tendencias para certos crime 'e desenvoJvão neces
"ariamente, e sobre e tes assim constituído ou de1Jravados por
inveterados ostume ó a prisão perpetua ou pena de morte
poderá eximir a socieda le de seus crime, Accresce que a mór
parte dos crimes não procedem de uma c1 pravação propriamen
te dita, porque entra na ordem da natureza, e digamos mesmo
que muitas vezes revelão sentimentos de pundonor e de digni
dade pes oal, porque o de abafo, de uma offensa põe em alvo
roço todo' os sentimento' naturaes do nobre orgulho e é por
isso que em muitas narõe' não tem 'ido possivel extinguir-se
o duello.
~a nação ingleza tão gabada por sua moralidade e tolera o

duello do socco; na Franp pouc~s ão os bomeo de certa
clas e que em lJa vida deixem de cruzar a espada ou de fazer
jogo com a pislolla em de abafo de qualquer pequena olIeo a
do metin Ire. Ora, entre nós felizmente não é pel'mittido o
emprego elo pugilato e do ferro para desaggravo das oITensas;
daqui resulta o transbordo, e quando se dão esses duellos, que
~e chamão brigas, segue-se posteriormente o processo e por
i '50 não é de admirar-se que o jury em muitos casos se porte
jnuuJgente, e que a mesmas autoridade policiaes se comportem
negligentes e <* quivas na formação dos proce os. Creio que. em
tod s o: paizes da Europa é probibido o dueHo pela legislação;
porém é admittido pelo direito consuetudinario. As autoridades
e os tribuna se comportão indulgentes. Emfim, o "I ereladeiro
l'imínoso Ó é depravado pelo costume, e c se incommoda ao
ieladão que commettem actos excepcionaes é para que a tole

raucia não transborde, não produza alagamento universal;
porém dir- o-11a que o homem que commette um acto xcepcio
nal deva ser havido como ente depravado? não por certo.
E visto ter o Exm. Mini tI'O ela .Tustira a 'eyerado que as '00
demnações proferidas pelo tribunal do jury excedem ao terço
cios julgamentos, segue- e que o tribunal do jury entre nó é
extremam nle seYel'o; po1'flue como di'~ , entre nós não exi~le
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o contrapeso do liuello, e demais a inqlliríção de testemunhas
só é de cinco até oito com diITerença dos outros paize ; portanto,
não é de admirar-se que na França e na Inglaterra o numero
das conuemnações excedão mnito do terço, porque o crimes
que lá mais avult50 se referem directa e indirectamente á
propriedade, e no Brazil os crimes que mais avultão são contra
a pessoa. Deixemo a digressão, porqne não temos a felicidade
de contar com a franqueza da imprensa, c a exigua bolsa de um
advogado cego e paraJytico lhe não con ente enxanças ao de;)
envolvimento de suas idéas, e ó o ardor dos sentimento pa
trioticos nos força nesta occasião a .upportar tão pes~do sacri
frcio com as despezas da impressão elesta obra para ver e com
e te exemplo se desperta na associação brazileira o reclamo de
todos o cidadãos que amão o sen paiz, que estando em mar
bonançoso e podendo 81' conduzida a náo do E tado por trilho
sem perigo, de proposito se quer guia-la por eutTe cachopos sem
a menor uti1idade e necessidade! A lei que se eliscute terá de
introduzir a divisão nas fileiras governistas; o partido da oppo
siç-ão cruasi extincto gallhará: forças numericas, dobrará a activi
dade da vida; e se a lei passar e tiverem tento, não arvorarem
a bandeira da constituinte, da repu! lica e outros que tae des
propo ítos, bem depressa será reinstaurado no poder, e terá
oc asião de fazer um grande beneficio ao paiz, em restituír os
fóros aos cidadãos e suas antigas liberdades, e se ao mesmo
tempo souberem acabar com o systema de eleições indirectas de
e tatuirem as incompatibilidàdes limitadamente ao territorio da
jurisdicção de todos e quaesquer empregados publicos, adquirirá
sua bandeira o penhor da gratidão e se tornará para sempre
firme e estavel, porque a falIar ingenuamente se o povo bra
zileiro não é conduzido ao Egypto para saborear as cebolas, tra ta
se com mão certeira de plantar as cebolas do Egypto entre o
paTO. Onome de cidadão deverá ser convertido no de vas aHo :
o nome de subdito deverá de então por diante ser usado entre os
mi icipes e comarcões para com os juizes municipaes e de
di. ItO.

Estou no ultimo quartel da minha exístencia, e sentirei mlúto
ver-me forçado a tirar o meu cllapéo e a cruzar os braços a cem
ou duzentos passo apena' aponte o juiz municipal ou de direito.
Sou extremamente obediente á lei, hei de adopta-la em todos os
seus cor01arios.

Disse eu,- que de cem criminosos absolvidos por indulgencia
dos jurados, pelo menos oitenta se tornavão completamente cor
rigidos, e que os vinte reslantes me1horavão do conducla· po
rém os absolvidos em juizo singular.. qne oom ju tiça ou sem
e1la, e tornão sempre peiores, sempre mais depravados. Fallo
om canIl cimento de can. a, om a expcrioncia o obscrração
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de muitos annos de advocacia, e mesmo de alglill1 exercicio de
jurisdicçãO.

Os que tiverem lido os meus artigos pódem e devem com ra
zão negar-me talento e conhecimentos, mas não poderáõ negar
me genio observador e fanatico por tudo aquíUo que intere sa ao
meu paiz. Ora, dos cem condemnados a prisão que exceda de
eis mezes noventa sahem mais depravado , e os dez que se COt'

l'igirem se tornão a diversos respeitos menos pre taveis para si,
para suas famii'as, e para a sociedade; e disto concluo, que o
nosso systema penal precisa de reforma e que seria muito util
commutar- e as penas de prisão nas de engajélmento forçado para
as obras publicas, a ionando os réos termo de sujeição ou pre 
tando fiança poderáü ser de honerado da detenção. A lei de 3
de Dezembro e o regulamento sobre a mesma lei formão o pa
drão de gloria dos que a elabor[lrão, corntudo um dente ue mai
ou de menos na roda basta para impedir ou tornar irregular o
movimento e acção do machinismo.

Na lei de 3 de Dezembro ha faUa de dentes, e outros estão
mal reforçado e d'isto provém o transtorno do movimento ou
pouca regularidade na admil1istracção publica. Rou eau dizia:
-lei é a expressão da vontade geral - por i :;0 consigno as
minha idéas nas regra, seguintes, contendo os pontos em que
deveria haver reforma: '1 a divisão da alçada de orphão , da mu
nicipal, principalmente quando a jurisdicçãO fôr confericla a sulJ 
titutos pedaneos: 20, ordenados aos juizes municipae de '1 :000$
sem distíncção de classes ou ordem de municipio : 3', elevar o
numero das comarcas do Brazil a duzentas: 4', elevar os emo-·
lumentos do juizes de clireito e dar-lhes attrilinição de conhecer
cm primeiro gráo da appellação e de decidirem definitivamente
as causas que não excederem ao valor de 200"', e d~s que exce
derem dar- e segunda appellação de suas deci 6es para os trilm
naes superiores, isto é em materia cirel, e em materia crime
haver sempre o direiLo de appeUar, quer seja sobre a materia ela
despronuncia ou de definitivo j111gamento; porém a appellaçuo
ela despronuncia ou da não condemnação erá meramente devo
lntiva, poi ba muito juizes de direito despotas, adoidado e
corruptos, e a certeza de poder ser interpo ta appella ão de suas
decisõe. o obrigaria a serem mais rectos, e tuuiosos e impar
ciae ; 5", e tabelecer juizes syndicadores, que de certos em certos
annos percorressem as comarcas para devassarem sobre a COl1
ducta dos juizes ele direito, municipaes e de todos o mais em
pregados, sendo obrigados a depôr como testemunha nessas de
va 'sas todos o advorrados. sol1icitadores e agenles do fôro,
além ele outra' testemunhas tiradas á sorted'entre osjurados evo
tante qualificados, de mabeira que na devas a creral m cada mu
nicípio e prcencllc,se com o mmlero ele SO a 1.0 Ü'slc1Tlnnha"
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I 'Com este ferrão já os juize de direito se não portariüo negli-
gentes, indulgent.e e m smo prevaricadores no desempenho de
suas funcções. Totlas as autol"iuaeles se portarião energicas no
cumprimento de seus deveres e as leis não seriiio letras morta. ,
que só ervem de ümsto nas e ·tantes ela autoridades. Os crimi
nosos não vagarião aos centenare', as autofiuades policiaes são
promptas em proce~sar, mas extremamente negligente em pren
der e ni to consiste todo o mal de que eu poderja citar muito
exemplos. Quando existe um juiz de direito energico e severo em
uma comarca os crimes se diminuem em mais da metade; ma
emquanto nDo se e tabelecer um ferrão sobre o jLúzes de direito
a energia e severidade será relativa, porém nunca ab oluta.
Creio que não ha um só juiz de direito cuja severidade c ener
gia e deva computar no terç.o do grito de ejayel: Ou ~ar-se

atlribuiçües de chefe ele policia aos juizes de dir il.o em toda a
sua comarca, de maneira C}\le elie receba participaç.ão de todos
o actos criminosos: 7', criar- e um promotor para cada muni
cipio com 200$ de ordenado com as attribuições de curador do .
orphãos e de procnrador da fazenda provincial e geral e dar-se
lhes bons emolumento, assim em materia. crime corno em mate
ria. civel: 8', dar-se bons emolumento aos delegado' e subdelega
do J tae por exemplo, 48 por cada auto de corpo de delicto e de
exame; 5::; a 'lOs por cada sentença de pronuncia e definitivas;
GOO r . p:;r inquiriçãO de cada te temunba; apanagios de honra
militare , durante o exercicio equivalente aos que gozavão os ca
pitães' ele ordenanc~as; e aquelle subdelegado que exercer por
espaço de dez anuos a jurisdicÇãO sati fatoriameute adquirir a
perpetlúdade das honras de capitão graduado, e se por mai
tempo exercer poder subir em degráos honorilicos até a
levada e cala de brigadeiro de ordem militar civel. Este

modo de agraciar nada cu taria aos cofres publico e gal
vanisarla aos cidadãos no desempenho de suas funcções, e
seria mesmo muito util para. melhorar o qU:.Jdro do exercito;
porque os D1110S destes officiaes civis gozando das honras de
cadete e de soldados distinctos já não terlão repllgnancia de assen
tarem pra a, e em razão dos pais quererem transferirem honra
a seu filhos estarião promptos a e submetter aos pes.ados
encargos da policia dos clistrictos e municipio : 9', privar-se ao
juiz que pronunciou ou sustentou uma pronuncia do poder de
revoga-la por via de recursos, ficando essa attribuição privativa
do juiz de direito [.J[·opriamente tal; e na sua falta o recurso irá
ter ao da comarca vizinba e sempre appeliavel para a relação,
pela parte que se sentir aggravada com a despronuncia ou julga
mento definitivo, porque a dar-se pronuncia existe o recurso
do julgamento do jury para reparar a injustiça, porém da des
pronuncia injusta a leis não r1 ix.::míõ recur. o, ac1mitlinrl0 uma
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presumpção falsa de impeccaminidade da parte dos juizes de di
reito, mas a experiencia tem mostrado ser bem frequente essa
peccaminidade; 10", o réo pronunciado que se não recolher a
prisão no prazo de um mez, ou não fôr capturado, ficará obri
gado a pagar de '10$ a 50$, segundo Sllas po"ses, para ser rateada
essa quantia em gratificação aos membros da patrulha; H", o
réo que não submetter a julgamento na primeira sessão do jury
ficará obrigado ao pagamento de todas as custas do processo, em
bora em sessão posterior obtenha absolvição, isto em pena de re
velia, e em não submetter a julgamento na primeira sessão que
lhe competia: por este meio cessará o escandalo de existirem
centenares de réos em cada municipio que nel1e ou fóra delle
aguardão a presc.ripção de seus crimes, e nisto consiste a grande
immoralidade e o avultamento do numero de crimes, que não
provém da indulgencia dos jurados; 12", o jlúzes de direito de
vem annualmente mandar tirar uma lista de todos os réos pro
nunciados e remetter com força de deprecata um exemplar a
cada uma das autoridades policiaes de todos os municipios e dis
trictos da comarca. Estas listas se irão encadernando com as lis
tas dos annos subsequentes e uma cópia ficará no cartorio do es
crivão da autoridade policial; assim méUs enviar uma lista de to
dos os criminosos da comarca ao presidente da província e ao che
fe de policia para fazerem publicar as ditas listas pelos jornaes e
percorrerem estas com força de deprecata geral, assim dentro
da provincia como em todas as mais provincias do Imperio.
Este expediente exerceria sobre o animo dos réos uma influencia
pudibunda e eminentemente correctora; além disto é sabido
que a probabilidade de evitar o castigo e perseguição é que
anima a commetter crimes: ora com a vulgarisação de te meio,
a certeza ou probabilidade da perseguição desviaria a multos da
perpetração e premeditação de crimes; 'iS", as autoridades poli
ciaes de seis em seis mezes abriráõ uma audiencia em lugar es
paçoso e acommodado; e nessa audiencia deveráõ comparecer
todos os inspectores de quarteirão, oillciaes de justiça, todos os
officiaes das companbias da guarda nacional, e passaráõ a ler a
lista dos criminosos da comarca, indagando da assembléa dos as
sistentes se algum dos criminosos existe naquelle districto, pe
dirá e ordenará a todos que haja de fazer as declaraçôes e de
prestarem o concurso para se realisar as prisões. Introduzão-se
estes dentes na roda da policia e na administração cível,
que desapparecerá u escandalo e a immoralidade· então e
só então se realisaráô esses dourados sonhos, que os apani
guados da reforma nos impigem como consequencias da sua
gabada lei na qual não vejo enão a escravidão disfarçada.
l'em se diga que outr'ora os magistrados exercêrão as attri
buições no definitivo dos crimes sem inconveniente ; os no. sos
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costumes, a nos a educação era mtuto (lilIerente' a religião cs
taYa em sen expIendor; a autoridade do pai de famiIia se exer
cia mai severamente, e de pequenos os filhos erão acostumados
a obediencia passiva, ao respeito e acatamento para com todos os
empregados que exercião qualquer ramo de jllrisdicção; portanto
hoje as atLribuições que se pretende conferir aos juizes muni
cipaes c aos juizes de direito só lhes acarretará perigos, odios,
diminuição de prestigio enenhuma utilidade ao paiz. Üjury por co
marcas tambem é um grandemaJ, porque osjurados serão privados
do conhecimento necessario e do interesse que tem na puniç.ão
dos crimino·os. Já se passou por essa triste experiencia: os jura
dos das capitaes absolvião a mais da metade dos réos condemna
dos pelo jury dos municipios. Para se obter a confirmação de uma
sentença era preciso que os cidadãos interessados na punição do
criminoso escrevessem cartas, mettessem empenhos para se obter
tal confirmação de sentença: vi em não poucos casos empre
gar-se este expediente, mas este expediente póde ser nocivo
aos innocentes, e é feio e vergonhoso, que para condem
nação dos culpados se vejão os cidad;:-os bonestos e paci
ficas na· necessidade de soccorrerem-se a estes meios. Os
jurados dos grandes povoados são empre mais indulgentes
e relaxados que os lavradores, os mais ricos são os J.nenos seve
ros que os mais pobres: 14", outra regra a estabelecer eria de
não considerar vitalicia a magistratura de direito, senão depois
de dous trienios de exercicio; o governo faz a nomeação ou en
cartamento sobre informacões muitas vezes falsas e inexactas.
Na classe de juizes de direÍto figurão muitos jneptos, doidos e cor
ruptos; a estes quer a lei emprestar a presumpção de inteUigen
cia, energia e probidade; este emprestimo da lei não ha de occor
reI' aos gastos da despeza, isto é, não 11a de fazer com que os
actos de taes magistrados tenhão o cunho da moralidade precisa;
se ao menos se estabelecesse os juizes syndicadores, o mal não
seria tão grave. Emfim, sou inimigo do julgamento difinitivo por
juizo singular em materia crime, porque o homem de elevada
classe, de elevados sentimentos por sua educação e dignidade,
póde com notoria injustiça ficar sujeito a decisão de ml1 juiz
brutal ou caprichoso e não ter recurso senão snbmettel'-se a
pena II Se não fos e essa ignaidede nominal, queria dizer con'
titucional, a população se deveria (lividi1' em t1'es classes: a clas
se média e a elevada do cidadão nunca conviria estar sujeita a
policia correccional ou pelo menos ser-lbe consentido fazer o
appello para o tribunal de seus pares, isto é, do jury ou da 1'elaçãb,
ainda mesmo que a pena não excedesse de um dia; exceptuando
se dessa regra só as infracções de serviço ou regulamento militar:
ora, julgar os crimes afiancaveis difinitivamente, é o mesmo
que tornaI-os puniveis correccionalmente; 15", dar- e ao juiz ll1U-
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nlcipalo direito u.e concorrer com o de direito, sempre que tiver
mais que eUe um terço de antiguidade.

Ia Brazil ta1Yez mais da metade dos municipios se achem des
providos de juizes municipaes por falta de concurt'entes a es a
magistratura. Com as attriblúcões que se lhes conferir no crime
tem muitos deUes e de jillzes de direito de serem victima do adio
c das vinganças populares e para muitos lugares se augmentará
ti dilliculdade de achar ogoverno pretendentes aos empregos que
serão exercidos por substitutos pedaneos; porém a lei projecta
da ha de operar o milagre de ompre tar-lhes saber, energia e
probidade, visto quo seus propugnadores suppõem que todo os
magistrados compartilhão esses I redicamentos, sem se lembra
rem que elles dimanão mai do organismo individual, que pro
priamente da educação litteraria"sem se lembrarem que um
grande numero de juizes se comportão omnipotentes, porque
pouco ou nada ,o receião do espanlalho da nsponsabihdadc.

Os juizes de direito tem um tal horror a se envolverem em ma
terias crimil1ae" que só por queixa, denw1cia ou ordem superior
in tanrão processos de responsabilidade. Esses poucos são tran '
feridos de lJeranra em herança aos successores até se extravia
rem ou serem sepultados no cartarios ou gavetas. Rarissimo é
o processo que chega a receber o baptismo da pronuncia, e
(IUando isto acontece ha sempre razões e peciae.s. E' portanto
muito de admirar que houvesse na camara magistrado que
propugnassem em favor da projectada lei de reforma I ! I Essa
lei só serve de matar o expediente do fôro, que já foi optima
mente favorecido com o augmento das féria que só utili ão aos
magistrados dos triJmnaes superiores: para todos os mai em
pregados do fôro de primeira instancia e para as partes foi uma
verdadeira calamidade. A admtnistração da justiça se allia com
a religião, porque o fim da religião não é senão melhorar o ho
mem, porlanto só a 'emana anta deveria· ser de feriado rigoro o
como symbolo de que Deos tendo padecido injustiça e crueldade,
nessa semana elIa não é apropriada para admini tração da jus
tiça humana. Em todos os mais dias o uso do feriado deveria ser
voluntaria, isto é, facultativo e não obrigatorio para o juiz, e 
crivãe , partes e mais agentes do fliro.

Dóe, e dóe bastante que e esteja nas discussões dos no sos
parlamentos a jJtntar a narão brazileira e os empregados publico
~omo d.estituidos de moralidade e dos sentimentos de patrioti mo
que devem dar importancia e consiUeração aos no sos proprios
olho e aos do estrangeiro. E' extremamente ame qujnhadora e
dolorosa a idéa de que só são capaze de ~xecuLar as leis aqueHe
que recebem remuneração dos cofres publico . Não, o Brazil
não se acha nesse estado ele degradaçãO. Como philo opho e
como ob ervador, não lendo ligas politicas que escraYi em mi-
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nbas opiniões, eu declaro alto e bom som que ha nos cI'vidore
gratuitos do Estado mais dedicação, mais energia, e muito mais
rectidão que nos empregados que vencem salarios dos cofres
publicas. Ex.aminem-se os serviços que tem prestado os subde
legados, delegados, juizes de paz, vereadores, a guarda nacio
nal e seus oíflciaes ; pese-se o sacrificio pecuniario, o transtorno
ou diminuição de fortuna que alguns experimentão quotidiana
mente, e outros em differentes crises para servirem ao Estado, e
em galardão desses serviços só experimentão injurias, perigo de
vida, sem nenhuma outra compensação; emfimJ são tratados
como bois jungidos ao carro, que o ferrão e só o ferrão é a paga
e só a paga de puxar o carro. O subdelegado de um districto
vai todas as semanas a distancia de 4 ou 6 leguas de sua fazen
da dar aucliencia, e outras muitas vezes é chamado para fazer
auto de corpo de delicLo, para inquirição de testemunbas, etc. ;
tem de pagar accessor, e não goza de honras, nem ao menos
durante o exercicio da jurisdicção, não tem uma farda, e por
mais annos que sirva com energia e probidade, não lhe fica um
seitil de recompensa publica nem para elle nem para seus filhos.

Muito alvoroço causou a reforma da guarda nacional, porque
se entendia que os officiaes terião as honras militares dos offi
ciaes de milicia; porém depois que souberão que nem ao menos
poc1ião passar uma procuração de mão, e que continuavão a seI'
considerados tão pIebêos como o simples guarda, extinguia-se em
grande parte o ardor e enthusia mo; ora o apanagio das honras
que peso faz ao Estado? Para que ainda hoje se ha de manter
no Brazil esse achinellamento democratico que introduzia a igual
dade nas corporações militares e nas ordens civis? Tempo é já de
renegar a herança e plagiato da revolução franceza e das repu
blicas americanas. Dê-se aos subdelegados, juizes de paz e dele
gados honras militares durante o exercicio, equiparando-as em
privilegias aos officiaes das antigas ordenanças, aos que servirem
por certo numero de annos dê-se-Ihes a perpetuidade, proceda
se identicamente com os officiaes da guarda nacional, estude-se
bem as molas do coração humano, e se conhecerá que a des
attenção não é consentanea com o governo monarchicoJ e mesmo
cm minha opinião o principio da igualdade nas republicas for
mão sua fraqueza, a jerarchia das honras dar-lhes-bia maior
força e estabilidade. NapoleãO como grande politico soube logo
aproveitar-se do incentivo das honras e elos emblemas; façamos
outro tanto. .

Mais combino com a opinião daquelles que dizem ter a reforma
projectada de diminuir a estatistica numerica dos crimes, por
que essa esta tistica se fórma pelo numero dos processos; o nu
mero dos proces os se ha de diminuir em menos da metade
pelas circumstancias já ponderadas. Já vai bem estirado este ar-
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tigo, não tenho em vi ta apresentando minha opinião e reclama
ção, senão dar o exemplo para que outros cidadãos mais habili
tados que eu, pelo prestigio do saber e da fortuna, apresentem
identicas reclamações. Os legisladores brazileiros estão na obriga
ção de attender ao reclamo do povo que os constituio. Conheço
ser extremada ousadia mandar para a imprensa um tão defei
1uoso- bosquejo, porém minhas peniveis circumstancia captaráõ
do leitor a indulgencia que reclamo.

ADDITAME~TO.

As con iderações que nnho de expender são extractac1as de
um longo artigo que ha pouco elaborei sobre materia judieiaria,
cm que aponto as causas e inconvenientes da admini tração po
licial e civel nos juizes e tribunaes de primeira instancia em cujo
artigo desenvolvo com maior amplidão as idéa consignadas neste
altigo contra a reforma projectada; sendo que o cu maior in
conveniente é de expôr o juiz municipal ao resenlimcnto de todos
os criminosos do municipio, e o juiz de direito aos resentimentos
de todos os criminosos da comarca e de seu adherentes e dos
accnsadores infelizes, sendo que actualmente a turma do crimi
no os se divide pelos subdelegados dos districtos) delegados e
juizes municipaes, e estes fazem a partilha de alguns crimino os
por seus supplentes, segundo as circum~tancias especiaes, por
tanto o juizes municipaes e de direito com esse abar
bamento de tantos criminosos e descontentes ficão expostos a
maiores perigos que os militares em campanha bellica. O Brazil
não se compõe só de grandes povoações na quaes gozão os
magistrados dos prestigias e recursos necessarios para manter a
força moral. Nos municipios e comarcas os juizes municipaes e de
direito não se animar:iõ a dar um passeio de noite, nem a fazer
qualquer viagem sem acompanhamento de força, e como ena lhes
não ha de ser ministrada pelo governo se soccorreráõ capanga ,
assalariando alguns com dinheiro, a outros com ignobil protec
ção; este ex.emplo será nocivo) e os cidadãos por nece sidade e
por luxo se acapangaráõ.

Accre ce que os magistrados despotas e estonteados, negli
gentes ou corruptos estão em mais contacto com o goycrno ele
tlue o povo, lms terão a habilidade de 'se inculcar ao governo
como os Achilles na cnergia, outros como o lysses na pru
clencia. O governo por falta de informações ser[l facilmente illu
elido, conservará e agraciará a muitos magistrados Í11dignos, e o
povo deprehenderú que a corrupção dos magistrados e a oppres-
ão que dene soITrem é autorisada e cons nUda pelo governo;

pouco a pouco se irá lavrando o antagonismo popular contra os
magistrados e conlra o goycrno. Ora, a~siITl do govemo comu
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dos magistrados sou apaniguado e:üremo, e porisso animo-me a
elevar minha debil voz contra a projectada reforma. ,

Muitos magistrados hão de abusar das novas attribuiçõe , e
tomarem vingança de seus desaffectos com apparencia de ju 
ti a, porque não ha nenhum homem pacifico e da mai austera
moralidade que por seus actos não esteja comprehendido em
muitos dos artigos da legislação criminal, e quando meno bas
taria ler a definição do crime de injuria, que sub tancialmente é
a seguinte: Injuria, é oJlender o melindre de aIguem com a im
putação de crime, vicios ou defeito; ou causar-lhe zanga com
gestos, palavras, acções, etc. Accresce que a linha divi oria entre
prova conjectural, indiciaI e evidente, isto é, plena, é cousa em.
que não póde haver fixação pur lei, a apreciação fica sempre ao
bom discernimento ou capricho do jlliz ; portanto o juiz que qui
zer se comportar de pota ou relaxado lerú optimos meios de sa
ti fazer 'ua vontade e capricho.

lV.lagistl"at"lU"s.- Quacs os nllcios (Ie lHO
I-alisal- e de tOI"lIla..ia lllaii§ pI-estante
á socic(la(lc.

A magistratura é o principal elemento da ordem publica, da
segurança individual dos cidadãos assim em seus direitos de
honra como de pessoa e propriedade; pois é por ella que se
exerce directa e indirectamente a principal influencia para con-
ervação e desenvolvimento da prosperidade moral e material

da população, porque só por meio della é que se executão todas
as lei', e se póc1e deturpar d'entre a população as más tenden
cias para os crimes e para certos vicias de que a expansão se
torna obnoxia a qualquer dos ramos da prosperidade, ordem e
egurança publica e individual.

Mas, como já disse, um dente de mais ou de menos em 11ma
das rodas basta para tornar irregular o movimento de todas as
outras rodas e transtornar a acção do machinismo; ora ninguem
desconhecerá que os soberanos poderes do imperio brazileiro
tem feito altissimos esl'orços para' combinar e regularisar a acção
das autoridades na execução pratica das leis, porém infelizmente
o resultado não tem correspondido ao fins e vistas do governo
(quando digo governo entendo pelo complexo de todos os ~obe

ranos poderes do Estado, porque foi sempre a definição que
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aLloptei, e é ena que por certo determina as dilIerentes fórmas
e denominações do regimen social) ; não tem correspondido aos
fins e vistas do governo, não direi que por existir algum dente de
mais em algumas das rod3s do machinismo, porém sim pela
falta de alguns dentes, e por outros estarem mal reforçado,
como procurarei demonstrar resumidamente.

Depois de se ter derrocado todas aqueUas instituições salutares
do regimen absoluto, virão-se os estadistas brazileiros forçados
a fazerem um regresso, e a reinstaurar as mesmas instituições
mudando-lbes as denominações; mas no moral e no physico dó
organismo social tudo tem a marcha indicada pelo complexo das
leis p4ysicas e moraes ; o galvanismo applicado a um cadaver,
ainda que lhe re titua a vida, não poderá jámais restituir a força
e actividade da sua vida primitiva antes da enfermidade que o
prostrou e abateu : só a acção do tempo e da hygiene regular
mente applicada lhe restituirá a antiga força e actividade; assim
como para a vegetação dependem as arvores de apropriado ter
reno e da es~irpação cuidadosa das outras plantas que prest50
seu concur o absorvedor dos germens fecundantes da terra e da
seve, e que apezar disso só no decurso de muitos annos on de
muitos seculos ganhão gigantesca corpulencia) assim tambem as
instituições sociaes para ganharem forças preci ão e em muito
maior gráo da cuidadosa mão do governo que estirpe as obno
xias plantas dos habitos máos ou inadequ~dos a essas novas
instituições, e só com a acção do tempo poeleráõ adquirir o pres
tigio que lhes erve ele dar a necessaria corpulencia e robustez
para tornar sua acção completamente benefica e efficaz ; mas
basta já de digressões ou preambulos comparativos, que só um
genio de aguia no est1'lo de compôr poderia attrahir a attenção
do leitor, sem que elIe se resentisse do cansaço e do tempo per
dido antes de chegar ao positivismo das idéas.

Portanto direi que a falta de dentes na roda é que tem empe
cido o movimento regular de toda a nossa magistratura; na lei
de S de Dezembro de '184'1, attendendo o legislador ás causas do
transtorno universal reinstaurou a corregedoria e instituio os
delegados e subdelegados, instituição esta que foi encarada como
restauração do antigo systema das ordenanças: mas esta reins
tauração não foi seguida dos mesmos apanagios de honras, de
emblemas, e nem de uma organísação equivalente, e por i so os
resultados beneficos da restauração ficárão muito áquem do alvo
a que se propunha aLtingir ; u sulJdelegado e delegado depois do
primeiro alvoroço do aceitamento conhecêrão que nem mesmo
podião contar com o apanagio honorifico da denominações de
seus .empregos pela continuidade elas uemissões e revesamenLo
do pessoal, faltando-lhes a farda, as honra e a perpetuidade
<lo emprego para impõr aos olhos fIe 8e11 llbordinado, c para



3SG VAnrADOS INTEnESSE8

impur consideração de importancia em sua propria cODsciencia,
e por isso não se galvanisárão no desempenho de suas novas func
ções, e se experimentárão esse galvanismo não foi estavel e nem
o podia ser. O delegado não tem attribuições de chefe propria
mente em relação aos subdelegados, suas attribuições são pa
ra11elas, não exerce inspecção sobre os actos dos subdelegados~
porque sua autoridade pMe ser precedida; de maneira que,
compulsando-se bem as nuanças ou nihilldades da sua suprema
cia, elle não é superior, não é chefe propriamente dito, não existe
nessa nova instituição uma corporação, porque nem ao menos é
o delegado quem sustenta a pronuncia, ou torna estavel a sen
tença condemnatoria proferida pelo subdelegado, ainda mesmo
nas épocas e occasiões em que não existe no termo e na comarca
bachareis servindo de juiz municipal ou de direito, e que taes
empregos se achão confiados aos substitutos pedaneos: pareceria
que em taes circumstancias, exercendo o delegado a inspecção
(los actos dos subdelegados na sustentação da pronuncia, na con
firmação da sentença viria a funccionar como chefe, e que só
fLcasse privado de intervir com sua autoridade de superior quan
do se désse a existenc.ia de uma outra autoridade mais elevada
em catbegoria pela presumpção legal do saber, e mesmo pela
prerogativa prestigiosa do gráo de bacharel, do qual gozão os
juizes municipaes e de direito por só poderem ser tirados de tal
classe. Ias a intervenção dos substitutos municipaes e de direito
pedaneos relativamente aos actos praticados pelos subdelegados
bem comprova que os delegados não são senão chefes nornlnaes,
e di so resulta que se restabeleceu uma corporação e não se
lhe deu uma organisação completa.

Ora, nas circumstancias actuaes foi bem circulllspecta e salutar
n providencia de preferir-se a intervenção do substituto munici
pal e de direito embora pedaneos, porque a elles talhou a lei
algumas fatias pecuniarias consistentes em emolumentos variados
e multiplicadisslmos, dos quaes não compartilhão os delegados,
porisso era de suppôr-se, e de facto a experiencia tem compro
vado, que elles se comportão algum tanto assiduos no cumpri
mento dos deveres, e nessa talou qual severidade que não
mostrarião se não gozassem dos emolumentos, e não quizessem
continuar na percepção dos mesmos emolumentos que aguardão
de suas renomeações; porém com o systema proposto de se dar
ordenado aos delegados quando não houver juiz municipal e de
direito propriamente uito, parece que sem nenhum inconveniente
lhe poderá Ser conferida a preferencia na sustentação das pro
nuncias e confirmação das sentenças proferidas pelos subdelega
dos, ficando privativo só aos bachareis as ascendencias de pre
l'ogativas relativamente aos actos praticados pelos juizes de paz,
snbdclcgados e (lelegados de policia.
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Os j uize' de direito são chefes inspectores de todas as autori
dades policiaes da comarca, mas é verdadeira balburdia, e só
serve de extenuar o prestigio dos bachareis a jurisdicção confe
rida aos substitutos pedaneos, o que destróe a jerarchia do orga
rusmo das corporações cm e admittir amphibios de especie,
abendo-se bem que na ordem natural os amphibios não conti

nuão a prolificação; era melhor, como já disse em outro artigo,
que em taes circumstancias a comarca ficasse sujeita á jurisdic
ção para correição e responsabilid"ade, ao menos no definitivo,
ao juiz de direiLo da comarca 'Vizinha.

Tratarei agora de demonstrar que acorreição sendo a principal
attribuição conferida ao juizes de direito e attribuição de respon
sabilisar as autoridades e empregados publicos, que por qualquer
circumstaucia ou motivos deixão ou se desvião do cumprimento
de seus deveres, não tem produzido o salutar cumprimento dessas
attribuições o beneficio que éra de esperar-se: as causas que de
terminão ess'a fallcncia devem serperscrutadasminuciosa e escru
pulosamente para sobre ellas se dar remedia; pois tendo-se ele
vado o ordenado dos juizes d~ direito, tendo-se melhorado em
muito sua sorte relativamente á promoções e á inamovibilida
de dos empregos, enes tem rigoroso dever de compensarem os
sacrificios que supportão os cofres publicas) e que experimentão
os juizes muuicipaes que se achão privados com bastante injus
tiça, e com detrimento da mesma magistratura, de compartilha
rem os favores do accesso. Entretanto facil era de prever-se
qual seria o comportamento de taes magistrados, visto que as
leis addiccionaes a seu respeito dei~árão as cousas no mesmo
estado; logo que aos juizes de direito forão conferidas taes attri

,buições se lhes deveria impôr a incompatibilidade de receberem
votos .para deputaçãO provincial, geral e senatoria nas comarcas
de sua jurisdicção, a sim a imparcialidade e independencia da
autoridade seria mantida aos juizes de clireito, e igualmente con
viria impedir-se sob severas penas a intervenção de sollicitantes
nas eleições para terceiros, afim de não se dar essa reciprocida
de e trocadilho ele sol1icitaçõe::> que diminuiria em parte o bene
ficio das incompatibilidades: ora 'os juizes de direito em regra
sempre se esperanção da candidatura mais ou menos proxima,
e por isso no desempenho de suas funcções, lá vem o calculo da
candidatura injectar-se e transtornar a actividade e imparc;ialida
de para com os 'empregados da comarca e para com seus paren
tes e adherentes, e como quasi todos os cidadãos grados e dota
dos de qualquer fortuna exercem algum ramo de jurisdicção,
sobre todos tem autoridade os juizes de direito, por isso que os
empregos e funcções publicas são multiplicada : temos assigna
do a primeira causa de falhar a energia e actividade dos juizes
de direito, cama sobre a qual seria mui facil se prover de reme-

43



338

dia, se na câmara dos deputados não houvessem tantos juizes' de
direito e alguns juizes mtmicipaes cJUe esperão pas agem para
es a escala, os quaes llgados entre si faráõ toda a opposiÇão para
que qualquer providencia intentada neste sentido não chegue a
ser adoptada. "Verdade é que os Brazileiros em regra são dota
do de sentimentos generosos e de pundonor, e se 03 deputatlos
que não pertencem ás duas classes da magistratura municipal e
de direito empenhassem 'eu esforços para se decretar taes in
compatibilidades; se os miuistros interviessem com sua influen
cia, não faltarião nas fileiras dos magistrados, deputaclos que
pela nobreza de c.aracter apoiassem a médida e providencia indi
cada; e aquelles antros que fossem dotados de maior dóse de
egoismo, esses mesmos não se atreverião a fazer uma opposição
séria pelo pudor de se amesquinharem com tal opposição; porém
infelizmente não poucos dos que não pertencem á classe dos ma
gistrados se deixaráõ impressionar do paDico terror de romperem
com as suas alliancas e de serem hostilisados ; se se adoptasse o
systema de eleição por mim proposto cessaria de todo o incon
venient.e da causal apontada; ora, a não reformar-se o systema
das eleições é preciso e mnito preciso dar-se esta modificação
para se melhorar a acção da autoridades e a administração pu
hlica. A segunda causa da inutili ação referida dimana da ina
movibilidade de taes magist.rados e de consentir-se qne elles con
traião ligas de familia no territorio de sua jurisdicção.

Muito providas e salutares er50 as leis antigas a semelhante
respeito: ora, a abolição de sas leis foi talvez devido a se ter pri
vado aos juizes de direito das fllncções de corrigir e responsabi-.
lisar; mas desde que se lhes conferio as attribuições do antigos
ouvidores se devêra impôr-Ihes as salutares providencias das
leis antiquarias, porquc a família fôrma o primeiro laço que
prende o homem; o empregado publico por mais que se queira
apurar no cadinho de suas funcções publicas, ene não deixará
nunca de ser homem, e por conseguinte de ser arrastado im
perceptivelmente a despeito de sua intelligencia e vontade pelos
empuxães e conselhos dos membros de sua familia, que nem sem
pre tem esse tino para aperceberem o compromettimento da
gloria, da imparcialidade- e do dever a que expõe o magistrado
em fazer-lhe certos pedidos, em interpôr certos empenhós que
lhes parece de nenhuma ou de mui pequena importancia; o
mesmo acontece em relaç.ão a essas allianças de amizades enrai
zadas pela acção do tempo e das relações; e por isso os juizes de
direito se fossem amoviveis de quatro em quatro anrios, se não
podessem exercer jurisdicção naquelles lugares em que tivessem
o maior troço de suas famílias ou de suas consortes, elIes tor
narião sua autoridade mais independente e completa; pelo menos
a consideração publica não seria afcctada dc, se receio, dessa de -
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con-fiança tão nalural no poro, de maneira que ainua me mo que
o magistrado seja de lilll caracter original quanto á sua severi
dade e imparcialidade continuará sempre no povo a existir essa
desconfiança tão nociva, essas intl'epreta(',ões para explicar os
actos da energia dos magistrados e attribnir-lhes uma causal e
inOuencia amesquinhadora e deri\'ada de empenho ou de cru
zamentos de interesses dos membro da falIÚlia do magistrado,
ou de seus amigos.

Accresce que o magistrado qnando chega a nm paiz, é desper
tado em seus actos de energi3. e de rectidão por esses clamores e
vozes unanimes de toda a população, porquanto os mesmos des
carados prevaricadores procurão desfarçaL'-se a seus olhos osten
tando em suas conversações e em todos os seus actos o senti
mento de homens honrados e austeros, e porisso o magistrado
recem-chegado é unanimemente favorecido em seus actos de
energia e de rectidão> e elIe é empuxado para a energia
ainda mesmo que o seu caracter habitual seja o de indo
leneia; mas com a demora de alguns annos, todos esludão o sen
caracter e ficão conhecendo as tangentes pai' onde o podem do
bra1' a seus interesses ou desviar-se das uas medidas de rigor,
e o magistrado pouco a ponco cabe no turpôr, na inacção, e 1n
differentismo ou se vê forçado a estreitar e reforçar suas allianças
para combater as allianças que contra elle se formão, e que são
tão faceis nos paizes em que existe osystema represenlativo; por.,
tanto se debaixo do regimem absoluto era salutar a providencia
da remoção trienal imposta aos magi tl'udos, ella no syste
ma l'epresentativo com mais razão deverá conservar-se para se
remover o inconveniente de sas allianças que se formão em hos
tilidade aos magistrado ; alguns magistrado por seus talentos,
conhecimentos e mais qualillades pódem conservar o pre ligio
por maior tempo em estado virginal; porém nenhum por mais
activo e energico que seja nos paizes representativos deixará de
soiIrer ga tos e diminuição no prestigio moral da sua autoridade
jurisdiccional, se fôr conservado por muito t.empo no territorio;
e p.ermitta-se-me a respeito transcrever uma historieta que apen
d:icularei com alguns adclitamentos para servir de panotico e ex
primir ou reflectir como em nm r'relho todas as idéas relativas
ao objecto.

, os RATOS E OS GATO .

No tempo em que todos os enles animados e inanimados fal
lavão uma só linguagem, isto é, antes da con trucção da torre
de Babel, em que Deos por castigo condemnou os objer,tos mate
riaes ao silencio, e toda a eSI ecie de animaes a falJarem urna
linguagem Ó conhec,ic1a dos da sua e perie, (' o homcn como mais
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cnmmosos farão (jQndemnados LI faIlarem tantos idiomas, de
sorte que a especie humana não se entendeu entre si e foi fOT
çada a diüdir-se em tribus, .cada uma das quaes occupou diver
sos recantos da terra e dahi provém as multiplicadas nações
que existem na superficie do globo; nesses tempos pois, em que
tudo faliava amesma linguagem, em quetodosseentendião optima
mente, os habitantes de umas ilhas vizinhas farão iucommodado '
por uma grande praga de ratos de diJIerentes especies, que não
só lhes devoravão as seáras nos campos como depois de encellei
radas; affiictos os homens com semelhante de graça implorárão
a Deos misericordia e soccorro contra os entes roedores de que
erão victimas, e Deos se comiserando da desgraça dos habitan
tes daquellas ilhas criou então os gatos que lhes farão envia
dos para destruição da praga ratazana; chegados os gatos ás re
feridas ilhas, o susto c a consternação se espalhou por entre as
fileiras dos rato ; em vista do perigo se congregárão em assem
bléa para tomarem uma medida de salvação publica, e como nas
assembJéas numerosas nunca faltão bons oradores, nessa abun·
dou não só oradores como outros variados talentos, e depois de
muitas preambulos alg1.IDs oradores mais eminentes propuzerão
como medida importante e unica }Jara salvatorio do perigo emi
nente o coliocar-se no pescoço de cada gato um guiso que servis
se de aviso, e pudessem todos os ratos se acautellar e evitar do
perigo; a medida proposta foi adoptada por maioria absoluta de
'Votos, porém quando tratárão de dar execução á resolu(jão con
vertida em lei não se achou um só rato que quizesse prestar-se
ao de empenho de tão patriotica acção, todos sob diversos pre
textos se recusárão, e pecialmente o grupo daquelies que não
tinhão c.oncorrido com o voto em favor da resolução; e esses
apezar de formarem a minoria era ella assaz numerosa, porque
a assembléa se tinha dividido só em duas opiniões; em vista dis
so alguns oradores dessa minoria depois de mostrarem larga
mente a in1possibilidade de se levar a e.ffeito :1 primeira res.olu
são declararão, que a especie humana com bastante razão e jus
tiça tinha implorado e obtido contra elles o soccorro dos gatos,
porque a especie humana só a custa de trabalho e de fadigas
obtinha o alimento preciso, e que não era justo irem elles
devorar QS fructos adquiridos com o trabalho alheio; que Deos
tinha sido próvido para com todas as especies de viventes, que
elies encontrarião recursos nos ffuctOS silve Lres e nas ];lervas
elos campos, sem ser preciso invadir a propriedade alheia; que
era portanto' melhor mudarem o máos habitas e adoptarem
um.a vida morigerada, que a sim evitarião a odiosidade e os
perigos eminentes. Ora, o meelo é a lei universal que dirige
e rege a todos os viventes; a resolução proposta depois de bem
fligcuti la foi adoptada por unanimirlafl de votos e post::t I?m fiel
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execução; assim passárão os ratos por muito tempo sem offender
a propriedade alheia, contentando-se de gozar só daquillo que
pertencia á communhão dos viventes; emquanto procedêrão desta
sorte não farão incommodados pelos gatos> porque os homens
advertidos da reforma e bom procedimento dos ratos se absti
verão de fazer dilações aos gatos, e até intervierão cuidadosa
mente para que entre elles e os ratos não se désse algum
rompimento, e não motivasse esse rompimento as despezas da
guerra e a invasão dos celleiros; assim se passárão as cousas
por muito tempo sem haver o menor acto de hostilidade entre
os dous exercitos, porém depois alguns ratos mais imeterados
nos habitos de viverem á custa alheia, principiárão a se enojar
do trabalho de fazerem exr.lirsÕes á florestas e campos para
saciamento da fome; os alimentos espontaneos da natureza lhes
parecêrão de má qualidade; revoltando-se contra oadoptado modo
de viver principiárão a voltar aos seus antigos habitas, porém os
dissidentes forão em pequeno numero, e os homens ou não se
apercebêrão desses actos de hostilidade, ou cmfim preferirão a
tolerancia para não provocarem maior crise, isto é, uma guerra
declarada que receiavão se tornasse geral se algum acto de 00
prudencia e hostilidade fosse praticado pela força de seus auxi
liares, os gatos; finalmente o máo exemplo contaminou a mora
lidade de todas as fileiras ratazanas que se dispuzerão a voltar á
antiga vida, mas para esta nova invasão juJgárão conveniente
prover-se de algumas cautellas, e mesmo de obrarem com parci
monia nas projectadas hostilidades.

Convocada a assembléa para adopção de opporLunas medidas,
neUa deLiberárão que uma porção de ratos disfarçados com mas
caras adequadas se porião de sentinella aos gatos, e os acompa
nharião por todos os lugares afim de fazerem os aviso necessa
rios, de sorte que por este meio principiárão os ratos a gozar de
commodo e folgança; porém dentro em pouco cessou o medo, a
animosidade se tornou geral.' os ratos não quizerão mais viver de
fructos silvestres nem de hervas do campo, e a invasão dos cel
leiros se tornou universal: as sentinellas que andavão acompa
nh<1ndo os gatos com o disfarce das mascaras farão denunciadas
pelos homen , e os gatos sobre elles exercêrão os acto de vin
gança e merecido castigo, e por isso não houverão maia ratos
tTUe se quizessem expôr ao perigo de servir de sentinella em he
nefioio dos da uua especie: cada rato tomou a resolução de prover
a barriga e a segurança propria sem o concurso da a sociação ;
a guerra entre os dous exercitos se tornou renhida c furiosa:
muita matança houve ele ratos, porém anes com a continuação
da gllerra se tornárão mais animosos e não se deixavão matar
impassivelmente: apezar da de igualdade na luta, empl'e que
erão npanhadoR proc.nravão morrer ln1.andn. e finitas dentada
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ferravão aos galos, de maneira que esle sentindo-se todos gol
peados tomárão {) expediente de não travarem luta com os ratos
por lllera satisfação do dever, mas só instigados pelo prazer de
saciar a fome, e a quasi ex.Lincta cama de ratos tornou-se nume
rosa em razão da preguiça dos galo em hoslilisar os ratos;
novas supplicas e fetvorosas orações farão dirigidas pelos ho
mens a Deos para que se dignasse excitar a coragem e brios dos
gatos; então Deos em remedia ordenou que os habitantes das
Hhas vizinhas permutassem entre si e revesassem as guarnições
dos gatos: com este revesamento ou mudança de guarnições se
restabeleceu a disciplina, os ratos se intimidárão, os galos bem
scientes de que nos terrilorios onde ião permanecer acampados
erão ignorados seus actos de poltronismo e cobardia, procurárão
parlar-se corajosos, destemidos e energicos; o revesamento da
força de umas para outras ilbas foi por muito tempo benetico em
resultados, mas a continua ão e monotonia dos trabalhos acar
reta sempre o cansaço e tédio, porisso foi neoessario que os ho
mens implorassem terceira vez a Deos novo meio para excitar a
coragem dos gatos e mante-Ios em actividade; consta que essa
terceira supplica não foi baldada, e que Deos mandára feitores
ou chefes. para commandar e activar as fileiras dos gatos nas
excursões contra os ratos, e para punir aos que se comportas
sem preguiçosos ou cobardes.

No caderneta em que li esta historieta não estava explicado
quaes fossem esses feitores, havia truncamento na obra; portanto,
leitor, deixo átua imaginaçãO efantasia suppJementar essa lacuna,
o que te asseguro é que desde a instituição de chefes para dirigir
os gatos nos combates e para castigar aos remi sos, entre elies
e enraizou a disciplina, desde essa época até hoje se tem con

servado eminentemente bellicosos, e para que te fique ])em im
pressa na memoria a historieta que acabo de contar, farei della
o competente epilogo. Primeira i'poca: chegada dos gatos ás
ilhas, o susto e a consternaçã0 se espalhão geralmente entre todo
() bando dos ratos que adoptão a reforma dos costumes, e se
gueql por algum tempo vida regular e inolfensiva. Segunda época:
dissidencia de alguns ratos mais pervertidos que voltão a invadir
()S celleiros; cauteJ]as tomadas de se disfarçarem para vigiarem
os gatos e protegerem ao bando dos ratos nas suas incursões
aos celleiros. Terceira época: a invasão dos ceJleiros se torna
-geral a todo o bando dos ratos, os quaes aband9não os recur
sos das floresta's e dos campos, e já entre elles não se mantém
o disfarce, nem as sentinellas para vigiar os gatos e fazerem
avisos; cada rato por si trata de prover a barriga e apropria ,
segurança, então a guerra se torna encarniçada, a fmal perdem
o susto, e sempre que tem de lular procurão morrer tomando a
vingança de dar golpeadas cm seu a\goze _ Quarta época:
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succelle nos gatos, depois de muita matança de ratos, a pru
deneia e afrouxamento em uns e a cobardia em outros; o bando
quasi extincto de ratos se torna a augmentar. Quinta época:
revesação das guarnições dos gatôs mudando-as de umas para
outras ilbas; de novo espalha-se o susto e a consternação entre
os ratos; a coragem e a disciplina se restal;elecem entre as fi
leiras dos gatos, mas por fim este expediente de revesar as guar
nições perde sua força; mandão-se então (sexta época) feitores
ou ohefes que dirijão e commandem os gatos e c~stiguem aos
frouxos e cobardes, e de então por diante a disciplina se torna
perpetuamente duradoura.

OPlesmo aoontece e acontecel'á sempre com os magistrados e
com toda a escala de autoridades: na sua chegada os trapaceiros
se assLlstão e se consternão, adoptão um expediente de bom com
portamento, depois· voltão com parcimonia os mais ousados a
seus antigos habitas; os felizes successos de uns concitão a todo
o bando de prevaricadores e de trampolineiros, porém ainda
assim se portão com alguma parcimonia, alião-se entre sj, esta
belecem vedetas para vigiarem os passos do juiz ou da autorida
de, c fazerem os avisos necessarios; flnalment~ depoemamascara
já. não se prevalescem de sentinellas; a autoridade desiganada
entra no desempenho de seus deveres, comporta-se com todo o
rigor, porém fatiga-se do excesso do trabalho, torna-se frouxa,
timida, cobarde, ou mesmo indifferente. Se faz preciso o reve
sarnento, e este revesamento acarreta novos brios, nova energia
ás autoridades que nos lugares se tinhão tornado frouxas; em o
ultimo periodo já este expediente cinefficaz para despertar a
energia e remover o indifferentismo ou cansaço, e se torna então
jndispensavel exercer sobre a autoridade a vigilancia, c concita
Ia ao cumprimento de seus deveres com os estimulantes das
penas. '

Ainamovibilidade determina muitos magistrados a estabelece
rem 'Propriedades na villa que escolhem para residencia: no
estabelecimento das projJriedades .absorvem a quasi totalidade
de seus ordenados; ou mesmo se vêem forçados a exceder os
ordenados para continuar e ultimar as começadas obras, resul
tando disso oontrahirem emprestimos e a admittirem enxanças
nas sollicitações ou simplesmente no aceitamento de contingentes
dB materiaes e de prestações de serviços: dahi se segue natural
mente a dependencia, gratidão e amizade, e já ésse magistrado
assim eoUocado em relações de tal natureza, poderá o publico
para com elle ter completa fé em sua rectidão e imparcialidade?
Quando porém sua probidade, sua energia seja de um tal toque
que-fique além da susceptibilidade de todas as considerações, e
de outras que se poderião accrescental', e se magistrado que
fórma uma ea a, uma quinta ou fazen!.la ou outro qualquer es-
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tabelecimento não será disl.l'ahido do expediente do fôl'o por
causa elos seus arranjo de estabelecimento, ele propriedade' e de
outras quaesquer relações tendentes ao augmento da fortuna no
local? Bastarião pois as considerações expostas para dar-se' por
completa a demonstração da conveniencia de serem os magistra
dos removidos de certos em certos periodos de annos) que não
deverião exceder de um quatrienio.

Os ordenados dos juizes de direito farão augmentado:>, e por
tanto a remoção com a ajuda ele custo que lhes foi garantida ji
não importa hoje em onus que valha por considerações de equi
dade privar-se o Estado e a administração da justiça dos benefi
cias resultantes da mesma remoção; porém deveria regular-se a
escala das remoções para que os magistrados só em pena de má
conducta ou de pouca energia podessem ser designados para co
marcas remotas: e para excitar a actividade dos magistrados
muito conviria augmentar-U1es os emolumentos. Os magistrados
queix.ão-se muito das remoções por causa das difficuldades e
arranjos de casa, mobília e mais utensílios, porém valeria a pena
fazer o Estado um sacrificio de compra de casa e de todos os
mais pertences com terren.o adequado, e cessaria por este meio
a plausibilidade dos clamores, e esses proprios nacionaes servi
rião de melhorar a sorte dos magistrados e lhes garantiria as
commodidades de domicílio adequado, mas não lhes deveria ser
consentido demora de se pôrem a caminho por mais de mez.

As nossas leis quasi todas servem ele fausto e de augmento de
bibliothecas, sem que a execução das mesmas tenha lugar nem ao
menos em um terço: as causas deste phenomeno devem ser apre
ciadas; toda a lei que não tem uma sancção penal não é propria
mente lei, é sim um preceito ou conselho de que o cumprimento
e observação fica á disposição da vontade elos executores; ora
tanto vale não ter a lei sancção penal como tê-la inexequivel,
incerta ou dimcil, porque em tal caso essa sancção não ex.ercerá
influencia alguma, ou muito pequena sobre o animo dos execu
tores da lei: e considere-se que as leis não se executão por si
mesmas, é indispensavel a intervenção da autoridade, mas quan
do a autoridade tem na execução das leis ele soffrer trabalhos,
compromettimentos e a necessidade ele um e tudo especial, de
uma attenção muito accurada para comprehender e applicar a lei,
ella necessariamente é levaela ao indifferentismo para não se des
viar dos principios de commodismo que são instituaes a toda a
especie de viventes: desses principios de commodismo será a
autoridade arredada fracamente quando só apreciar os impulsos
de sua consciencia ou do dever, porisso que a infracção ou omis
são do cumprimento de seus deveres sabe bem a autoridade que
pela mór parte das vezes será ignorada pela opirrião publica, ou
mesmo applaudida COlllO symptoma de bondade e ele indulgencia
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da antoridade, e disto resulLa ficarem as nossas ltis sem cum
primento, sem observancia: porém se NO machinismo de sua 01'
ganisação a sancção penal fosse imposta .por modo tal que se
uerivasse immediatamente a pena do mesmo all,{,o de omissão ou
infracção, ou se a imposição da penalidade tivesse um processo
certo, abreviado e infallivel, oessaria o torpor e indifIerenLismo
elas autoridades, porque eilas não se quererião ver a braços com
a opinião publica e com a efIeetiva responsabilidade; ora a lei
conferia aos juizes de direito a attribuição de responsabilisar, a
de presidir as sessões do jury e de fazer as correições, e se os
juizes de direito fossem dotados todos de bastante intelJjgencia e
'conhecimenras e energia, e quizessem escrupulosamente cumprir
oom seus deveres, por certo qu'e cessaria em mais de tres quar
tas partes a prevaricação e negligencia das autoridades n.o cum
primento das leis: mas os juizes de direito deverião por seu turno
ter um ferrão que os tornasse activos, e que esse ferrão da pena
lidade se seguisse ele seus proprios actos de infracção ou omis
são, ou se seguissem, como disse, de um prooesso certo, abre
viado e infallivel.

Mas examine-se o machinismo das leis a tal respeito, e se co
nhecerá a fraqueza da nossa legislação ou da pratica e execução;
se o juiz de direito deixa de presidir as sessões do jury, deixa
de fazer as correições e de promover e ultimar os prooessos ele
responsabilidade em abreviad0 tempo, se se porta oom inepcia c
desidia no cumprimento de todos os seus deveres, que pena
soffre eUe? Nenhuma: poderá receber alguma Clwsura do go
verno, mas a respeito dessa censura ha assim mesmo muita
iuoerteza, porque rarissimas vezes será o governo informado do
procedimento de taes magistrados, além de que, segundo o orga
nismo politico, os presidentes das províncias julgão p'rudente não
fazerem taes oensuras se não em casos extremos, e que se tenhão
tornado do dominio da opinião publica: essas censuras ficão em
secreto ,e perdem porisso grande parte de sua ef(lcacia; os actos
de omissão ou infracção podem em taes circumstancias serem
reiterados sem que os presidentes de provincias sejão elelles
inEormados; podem mesmo taes actos serem reiterados por acinte
e despeito, e o juiz, certo de que não tem quem o denuncie, ou
de burlar o denunciante ou queixoso, não obrará nunca com a
acti~lda(le, rectidão e imparcialidade com que obraria se tivesse
certeza de que se inspeccionaria seus actos minuciosamente e de
se o responsabilisar por sua conducta.

Portanto ,creio necessario mudar-se a fiscalisação a respeito
desses magistrados, e que ha um meio simples e muito facil:
1.o, jmponJla-se ao juiz de direito peja falta da abertura de
cada Sessã0 d0 jnry de sua comarca, ou de não presidir a ellas a
1erela de 200S por cada uma das sessões em que deixar ele abrir
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ou de presiuir e que não po sa cobrar o' eus ordenados sem
apresentar attestado ou certidão de tcr preenchido e se dever;
se aprcsentar attestado de que esteyc doente diminua- e-lhe
a pena ficando ella reduzida á metade' já nâo se comportaráõ
omissos no cumprimento de um tal dever, c1ir-se-ha ([ue a pena
se torna iniqua quantio a enfermidade fóI' real, ma' é sabido
a facilidaue com que se obtem attestados de enfermidade, e para
desviar um mal ordinario e geral é mais conveniente admittir-se
a eoJi 'Jo de oliender os interesses do individualismo cIo que os
interesses da sociedade; 2°, quando não abrirem as corrcições
soffrão idenli as }Jenas imposta pela mesma mall(}ira: a 1'e, peito
das correições apresentem um mappa do numero dos provimen
tos que derem e da imposição das penas ás autoridades que
lhes são subordinadas, e jú as correiçõ s Lleixarúõ (le ser uma
formalidade ou mera solemnidade; ~o, a respeito da conducta
ue tacs magistrados, c mesmo das outras autoridades, e tabeleça
se juizes syndicadores com a faculdade de respon abilidac1e e de
tirar devassa geral, na qual sejão obrigados a c1ep6r corno te,
temunl1as todo os advogados, sollicitadores, escrivães e mais
gerentes do fôro, além ele outra testemunhas tiradas a sorte
entre os jurados, inscripto e votante.

Quanto ao::; processos de responsabilidade a marcha clelles os
torna em vãos espantalhos, porqne não l' possiyel aos juizes ele
direito ultima-los com apre teza que era mister; considere-se
um juiz de direito de uma comarca que tenha tres ou quatru
termo, principalmente nas provincias de Goyaz, Ma Lto-Grosso,
Pará e outras em que os termos ficão entre si a distancia de
cincoenta e mais leguas; recebe o juiz ue direito q11eixa ou
d.enuncia tle uma parte obre factos que dependem üe prova
testemunhal, não podem a testemunhas serem jnquirida~ senão
pelo jlliz ue ilireito; entretanto não se sujeitão ella" e nem são
obrigadas a se transpol'tarem de um para outro termo; é por
conseguinte indispensarel que se aguarde a inquiriçãO para quan
do o juiz de direito comparecer no termo em que a autoridade
delatada reside: chegado alli o juiz de direito se occnpa com
trabalhos do jury e da correição, findo esses trabalhos tem logo
de seguir para outro termo, a inquirição não se faz 'por muitas
circumstancias que a estorvão, o proccsso retarda-se por mezes
e annos indefinidos; o queixo o ou denunciante depoi de muita
fadigas e despezas afrouxa e uesanima, a autoridade delatada
fórma uma muralha contra eJle de todos os seus parentes, amigos'
e adherentes ; a metralhada dos empenhos move ao juiz de di
reito a não tomar muito a pcito o andamento do processo, ainda
me mo quando com pronuncia ou com sentença definitiva vai o
réo ser aliviado por via do recurso, porque os réos sempre tem
a habilidade de se fingirem vic,timas da oppl'es 'ão por causas
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externas e alhcin~ ; c como a politica é o adubo nniyer'al fingem
que a per eguição lhes provém de cansas politicas, fazem sent.il'
nos lugares em que se acbITo collocadas as relações o clamores
~eu e de sen alliados; os desembargadore ilIudidos por este
meio julgão praticar um acto do justiç.a e de equidade em absol-
'er os réos ou em os desprommciar.

Ora, se se mudasse o sr tema de eleições deixarião o. preva
ricadores de se :Jpadrinbar com a egide dos partidos e das opi
niõe politicGls: es a desprommcias e absolvições proferidas
pelas relaçõos tem servido aos juizes ele direito de um pretexto
plausivel para se portarem frouxo e indulgente relativamenle
aos processos de re'ponsabilidade. Entretanto é preciso advertir
que o simples facto da instauração (lo proce 'o, o trabalho em
que se vê o réo mellido para conseguir, é ufficientissimo para o
corrigir e para crrir de exemplo ás autoridades; embora o réo
oonsiga absolvição ou despronuncia por meio de recurso, não
devião os jüizes (le direito afrouxarem na severidade do cumpri
mento dos dereres que as leis lhes impoem. 'a comarca do Rio
Grande, emquanto nella esteve o Dr. Pantaleão, o qual e mos
trava muito prompto em estabelecer processo de responsabili
dade, os J revaricadores se contiverão, porem depois da sahida
daqnelle honrado magi trado ce sou o medo, e logo a prexari
cação se tornou expansiva e muito mais intensiva, apezar de que
não me consta que os pro essos de responsabilidade pelo dito
juiz de direito instituiJo chegassem a definitiva execução. Trago
isto para exemplo 3fim de comprovar que se todos os juize de
direito se comporta sem activos em instaurar os proce sos de
respon abilidade e em dar-lhe andamento, 'e conseguiria um
beneficio moral de se refrear a prevaricação, a negligencia e
omissão das antoridades no clU11priroento de eu devores.

Mas para que os juizes de direito possão exercer sobre o animo
das autoridades e se pre:ligio intimidador, Ópreciso como dis e:
10

, cortar-lues essa dependencia em que se achão ou podem
aLIJar como pretendentes á candidatura da deputação provincial,
geral ou senatoria: é preciso declarar-se a incompatibilidade de
receberem votos dentro de suas respectivas comarcas; ~o, que
a duração de ses magistrados em cada comarca seja fixada por
quatrienio ; 30, que sua omis ões em presidir o jury, em abrir
correições seja punida pala maneira que acima expendi sem de
pendencja de proccs_o ; 4.", q1,le a respeito dos processos de res
pon abiJidade, isto é, a respeito ua inquiriç,ão das testemunbas,
possão eI1as erem inquiridas pelo juizes e sub titutos munici
paes dos respectivos termos em qne existirem os réos delatados;
fío que sobre proces 'os in Laurados se fixe um termo para na
ultimação; 6°, que quando por alguma circumstancia eventual
nfi(1) fôr lllliml1clo () processo rlenl.ro do maximo do prl1Z0 fixado,
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seja o ju.iz obrigado a declarar por escripto as razões c10 1'ol,ar
damento; 7°, que essas declarações s'ejão transcriptas no pro
prio processo e transmittidas a todas as camaras da comarca, e
1ranscriptas em livro para isso destinado, e bem assim transmit
tidas igualmente aos presidentes das provincias; 8°, que de todos
os processos que instaUl'ar e cIo resultado final assim das pr[
nuncias como da sentenças que os ditos juizes proferirem, fação
commnnicação a toda as camaras em relataria simples porém
claro, relativamente ao objecto dos processos e das pe soas contra
quem versão, e que es' as relações sejão igualmente transcriptas
em livros para esse fim destinados; e isto exercerá uma grande
influencia moral para conter aos prevaricadores; 9°, apezar da
emcacia destes meios é indispensavel a nomeação dos juizes syn
dicadores.

Os juizes syndicadores serão tirados d'entre a classe dos gra
duados em direito, mas não da magistratura dê' primeira ins
tancia: a nomeação será feita directamente pelo governo, e como
juizes commissarios só duraráõ no exercicio emquanto approuver
ao mesmo governo, porém a destituição dos mesmos será resol
vida pela maioria do consellio dos ministros, mas se tiverem
entrado em exercicio de suas funccões deveráõ continuar neUa
ao menos por espaço de um anno, sem que nesse periodo
possão ser removidos para differentes comarcas daquellas para
que farão designados e nem distituidos: deveráõ permanecer
em cada comarca por espaço de tres a seis mezes e percorrer
toelos os termos, em cada um denes estabelecer devassa geral
sobre a conducta das autoridades e empregados publicas; terem
autoridade cumulativa de processar crimes inafiançaveis e man
elar proceder a prisão de criminosos, e aos mesmos. poderá ser
conferida a attribuicão de colherem informacões sobre os melho
ramentos materiaes· e moraes, que sejão pr'ecisos introduzir-se
nos territorios respectivos, e fazerem um relataria para dirigirem
ao governo geral e aos presidentes das províncias. Por e te
meio se exerceria sobre o animo das autoridades uma influencia
benefica para sustentar a coragem das mesmas no cumprimento
de seus deveres, e para intimidar aquellas que fossem, capaze3
de se deixar arrastar por considerações mesquinhas de ínteres cs
pecuniarios ou de quaesquer outras afeições e desafeições, e o
povo seria reanimado porque já não estaria só na dependencia
das autoridades locaes para o desaggravo das injustiças e das
oppressões de que fôrem victimas, porque o povo com razão se
intimida e receia patentear seus clamores contra as autoridade
locaes em razão das allianças que estas entretêm no territorio
de suas jurisdicções.

Estes juizes syndicadores poderião prestar aos soberanos po
dere do E tado informações imparciae e esclarecidas, qno m1lito
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ntilisarião para o mell1oramento da nos a legislarão, finanr.as e
de todos o intereses das differentes localidades. Se os governo
não poupão acrificios para mandar sabias viajar os differentes
allgulos do globo, não deverá por certo pesar na consideração do
governo brazileiro as de pezas com a instituição desta nova
magistratura que deveria infalivelmente moralisar aos emprega
lIas publioos, excitar-se a confiança nos governados e habilitar
ao governo dos esclarecimentos necessario , assim relativamente
'la pessoal da adminis'Lração publica, como dos meios de prover
obre os interes es materiaes do paiz.

E tes juizes syndicadores tendo prestado certos annos de
s :rviços, deverião ser agraciados com a ascenção dos degráos da
magistratura, e de se lhes conferir vantilgens de preferencia ao
proprios juizes de direito. No aclo de abrirem a primeira
audien ia em cada termo declararáõ perante a assembléa dos
assi tentes terem jurado por Deos, pela patria e pela propria
honra de e comportarem com escrupulosa everidadé, rectidão
e imparcialidade no cumprimento de todos os seus deveres, e
fazer entir ao auclitorio, e mesmo pedir-lhe para que fação cons
tar a todos os habitantes, que apresentem suas queixas ou denun
cias com Íllteira confiança de que serão provido , e de que não se
deveráõ receiar das con~equencias quando se comportarem com
verdade. .

O juizes de direito, municipaes, delegados e todas as mais
autoridades deveráõ fazer perante elles as declaraçõe de seus
procedimentos e dos seus subordinados, e prestar todas as mais
informações que fõrem necessarias ou uteis; creio que por esta
maneira ces aria o torpôr indifferentismo e prevaricação das
autoridades judiciaes, as leis terião execução, os costumes se
melhorarião e o crimes se tornarião mais raros.

Cada um de tes magistrados poderáõ percorrer em um anno
tres ou quatro comarcas, a volta destes juizes syndicadores ficará
á disposição do governo para que possa a incerteza dessa volta
do proprio ou de outro juiz syndicante exercer no animo das
:lU toridades e do povo (') beneficio da infl uencia moral, porém
em nenhum caso deverá exceder de quatro anDOS; e esses juizes
deverão ser acompanhados de escrivães privativos e de uma força
nunca menor de dez praças: o ordeúado elos mesmos deve ser
lJelo menos- de quatro contos annuaes, além dos emolumentos que
lhes fôrem taxados.

Juízes municipaes são mais uteis actualmente á populaçãO, ás
ftnanças, á ordem e á segurança publica e individual nos mu
nicípios de sua jurisdicção, que os proprios juizes de direito, o:
lJllaes com razão já forão taxados na camara dos deputados por
conegos da magistratura, e na verdade uccando-se os actos ou
fazcndo-, reflectido exame sobre a man ira por que exercem a
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attrlbuiçõe de sua jurisdicção, se conhecerá que exceptuado
UlJl ou outro acto de alguma importancia, exceptuando o provi
mento de algum aggravo ou recurso criminal, se reduz todo
o afan dessa magistratura em presidir as sessões do jury; pre-

id61Dcia es a que poma ser com maior vantagem desempenhada
pelos juizes municipaes dos termos em que os houvesse, digo
com maior vantagem, porque taes juizes como formadores do
processos ou sustentadores das pronuncias e tão mais :.\ptos
para conhecer a justiça ou injustiça das decizões do jury,
interpôr appellações com melhor conhecimento de causa; por
isso que não só corno formadores dl culpa ou sustenta
dores porém tambem corno juizes te1'ritoriaes devem ter
mais amplo eexacto conhecimento das circumstancias inter
nas e externas, directas e indirectas do facto criminoso, e do
maior ou menor gráo de perversidade do réos' conhe(".ÍmentoR
ou esclarecimentos estes que não serão tão faceis aos juizes de
r1i1'eito, especialmente quando tem de presidir as ses ões do jurr
fóra de seus domicilias,

As correições pelo systema actual (como já expenui) se redu
zem a uma íãa ostentação, a uma mera formalidade; porque
ainda que os juizes dêem alguns provimentos, se elles contra
rião os interesses dos substitutos pedaneos ou dos escrivães, se
elles acarretão augmento de trabalho sem conpensação corres
pondente de emolumentos, páde-se estar hem certo como já a
experiencia tem exuberantemente comlwo,ado, que os provi
mentos ficaráõ em completo olvido, e os substitutos pedaneos e
seus escrivães e mais agentes do fôro continuarúõ na marcha ro
tineira dos mesmos abusos e omissões perpetrados antes da
correição, em que os provimentos forão proferidos; porque
taes empregados cantão de ante-mão com a futura indulgencia
dos juizes de direito ou com sua desattençào no esmerilhamento
das infracções de seus provimentos, de sorte que a utilidade
das correições actualmente se reduz a zero.

J: ão desconheço que os juizes de mreito, por estarem em mais
. elevada cathegOTia e mais em independente posição do que o
juizes municipaes, tem maior força e prestigio para desempe
nharem as funcções de corregedores, se quizerem bem desempe
nhar as attribuições inherentes ao emprego; se quizerem. sirvo
me desta palavra, porque as leis a seu respeito farão estabeleci
das por moela tal que puzerão o exercicio de suas attrilm}ções
([unsi na mera dependencia da vontade propria de taes magIstra
dos, e peja complicação dê circumstancias, pela falta de reque
sitos nas leis; ellas determinando que elles queirão ser rigorosos
e energicos no cumprimento de seus deveres por um outro lado,
ou antes por muitos lados, mostrão a seus olhos em um quadro
bem visivel quI' I'Uc.~ não de1'em Q1IC1'('!'. i to é, 9ue não nevem
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compOl"ta-se severos e energicos, porque desta sevel'idatle e ener
gia não colheráõ vantagem alguma real, mas sim detrimento;
ora, em vista disso se reduz no geral as funcções de taes ma
gistrados a mero expediente de presidir sessões do jury, de fazer
correições para satisfazer a solemnidade legal de instituir proces
sos, a que não dão andamento.

Compare-se entretanto o procedimento dos juizes municipaes,
e a estes se ha de encontrar muito mais activos e energicos no
desempenho de todo o expediente a eu cargo; muito mais ap
plicados a leitura dos expositores e da nossa legislação, quando
pelo contrario osjuizes de direito se applicão mais á leitura de mate
rias politicas eaoutras materias de deleite, empregando grandepar
te do tempo em passa-tempos; portanto julgo ter haviclo bastante
injustiça para com amagistratura municipal ede orphãos, quejá ha
muito deveria gozar do ordenado de um conto e duzentos a um
conto e quinhentos e garantir-lhes a concurrencia á desembar
gataria, sempre que tiverem um terço de mais de antiguidade
que os juizes de direito; e sempre que substituirem os juizes de
clireito deverião gozar dos ordenados respectivos; esta substitui
ção com o apanagio chimerico das honras interinas é que tem
desviado a muitos bachareis da magistratura municipal: se o go
verno a todos garantisse o ordenado pelo menos de '1 :200 não
só haveria maior afiuencia de jovens para as academias, como os
lugares dessa magistratura estarião actualmente preenchidos
com numero dobrado, e para o futuro poderia se preencher
todas as vagas.

Os ordenados distribuidos a esses magis~rados serião retri
buidos aos cofres publicas exuberantemente, do que poderia
~pontar alguns fa 'tos para comprovar esta minha asserção, além
do grande beneficio que traria no melhoramento da administrac
ção judicial, a qual é pe sima e terrivel por estar confiada a sub 
titutos pedaneos, os quaes por não contarem com a perrnanencia
do emprego procurão delJe tirar o maior pro"eito que é pos
sivel, e pratlcão actos da mais revoltante prevaricação, e são
sempre desculpados com o pretexto ou mascara da ignorancia.
Emfim, dada a igualdade de talentos, e me:>mo de probidade en
tre os juiz de direito e o municipal, cu hei de acreditar mais na
pratica e na severidade do juiz municipal que na do juiz de di
reito, e não vejo por i so razão plau ivel para que sejão os juizes
municipaes excluidos do concurso á desembargatoria, para que
se deixe de contar os annos de serviço que tiverem prestado
como juizes de direito.

É bem sabido que o acces o ou encartação nesta escala de ma
gistratura não se faz, e não e obtem por maior omma de mc
rito, mas sim pela maior somma e maior valimento dos padri
nhos; ao governo falta qua-i empre os dados c e clarecimentos
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necessarios para avaliar e aquilatar o merecimento dacfuelles que
promovem a juiz de d.ireito; e como essa encartação se faz as
cegas, não se deveadmirar qlleestejão na classe de juizes de direito
bom llumero de ineptos, de doudos e de corruptos, e fica o go
verno de mãos amarradas para remediar o mal que fez com a
desacertada nomeação, e o povo não tem remedia senão aguen
tar com taes magistrados, attenta a garantia da perpetuidade; se
essa perpetuidade fosse conferida depois de um ou dous qua
trienios, de exercicio na magistratura de direito era muito justo
e razoavel, e que o juiz de direito nomeado podesse ao menos
contar com a duração no emprego por espaço de quatro annos,
tambem é cousa que me parece justa e conveniente; mas privar
se ao governo de emendar oerro commettido, foi por certo atalhar
o vai-vem das destituições e remoções com dobrado mal e de
extensos accessorios, visto ter-se garantido hoje o accesso dessa
magistratura pela antiguidade; teremos portanto que nas rela
ções depois de um decurso de certos aonos se hão de apinhar
muitos magistrados ineptos ou de somenas qualidade.s moraes;
ainda que o arbitraria da escolha é máo, porque póelc delle resul~

tal' o desdem do merito e o clamor justo ou inju to ela preferen
cia; comtuelo este arbitrio do governo garantia ea experiencia mos
trou que servia de melhorar o pessoal dos tribunaes das relações
e que não se deu abusos na escolha quo motivassem um reme
dia que para o futuro tem de se tornar em um verdeiro mal;
creio que a lei da antiguidade confere o direito da escolha entre
cinco concorrentes; supponha-se que dos cinco se tira aquelle
que tem maior merito; tempo virá em que a escolha só recahirá
em magistrauos menos aptos para o accesso, e por conseguinte
em certa época pódem ser innundadas as relações de mediocri
dades; porém se o accesso para magistratura de d.ireito não con
ferisse a perpetuidade senão depois de decorrer o exercicio de
alguns annos; se os juizes 1l1unicipaes e de orphãos podessem
concorrer com os juizes de direito, tendo mais que elles um con
tingente de antiguidade no exercicio da respectiva magistratura,
se dado esse concurso ficasse ao arbítrio do gorerno optar a
escolha dos juizes mUl1Ícipaes que fossem mais antigos que os
juizes de direito, ficaria remediado o inconveniente apontado.

Reconheço a necessidade que ha dos juizes de direiLo, mas as
attribuições que lhes farão conferidas não estão sufficientemente
orgauisadas para que se colha dessa magistratura todo o be
lJCfieio que se poderia colher: algumas attribuições no civil se
c1evião augmentar, como por exemplo, o de tomarem conheci
mento de todos os despachos definitivos ou interlocutorios com
força de definitivos; se as partes não se accfUiecessem podessem
interpôl' appel1ação para os juizes de direito, estes terião occa
sião de se aperfeiçoar no conhecimento theorico e pratico da
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nossa legl 'lação e no expediente do fôro, e quando fossem eleva
uos a desembargadores não lhes faltaria a pratica que perdem
durante o exercicio da magistratura de direito; porque o exer
ciCLO do direito civil se limita nessa magistratura a mui pouca
cousa; ora, as appellações interpostas para os juizes de direito
servirião de refrear 2S inju tiças dos juizes municipaes e princi
palmente dos substitutos pedaneos; habilitarlão essas appellações
aos jl1izes d.e direito para conhecerem melhor o caracter dos
empregados que lhes são subordinados, habilitaria-os para de
turpar os abusos introduzidos no fôro, e nas correições estarião
maü; orientados e habilitados para darem adequadas providen
cias as partes, seria isto muito vantajoso não só pela razão de
que as injustiças dos juizes muuicipaes e substitutos pedaneos se
tornarião mais raras, como porque muitos litigantes injustos e
caprichosos vendo as sentenças proferidas em favor de seus con
trarios confirmadas pelos juizes de direito deixarião de interpôr
o dispendioso appelio para o tribunal da relação: o tribunal da
relação fioaria aliviado de mais de um terço dos processos; por
consegtúnte a todos os respeitos seria esse augmento de attri-
buição muito vantajosa. .

Disse eu que e111 regra os juizes municipaes em igualdade de
talentos e de probidade, e em igualdade emílm de condições
moraes são mais assiduos e severos no cumprimento de seu'
eleveres, 'que os proprios juizes de direito; a razão deste pho
nomeno procêde ele que os juizes munioipaes tem a derivar seu
peculio principal dos emolumentos: ora, deixando de trabalhar
com a.ffinco e energia se lhes diminuiráõ muito seus reditos, e
dessa diligencia no trabalho resulta se aperfeiçoarem mai nos
conhecimentos t11eoricos e praticos da nossa legislação, e ficão
simultaneamente inteirados dos abusos e estrategias dos agentes
do fôro, e mesmo do caracter dos litigantes: a segunda causa,
({Ue os impelie a assiduidade e severidade, se deriva do desejo
e ela espera.nça do accesso: a terceira, no justo receio de que
possão contra seus actos haver instituição de processo ele res
ponsabilidade, por via de queixas ou del1unoias faceis a qualquer
pessoa ainda mesmo pobre; e como oorolario desta causa se
gue-se que a inJluencia da opinião publica obIa com mais effica
eia sobre estes do que sobre os juizes ele direito.

Perante os juizes municipaes o interesse e direitos elas par
tes são pleiteados por pessoas habeis; em relação porém ao
juizes de direito muda-se inteirameute o quadro por ser luasi
tudo ex-olieio, e por haver difficuldade de instituir-se a respon
sabilidade contra elies, por isso a int10lencia elessa magistratura
procede da certeza de que de seus actos de energia não tem de
seguir-se augmento de rendimentos, porém só augmento ele
trabalhos e de compromettimcntosJ e sabem bem que se não é

~5
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absolutamente impossivel, é pelo menos muito difficil e jmprQ
vavel de resultado, que contra ene se formulem queixas ou de
nuncias.

Do exposto resulta que é necessario a respeito de taes magis
trados adoptar-se o systema misto dos ordenados fixos e dos
emolumentos que devem ser instituidos e augmentados relativa
mente a muilos actos que já exercem, e dos que s.e lbe deve
aditar.

Tão importante são as atLribuições desta magistratura que o
ordenado dedouscontos equatro centos milrs., seria por certo in
sufficiente compensação para aquelles magistrados que com toda
abnegação de seus direitos il'ldiviàuaes se empregassem no
desempenho de seus deveres; porém quando mesmo se elevasse
o ordenado ao dobro, a não se adoptar as providericiaslndicadas,
em vez de se obter angmento da energia, a elevação do ordena
do só concorreria para augmentar a madraçaria.

O corpo legislativo tem sido muito escasso e somitico com a
magistratura; declamações, e mais declamações faz a imprensa e
o parlamento contra a falta de segurança publica, individual e
de propriedade} tudo se lança por conta da direcção politica e
da moralidade da população, porém em minba humilde opinião
tudo se deverá lançar por conta da pessima organísação judicial
e policial, e da somiticaria em destinar maior somma para a
tisfazer esse ramo de despezas; e aquillo que se poupa aos co
fres em não prover-se os lugares da magistratura, em não se
dar ordenados de uns e não se augmentar ordenados de outros
se vai dispender em remedias calmitosos e inadequados; os
dispendios avultão no dobro sem colher-se a metade do benefi
cio que se poderia obter em augmentar o pessoal d,a magistra
tura) e cm melhorar-se a sorte dessa classe de servidores do
Estado. Oaugmento do pessoal da magistratura serveria de es
tender a ci"ilisação, a moralidade e a subordinação entre o
povo; pois a falta de segurança nos municipios provém directa
e indirectamente da falta de magistrados instruidos e prestigiosos
ou da pouca energia de alguns, a qual como disse, se deriva
de não ser completa a organisação judicial, por isso que falta
esse ferrão dos juizes syndicadores para despertar a actividade
dos juizes de direito, c estes obrarem por seu turno sobre todos
os empregados da comarca; port'm em contrapes.o das in Olfi
patibilidades de receberem os magistrados votos nos lugares de
suas j urisdil:çü " em contrapeso de ficarem sujeitos a uma ins-
pecção dos jlüzes syndicadores, em contrapeso do augmento
de energia e trabalho; em contrapeso das remoções quatrienaes,
se lhes deve garantir cm compensação o ordenado de 3:000$
annuaes, e ampliar-se os emolumentos, assim em todos os actos
uo civel, como de inspecção c pl'üvjmento sobre o crime, e aug-
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mentar-se o numero de comarcas para que o circulo da
jurisdicção territorial não seja muito extenso: Ulll juiz de direito
com uma comarca de quatro termos, como poderá desempenhar
restrictamente as obrigações que as leis lhe impõe? Quatro
mezes tem de ser esgotados em correição; quatro ditos em
presidir as sessões do jury em cada termo; tres em viagens, e
nos dias de estada que deve preceder as sessões do jury em
cada termo e de cOl'I'eição; que tempo sobra a este magi trado
para folga ou mesmo simples permanecencia no municipio em
que afixou seu domicilio? E visto ter a lei admitLido como possi
vel esse vai-vem das viagens, não se deve hoje reputar penoso o
sacrificio das remoções qne acarretarião tão grandes beneficios.

Exigio-se dos juizes de direito o sacrwcio ele se prestarem
essas longas ausencias; porém o ccm.lmodismo é engenhoso em
invenções, e por is o muitos juizes de direito marcão as ses ões
do jury, e no dia da abertura fazem um encerramento declaran
do que não ha processos preparados, e retirão-se deixando réos
presos, outros afiançados, etc., etc.

Ora, se a elIes se impuzessem uma pena pecuniaria, se elles
tives~em de mo traI' perante..as camaras ela comarca, perante
os juizes synclicadores, e presidentes das províncias, as causas
de não serem submettidos a julgamento todos os réos presos e
afiançados, e o processos que são julgaveis ú revelia, outra seria
a linha de ua conducta, e nem as sessões do jury deverião pre
ceder ás das correições, mas serem sempre posteriores, porque
na correição serião esmerilhados todo os autos crimes preen
chidas as diligencias necessarias, e cessaria o incomeniente e
escandalo de prescripção frelJuente em crimes dos julga,eis á
revelia.

Os promotores não deverião ser di pensados de preparar os
libellos sob pretexto de não tarem o réos presos, porque no
<lcto de preparar os libellos podem ficar inteirados de toda as
circumstancias vertentes ao facto criminoso e aos réos, e reque
rem aquellas medidas policiaes para preencher as lacunas do
processos, para formação de outros processo miae" e requi i
tarem as prisões dos delinquentes; porém a respeito dos promo
tores se dá sempre a accumulação das mesmas causas, e de
outras ainda mais equitativas que os impellem, assim c.omo aos
juizes de direito, a um mais prompto retorno a seus domicilias;
de sorte que não se deve "admirar que de cincoenta ou ccrn
processos que se formão por anno em cada municipio, apenas
se prenda e submetta a julgamento a deeima ou vigesima parte
dos réos pronunciados, e os pre identes das províncias, ou
illudidos ou antes querendo illudir a opinião publica, apresentão
em sen relatorio 11ma estati ca criminal quasi só pelo julgamento
no jury. e a tive, m de mandar tirar, pelo que con. la no



35G "ARIADOS L'\TETIESSES

carLorio , cOllhecerião que cm cada municipio ha cenLenarcs de
l'éos pronunciado por crimes de homicidio e outros centenares
tle diiIerentes crimes, e outros muitos que nem ao meno forão
processados.

Calcule-se portanto o peso destes males relativamente á
prosperidade material e moral da associação brazileira, imme
diatamente mudaria a opinião dos soberanos poderes do Estad~1

em cercear a despeza com a magistratura, porque só della póde
derivar a influencia para restringir os crimes e conseguir a
prisão e punição dos criminosos.

Os juizes de clireito se se apresentassem oito ou quinze dias
nos Dltmicipios antes de abrirem a sessão do jury, e procedes
sem a uma inspecção, isto é correição limitada ao cTime, deter
minarião a continuação e preparatorio de todos os processos
que estivessem parados, e orclenarião a instauração de outros
processos e diligencias eJ'ficazes para a prisão dos criminoso
e por este meio se restabeleceria a segurança na sociedade.
Este magistrados devem ser chefes de policia em suas ebmarcas,
receberem informações mensaes de todos os acontecimentos
criminaes nos districtos e municpios da comarca, tere:ql li
vros em que registrem resumidamente taes parlicipações, e
transmittir para todas as autoridades da comarca lista com
força de deprecadas contendo todos os nomes dos criminosos:
estas listas emmassadas ou .encadernadas em livros no cartorio
dos respectivos escrivães faria desapparecer o abuso da negli
gencia e patronato das autoridades relativamente á prisão dos
delinquentes. Compendiarei as Devas attribuir,ões que deveráõ
ser conferidas: 1", servirem de chefes de policia na comarca;
~n, estabelecerem devassas geraes sr'lre a conducta de todas as
autoridades para descobrir crimes processaveis ex-olicio ou a
recfuerimento de partes, que deixárão de ser processados por
culpa da.:> autoridades; 3", tomarem cClllhecimento de appellação
civel de todas as causas cujo valor exceder de 50S, nas appella
.ões sentenciarem definitivamente até o valor de 200$, nas cau
sas porém de maior valor das decisões proferidas 'em appellação,
se admittirá appelIação de segunda escala para as relações.

A,ugmentadas as attribuições no civel, e a querer-se que estes
magistrados eKerção uma íiscalisação escrupulosa sobl:e materia
crime, sobre a re ponsabilidade dos empregos publicos, e cflle
as correiçôes não sejão estabelecidas por mera .formalidade, é
necessario que as comarcas constem ele dou termos, ou qnando
muito de tres. Com estas reforma e com algumas de que já
fallei tendentes fi aceleração elos processo civeis e crimes, a
administração da justiça se tornaria uma realidade, e a sociedade
necessariamente prosperaria; os sacrificios elo allgmenLo da de::,
PCíí:l serião exuberantemente ompensados, porque a c.ivilis:iCiio
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r a moralitlade se difIundil'ia por todo o paiz. O nosso sy lema
judicial e policial está bem organisado, só depende de ser me
lhorado accrescentando-Ihes aquelles dentes ou rodas para com
pletar a acção e regulari ar o movimento; é preciso igualmente
reforçar-se alguns dentes que já existem, e con iste es e reforço
em dar-se emolumentos aos subdelegados de policia, emolumen
to taes que se não compensarem completamente ao menos dimi
nuão os sacrificio que actualmente upportão, e assim deveráõ
lJerceb 'r por cada auto de corpo (le delicto ou de exame a quan
tia de 4.", por cada inquirição ele testemunhas 600 rs., por cada
senlença ele pronuncia ou não pronuncia, e dila de sentença de
finitiva em matena crime 5s, e dobrar-se os emolumentos relati-·
vamonte iís viagens, e ladas e todos os mais que são conlaveis
pelas leis vigentes. Aos escrivãcs da subdelegacia e delegacia tam
bem se devia dobrar as custas e serem cobraveis pelos bens dos
réos pronunciado ou condemnados, se se occultarem ou ausen
tarem 101' mais de mez, a contar-se e a ausencia ou occulla.ão
(Ia snstenção da pronuncia ou sentença condemnatoria' a co
brança da cu tas e da indemnisação do offendido, no crimes
cujo jálgamento pertencer aos jurados, deveria ter lugar d poi'
de findar- e a primeira sessão do jury em que o reo e compa
recesse houves e c1e ser julgado, e em tal caso, ainda que o 1'60
m ses ão posterior seja absolvido, não será admittido a rehaver

as cu tas do processo: a condemnação dellas transitará em jul
gado em pena da negligencia e revelia de não se submetter a
livramento na primeira es ão que lhe competisse, e quanto á
jndemnisaç,ão a obter pelo o.lJendido, o juiz de direito sobre eJla
derel'ia decillir smnmaria e definitiviilll.ente, podendo a respeito
deste objecto apar.lar-se da decisrro do jury. Além disso, os réos
que depois de sustentada a pronuncia, e os que depois de con
demnados por ~entenç.a definitiva não tralarem de seu livramento
no prazo ele um mez, ou dentro do referido mez nâo fôrem pre
sos, ficaráõ sujeitos a pagar a escolta e offlciaes que verificarem
a prisão a quantia de 10$ a 50$, no que se atlenderá ao estado
de fortuna elo réo, e essa quantia será rateiada pelo numero ela
pessoas que compuzerem a e coIta, e não poderá o l'éo ainda que
venha a conseguir livramento obter indemnisação da parte quei
xosa ou denunoiante de taes tlespeza impost.as á sua nealigeneia
e remissão em promover seu livramento, e em ujeilar- e á de-
tenção anles de se finrlar o mez. .

Com estas providencias se conseguirá muitas vantag n : 1n,

porque os cofres municipaes serão aliviados de um grantle des
falque em ,uas rendas; 2°, porque os escrivães dos pro es o
contarião com uma jndcmnjsação certa ou muito provav 1 do tra
balho que soffrem na formação do prélce so , e o mesmo so
daria relativamente ti autoridade e mais agentes que intel'vie~ C111
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nos processos, como peritos, testemunhas, etc., etc. : a cada
testemunha se deveria taxar a iliaria de 500 1's. : 3°, porque os
réos para evitar o pagamento das custas e das de prisão, espon
taneamente se recolherião ás cadêas, promoverião sens livra
mentos, e cessaria o abuso e escandal0 de permanecerem na
soçiedade aguardando o livramento da prescrição; 4°, porque os \
offenilidos quand9 não obtivessem completa vinilicta da offensa,
por não poderem verificar a prisão dos delinquentes, ao menos
obterião o lenitivo de se indemnisarem das custas e do valor do
damno so.ffrido por v.ia dos bens dos delinquentes, cujos bens se
considerarião sujeitos a uma hypotheca legal.desde a consumação
ou veriilcação judicial da ex:istencia do delicto.

Quando a existencia do crime se verificar pelo auto de COTpO
de delicto, e pelas provas do processo, embora não se descubra
o delinquente, não deve o queixoso ou denunciante carregar com
as custas, excepto se induzir-se que eUe de ma fé attribuio o
facto criminGso a quem o não tiver commettido, e não houvesse
fundamentos plausiveis para suspeitar ser autor ou complice no
delicto, e assim já não serião os offendidos desviados de promG
ver os processos contra seus offensores com o receio das custas.

Quando os .réos não tiverem bens para o pagamento das custas,
multas e indemnisações dos damnos causados, não se lhes aug
mentara a p"risão, porém se sujeitará5 por um termo a trabalhar
nas obras publicas até que venção a quantia necessaria parwo
completo pagamento da condemnação, ou da pena procedente da
sua revelia em se submetter espontaneamente á prisão e livra-
mento. .

Tambem lhe será permittido engajar-se c.om terceiro que por
eUe se obrigue a pagar as mencionadas custas, multas e indem
nisação.

O réo que tendo assignado o termo de sujeição ou de engaja
mento se ausentar, ou por .qualquer maneira se esquivar da
prestação do serviço, soffrerá o augmento de um terço da pena,
isto é, do tempo, e lhe serão applicadas as medidas de rigor e de
segurança que fórem adequadas para se conseguir deUe a effec
tividade da prestação do serviço, podendo mesmo se lhe app.li
cal' a calceta.

Com taes medidas de rigor será infallivel a reducção da escala
dos crime~ á proporção da vigesima parte de seu numero actual,
eu não teria o menor receio de que o governo, de que todos' os
membros do corpo legislativo se portafião unanimes em adoptar
estas e outras medidas ainda mais rigorosas, se cada membro do
corpo legislativo e do governo se désse ao trabalho de averiguar
a estatística· dos crimes que se commettem em cada um dos mu
nicipios; uma boa parte dos crimes não chegão a ser lJrocessa
dos, uma boa parte dos processos principiados não chegão a ser
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uILimados, dos processos que são ultimados não se verifica a
prisão da decima,parte dos réos pronunciados; não fallo a esmo,
fa110 com conbecimento de causa. Acabo de percorrer os pro
cessos e papeis criminaes dos cartorios de um municipio, e só
de crimes de homicidio excedem esses processos para mais de
sessenta, havendo em muito delles outros co-réos; entretanto
nos papeis que examinei faltavão muitos que por sem duvida
não tinbão sido remettidos do termo de que o munipicio fôra
de menbrado ou por já terem sido julgados, ou pelo descuido
dos escrivães do novo termo em fazerem arrecadação, e ernfim
muitos por terem sido extraviados como é de induzir-se, attento
a ser isso uso ordinario: ora, se se achão entre os papeis
muitos autos de corpo de delicto ou de partes oiliciaes sobre
assassinatos, a respeito dos quaes as autoridades não prosc
guirão no processo, não seri de induzir-se que sobre muitos
assassinatos deixasse de haver parte oftieial e autos de corpo
de delicto, ou que não havendo não fossem archivados nos
cartorios? Não ha município nas provincias do Imperio, pelo
que deprehendo, em que não se commetta por anno para
mais de cinco homicidios e tentativas de homicidio; os crimes
de offensas fisicas são quotidianos, porém com as providencias
indicadas todas as forças e vontades convergiráõ unanimemente
para a energia e actividade no processamento dos crimes e
prisão dos delinquentes. Os juizes de direito serão despertados
em seus- actos de energia e de severidade pelo excitante das
recompensas, e pelo estimulante da inspecção dos juizes syndi
cadores. As autoridade não poderáõ mais fazer appello [J< 1
indulgencia e benevolencia dos juizes de direito: haverá uma
benefica pressão da machina bydraulica sobre todos os agentes
publicas. Os officiaes de justiça e os membros das patrulhas
se portaráõ mais activos em diligenciar a prisão dos criminosos,
estes por seu turno deixaráõ de u ar de e trategia e e ponta
neamente se irão submetter á prisão.

O réo que tiver commettido realmente um ou mais crimes e
elle chega a ser submettido a julgamento perante o jury, e
consegue a absolvição por falta de prova ou por indulgencia dos
jurados, a correcção desse réo se torna quasi sempre completa
e o beneficio da exemplaridade se consegue em grande parte;
porque os trabalhos, os incommodos e as despezas que soffre
@ 1'&0 fazem bastante impressão no animo do povo. Aimpres ão
que as solemnidades do espectaculo do tribunal prod"1L1z na alma
do réo, o temor, a inc81'teza, o receio da absolvição, as impressões
do interrogatorio feito pelo juiz, o depoiamento das testemunhas,
a aecusação deduzida pelo promotor, emfim o complexo dos
debates e do apparato do tribunal, concorre para produzir lillla
completa metamorphose no animo do réo e o purifica ele suas
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tcndencias criminosas. Não ha nos gremi.os reUgio os apparato
algum que eja comparavel cm força com o apparaLo do jury
para purificar a alma do réo; porqne a religião alti c alIia om
o poder temporal, os sentimento religio os do réo nessa occa
sião se despertão em todo o seu fervor: o Lemor é uma. fogueira
santa que completa sua purificação, e se o 1'60 absolvido pela'
indulgencia dos jurado não ahe corregido. é porque elle não
é mais su 'ceptivel de correcção, ou por e tal' inteiramente depra
vado ou por que as tendencias criminosas provém ne11e do seu
organismo, pois é bem sabido que alguns são arrastados ao
mal necessariamente pela constituição organica uo corpo. IIa
alguns homens que são e serão sempre máos, porque não podem
querer e nem se quizessem poderião seL' bons; mas sobre esses
homens assim coostittúdos, as prisões em vez de produzirem
reforma de co tume só servem ,de mais os depravar, a pri ão
simples ou com galé prepetua será o unico meio de desviar
a sociedade de seus crimes.

Por multo tempo fui declamador contra a instituição do jnry,
ou antes QontTa a indulgencia do jurados; porém depois pela
bservação constante e accurada CJ ue fiz mudei io teiramente de

pensar; boje sigo a opinião que de cem r60s ab olvidos pela
indulgencia do jurados, quando muito dez deixaráõ de obter
completa correcção; e de cem réos condemnados a penas pro
longadas por mais de seis mezes, as"evero em medo de errar
crue noventa sahiráõ mais depravado, e es e dez, a muitos
re '1eito, se tornaráõ lOUCO prestaveis a si e á sociedade, e
11 oS o compartilho a opinião de que toda a pena de prisão
temporada no excedente de seis mezes deve ser commutada em
pena de degredo para fóra da provincia, na de recrutamento
ou de cmgajamento forçado, em obras publi àS ou de companhias
particulares.

Não se diga que a immol'alisação do paiz procede da indul
gencia dos jurados, procede sim do iocliITerentismo das autori
dades ou antes do complexo das dilTerentes causas que a
desvião de processar os criminosos e ele verificar a prisão do
mesmos; se houvessem energia e actividade no processamento
e na prisão dos criminosos, se todas as autoridades, officiaes
'ubalLernos e cidadãos liga sem seus esforços para verificar as
pri ões, embora o jury continuasse na mesma indulgencia co tu
meira, os crimes se reduzirião ii proporção de um vege imo OLl
quando muito de um clecimo.

O jury torrado, os magistrados togados não são mais severo
que os jurado ; confronte-se as estatisticas das absolvições pro
feridas pelos no sos jurys togados com a do jurados populares,
e esses que fizerem a confront::wão ce saráõ de fazer recrinlÍna~

cõo::; aos jurados populares. De cem processos ele responsa:bili-
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dade que vão aos nossos jurys togados por via de recursos ou de
appellações, eu creio que dez não terão merecido a confirmação;
entretanto é bem sabido que quando as partes chegão a dar
queixas ou denuncias estão ([uasi sempre sobrecarregadas de
razão 1 Os processos de responsabilidade são elaborados com
a intervenção de advogados babeis, são formados perante juize
illu trados como são os de direito, e apezar de todas essas
circumstancias vem o badalo das nullidades ou do voto de Miner
va communicar o suave e harmonioso som da absolvição; dessa
absolvição que serve tanto de animar a outros prevaricadores e
de recalcitrar o réo em suas tendencias de prevaricação, se é
que elle deve ter razões para se não recear de SOl' incommodado
com novos processos de responsabil1dade, porque a Ler es e
receio elle se corregirá· se por ua natureza, constituição inte1
ligencia e habitos fôr susceptivel de correcção.

Examine-se o numero do processo crimes formado pelos
chefes de policia que depois de pronupciados vão ser despronun
ciados por via de recursos perante os juizes togados, e cessarú
toda a razão de declamar contra a indulgencia e relaxação dos
jurados populare ; os processos submettidos a estes sâo feitoS"
por autoridades ignorante e muitas das quaes e comportão na
formação dos proces os com vistas e fins da indulgencia aos
réos.

Além disto a inquirição de cinco até oito testemunhas é in
suillciente para o descobrimento da verdade: na França se in
quirem duzentas e mais testemunhas, se não desprezão cir
cumstancias algumas das que directa e indirectamente possão
concorrer para o descobrimento da verdade; entretanto o jury
francez não é comparativamente ao jury brazileiro nem mais e
vel'O e nem menos compa sivo e indulgente· se o nossos procel>
sos de importancia pelo meno constas em de trinta testemunhas
como outr'ora nas antigas devassas, os jurados se comportarião
mais severos, porque suas decisões serião baseadas em provas
mais fortes e evidentes; e de tudo isto concluo que Bejamin
Constant teve bastante razão quando as everou que o jury po
pular era mais severo e imparcial que o jury togado. Comtudo
não se diga que por eu er advogado é que não recrimino a in
dulgencia dos jurados; pois sou tão inclinado a ,everidade que
eu não quizera se consentisse ao 1'(;0 o direito de fazer as recu
sas como se faz actualmente, principalmente quando os réos pódem
obter um arranjo e concerto com o promotor; porque em vez
de recusar doze jurados, a recusa se póde estender a vinte c
quatro: as recusações não deverião ser feitas na occasião em
que são os jurados sorteados, porque j o equivale o me, mo
q.ue uma escolha só do que ão alfeiçoado . Porém a lista de
r cllsa deveria er :Interior ao sorl i do con elho: essa lisl:l

4ü
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~ntroguo ao .JUIZ de direito para fazer' a eliminação daquelles
jurados que nella estivessem descriptos; assim a recusação dos
doze permittidos aos réos recahiria na totalidade da casa, e isto
daria uma probabilidade de não se compôr o conselho só de
pessoas afIeiçoadas.

Se infelizmente a associacão brazileira não estivesse dividida
em duas turmas rancorosas: e q!,le não perdem vasa para se fla
gellar e opprimir, eu diria que a recusação não deveria ser con
sentida em maior numero de seis; mas a experiencia e observa
ção me tem mostrado que a respeito de alguns réos é necessario
fazer-se as recusações, tendo-se em vista não a justiça ou injus
tiça da causa, porém sim as considerações politicas..

Em vista do exposto toda a cerceação nas attribuições do jury
ent811do que longe de trazer bens só acarretará males; se certa
classe de crimes houverem de ser julgados difinitivamente pelos
juizes municipaes ou pelos de direito, a immoralidade e relaxação
se tornará mais ampla; porque esses magistrados não podendo
dar suas decisões senão baseadas em prova plena, e ao réo
sendo facultado produzir prova em defeza, a prova que contra.
'{llleapparecer será contrapesada por maior numero de testemu
nhas, que por indulgencia, por compra, e por outras muitas
considerações desfarão as forças das provas que houverem em
favor da sustentação da criminalidade; e raro será o caso em que
seja condemnado algum réo que não fór inteiramente desvalido,
-pois além do magistrado não poder impor sentença de condem
nação senão baseado em prova plena, accresce, como disse, qtle
o badalo das nullidades estará quotidianamente occupado em
transferir a noticia da absolvição dos réos como resalvo da re
instauração de novos processos; resalvo que salvará completa
mente 'aos réos da penalidade, porque os queixosos e denun
ciantes fatigados com as despezas não hão de (;ahir na· loucura
·da reinstauração dos processos, e se cahirem em tal loucura, é
muito natural que o badalo das nullidades ou da falta de prova
IJlena dobre na sineta da absolvição 2", 8" e 4" vez, ainda mesmo
que não se admitta da parte cIo juiz a menor Nrcialidade; por
que o autor queixoso ou demmciante tem de estabeleceI' a ver
dade do que alJega, tem de esclarecer com luz meridiana; e
ao réo ba'sta offuscar essa luz ou embacia-la por via de contra
ditas as testemunhas e de producção de outras pl'ovas em seu
'favor.

Emflm, quem estudar as difficuldades que experimentão as
partes ·em comprovar seus direitos em materia cível, reconhecerá
lacilmente Q absurdo de querer-se passar o de"linitivo das mate
>rias criminaes para os juizes municipaes ou de direito.

No civel a importancia do objecto, isto é, o valor da questão
incita as parles a aguentar com todas as clespczas e delol1g·"s
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(los pleiteamcnto , porém no crime o interesse pecuniario não é
{) mesmo; o esperado prazer da vingança não opéra com tanla
força, soffre remittencia, extingue-se completamente com as fadi
gas que necessita supportar.

Ora, como disse, a absolvição do réo perante o tribunal d03
;jurados ou seja obtida por falta de prova ou por indulgencia dos
jurados, comtudo o réo passa por esse fogo purificador, elle ex
perimenta essa metarmopbose em suas paL"'{ões, em suas inclina
ções anti- ociaes; porém nessas absolvições que elie consegue
perante um juizo singular, seu orgulbo se desenvolve, sua per
versidade e animosidade se augmenta; elIe ufana-se, basofia, e
·alardea seu predominio ou o de seus protectores: das conside
rações exposta e de outras muitas que poderia accrescentar
concluo que se não deve mudar, porém se melhorar o no so
systema policial no processamento, punição dos crimes, prisão e
julgamento dos criminosos; que todo o afan dos nossos legisla
dores se cleve convergir em tornar activas as autoridades nos
processamentos dos crimes, e na prisão dos criminosos: o que
·se conseguirá facilmente dando-se ordenado ás autoridades, qu ~

ainda o não tem, assegurando-se-Ihes emolumentos suiliciente ,
e impondo-se aos juizes de direito o ferrão dos juizes syndica
dores, para que seus actos de vigilancia sobre os empregados
da comarca não sejão determinados pela vontade ou só pela on
~iencia do dever, mas s.im simultaneamente ditados pela erteza,
ou pelo temor de serem censurado , processados e punidos, se
comportarem-se negligentes ou indulgentes.

No projecto sobre municipalisação de tributos, mostro a pos
sibilidade de se elevar a rewita das rendas municipaes por modo
que possa oecorrer a todas as despezas assim do pessoal como'
do material; de passar-se o proces amento e julgamento elefiniti
vo dos crimes para os juizes municipaes e de dir ito já tão sobre
carregados de attribuições; resultará além dos inconvenientes
apontados outros muitos inconvenientes em relação a esses ma
gistrados) e em relação a sociedade e as partes offendidas, em
relação aos magi trados: '1°, porque terão de gastar grande par
te do tempo em formar os processos, e em os ex.aminar para jul
gamento, sendo distrallidos sem a menor compen a)ío de lucros
-de outros objectos de maior importancia; 2°, porque tendo de
;1ttender a regularidade- dos processos, e a prova plena hão de
:-;er obrigados apezar ele estarem convencidos da criminalidade
dos réos a annuUar os processos., e outras muitas vezes a ab
~olveI' os mesmos réos; 3\ ]]lorque a populaçãO que se dirige
pelo seus instinctos, por suas convicções) será induzida a acrc
,ditar que os magistrados anullão os proce.80 , e absolvem os
tlelinquentes por serem magistrados relaxados ou prevaricado
~' .; c cl'alJui se segllirã infallivelmcntc caluU1ni.a conlr.a o m~gi .~
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tr3do e di.nrinuição de prestigio, que lhes é tão necessario : em re
lação a sociedade, porque a anulJação dos processos eaabsolvição
dos réos inflmrá muito no augmento do numero dos crimes e no
desenvolvimento LIa ousadia dos criminosos: em relação as par
tes ofIendida' ou denunciantes, porque e'tas que podião at6
agora procecsar os del1nquentes nos districtos, em que os delictos
forão commettidos, se verão na indeclinavel necessidade de for
mar o processo na villa, ou lugar aonde estiver o juiz municipal
ou de clireito, supportando com isto augmento de trabalho e de
despezas, tanto para os denunciantes e queixo os, como para
as testemunhas, além das desanimadoras delonga que hão de
ser impo tas pelos juizes processantcs, os quaes de máo grado
conviráõ em abandonar outras occupações luorosas para se fatiga
rem com processos, de que pouco ou nenhum emolumento tem
a perwber; e disto se seguirú que a maior parte dos crimes
(Ieixaráõ de ser processados, e os olIenclidos procuraráõ obter
a vingança por via do emprego da força bruta.

Concluo de tudo isto' que não convém mlldar', e sim melhorar
'1 nossa ol'ganisação policial, dando ordenado aos empregados,
adgmentanrlo os emolumentos, e tornando mais efTIcaz e ener
gico o ferrão da responsabilidade; fazendo com que esse ferrão
desperte a energia dos juizes de direito: o réo conduzido a pre
sença do jury, se elle commetteu o crime, pur mais serenidade
e astucia que procure ostentar em suas respostas, em seus ges
tos, sua alma experimenta essa terrivel impres ão do olhare
que nclle se empregão; eile se persuade que todos estão conhe
cendo sua mentira e astucia , e que reprorão slla malevolencia ;
ente por isso a rergonha de ter commettido o crime, experi

mellla os pungentes remar os da consciencia: nessa grande as
'embléa de jurados e de assistentes avulta o numero dos impar
iae dos adversarias e do indiiIerentes, e parece triplicado o

numero de seus affeiçoados, e porisso o sentimento da verg'onba,
dos remorsos e do temor não são snfOcientemente neutralisaelos
por outros sentimentos antepostos e pelo contrabalanç.o elas cir
'umstancias .ex.ternas: mas perante o juiz sll1gular estas consi
derações avultão sempre mais em favor elo réo, porque quasi
sempre nas alleliencias concorrem maior numero ele apaniguados
do réo elo que de acher <lrios; ))ois estes se elesvião ele campa
l' cer no juizo singular por consideraçôes de generosiclaele e de
mejindre; e portanto a inlluencia qne ahi experimenta o réo com
parativamente é muito menos ellicaz.

~lém disto desde que se retirar das autoridades elos disLri ,
tos a faculdade ele processar os criminosos, elJas perdel'áõ toda
a força e prestigio para conter e refrear os turbulentos; perder;íü
rs_as autoridades graneie parte ele ua ~J)ergia, actividade e iD
llu cncia: a influen 'ia dos juize' municipaes e do juize de (]i-
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reito relluirá sobTe OS districtos mais distantes como o ondea
mento da agua de um grande tanque; pois por maior que seja
o choque do corpo que cahir em seu centro, esse ondeamento
não chegará a extremidade do tanque, ou apenas se tornará per
ceptivel a olhos muito prespicazes e attentos; e por isso não pro
duzirá na população essa benefica impressão que resulta das
medidas empregadas pela autoridade policial do districto: a de
mora em fazer-se a participação official, em principiar com o
processo e em ultima-lo dará tempo de sobra para se acalmar a
indignação da opinião publica, e para que o réo ponha em jogo
todos os recursos dos empenhos de parentes e adberentes, a
peita de testemunhas, e a intimidação do offendido ou denuncian
te: concluo de las consideracões que a reforma que e pretende
introduzir de privar aos subdelegados do processamento dos cri
mes e do julgamento delles pelo jury será extrem:Jmente no
civa.

Sobre os promotores publicos, lembraremos que os legisla
uorcs tivel'ão em vista quando estabelecêrão um ó promotor
para toda a eomarca, que o ministerio publico fosse preenchido
por pessoas habeis; porque se dizia então que a indulgencia pro
vinha em grande parte de que as defesas dos réos erão pleitea
das ordinariamente por advogados habeis, e não havendo igual
dade e competencia por parte da accusação, por i o a ba
lança se inclinava quasi sempre em favor da absohrição: que para
ser tal encargo procurado por bachareis ou por ]1eSSOas uotadas
de talentos oratorios, era mister dar-se um soffrivel ordenado,
e foi esse ordenado taxallo de 400g a 1:000$ e qll3si em todas
as comarcas está hoje elevado a 600$; porém essa quantia, e
mais que ella póde ser ganha em uma só defesa por quem tiver
habilidade e talentos oratorios; e disto resulta que ccm tão
minguado ordenado não é possivel achar-se qnem se suh
meUa ao pesado encargo de andar como que pageando aos juizes
de direito em suas digressões pelos municípios da comarca, e
seria está a unica razão plausivel para se limitar o jUTY só ás
cabeças de comarca; porém a subsistir as correiçôes !lOS mu
ni 'ipios, e 'endo notorio que é extremamente u\.il e me mo ne
ces ario qne os promotores as istüo .a taes correiçõ s, segue-se
que em pouco se lhes diminuirá o trabalho, e portanto para e se
ministerio não cOllcorreráõ melhor pessoal do que o actual, que
de muita comarcas é pessimo; portanto não se (1 via privar
os municipios de terem cada um seu promotor. A.ntes da lei de
3 de Dezembro de 184'1 houve maior numero de bachareis que
~e dignavão occupar esse ministerio, e outras pesso~s habilita
das, e isto quasi por mero patrioti mo ou mesmo digamos pelo
gosto de fallarem perante o puhlico maior num 1'0 de veze ;
pai::; é bem ~abido que 'e mllito~ procurio ser membro d 6 r-
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las associações e do parlamento não é senâo para satisfazer os
instinctos parlatorios: ora, quem não póde representar nas
grandes scenas do paiz, contenta-se em representar nas peque
nas dos mlmicipios; mas desde que se impôz ê.I obrigação de an
darem pageando o juiz de direito em suas digressões, neutralisou
se os sentimentos do patriotismo e extinguio-se esse go to do
parladorismo em todos aquelles que aprecião seus commodos,
sua dignidade, e por isso só o calculo do interesse é que moveu
a sollicitar e a aceitar o ministerio da promotoria: portanto se
sem ordenado se achava em ·muitos municipios pessoas habeis
para promotores, com maior certeza e razão se achará quando
se lhes der de ordenado 200$ a 300$ em cada municipio, prin
cipalmente se marcar-se bons emolumentos no crime e np civel;
podendo-se, como já disse, additar no civel a curadoria dos
orpbãos, a promotoria de capellas e residuos, e a prowradoria
nas causas da fazenda geral, provincial e municipal.

Ora, para que não pese os emolumentos do crime sobre os co
fres municipaes e os cofres publicos poderia se estabelecer que
em todas as causas em que o processo fosse começado por quei
xas ou denuncias, embora houvesse posteriormente expressa ou
tacita desistencia, ficasse sempre o. quebwso ou denunciante su
jeito ao pagamento da totalidade dos emolumentos devidos ao
promotor publico, a não ser o queixoso ou denunciante pessoa
miseravel, e ainda mesmo que o réo seja condemnado não deve
rá ser o demmciante ou queixoso exonerado de pagar os emolu
mentes ao promotor, se o réo condemnado não tiver bens para
satisfazer a todo o complexo da condemnação; porque é sabido
que os queixosos e denunciantes pela mór parte das vezes se não
progridem na accusação é por contarem de proposito com a
substituição da promotoria; e por isso mesmo devem aguentar
com a paga dos emolumentos á promotoria, visto que por seu
intermedio experimentão o prazer da vinclicta em conseguir que
o adversario seja condemnado, ou que pelo menos so1J'ra os
trabalhos e incommodos do livramento. Ora, os emolumentos
taxados ao promotor pela sustentação de accu ação em crime
afiançavel não deverá ser menor de 158, e em crime in:;l
llançavel o dobro da referida quantia, e ainda assim ao queixoso
ou denunciante tioa muito commodo este dispenc110; porque
qualquer a(hogado pede o triplo e o décuplo por cada accusação
e rldeRa; só deveria haver recursos aos. cofres municipaes
quando ao processo não tiver. precedido petição ue denuncia ou
queixa, e em tal caso os emolumentos pagayeis pelo cofres
mlmicipa não devem exceder do terço.

Designe-se taes emolumentos e accumulações já referidas rrmm
to ao civel, e nâo faltará nos municipios advogados habeis que
se qucirão encarre.gar da promotoria, principalm 'Dte e se lhes
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garantir haLiJitação para outros empregos, ou assegmar-se:-Ihes
o apanagio do parasitismo, que é a panacéa universal com
que se laureia hoje tão amplamente o cbamado aposentadorismo,
que deve ser declarado como synonymo de mandrionismo,
commodismo, etc., isto é, assegmar-se-Ihes aposentadoria,
jubilação ou reforma honoraria e pecuniaria. Com esta provi
dencia de munir-se cada municipio de um promotor melhorará
muiw a administração da justiça, assim no policial como no civel,
porque os criminosos e as autoridades estarão sempre em frente
de uma sentinella, a qual deverá mensalmente prestar aos juizes
de direito informações sobre os objectos mais importante que
occorrerem no mtmicipio, e principalmente sobre a boa ou má
conducta de todas as autoridades e empregados publicos, o
que fará por officiaes reservados ou não reservados: tam
bem devião intervir nos balanceamentos das conectorias e de
quaesquer outros exactores e distribuidores dos dinheiros pu
blicos..Com este complexo de attribuições na arrecadação e dis
tribuição dos dinheiros publicos se activaria e melhoraria muito
a arrecadação, porque muitos collecto·res por ignorancia e outros
por negligencia não dão o impulso que é mister para uma boa e
prompta arrecadação dos interesses flscaes, e nas obras que se
fazem por conta dos cofres publicos se realisão frequentes ali
cantinas, e o accrescimo desta despezil seria compensado aos
COrl'eS publicos exuberantemente.

Ora, as nossas leis fiscaes com o estabelecimento do juizes
dos feitos da fazenda publica nas capitaes das provineias introdu
zirão uma verdadeira anarcbia na arrecadacão das rendas: e sa
íntroduccão ó servio de favorecer aos cóntribuintes rebeldes
por lhes·outorgar moratorias, que na mór parte dos casos equi
valem a uma amnistia ou desoneração plena do pagamento, e
por isso geralmente se queixão os exactores da impotencia em
que se achão para compeliir os contribuintes omissos, visto ser
preciso depois do lançamento fazer a requisição perante o juiz
dos feitos para vir o mandado de execução, e nessa ida e retorno
ha moratorias excessivas, e muitas vezes as diligencias dos exac
tores não são correspondidas por providencias adequadas, por
que pela aluvião do expediente, e por ter o juiz dos feitos outras
occupações diJIerentes, ficão muitos negocios e requisições em
completo olvido, e quando são expedidas chegão aos lugares
quando já o contrilminte mudou de domicilio, falleceu ou se acha
em estado de insolvabilidade, o collector já não é o mesmo, e
aquelle que o substituio, ignorando as circumstancias do facto,
não póde dar-lhe a conveniente direcção; accresce que os mes
mos collectores, vaci1lando sobre a continuação do emprego pelo
receio da demissão e das intrigas locaes, e do compromettimen
lu C perigo de offrcrcrn ~eques\.ros justo ou inju tos, se e. CJui-
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vão de .promptillcar trabalho que enten.dem redundará em mero
proveito de seus successores.

Ouando as execuções se promovião pelos juizes territoriaes
aos contribuintes tinhão maior respeito pela eificacia e prompti
dão das diligencias, e os exactores sentião augmento de prestigio
e de força pela promptidão das diligencias, pelo incentivo e
certeza de compartilharem o interesse ele seu trabalho, porisso
que esse trabalho não era provavel que se convertesse em pro
veito de seu successor: se quando os exactores encontrassem
esquivança nas autoridades territoriaes podessem optar o al~clrio

de recorrer aos juizes dos feitos seria ist.o vantajoso, porque
lhes augmentaria a força e prestigio, e os juizes dos feitos no
caso de negligencia culposa das- autoridades judiciaes das loca
lidades deverião exercer sobre elJas o direito de responsabilidade
directamente e mesmo indirectamente, fazendo requisição aoS
juizes de direito das COmarcas.

Emfim ha uma completa anarchia e relaxação na exacção das
contribuições por falta de systema e boa ordem na fiscalisação
das rendas, que se fossem arrecadadas com fidelidãde e não
houvesse extravio por parte dos mesmos exactores, ellas se
eJevarião ao triplo da actualidade; a falta de pontualidade serve
de uaT expansão á corrupção e immoraJidade.

Não amplio a discussão sobre este objecto, porque sobre elle
já ennunoiei algumas idéas no artigo-municipalisação de tri
butos.

Juizes perpetuos, - juizes da constituição, - juizes com orde
nado; - estas palavras segundo se deprehende das discussões
parlamentares encerrão 'uma força magica, de maneira que no
entender de muitos se o imperio do Brazil não adquire à mora
lidade que lhe é tão necessaria, é sómente porque as escassas
rendas dos cofres publicas não consentem enxanças para multi
plicar o numero dos taes juizes perpetuas e da constituição;
porém se o orgulho não facinasse as idéas, se os nossos esta
distas não extraviassem suas attenções pelo immenso espaço
da politica edos innumeros objectos que absorvem seus cuidados,
se prestassem especial observação so.bre a administração da jus
tiça, por certo que abandonarião a idéa de que a perpetuidade
da magistratura encerra em si requisito de vantagem excelsa:
não, a perpetuibidade e inamovibilidade, posto que encerra avan
tagem de collocar omagistrado ao abrigo dos caprichos do gover
no, isto é, da protectoragem em favor de afilhados, comtudo Dão
deixa essa vantagem de ser contrabalançada por desvantagem de
muito maior importancia, porque o magistrado se deixa então
arrastar mais facilmente pelos instinctos da inercia e do com
modismo: demais, éexagerar em muito os inconvenientes da ar
bitrnriedade elo governo ql1enfío pócle ser levado 11. perseguir os
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magistrados de merecimento, e nem 11a o menor perigo lieque
O governo se colloque em presença cl:e Laes magistrados no
caracter e condição de litigante, para que se diga ou só pre uma
haver diminuição da independencia do magistrado., a dar- e uma
tal contigencia, ella quando muito poderá estar na razão de uma
para dez mil causas lias que se pleiteão perante a magi tratura;
verdade é que por cirljumslancia3 excepcionaes de volitica ou
ante por não ler o governo bem comprehendido a extensâo, e
estatistica de seu poder} se deu por motivos de eleições o vai
yem das remoções da magistratma com o fim de conseg'uir-se
as destituicões indirectas; 'Porem a crise já passou, o governo
conhece hoje bem (fLle em matcria de el'içõe's o povo não tem
e nem quer t r \'ontade propria; e portanto não precisa perse
guir aos magistrados por motivo de eleições, não precisa 'ubor
nar sua independencia 110 julgamento das causa , porque o go
verno não se acha em luta com as tendencias democraticas, pois
é só em taes circumstancias que e torna perigosa a infiuencia do
governo.

Quanto aos ordenados da magi tratura, devem eUes ser Laes
que ponhão o magi trados ao abrigo das neces idade'; ma
um tal y tema se deve sempre combinar com o dos emolu
mentos para excitar a actividade do magistrado. Benta, conhe
cedor das mola do coração humano, prefere o sy tema mixto;
e nem os emoltlmento são onerosos ás partes, porque elIas
carregão com maiore acrificios para conseguir empenhos, afim
de apressar as causas que pleiteão; portanto dando-se bons
emolqmentos aos rpagistrados com a peua ac1ditiva de muLta
no caso de 111oratorias o expediente do fôro seria satisfatorio : é
por estas con ic1erações que tenho constantemellte observado
serem os juizes municipaes mais activos, energico e estudioso
que os jlúzes de direito; e por isso julgava a proposito que se
lhes taxasse a gratificação de 5 ou 108 por cada um dos réo
que fossem julgados perante a sessão do jury, porque as im
deixaria lle haver o abuso frequente de ficarem réos presos
e espar.ados para julgamento em out1:as -essões, e o mesmo aco~

tece com os afiançados e com proce sos que deverião er juL
gado a revelia. Tenho coucluido.

A argumentação ou conjectura de que os emolumentos tem a
força de 'arrastar o juiz só para o aljtos mais rendosos, e des
via-los dnqneHes que são pouco ounada pingues não é procedente,
porque ébem sabido que ha innumeros empregos no Brazil em que
os empregados nada ganhão e muito di pendem; e apezar di so
cumprem a mór parte desses empregados seu deveres, só para
se mostrarem digno da con ideração publica, corresponder
com gratidão ao governo e pagarem o apanagio de e minguado
colorido ele honra osten. iva" que a nos a lei f:l.briGat1éls

-1
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debaixo do dominio das paixões e tendencias democraticas
legárão a taes empregos: colorido que já ha muito chegou a
época de se dever tornar mais vivaz e mais extenso, como já
ponderei.

Ora, se com empregos gratuitos e onerosos isto acontece,
como com os magistrados que contão em seu favor um maior
fundo de jurisdicç.ão real e consideração se ha de admittir a con
jectura de que o interesse e só o interesse lhe servirá de guia em
seus actos? Pois o sentimento do dever se considera sufficiente
para que o empregado que não tem ordenado fixo mantenha-se
no justo equilibrio; esse sentimento do dever e respeito áopiniãO
publica, do desejo de manter o prestigio no presente,.e da
esperança de abrir as portas do accesso com esse talou qual
temor do espantalho ou ferrão da responsabilidade: como
com taes alliados em lavor da mantença elo equilibrio, ha de
fazer que os magistrados municipaes só dêem preferencia aos
actos lucrosos e se esquivem dos que nada ou pouco rendem?
Não; esta censura não é bem cabida, ainda mesmo para com
os substitutos pedaneos ella não tem realidada em grande escala,
apezar de que tem ·e continuará a ter entre os substitutos muitos
que solicitão a nomeação com o directo fim de fazerem rapida
fortuna por todos os meios a seu alcance; e de facto se hou
v.essemos de citar exemplos, talvez os emolumentos de alguns
d.esses substitutos municipa.es podessem ser aquilatados no qua
druplo da renda annual, que possa li~it.amente ser percebida
por um magistrado municipal dotado da maior energia e activi
dade no desempenho de suas funcções. Mas como isto se con
segue? Praticando todas as gentilezas nas arrematações e arreca
dações em que intervenha interesse á fazenda publica; em facili
tar-s.e o reconhecimento de dividas simuladas e principalmente
na ubiquidade do juiz e dos escrivães de seu peito ser elevada
a uma triplicata de lugares; em o relogio do juiz e do e crivão
marcarem 48 horas por dia, no qual se escreve promiscuamente
muitos inventarios; em cobrar as custas sem serem contadas,
elevando-as a quatro e oito tantos mais do que o determina o
regimento respectivo, e isto segundo a maior ou menor credu
lidade e submissão das partes; em se pagarem os juizes e seus
escrivães pelos bens imentariados ; em dar ás partes lIDS ras
cunhos ou borrões para servir de formaes de partilha, ficando
os interessados illudidos na persuasão de terem as partilhas
feitas e julgadas realmente por sentença sem nada constar dos
autos, e ficão os juizes e seus escrlvães que isto praticão, além
da exageração das custas, na posse dos emolumentos dos
distribuidores, contadores, partidores, curadores e promotores
de reziduos I Verdade seja que alguns prevaricadores coo
tentão-se de especular em um ou ontro dos galhos da arvore;



DO BRAZIL E DA II JI.\KfDADE. 37-1

porém alguns ha que se apodérão. de todas as raize , trorlCOS e
folhagem, e desses se póde dizer que a prevaricação é regra, e
a administração da justiça é excepção rara, e isto só pela cir
cumstancia de não se dar algum empenho por alguma das partes
para a conquista da praça. Emfim, juizes ha e escrivães
cujo perj)etuo pesadêlo é o de como hão de se arranjar entre
si para dispensar a intervenção de advogados e solicitadores,
ou convolar as causas de uns para outros, segundo as circums
tancias do 'objecto e do momento.

Em todas as comarcas achareis o clamor publico indicando
quaes são os juizes, escrivães e empregados prevaricadores;
marchai clirectamente aos juizes de direito, travai com elles
conversação confidencial; elles vos contaráõ muitas cousas qu~~

ignoraveis, elles sabem de udo e contentão-se em dizer: estou
prompto para receber queixa ou denunc.ia, na correi(;ão' o que
estiver a meu alcance providenciarei; chegada a correição o
povo espera com anciedade a reparação das injustiças e a exem
plaridade do castigo, porém ella se termina C0111 o balofo das
censuras, com os tiros de polvora secca, isto é, com as ameaças
de multas, etc., etc., que se transferem de correição em correi
ção e que nunca se cumprem; em uma palavra, o juizes de
direito pelo systema actual são feitores sem patl'ão, são incum
bidos de relhar os prevaricadores, mas tem todo interesse em os
deixar em paz e contentão-se com essa hone tidade negativa
ninguem dirá de mim que recebi dinheiro ou oojecto de qualquer
valor pelos actos que pra tiquei ou deixei praticar:- contentão-se
com fazer alguns actos de rigor, que possão mais dar nos olhos
do publico e do go~ erno, e quasi sempre esses actos são mera
mente reservados para um só ramo, a saber:' para o recursos de
ordem civel ou criminal. '

Nos mãos do juiz de direito está o mOl'alisar a sociedade, mas
eBes só o faráõ quando por seu turno ficarem sujeito ao ferrão
dos juizes syndicadores, se fàrem privados de receberem votos
no territorio de sua jurisdicçãO e puniveis pelas solicitações que
fizerem em favor de terceiro para manter a independencia iIIésa
e evitar-se o trocadilho.

Os juizes yndicadores assim o chamo, porque seu fim prill
cipal será influir sobre os juizes de direito, sem corntudo privar
:l estes das prerogativas de seu fàro privativo, isto é, das rela
ç,õef;; esta altribuição ou investigação se acha com imrel'são da
ordem natural conferida pela lei de 3 ele Dezembro (Ias juizes
municipae e até aos substitutos pedaneos, e della s fez abu. o
em não poucos lugares ilo Imperio contra os magi~trados muni- .
cipaes e contra alguns juizes de direito.

Para me1hol' compmhender-se o meu, ystcma ou utopias que
de,'agradal'áõ a muito' ma que tal\'ez em época. remotas
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sejão muitas das idéas consignauas ele,adas á cathegoria de
lei e postas'em execução lá vão arligas oontendo ba~s simples
e não detalbes.

1.o Os juizes syndicadores exerceráü autoridade cumuJati,a e
de preeedencia para responsabilidade de todos os empregados
subordinados aos juizes de direito.

~." Nos crimes individuaes ou de turbulencias populares,
e11es e os juizes de direito poderáõ formar os processos ordi
narios como praticão os chefes de policia em certas e determi
nadas circumstancias, isto limitadamente ás comarcas de sua
jurisdiçãO.

3.o Assim juizes de direito, como juizes syndicadores e tabe
leceráõ devassas geraes em cada municipio para averigl1~ção dos
prevaricadores; o juiz de direito tirará uma devassa por anno
em cada municipio, e nos processos faráü aquelles quesitos que
já mencionei na exposição.

,1.. o A devassa instituida pelos syndicaüores contra os j1.úzes
de direito será em processo especial e em segredo de justiça, c
continuará em cada um elos termos de que se compuzer a cO
marca; a osse processo fará unir o juiz syndicador todas as
peças trasladadas de quaesquer autos que julgar pertinentes a
matoria.

5." Dará sua sentença de pronuncia que unida chanccladamente
aos autos, será com os mesmos remettida á respectiva relação,
a qual depois de todos os tramites legaes e usuaes em mesa com
seLe membros, su tentará, revogará ou alterará a pronuncia.

6." A sustentação da pronuncia ou al\.eração poderá ser
com e[[eito de su,pensão ou não suspensão immec1iata do magis
~I'ado, segundo a importancia dos factos, e de suas circumstan
Gias externas ou internas e acee sorios provaveis que se devão
receiar por parte do magistrado, a não se dar logo a uspensão
immediata ; mas para esta não bastará a maioria absoluta, porém
pejo menos a de dous terços.

7.o Sustentada a pronuncia com suspensão ou sem ella,
serão remettidos os traslados de todo os autos ao juiz de di
reito que terá tres mezes para formular sua resposta e defesa, e
juntar uocumentos e proras ; esse prazo porlerá ser ampliado por
mai metade do tempo, e íoltada a defesa ou resposta do juiz,
erú reconsiderada a materi:J pelo tribunal da relação para ser

produzido o :Jccordão da confirmação, alteração ou revogaç50, e
deJle podera ser interposto o recurso de revista pelo ministerio
publico, ou pelo juiz de direito quando se julg:1r oJIendido.

8." Tr:m, itada em julgado a pronuncia, en trará o proc~s, o
D:J marcha ordin~ria para julfTamento definitivo, segllindo-se os
mai, trmnit s do r .rursos lega s.

9." O juize ele direito só adquirirãO a perpet.lJidad da ma-
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gi tral;ura clepoi' ele dou quadrienios ele exercicio, porém não
poderáõ ser c1emittidos ou removidos durante o primeiro qua
lIrienio, excepto a pedido dos mesmos, ou por crise extraordi
narias apreciadas e resolvidas pelo conselho dos ministros em
ses:;ão perante o cooselho de estado.

'10. Se lhes addicionará mais a gratificaç.ão de 6008 re
partidamente pelos actos de presidirem a sessão do jury, das cor
rejções e elas devassas que ão obrigados a estabelecer em cada
municipio.

Na expo ição do presente projecto já declarei os emolumento
que se lhes podia addicionar pelos actos assim no civel como no
orime, e as novas attribuiçõe a conferir-lhes para desviar delles
a pecha de conego da magistratura.

H. Quando algum juiz de direito por obesidade, enfermidade,
aleijão ou velhice não puder occupar-se activamente no desem
penho das 1'uncções nas comarcas, poderá passar para o exercí
cio de magi tratara embora ioferior, comtuc1o com as prerogati
vas de ordenado de que gozava, e me~mo e tiver merito para
desembargador extranumerario sem quebra dos direitos da pro
moção pertencente ao direito de antiguidade, ou poderá optar
outro qualquer e.mprego que rõr mais convinhavel a seu e tado,
idad e forç3s.

'12. o Nunca se lhes pod rá conceder aposentadoria, ou o para
sitismo absorvedor da rendas publicas, nem a outro quaesquer
cmpregarlos senão em razão de idade avançada, por er esta a
unica molestia que nos prognosticos de incurabilidade nunca de 
mentio aos Ef'culapios; por outro motivo se poderá conceder
licença temporaria ou indefinida com a quota dos ordenados a
que tiver uirei lo, seO'undo os annos de 'erviço prestado .

'13. 0 l\a de~embargatoria concorreráõ com os juizes munici
pacs, de orphãos, e do civel sempre que estes tiverem de exer
cicio eiJectivo mais de um terço de antigujdade.

14.0 Haverá UI. promotor em cadL município accumulaodo af'
funcções no crime e civel, curatella de o1'pbão~, procuradoria do'
interesses municipae e da fazenda provincial e geral, com o or
denado de 200$ a 300.. emolumento taxavej e cobraveis do
r60s e autores que de p1'oposito ou á revelia e deixarem lan ar
lIa ~ccusaçã~ eLc., etc.. . .\ .

i\a ex.poslçâo eu dls:e que nas eleva. S<l msLl[Ulda pelos
jnize de direito e syndicad r devem figurar como testemunha
o advogaclos, solicitadores e todo os mai" empregado e agen
tes do 1'61'0, porque e:;te são os que e tão em pleno conheci
mento dos abLlsos e alicantinas e prevaricaçõe que se pra ticão,
e assim concor1'eraõ reciproca e alternativamente para morali
sação do fôro; e por este meio os juize se portaráõ activos no
cumprimento de ous doyer 5,. e não se deixarúõ influenciar por
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affeição, adio, comtemplação ou peita: e nem se diga que haverá
abuso no depoimento de taes testemunhas, porque contra o per
jurio e diffamação gratuita ha remedia.

Quanto ás listas dos .criminosos da comarca que devem per
correr com força de deprecada, e outras disposições, refiro-me
ás idéas já consignadas.

O ferrão imposto aos juizes de direito não afugentará os con
currentes a este gráo da magistratura, porque não afugentou da
munidipal, só desagradará aos encartados, e para uma lei em tal
sentido passar seria preciso que o governo, querendo firmemente
reformar a sociedade, eliminasse nas primeiras e1eições a todos
os juizes de direito eivados do egoismo e do excessivo espirito
de classe. Findou-se a legislação de uma noite de Lamego. Não
pretendo addicionar a este artigo novas considerações, excepto a
de que os magistrados e todos os empregados publicos depois de
um decenio de serviço se lhes deve augmentar uma taxa ou por
centagem em seus vencimentos de cinco em cinco annos ; e sirva
isto de narcotico contra a zanga que por ventura conceberem
com a leitura deste ou de outros artigos meus: e o governo q e
se lêmbre de que ainda mesmo dando 1:200$ ao juiz municipal
por cada termo concorrerá para o espantoso augmento das ren
das publicas, para diminuir os crimes, e augmentar-se a mora
lidade em todo o sentido, principalmente se se garantir a taes
magistrados a concurrencia com os juizes de uireito, ou pelo
menos levar-se-lhes em conta os anno de ser\'i~o que prp,.1.arem.

Força Jnilitol·) dita de operal·198.
Engaja,1l1cnt-o. - Refornla. -' A.posell
ta(lol·la.

Procurei dar maior de envolvimento a alguns dos topicos e
m:Jterias consignada na exposição do projecto sobre mmllcipa
lisação de tributos, portanto tratarei agora de demonstrar que a
força militar deve ser, nas horas vagas do serviço propriamente
militar, e das que são indispensaveis para o descanso, occupada
em trabalho segundo a indole, habitos e constituição individual
de cada soldado.

Alguns espiritos frívolos e orgulhosos entendem que o traba
lho desdoura a profissão militar, e chegão por isso a lançar certo
dcsar e est.igma contra os gOYe.rno' das nacfi _, quando 05 sol-
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dados para despezas pessoaes ou de suas familias recôrrem á
subvenção de lucros ou salarios deduzidos de omcios mecanicos ;
porém se o trabalho desdourasse a classe militar, elIe seria igual
mente infamante para todas as classes de cidadãos; o desdem e
a infamia para os omcios mecanicos e trabalhos agricolas teve
sua origem nos prejuizos e na orgulhosa ociosidade do feudalis
mo, a aristocracia e theocracia, que mais ou menos existio,
existe e ha de existir entre todos os povos e nações; todos os
que tem meios de uma commoda existencia procurão desculpar
a ociosidade com a mascara de que talou tal occupação e tra
balho é desdourante á certas e determinadas profissões e jerar
chias, e assim as classes de cidadãos por causa dos prejuizos e
arrogancia de outras classes se achão mais ou menos alinhadas
na condição de servos de differentes grãos, e isto só serve de
enWrpecer o desenvolvimento da riqueza material e moral das
naçõe.s. Mas deixemos a digressão philosophica, para a qual nos
iamos arI'ebatando com o fim de provar que todo e qualquer
genero de trabalho não degrada a nenhuma classe de cidadãos,
a nenhum individuo, excepto se elIe por causa de um interesse
momentaneo abandonar ou interromper outras occupações a que
convem prestar sua especial dedicação para se avantajar e aper
feiçoar na mesma: só em tal caso poderá sobre elle com justiça
recahir o estigma ou censura, não por ser infamante o trabalho,
mas sim o desvio de sua occupação ou profissão; se essa occu
pação ou profissão por sua natureza e circumstancias deixar
horas vagas, para encher essas horas intermedias com outros
trabalhos lucrosos ao individuo e proveitosos á sociedade, é por
certo acrisolada virtude, porque tende a ampliar os meios de sa
tisfazer as necessidades humanitarias, porque tende a desenvol
ver a riqueza nacional, que não se congrega senão por meio dos
productos do trabalho e da econoIIÜa ou parcimonia das despezas
publicas e das individuaes; portanto, se todos os cidadãos de
uma naçâo deixassem de apadrinhar com a mascara dos prejuí
zos a ociosidade, e com a mascara do orgulho deixassem de
apadrinhar os disperdicios de um ruino o e desmoralisador luxo,
dentro em poucos annos a nação a mais pobre do mundo se
veria rica, forte e grande, do que nos ministra a historia tantos e
tão espantosos exemplos, apezar de nâo se dar essa unidade
universal na actividade e parcimonia de todos os seus habitantes,
como aconteceu com a Hollanda quando sacudia o jugo dos Hes
panhóes: esses que por elles erão chamados pescadores e farra
pos tiverão em pouco tempo de deslumbra-los por sua actividade,
e o mesmo aconteceu com a America Ingleza; e porisso se o go
verno quer que uma nação faça proselytos na moralidade e na
riqueza material, cumpre-lhe honrar por todos os meios o tra
balho licito e productivo, cumpre-lhe estreitar e restringir as
enxanças do luxo e do de perdidos.
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Ora, o machinismo governamental posto que tenha muitas
rodas comtndo directa e indirectamente a força militar é perma
nente ou intermittentemente applicada e aprUcaval como movei
.de todas essas ro"elas, pelo me\Jos .em certas e determinadas cir
cumsíancías; a força militar é indispen avel para a acção e exe
cução pratica ela leis; quando digo a força milit·u', faço appli
cação desta ralavra em entido amplo e não no· restrictivo, e
neste modo ele expressar-me comprehendo todos nquelles que no
desempenho das arden e marrdatos elo poder judicial e de qual
quer autoridatle prest50 serviços mililares, e nesse sentido os
meirinhos ou agentes policiaes, e de outras differentes cla se ou
paisanos quando prestão a :lerão subsidiaria de uma força para
se eD'ectuar uma diligencia ou cumprir uma ordem, se sobIo '50
na classe ou em prest:l.ão de serviço militar.

Qua i todos os crimes se derivão directa e indirectamente da
ociosidade, do lnxo, do dillperdicio e esbanjo da forlnna; pOr
tanto para fazer que o vadio trabalhe, o ladrão não furte, o
assassino não mate e o difamador não injurie, é necessario e
indisl)enSa, el, além da acção das outras rodas para completar
o movimento, que se empregue a acção da forra militar; as
autoridades de toda~ as clas es quando poem em movimento a
força. militar servem como que de cllefe~ da mesma, embora
hajão chefes intermediarios que dirijão e commandem os
soldados ou agentes, que conoorrerem para a execnção da
diligencia ou mandato. Ora, como poderá ser proficuo para
compellir os vn<lios ao trabalho, os turbulentos á ordem, os dis
sipadores á econoIDÍn, uma força injectnda dos mesmos vicios,
-defeitos e crimes que pretende corrigir? Eu reio que nas sub
divisõe feitas entre ociosidades, dissipações e turbulcnoias se
comprehende directa e indirectamente toda a classe de crimes,
ou pelo menos suas verdadeiras origens e unicas Oilusaes.

OImperio do Brazil pela sua· extensão territorial e vastas costas
maritimas, faz que seja de transcendente necessidade oaugmeuto
da força militar para occorrer á segurança interna, e conquistar
aquelle prestigio e ponderancia que lhe convem manter enlre as
nações do mundo, principalmente entre as viz·inhas, com as qnaes
a liuba divisoda do no o territorio existe na mór parte incerta c
indefinida; essa força militar não deverá ser nnnca menor de
50,000 praças, porém se as oircnm tancias do thesouro publico
permittisscm completar a forr,a necess(Jria, eIla deveria ser ele
vada a '100,000 homens; sllpponha-se que se conseguisse ele
va-la a Ulíla das quantidades mencionadas,' e que a re peito do
emprego da força se eguisse o systema e lnethodo actual de
não empregar os soldados em trahall)os, que de desfalque não
seria isto para a industria do paizJ e por consequencia para a
riqueza e prosperidade material! PoréIh, ainda mesmo que se
elevasse a força militar ao triplo do maximo de'i~'nndo, i to é, a
jOO,OOO pr[l~'a , 'enelo lias obl'igarh' ao Lrabal110, longr (], 81.:1'-
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vir de desfalque na industria e melhoramentos materiaes do paiz,
facilitaria o progresso da mesma industria e melhoramento ma
terial, porque em vez de se engajar trabalhadores para abertura
de estradas, canaes, ou quaesquer outras obra publicas, se em
pregaria a força militar, que por sua disciplina e subordinação
seria mais vantajosa e proficua que igual numero de trabalha
dores engajados; e as obras que se houvessem de fazer por
directa administração do governo, ou mesmo de empresarios que
servissem de administradores, ficarião mais baratas, e a fisca
lisação das contas menos susceptivel de ser falseada pela má fé
dos contractadores ou administradores, que costllmão exagerar
o numero das praças empregadas no trabalho, e facil se lhes
torna o conlllio e parceria com as mesmas na rapina dos dinhei
ros destinados á realísação das obras; porém com os soldados
já não poderia ter lugar a exageração de numero de praças, nem
a parceria no dividendo da rapina; entretanto a força militar
empregada em serviço de tal natureza estaria sempre prompta
para qualquer occurrencia do serviço propriamente militar; creio
portanto ter demonstrado por este lado completamente a neces
sidade de dar-se novo regulamento á força militar.

Encaremos a influencia que exerceria isto sobre a moralidade
da força militar e mesmo sobre as considerações hygienicas e
de fortuna, assim no presente estado do soldado, como no seu
porvir quando houvesse de dar baL'{a.

O soldado é alistado por engajamento vaiuntaria ou forçado;
ellepertencia antes de ser soldado á elasse dos trabalhares ou dos
simplesmente vadios, ou simultaneamente turbulentos; e per
tencia á classe dos trabalhadores) durante os anno de praça
perderá o habito do trabalho, e quando fôr restituido á ela se do
povo se tornará um membro ioutil e mesmo oneroso.

Se era vadio e turbulento, poderá durante o serviço mílitar
mostrar-se subordinado pela vigilancia dos chefes e receio dos
castigos, mas restituído ávida ordinaria elle readequirirá os
máos habitos, que anteriormente professava e esses habitos erão
requintados por circunstancias apendiculares derivadas da mesma
profissão militar, e sobretudo por esse espirita de roldanismo
augmentado pelo panico do povo que encara sempre os soldados
ou aquelles que o farão, como sendo mais ou menos valentões,
e porisso suas novas turbulencias e desarrazoamentos serão mais
tolerados que o erão anteriormente.

Accresce que quando o soldado senta praça, se ella foi for
çada, encontrará elle no trabalho durante as horas vagas do
serviço militar a distracção dos dissabores, pois que o trabalho
corporal é mais distrahidor e consolador que a leitura dos me
lhores livros, e assim o soldado engajado voluntariamente ou
forçadamente não terá tantas tentações de desertar, nem passará

48
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por esse estado hYP'lDcondriaco que faz Succ'llmbir tão avultado
numero de soldados nas levas dos grandes exerbitos ou adquirir
enfermidades chronicas que os tornão menos hons e prestuvei::;,
assim, para o serviço militar como para'outro qualquer.

O soldado na mór parte do' tempo se WBserva em uma ine1;'oia
expectant~ e para se distrabir do aborrimento da sua innacção
entrega-se ao fumismo, embriaguez, a torpes e asquerosas de
vassidões nos seus quarteis e fóra delJes, as frequentes turbulcn
eias e desacatos, ceclenuo assiin aos instinctivos communs a
todos· animaes, dos quaes a detenção e oppl'essão prol@ngacla
incita-os a proromper em excessos quando se, lhes cons.ente
algum tempo ou 11o'ras Qe liberdade, e por isso os destac:Hl}eutos
enviados' para certos' lugares vão eommetter novos c maiores
dJsturbios que, aquelies a que erão destinados a evitar.

Ora, se ps destacamentos postados nas localidades houvessem
Ue ser empregados em seniçôs, que de melhoramentos senão
poderia effectuar no paiz? Poderião-se formar ediJicios publicas
com peguena'despeza dos corTes nacionaes, calçamento de ruas
e outras obras uteis, e assim a estada de uma guarnição 'deixal'ia
sempre após de si monumentos que tornarião ao povo grata a
memoria para com os soldados, e aos mesmos poderia o Estauo
da'r~lhe maiores soldadas e mais abundante racão sem detrimen-
to das rendas publicas.. .

No Brazil, 'além das obras publicas como existe abundan ia de
terrenos em cruasi todos os lugares ond.e é necessario malJtlJl'
destacamentos, como nas barreiras, se poderião estabelecer
quintas que abastecessem as praças de regalia de variadas vcrdu
ràs e frucLos e o excedente do consumo seria vendido e o pro
ducto applicado em peculio dos soldados, e a cada um se deveria
impôr uma dedução do soldo que accumulado em caixas econo
micas elepois de preenchido o tempo elo (mgajamento, serwiria
ao soldado esse fundo para garantir-lhes os meios de subsi~

tencia e para o emprego de qualquer industria.
Na Euro'pa seria diflicil adoptar-se um tal systema ]101' falta

de terrenos, mas se lá a força militar fO:3se aproveitada na
abertura ele estradas, canaes e clDnstrucções de edificios, nuo
se daria essa calamidade que se nota quando se Jicenceião os
grandes exercitas que se alistárão por motivos de guerra ou
pelo receio de que fosse declarada; e' a força militar não aCiJI'l'e
taria só o beneficio da segurança interna e externa, ma's 0,8 gas
tos com ella feitos se poderião considerar directamente pro
eluctivos; creio que só por excepção da regra e muito ra~'a se
poderá aclmütir o estacionamento da força mjlitar em qualquer
lugar em ,que se não possa dar o melhoramento material nesse lu
gar por via da mão de obra. Ora, os destacamentos n,aqueJles lu
gares em que se não podesse realisal' melhoramentos materiaes.
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(leverião ser compostos só de soldados que soubessem certos
o1Jicios faceis de serem exercidos no corpo da guarda, onde fica
o troço de sobrecelencia. •

Já que metti-me a falIar em uma materia que deve parecer
muito estranha aos meus conhecimentos, e com razão poderái)
censurar-me, upponho melhor augmentar a ollsadia para que
se torne mais justa a censura ou para que melhor se compre
benda as razões elo systema por mim indicado, e as incoheren
cias e desvantagens relativamente aos engajamentos temporarios,
cDlnparativamente ás vantagens do engajamento perpetuo.

Entendem alguns que para ampliar-se ao maior numero de
c·idadãos o gosto de dedicar-se a profissão militar é preciso que
o engajamento não seja obrigatorio por muitos annos, e ql,le,
findo o primeiro engajamento possa ser renovado com augmento
de vantagens no soldo e de outr05 accessorios; porém os que
opinão por tal systema não tem por certo bem prescrutado as
moItas do coração humano, e admittem que as pulsações deste
se medem por calculos arithmeticos ou matbematico ; o impulso
do coração é cego, ainda mesmo nos homens dotados de
penetração e de uma cultivada intelligencia; o bomem quando
e pOsa uma profissão, quando fórma um domicilio, quando entra
em uma empresa, quasi sempre se lhe antolhão vantagens que
o fascinão, e que lhe fazem acreditar de que será toda a vida
contente e permanent.e sua constancia em continuar no exeroicio
de sa profi~são, em residi!' no domicilio feito e em progreclir
na empresa começada; portanto a segurança que se dá aos
adeptos de poder dentro em poucos annos renegar a profissão
militar, se exerce alguma inlluencia para determinar ao maior
numero a esposar a profi são militar, essa influencia é tão
insignificante qt;le apenas poderá entrar no calculo de um para
cem dos que se engajão no serviço militar; porém quando mes
mo estivesse na proporç.ão de dez ou da metade, não compen
saria essa facilitação de engajamento voluntal'io comparati.va
mente as desvantagens consequentes, porque é sabido que para
aprender o manejo, e para se tornar um soldado completo e
eminentemente prestadio se torna preci o que consuma muitos
annos no serviço militar e principalmente no exercicio bellico.
Ora, com um tal systema o que acontecerá a cumprir-se exacta
mente as promes as da lei relativnmente a engajamentos de
pequenos prazos como entre nó , é que o grande troço da forç.a
militar se comporá de gente bisonha, e que os veteranos estarão
comparativamente ao re tante da totalidade da força na relação
de um décimo, porque a inconstancia e o desgosto da nossa
propría arte é quasi sempre permanente; o individuo olha para
a outras profissões e estados corno mais vantajosos e aprazíveis
e por i.. ..,o facilmente se resolve a tentar fortuna e a melho-
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rar de sorLe mudando de profissão, e daqui se segue como a
experiencia tem as az demonstrado entre nós que bem poucos
são os soldados que se submettem voluntariamente a novos
engajamentos; es es novos engajamentos quasi nunca são livres,
e sim extorquidos ou antes continuados a despeito da vontade
dos engajados, faltando-se para com elles a fé das prome sa das
leis que deverião ser sagradas e inviolaveis; mas quasi em todos
os paizes aonde se admittem engajamentos temporarios, as cir
cumstancias e necessidades do Estado forção a violação da fé
das promessas, o que importa em nma especie de perjurio que
se não é discutido e posto á luz do dia, é em razão de que o
interesse das classes elevadas não consente pleitear os infere es
de uma classe tão desvalida.

Demais, a dar-se o engajamento temporario, segue-se como
já ponderei, que os soldados restítujdps á classe dos paizêlnos
aportão comsigo o habito da ociosidade, do valentonismo l:om
todos acce sorios máos que poderião ser tolerados dur.. o
exercicio da profissão militar, mas que são eminentemente 1J' v

judiciaes para elles, e para a sociedade na posição paizanos
O que determina os cidadãos aos engajamentos voluntarios nito

é a consideração de pouco tempo, ainda que este tempo. r; i ,:f.
de oito ou quatro annos, pareceráõ e ses aonos uma et rniLl ....... '
insuportavel para aquelles que encarão a profissão militar
como pesada; o que determina os cidadãos ao engajalt1 'ntl1
são muitas causas: alguns determinão-se pela consideração
isolada de uma ou de poucas causas, outros talvez pelo com
plexo de maior numero, e quasi sempre as frivolidades ou cbi
meras da fantasia e da esperança, são as que operão na maior
e cala dos e'piritos: a este parece mui garboso o vestuario do
soldado, áquelle parece que o canhão, a b:lrretina, a espada ou
bayoneta lhe communicará todos apanagios e considerações do
valentonismo; este se deixa arrastar pelo fanati mo de sua am
bição, e nas historias e balatas que leu e ouvio encontra a des
cripção de felizes aventureiros, cujas pegadas espera trilhar e a
mesma sorte de elevação compartilbar; uns encarão a vida do
militar como folgasona e eminentemente ociosa; outros, abo1'ri
dos de seu estado, abração a vida militar só para fazer um expe
rimento, uma mudança de sorte, e bem poucos são os que se
determinão pelo reflectido e comedido exame da nova profissão;
mas qualquer que seja a causa ou causas que resolvem um indi
viduo a ser militar, l:}ssas causas lhes parecem sufficientes para
que ene não tenha em tempo algum de arrepender-se, e sim eUe
considera que será muito constante em continuar na vida ou pro
fissão que se dispõe a abraçar; a consideração de que se se arre
pender dentro em poucos annos poderá ser alliviado da carga a
que se submetteu por uma inconsicler:lç.ão ou errado calculo, é



DO DRAZIL E DA HmIA~lDADE. 381

cousa que nada ou muito pouco influe na sua determinação, pois
como já disse, os impulsos do coração são cegos ainda mesmo
no homem dotado de penetração e de cullivada inteliigencia, elie
se deixa sempre arrebatar mais pelos impulsos do coração do
que pelo quociente de seus calculas.

Em Yista pois do expendido só considero corno adoptavei os
engajamentos tempararias e sem grandes inconvenientes, quando
por regulamentos addicionaes se obrigar o soldado não só ao
trabalho de serviços militares, como a aprendizagem de ofllcios,
afim ele que restituido ávida paizana não seja um vadio, lml
turbulento que vá innocnlar entre o povo aquelies vicias c máos
habitas que tiV81' conLrabido durante a vida militar. O soldado
clesengajado quando volta ao seu domicilio já não encontra as
mesmas vantagens e commodos que elIe imaginava; as pes
'oas a qnem era alIeiçoado o recebem com certa indifferença
e re cio; a este frio acolhimento elie se revolta, e torna-se por
iSbO perigo o porém e elie tiver aprendido um ameio, se tiver
tOlltinua<1o . (llIlpre no tra])a1ho, já o povo não terá o menor re
ceio rIe pr/' 'lar-lhe franco acolhimento, porque terá certe4a que
nao C UllI adaso aquel1c que vai residir entre esse povo, e sim
UlH hom m acostumado ao trabalho, habituado á ubordinação e
qn . c. pC'rímentou privações; e por isso todos lhe darão as mãos
COlIJO 11111 never ele galardoar os serviços que elle prestou ao paiz.

, alvcz pelas considerações expendidas é que a nação ingleza,
tão positivista como é nos interesses de seu paiz, adoptou os en
g:Jjamentos, perpetuas. Osoldado uma vez engajado sabe queha
de morrer soldado, elle procura por is o aperfeiçoar-se na sua
arte profi são para adquirir a estima e benevolencia de seus
chefe" o engajado temporario, se está resolvido a abandoml' a
profissão, lhes pareceráõ os ulLimos annos que lhe resta uma
especie de eternidade que o fará desesperar, ene não procurará
aperfeiçoar-se Dessa profissão, elle só fará tanto quanto ba te
para evitar o castigo; se consentissem aos clerigos mudar de
estado, creio que bem poucos permanecerião nesse estado até o
fim da vida, apezar de que as vantagens do lerigo são muito
superiores ás vantagens que gozão os oldados rasos; portanto
concluo que, a não se obrigar a classe militar a outro:; trabalhos
e deverá como na Inglaterra adoptar o engajamento perpetuo, e

só a baixa poderá ser facultativa para os que por molestias ou
quaesquer circllmstrJ,ncias se tornarem pouco aptos para o ser
viço militar: Lambem poderá ser concedida a baixa por circum
stancias relevantes, e que pelo bom serviço do soldado o torne
digno de semelhante graça e indulgencia.

Por este meio se poderá operar na face do paiz grande me
lhoramento materiaes, por i o que não cril oneroso ao Estado
con. ervar grande fOJT~ mililar, reaUsar por Yia de sa farta
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todas as obras confiadas a quaesquer empresarios singular'es 0\1
companhias que por certo prefirirão os trabalhadores sujeitos a
um regulamento militar pela subordinação deste, que os traba
lJladores engajados ou iQteiramente livres em seus oontractos,
isto é, os trabalbadores que estão adestrictos a vencer as solda
das dos dias que trabalhão, e a trabalhar nos dias que bem lhes
parece, resultando disto que os empresarios, ou oompanhias
apezar dos elevados salarios, apezar das avultadas despezas de
Fação sol'frem frequentemente a paralysação das obras; entre
tanto é sabido que muitos empresa rios particulares e companhias,
pagão soldadas, ,aos jornaleiros de 600. a 1$ de diaria ; e de certo
prefiririão, como ji disse, a força militar de operarips; o gov~r

no póderia obter para a força militar, que fosse engajada nos
trabalhos por conta dos particulares ou de companhias, toda,
as vantagens assim de salarios, como de Tação, igual a que con
cedem aos olltros óperarios ainda mesmo vantagens super;'~''')S,

seria este um meio de gratificar a força militar, e por OJ.
g111nte de amlJliar e desenvolycr essa cledicação no espirito publico
principalmente \ impondo-se a oJ)rigação de fazerem reserva da
metade ou terço ela totalidade dos vencin1entos dos soldes, e
ir:-se accumulanc10 essas reservas em caixas economicas, com a
declaração de que todo aquelle soldado que cbegar a fazer c 1
mulação de certa quantia poderá obter immediatamente a baixa;
por este meio não só se estenderia na classe militar o habito da
economia, como esse habito resvalada directa e indirectamente
para a massa do povo, que ficaria praticamente cO'nhecendo e
sentindo ser passiveI de pequenas quantias accumular capitaes
sufficientes para empregar em empresas productivas ou para dos
juros dedulIir os meios de subsistencia.

Os soldados que voltassem com capitaes accumulados, desen
volverião entre o povo esse gosto, essa iI}clinação para a profissão
militar, ponco e pouco irião desapparecendo as difficuldades an
ne~as aos engajamentos voluntarios, e mesmo cessarião guasi de
todo as di1Iiculdades dos engajamentos forçados, porque estas
difficuldades provém da falta de unidade na acção das aut.orida
des; umas censurão o procedimento das outras, e o relaxamepto
de umas serve para empecm' a energia e efficacia da activi
dade Çlas outras; os subalternos ou agenies do poder tambem,
em vez de favorecer a ,accão das autoridades no recrtltamento,
impedem por todos os'meios ao seu alcance, além do grande

,oontraste que soffl'e a acção publica com a metr.alhada dos empe
nhos,' dos empenhos, que por alguns escriptores tein sido quali
ficados como 'um dos poderes, um dos elementos mais importan
tes da associação braziJeira, como um elemento verdadeiramente
moderador, porclue elle intercala-se e 'opéra em todos os sobe
rémos poderes do Estado, em todos o's ramos da publica admi-
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nistraçüo; e é indispensavel reconhecer e confessar que os que
tal dizem em censura do nosso pajz tem bastante razão, e só 8e
p6de attenuar a força sarcastica dessa censura pela considera{l,ão
de que esse poder é mais ou mellOS universal em todos os paizes,
especialmente naquellcs em que existe o systema representativo:
pàrece que a palavra represent'ativo dá uma especie de ousadia,
para que todos os cidadãos se julguem com direito de represen
tar e intervir com sua vontade em todos os actos da publica
administração: e aqui se traduz bem o dou para que dês, faço
para que faças, sirvo-1e para que me sirvas, Ora, como no syste
ma representativo quasi todos tem que (lar, que fazer, e servir,
não é de admirar-se que o empenho esteja elevado á honra' e je
rarchia de um poder publico e modificador da acção de todos os
poderes.

~fas em relação ao recrutamento, admittido o systema supra
mencionado, já se embotará o gume desse poder, nem mesmo
elle se animará a mover-se senão tíbia e frouxamente, porque
qnando bouver um vadio ou um turbulento na sociedade, todas
.1. v ZC~ \; elevaráõ contra e11e, todos apontaráõ como meio effi
l~az d o tornar trabalhador e moralisado, e de se tornar utu a si
e prestante á sociedade, o recrutamento como sendo o mais
pIompto e efficaz meio de conseguir-se o desejado fim, e assim a
acção da autoridade não encontrará difficuldades para realisar o
recrutamento e expurgar a sociedade dos vadios e turbulentos,
porisso que, como disse, haveráõ muitos soldados quc accumu
laráõ fortuna por meio da restl'icta parcimonia para no mcnor
espaço de tempo poderem ser desengajados, e voltar ao centro
de suas famílias e daquelles lares em que ti, erão seu nasoi
mento.

Creio portanto que o systema que oJIereço, além de conter as
vantagens para o bom desempenho do serviço militar, e para ele
var o numero da força publica a maior auge, produzirá uma rc
volução universal e espantosa no melhoramentos materiaes do
paiz, nos habitos do trabalho, na parcimonia e cconomia do povo,
porque todos aque11es que pelo amor de seus lares e famílias não
quizerem expôr-se á contingencia dos engajamentos forçado e
dedicaráõ ao trabalho com afinco, adoptaráõ um procedimento
regular, procuraráõ contrahir o estado conjugal, e por um só
meio ou systema exercerá asociedade sobre seus habitantes aqucl
la acção benefica, que para colher reSultados isolados s6 podcria
consegtúr por meio de muitos meios, de muitos sacrificios em
pregados para obter taes resultados; a nossa populaçãO tripli
cará sem a necessidade e pesados sacrificios de uma emigração
que tanto maior é a nossa avidez., tanto maiores são o empenhos
que mostramos para attrabir a emigração, quanto mais a descon
fiança se espalha pela Europa, e a vontade dos emigrantes e
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desvia do nosso paiz, por ser cousa bem sabida que a vontaue
humana é caprichosa, e quando embatida mais tenacidade mostra
para aquillo me mo a que de bom grado se o[ereceria, e que o
aceitamento seria recebido como um favor, como uma graça espe
cial; emfim, a respeito da emigração operão as mesmas mola
que as do commercio; se o vendedor orrerece a mercadoria, o
consumidor ou comprador julga-se na posiÇãO de impôr as con
diçõe relativamente ao preço, porém se o comprador se apres(m-
ta ao vendedor, para este se transfere a alternativa de ditar as
condições, e sempre em sua vantagem se realisa a capitulaç,ão
depois de bem discutida.

A nossa população não se esquivará de receber a emigração,
mas deixará de a solicitar, e em vez de diminuir ha de augmen
tar, em vez de proletarios adquiridos com grandes sacrificios
pecuniarios, obteremos uma emigração de pessoas dotadas de
fort1ma suJliciente para pagaI' as despezas de trausporte; c por
conseguinte essa emigração já não será tirada das fezes da p )1]

lação européa, sua moralidade nos orrerecerá garantias sohrl.; o
presente e futuro daquelles que buscarem os nossos lares, e 1 :10
poderemos dizer como di se Francklin fallando li metropolc ingl
za: « Maudais para o nosso paiz os homens negregado" Jc t(~rpcs

vicios, e procurais contaminar a população colonial sendo (' 10 . o
e vos o interesse mantê-la pura de costumes: que dirieis se 'I~n

retribuição vos mandassemos as nossas cascaveis? »
Pois bem, cessaremos de receber as fezes européas, e nem por

isso nos faltará o engrandecimento material e o engr:mdecimento
numerico: o engrandecimento material, porqne independentemen
te ela emigração, se a nos a pequena população se tornar toda
trabalhadora e morigerada, ella poderá por si só realisar .tripli
cados melhoramentos do que se se triplicasse em numero sem
melhorarmos nos habitos do trabalho; o povo triplicará em nu
mero de vinte em vinte annos, porque o augmento da população
está a par dos meios de subsistencia, os meios de subsistencia a
par da acção do trabalho, quando esse trabalho se tem de realisar
em um paiz favorecido por todas as considerações de extensão e
benignidade do solo e do clima, só para o desenvolvimento de
todos os melhoramentos materiaes e engrandecimento numerico
se torna necessario não oppôr obstaculos, ou remover alguns que
exístão, e empregar alguns meios indirectos para favorecer os es
forços individuaes de todos os habitantes de um paiz, como são
aquelIes meios deque tenho falIado em differentes dissertações em
outros artigos, conservando sempre a mesma uDidade de pensa
mento e de vistas, porque não me dirijo a outro alvo senão ao
engrandecimento da minha patria.

Temos provado que com o systema proposto se poderá operar
uma grande revolução em beneficio do paiz, a,ssim no augmento
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da força militar, como nos melhoramentos industriaes e nos
habitas do trabalho, e que faci! e benignamente se expurgará a
sociedade dos turbulentos e dos vadios, e os grandes crimes se
tornar:lõ raros, porque a natureza não dá saltos; da ociosidade
provém a immorulidade e os crimes, e me~mo em vez de se
punirem os criminosos de pequena escala com essas prisões
cm que perdem a saude, e todos os restos de pudor e de mora
lidade, se poderá usar do engajamento forç.ado como meio de
punição e de correcção.

Ora, para isto se deveráõ adoptar regulamentos adequados c
um complexo de meios que todos convirjão ao mesmo fim.

Primeira wusa a attender-se na organisação da força militar,
erá que haja corpos ou companhias e peciaes para os engaja

mentos volun1.arios e para os engajados forçadamente.
Para os voluntarios se deverá destinar maior soldo, mclJlOl'

fJl'damento, e algumas vantagens na ração c outros objectos de
commodidades; para os engajados forçadamente as vantagen
11 YÜ!"lÕ SJ!' diminuidas, e mesmo entre estes se deverá fazer duas
tnrmas ou di tribuiçães, de maneira que os turbulentos e aquelles
qne tiverem sido commutadas as penas nas ~e engajamento)
occllpem a escala e condicção inferior, e para elles se exerça
naior vigilancia e severidade, comtanto qne a vigilancia e seve-

riuade c a parcimonia das vantagen não importem na privação
(laquitlo que rigorosamente é devido, segundo os principias da
humanid::tde e de uma esclarecida philantropia, porque do con
trario o de espero e a deserção se operaria em grande escala.

Além di o áqueUes que bem se conduzirem se lhes d verá
garantir ::t passagem em menor periodo para uma escala mais
elevada, e não deverião saltar os gráos da escala, se não por
factos muito importantes; sobre e te meio de agraciar será
proferido um sentenciamento por conselho designado para taes
fins.

A im se e tabelecerá entre os soldados um agraciamento que
servirá a excita-los a se conduzirem regularmente e a prestarem
grandes serviço ; para cada turma ou escala se d verá marcar
um prazo dentro do qual possão contar com o acces o de escala
e cle vantagens; porém aquelles que fàrem muito mal conduzidos
em penalidade continuaráõ a ser conservados na mesma esçala,
ainda depois de espirado o prazo marcado; mas esta penalidade
será imposta por sentenciamento do re pectivo conselho, para que
não esteja a sorte do soldado em tal caso sujeita ao i.1pricho e
arbitrios de um só official, e sim sua sorte garantida e regulada
de antemão.

De certos em certos pl'aZOS se elevará o soldo com um C'[l1an
titativo addicional; em vista de tal agraciamento o veterano não
lerá que laSLL.nar-Se de tel' prestado grandes seniços, c de c

~9
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nchar equiparado -em sorte a um'noviço a qllem falta em regra
o habito e a pericia, e isto servirá de compensação e ue exci
tamento para os veteranos não abandonarem a profissão mi
litar.

Quanto á dedução dos soldos para accumulaç.ão nas caixas
economicas ou bancos militares, se deverá extrahir uma quantia
fixa, da qual só poderá ser relaxado por circmllstancias justifi
cadas perante o respectivo conselho; além da taxa poderá cada
soldado designar de antemão uma quantia volLmtaria, fixa ou
descriptiva por cada uma das vezes, para acelerar o augmento
do fundo e facilitar-se-Ihes a consessão da baixa; estes meios
seryiráõ de excitar a economia, de diminuii' e extinguir os vicios
da embriaguez e do fllmismo, que são os sorvedouros da fortuna
dos soldados e da saude.

Para se obter os engajamentos forçados e completar um
numero ele forç,as em circumstancias ordinarias, como crises
extraorelinarias, julgo muito conveniente e benefico estabelece]
se um conselho em cada districto composto de doze membro',
cada um dos qllaes pelos seus conhecimentos e relaçãe indi i
duaes deverá indicar:..ls pessoas que sejão aptas e por quacs
quer circumstancias devão incorrer no engajamento forçado;
este conselho se comporá dos quatro cidadãos mais votado<.;
para juizes de paz, de quatro entre os subdelegados e. seus
supplentes, do capellão do lugar e dos cidadãos mais distinc
tos que fôrem por estes designados em conselhos de quatro cm
quatro annos.

Este conselho em suas funcçães, no desempenho das inves
tigações exercerá uma influencia eminentemente moralisadora
'da população do districto, e cada individuo para não incorrer no
perigo do recrutamento, e para evitar a pecha e nodoa da
-censura $e applicará afincadamente ao trabaUlO, evitará os vicios
ela 'embriaguez, do jogo, e todos os mais accessorios da ociosi
dade, turbuümcia e immoralidade; o estado conjugal será adop
tado em maior escala; os vinculos entfe os conjuges se tornaráã
mais reforçados; por este meio indirecto a autoridade paterna se
fortificará; a obediencia e submissão filial será mais cfficaz, por
que o conselho mencionado estenderá sua influencia benetlca ao
centro de todas as famillas, essa in.f1uencia abrangerá todos os
individuos. Os membros elo conselho em cada uma uas sessões
prestaráõ os seguintes juramentos:

« Juro á fé de homem religioso e temente a Deos; juro pela
minha honra e pelo amor da palria, cleque procederei na votação
e expediente incumbido a este conselbo com a franqueza e seve
ridade elo homem que preza sua clignidade, e não deixarei de
incluir pOl' aiIeição, oclio ou comtempla"ão a nenhum daqnelles
inclividnos que em minha consciencia julgar dev&l't rrer no re-
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rntamento, e procederei com igualdade a respeito dos que fôrem
indicados pelos outros membros do conselho. »

Esta ou outra fórmula semelhante de juramento produzirá gran
de e1Ieito para manter a gravidade, sisudez e imparcialidade dos
membros do conselho no desempenho de suas funcções. Este con
selho terá a denominação de - Conselho mantenedor do trabalho
e bon costumes -, receherú queixas e denuncias, assim por es
cripto como yerbae , que sejão tendentes a impôr a pena do en
gajamento forçado, ou de fazer ad ertencias para reforma de
cos tumes; cada um dos seus memlJro a poderá receber isolada
mente, e quando lhes parecerem fundadas as suhmeteráõ ao co
nhecimento do conselho, para este daI' as providencias que julgar
OppoJ'Lunas (\ se circumscre-verem na orhita de suas attr~buições.

Além disso, seus membros em corporação ou isoladamente terão
de reclamar das autoridade o llrocessamento dos criminosos e a
prisão dos pronunciados, e de representar contra as autoridades
que por negligencia, patronato, ou outra qualquer circumstancia
Stl portarem omissas nos processamentos dos crimes, e em quaes
qu!'r providencias policiaes que tendão á boa ordem e segurança
publka e incUvidual dos citladãos, e sobretudo o que fôr de inte
I'e 0. e local. Devem ser sujeitos ao recrutamento os jogadores de
profis ão, os ébrios, os ratoneiros, os vadios e os turbulentos.

O' casados que tiverem vicios de tal natureza não ficaráõ isen
to do engaj-amento forçado por certo prazo de tempo como meio
de os punir e corrigir. Para o engajamento de trabalhos não serú
sufficiente motivo de isenç50 a má constituição ou aleijão de corpo,
porém os casados, os defeituosos de corpo e os que excederem á
idade de quarenta annos só serão engajados para serviço dentro
do municipio, ou de lugar que não fique a distancia maior de
trinta leguas. Se formarúõ tres ou mais corpos para serem alista
das as pessoa e manter-se a altenção devida ás suas diiTerentes
condições do pessoal, idade e mais circumstancia , de modo que
para o serviço bellico as forças se componbão só da llàr dos en
gajados, e que os outros dous corpos se considerem como de re
serva, ou como méros auxiliares.

Para certos corpos o fardamento será singelo e o menos di pen
dio~o que fôr pos iv I, e estes corpos deveráõ ter a denominação
de de calços ou serenos. No 13razil vai-se estendendo pela popu
larão em grão eminente o vicio da embriaguez e do fumismo, e o
governo nada tem feito para in1pedjr o desen,olvimento de taes
vicios que ameação collocar a população brazileira nas mesmas
circumstancias da população ingleza quanto á embriaguez; algu
ma cousa se deve fazer para impedir taes vicio, já por medidas
directas e ja incUrectas; as penas e recompensas são os meios de
que o gover' o usando adequadamente não deixará de ohter bons
resultados. ;; penas e rccompen a sempre ão dispendi0 a. ,
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podem ser distl'ibnielas em escala muito, ariada. No numero das
wspendiosas convirá que para qualquer soldado engajado, vo1u11
taria ou forçadamente, se lhe dê augmento ele soldo, c se lhe di
minua o prazo indi pensavel para obtenção ela baixa, quando eBe
justificar abstenção absoluta elo uso de bebidas alkoolicas ou fer'
mentadas e do fumisrno cm qualquer das maneiras u uaes . em
tal caso a accmnulação de um terço da taxa pecuniaria que deve
fazer o fundo de reserva do solda(10 será sul1lciente para se lhe
conferir a 1aixa, a1êm di so o governo tem á sua disposição de
cretar a privação de empregos, officios, beneficias e bonras aos
que tiverem talou tal vicio, ou dar a preferencia aos que em
igualdade ele merito fôrem isentos dos vicias mencionados, privar
de uma f[llOtl dos salarios ou ordenados; por meio da impren a,
da predicas dos sacerdotes c ela persuasão dos profe~ ore~ p 
blicos encaminha'r a opinião do povo a abandonar 01iJ. re tl'iliuir o
11S0 da bebidas c do fumismo.

Para os preso tambem seria conveniente fazer applic:,.
mesmo meios de agraciamento, ou diminuir a temporalidat,; . ' .. >

penas aos que justificarem a isenção de taes vici ",.
Calcule-se a somma total do consumo improC!i ':V() G nOi:Ív :

saude que se faz em todo o Imperio em bebidas lJir,t o a r.
nos dífIerentes usos do fumo, e se conhecerá quanto 'oncorrcria
para o augmento da riqueza nacional a absoluta priva~ão ou re 
tricção em taes consumos, e os beneficias que a(:arreta ,'::io em
relação ao asseio e ao aproveitamento no trabalho. .

Nos corpos militares, especialmente nos corpos de operarios, ~e

eleverú contentar com o.fficiaes de patente 3ubalLerna, porque o
so,ldo de um omciai superior é suillciente para dezenas de praças.

No aquilatamento da força publica não se 'calcula senão o nu
mero de praças, e por certo que o augmento numerico dos offi
ciaes se acarreta alguma intensidade na força material dos exerci
tas, esse augmento nunca está na proporção nem ao menos da
decima parte dos sacrificios pecuniarios: O' officiaes inferiores
preencheráõ as mesmas indicações quanto ao serviço propriamente
militar no tempo de paz ou de guerra com a mesma utilidade que
os officiaes de patente mais elevada, e nos corpos de operarias
exercerM uma mais util efficacia para. direcção dos trabalhos que
os of/lciaes de patentes superiores) porisso que estes terão certa
designação no feitoramento elos trabalhos, dos quaes naturalmente
serão mais distralú<;los, porisso que as vantagens de um maior
soldo lhes acarretará o apego á boa sociedade e aos divertim.en
tos. 1\0 quadro elo nosso exercito figura uma o1licialidade tão
numerosa que seria su.fficiente para o commando de cem mil ho
mens, se a reformas e licenças não fossem tão facilmente obtidas
por meio elos empenhos que são interpostos ou outOfr-aelas por lei.

inguem deveria obter reformas ou apo entado. .s a~sim no
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militar, como no civel e ecclesiastico, senão quando em razão de
arançada idade já não podesse prestar serviços, o que se tornasse
por conseguinte de rigoro a equidade a concessão do descanço;
porém a regra estabelec,ida é que o cidadão depois de prestar certo
numero de annos de serviç:os tem direito á reforma, á aposenta
doria, á jubilação, o qi.ie importa em um decreto a favor da ocio-
sidade ; mas eu entendo que todo o homem é obrigado a trabaUlar
emquanto puder, e que o Estado não tem divida alguma a pagar
para com os cidadãos ou empregados publicas, qualquer q\le seja
a denominação do emprego, quando o cidadão que o exerce está
]las circumstancias de prestar serviços; se porém o emprego é
pesado o que unicamente conviria outorgar ao empregado era fa
culdade de transferir-se para emprego mais suave e mais coadu
navel ús suas forças e circumstancias, embora fosse emprego ele
lotação inferior em relação aos vencimeritos pecuniarios: o em
rregado que para elle fizesse pa sagem para minorar o trabalho,
deveria comt11Clo gozar do mesmo ordenado que lbe cabia relati
yamente :10 emprego que exer ia. OEstado tendo assignado uma
pensão ou ordenado para eada emprego, pagando-a 'fica quite de
::ua di\ida, e nada tem a accrcscentar em relação aos serviço.
1l'an. aclo , excepto se o empregado em razão da idade avançada
(lU nrp!'~ltidade não puder continuar a trabalhar, e não fôr apro
veita oe! para outro qualquer emprego mais suave; neste mesmo
caso não ha uma divida propriamente do Estado, ha sim um mél'O
principio de equidade, que por muitas razões de conveniencia é
preciso ser restrictamente seguido e respeitado por todos o go
vernos regulares e philantropicos. Se as rendas do Estado fo sem
abundantes, se ellas não fos em conseguidas por via de pesado
sacrificios impostos aos contribuintes, se essas rendas chega em
amplamente para satisfazer a toda as nece sidade do material e
do pessoal de uma nação, se o oeio de centenares de membros
convertidos em parasitas por meio dessas reformas e aposenta
dorias não concorresse para minguar a producçãO da riqueza pu
blica, eu conviria que a genero~idade d03 governos se convertesse
em um dever; mas o desempenho desse dever de genero idade
para não ser censuravel, conviria estar g'armllido a toda a classe
de servidores do E tado com perfeitissima igualdade, desele o sol
dado até o olicial da mais elevada patente, e o mesmo relativa
mente a todos as mais ordens de empregos publicas, os quaes em
relação ao peso de serviço, estão quasi sempre na razão inversa
elo quantita I.ivo dos ordenados, e se pócle em regra aquililar o
peso elo serviço pela diminuição do ordenado: diL'-se-ha que o
soldado não sofl're dobrado serviço que o seu omcial? que o car
cereiro, que o continuo, e o escrivão de qualquer repartição,
supporLa meDor peso que os chefes das referidas repartições? Por
certo que não. E como 11:1 ele ? lei garantir a uns a aposentadoria
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com manifesta e revoltante quebra da justiça) deixando de garan
tir áql1elles a que, permita-se-me a expressão, só deu pequeno pão
e de má qualidade, e ha de garantir a continuação do pão áquelle
a quem deu com fartura e de boa qualidade?

Se o servidor de escala inferior para continuar a perceber o
.mesquinho pão é obrigado a continuar a trabalhar, e desde que
cessar o trabalho se lhe tira a ração, com razão e muita maior
razão se deveria retirar aos que percebêrão pão com fartura e de
boa qualidade} quando não quizerem continuar a trabalhar, por
que estes em regra se procedessem com a mesma parcimonia e
economia, a que aquelles em razão das circumstancias forão
forçados a sujeitar-se, poderião por certo terem encelleirado pão
sumciente para depois do decurso de certos annos, optaremo
alvedrio de abandonar os empregos publicos; mas o pequeno
servidor do Estado durante aprestação uos sen·iç,os, experimenta
fome, e passa por todas as mais privações, e o Estado lhe garante
SÓ a indulgente generosidade de lhe consentir abandonar o servi
ço sem lhe continuar a ração,

Esta desigualdade que se nola em quasi todos os paizes e
principalmente no Brazil, provém de que os grandes empregados
publicos são os que formão a côrt~, e entrão em grande n\lmero
Das assembléas legislatiyas, e tendo por isso a faca e o queijo na
mão, são bem providos em talhar boas nacas para si para o
de sua classe} e em fazer cessar os queixumes das out.'a clas
ses que terião força e prestigio para reclamar (jontra a desigual
dade das distribuições e generosos esbanjos da renda do Estado,

Lance-se os olhos sobre a lista numerica dos aposentados,
pensionistas, e outros que debaixo de qualquer denominação
percebem rendas dos cofres publicos sem obrigação de prestar
serviços, e se conhecerá que a somma das despezas publicas com
[aes parasitas anda pelo menos em um decimo das rendas que
deverião ser convenientemente appUcadas em melhoramentos
materiaes do paiz, e as rendas assim distribuidas só servem para
manter o ocio de pessoa que continuarião a trabalhar actiYa~

mente, se se lhes não concedesse essa indulgencia generosa de
reformas e aposentadorias, ete., etc.

Estavamos falIando da força militar, vejamos se o estado em
conceder a reforma ao omcial, que tem prestado certos anno
de serviços, e que ainda os póde continuar a prestar e
satisfaz uma divida, ou se pratica um acto de generosidade, e se
esse acto de generosidade é util e vantajoso em relação ao me
lhoramento do servico.

Supponha-se que Õ oili ial servio por certo numero de annos
corno soldado, cadete, ou quer que seja, e que em razão de seus
bons serviços e qualidades foi elevado ao primeiro posto; pe1'
gunte~e no m0mento da elev.açfto a esse militar se· o Estado lhe
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pagou a divida flue ene entendia dever-lhe, e eHe se não fôr des
mesuradamente orgulhoso e ambicioso, se quizer faUar com a
franqueza de sua consciencia, ba de confessar que está satisfeito
e se dá por bem pago dos serviços que prestou; por conseguinte
o Estado nada lhe ficou de então por diante a dever, porém 'não
se poderá dizer outro tanto a respeito dos que estiverem em igual
dade de merito ou aproximadamente, e deixárão de ser pro
movidos) por que para com esses continúa em aberto a divida do
Estado.

Ora um official promovido pTesta certos annos de serviço, e é
de novo elevado a outro posto, com essa elevação estão agra
ciados os serviços que prestou e nada ha mais que se lhe pagar,
e asssim continúa de elevação em elevação, de sorte que em
regra, não ha circumstancia alguma em que o servidor do Estado
ou seja da ordem militar, ou de qualquer outra ordem, se deva
ou possa considerar como cl'edor do mesmo Estado, póde sim
dar-se circumstancias em que por enfermidade ou velhice tenha
razão de implorar do Estado a equidade, e o Estado deve satis
fazer os principios- de generosidade como se fossem de rigorosa
j1.. .:.,,0., para animar aos servidores e evitar as tentações de se
munirem de um peculio por meios illicitos ; mas essa garantia
deve ser extensiva a toda a classe de servidores desde a primeira
escala até aos da mais elevada posição, as reformas e aposenta
dorias só devem ser garantidas fixamente aos que atingis em a
idade de 70 annos, ou áquelles que se tornassem absolutamente
impossibilitados de continuar a prestar serviços em qualquer em
pregO' coadunavel ás suas circumstancias; tendo-se mnito em
attenção que as molestias reputadas incuraveis pelos attestados
dos medicas só deveráõ garantir o licenciamento, porque a
natureza abandonada a si propria, ou cam os pequenos soccor
ros que aperspicacia do enfermo lhes suggerir são quasi sempre
eJIicazes em desmentir os prognosticas e os diagnosticas da me
clicina, que depois de applicar as suas sangrias e Tapamento
intestinaes se não consegue logo mandar o doente á sepultura ou
dar-lhe alguma apparente melhora, declara a molestia incu
ravel.

Porém a conceder-se a reforma ou aposentadoria, não se
deverá para isso ter-se em consideração aquelles annos de serviço
que prestou em postos e empregos de gráo inferior áquel1e em
que se acha ultimamente collocado; porque, como disse, pela
promoção a gráo superior tem o Estado pago a divida para com
o seu servidor, e porisso a ter lugar a reforma para com aqllelle
que ainda póde trabalhar, se deve de antemão fixar certo numero
de annos nessa escalla em que possa pretender a reforma.

Eu entendo que em vez de reforma se deveria garantir a todos
os empregados ele certos em certos anno um quantitativo adeli-
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cionaI. Se não se désse tão facibnente reforma aos olIiciaes, as quo
tas que absorvem sem a menor utilidade do Estado servirião para
augmento do numero de praças, ou para melhorar a sua c ndição
emquanto ao tratamento; e por isso julgo prejudicial taes
reformas, e que mesmo em muitos casos serviráõ de excitar aos
officiaes a se fingirem adoentados e remissos no serviço para
facilitar a concessão de reforma.

O governo está com pouca differença collocado na mesma
condição dos· empresarios. Ora, se um empresario liberalisar
reformas e pensões a seus operarios e administradores, viria
a arruinar a empresa, ou a privar-se de todos os lucros pro
venientes da mesma empresa, e nem por isso melhoraria a
actividade dos operarios e administradores em proporção do::>
sacrificios; no mesmo easo se acha pois o governo: o que dis
pende com pensões, aposentadorias e reformas, se tem alguma
iol1uencia no augmeoto da actividade de seus empregados, es~a

influencia se opera em poucos e ainda assim a efficacia apena:,
attiogirá a um centesimo de utilidade, e pela privação des i'

recompensa não deixará nunca o Estado de ter concurrentc' o
muitos concurrentes aos empregos. As reformas, apo entadonil
e pensôe que revertem em beneficio individual de algun cen
tenares ou mesmo de milheiros de cidadãos desengajado', são
empre em detrimento e prejuizo do melhoramento material do

paiz e de todos os milhões de seus habitantes; porque essas
uespezas feitas com os desempregados poderião servir para
allgmentar o numero do pessoal, e para o melhoramento dura
douro do material.

~ão sou opposto absolutamente a dispendios de tal ordem, ma
cruizera que se restringisse, como já disse, a uma limitada esphe
ra, de sorte que o pão se garantisse a quem absolutamente não
pudesse continuar a trabalhar, porque a conclição do homem é a
do trabalho, a do cidadão a.de sacrificar o intere se individual em
1'avor do in teresse geral.

Apatria não deve ser um nome vão, cujos raios de circumie
rencia e dobrem e tomem por centro os interesses do individua
lismo; bem vejo que esta linguagem não póde ser grata ao paiz
omcial: mas como philosopbo e como cidadão não posso encarar
a patria senão em seu complexo total; demais, sendo a maior
parte dos empregos publicos gratuitos, para com estes é que e
deverú com toda a razão e justiça estatuir o principio da aposen
tadoria, de sorte que nenhum cidadão maior de 65 annos de idade
possa ser compellido e voluntariamente a serviços ou emprego
de qualquer ordem, excepto em circumstancias extraordinat'Ías.

A theoria das indulgencias de generosidade para os empregados
publico só poderá ter applicaçãb para aquelles paizes que por
sua posição geographica e topographica, pelo desenvolvimento de
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sua industria P, ommercio, pelo adiantamç'nto de seu:: melhora
mentos materiaes contém ayultadas rendas, e não convem que tal
tbeoria seja posta em pratica em um paiz novo, aLrazaclj'simo e
onerado com uma enorme divida publica, com um meio. ou moeda
circulante meramente Hdnciario.

A honra: a energia, a exactidão no cumprimen10 do seus de
veres, a dedicaç.ão levada a heroismo, são cousas que procedem
da constituição organica e do temperamento de cada individuo.
aperfeiçoado pela educação ivil e religiosa: a ambição ou e.pe
rança da recompensa pecuuiaria só póde ter influencia, permitta
se-me a expl'essão, sobre pessoas dotadas c1e alm3' pequenina. :
o nobre orgulho, a consciencja individual, a organisação e tem
peramento são os mananciaes das grandes :Jcçõe : são o qur
mantém a con tuncia e a energia do cid:Jdão no cumprimenlo (1
seus dever s: o ambicioso: o prodigo, isto é, aquelle qlJe não sabe
baixar s.ua despeza ao nivel de suas rendas, se póde bem com
parar ao hyclropllObo, a quem só as sangrias podem diminuir a
exaltação da febre: qU:Jnto m:Jis ouro lhe derem mais. e angmcn
fará a sêde de sna amhição. 'fouos os argnmentos que .e podem
alleg-,,·!' em favor da aposentadoria sào verdad iros opbismas; a
apo. clltadoria nunca foi nem nunca s rrir{t de meio para tapar a.
porta. da corrupção, nem para excilar :l pnp!'I:{ia (' exactidão Dl

rl1lll imento do: derem.

ln. icação

DE ALGUNS mros PARA MELHORAR A DEfEi\ A DA. FonTALEZA.
E PRAÇAS MARITIlIJAS; PARA ENCAMINHAR OS NAVIOS NO TRAN
SITO DOS LUGAHES PERIGOSOS, ]S'1'O POH MEIO DO E~MPREGO DE
ESPELHOS, PRECEDEr DO A EXPOSIÇÃO DA UTILIDADE QUE SE
PODE TiRAR DAS LENTES U ·TOIlL\. E~r HELAÇÃO A' AGRICUL
TURA, E A O TROS DlFFERENTE U, OS.

As lentes u torias podem em cerlos casos c circllmst.ancia. ser
vir de supp\etorio da lenha, do carvão e de outros combllsliv i
e mesmo seu emprego e uso ser mai vantajoso e conveniCl~te.

Vou indicar aos sabios e ao puh1ico os empregos e u os Yaria
dissimos a que se póde applicar esteinvenlQ :Jntigui simo, do qual
por ora não se tem t.irado as utilidade de qne é nseepfiyel. E'
::ahino f'J1lP. lut 1'{'!~Fr.F. 01! Illqarrs rm que () :010 por. lIa (fll31ilbde

;,0
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ou posíção se conserva calvo e nú de toda vegetação, ou ao me
nos daquella que é apropriada para combustível adequado ás dif
ferentes p.ecessi(lades da especie humana; em alguns lugares a
devastadora mão do proprio homem tem produzido o aniquilla
mento da materia combu tive1, e no Brazil muitas povoações já
se lastimão deste mal, e ageração vindoura o terá de lastimar em
maior escalla. .

Gomo se poderá tirar proveito das lentes ustorjas, quaes os
casos em que ellas podem servil' de suppletorio do combustivel,
quaes aqu~llês em que póde ser de uso mais vantajoso e conve
niente ou unico? E' dO que passo a fazer a exposição em alinhavo,
sem importar-me com o formularia das frazes, e da methodífica
Câo ou ordem lia distribuiçãO das materias: só me occuparei de
,expender superfunctoriamente as idéas substanciaes e de facil
'pratica utilitaria.

Quando o viandante tiver certeza ou receio da contlngencia de
falta de combustível para o preparo da comida, se deverá pre
caver· de janteS ustorias, as quaes collocadas em gradeamentos
de arames, de que os Jados ou angulos depois de unido possão
apresentar o formato de um ediftcio quadrado com seu trIo
respectivo, com a differença de que o lado mais superior deve
terminar em plano, ou de que o gradeamento depois e unif o
possa apresentar nm formato oval como dos fornos usados pa :l
pão; emf1m, seja qual fôr o formato que bem póde ficar ao livre
capricho e gosto de cada individuo, o qual só deverá attender
que para mais prompto effeito eOIlvirá conoear o vaso destinado
'ao preparo da comida, da distillação de liquidos, fabrico de
sabão, wnfeíçã.o· de medicamentos, etc., etc.; que o vaso desti
nado a qualquer dos preparos referidos, ou a outros di1Ierentes
usos seja collocado sobre a acção de maior ou menor nnmero
de lentes ustorias, e quando se tornar necessario augmentar a
intensidade do calor se deverá empregar a acção do maio'r
numero faz~Ddo por uma adequac.la incl~nação das mesmas lentes
conseg.uir os raio o'u fócos ustarios para o vaso de que se pre
tende consegWr a effervecencia. Ora, é faeil que das ditIerentes
lentes os fóco caião dissiminadamente mais ou menos sobre
dous terços do vaso ou recipiente, principalmente quando elle
fôr preparado com formato oval, porque quasi desde a extrema
da base até á sua cupula poderá estar permanentemente debaixo
da acção dos fócos ustorios de quasi todas as lentes, uma vez
que as mesmas sejão collocadas em eixos ou maltas que se
prestem aos movimentos, inclinações e cOllVeTgencias deseja veis.;
não entro em explicações a respeito dos artificias que se deve
empregar pura se obter este re ulLado, porque iria longe na
exposição de minuas differen es engendrações; quanto aos
apparelho~ mai singelos ou mais complexo de que se pMe
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ijsarJ só direi que as lentes como porünholas devem ser coiloca
das por modo que se abrão e se fechem em quatro sentidos
diffêrentes uma vez que tenhão nas extremidades das duas linhas
dos diametros aberturas para se prende-las com parafusos aos
eixos ou mollas, que além do movimento lateral tenhão o de
contorsão sobre seu eixo por ser indispensavel este movimento
para fazer-se convergir os raios como se desejar ou como {ór
mais conveniente.

Dei~o a coroprebensão 'aos machinistas e aos homens professio
naes nas sciencias, conhecimentos, experiencias e observações
especiaes; o meu intento só é ministi'ar as idéas capitaes, e não
.tenho em vista descer aos detalhes minuciosos que devem ser
observados na prallca para augmentar a intensidade e extensidade"
das peças ou causas efficientes e de seus resultados.

Deve-se ponderar que podemos dissim.inar os fócos das diITe
rentes lentes em uma grande superficie do vaso ou recipiente,
tambem se pMe· fazer com que todos ou quasi todos os fócos
l.las difIerentes lentes convirjão só para um determinado ponto,
assim se conseguirá augmeotar indefinidamente a intensidade do
\'àlor. Ora, collocado um vaso dentro deste edifficio (mjas pare
des e tecto são formadas de lentes l1storias em horás em que o
'01 estiver desanuveado, principalmente nas regiões da zona tor
rida ou proximos della, depressa esse vaso se porá em efferves
cencia; portani,o por este meio se poderá preparar muitas cousas
que actualmente só se preparão com grande consumo de com
lJustivel; poderá com artificio apropriado servir de auxiliar ao
combustiveI e minorar seu dispendio; no primeiro caso, isto ó,
quando as lentes ustorias fõrem sllillcientes para se obter o grão,
do c<lIor deseja veI, se evitará os inconvenientes da fumaça e de
sobrecaI'l'egar-se a athmosphera com os miasmas pro\enient.es
da combustão dos respectivos materiaes; no segundo caso, se
diminuirão os referidos inconvenientes além de que cru muitas
CÍrcumstancias os productos se o])teráõ com maior asseio e perfei
ção na qualidade, i~to é, na fórma, CÔf, sabor, consislcncia, etc"
elc. Supponbo que estas l"ornalhas u torias podepáõ ser de grande
.utilidade <lOS pharmaceuticos, aos confeiteiros ele doces, não só
no preparo dos me~mos como principalmente lIa liessecamento;
póde ser de utilirlade aos engenheiros c mais agrjcul~orcs para:
o dessecamento do :rSUCilr da sementeira e de outros productos
herbacios, floriferos, etc., etc. Croio que l1RO será con. a ono1'
memente dispendiosa construir um tecto cjl"lc abranja um espilço
(~m quadratura d'e 50 a 100 palmos, e esse tecto ser coberto só
'de lentes ustorias ou int !'caladas de e paço em espaço, ahi
collocadas neste ambito a sementeira remexir!:J. de continuo com
rodas on· grad(; empuxadas por agníÍ, vapor ou anirnaes depressa
;te 'lar.' a some-fitei!', ou qualquer outros produc.to? de8Sec.:l\:ei·,;.,
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sem o inconveniente ua queima que será evitada já pelo remexi
mento, e já pela retirada progressiva elo sol, que fará progres
sivamente mudar-se os fócos u 'torios.

Será um meio muito vantajoso para remover a humidade e
frio de certos alojamentos, e purifica-los; para elevar o calor
athmospherico em alguma celJas de enfermarias publica , sem
que o enfermo so11'ra o' inconvenientes da absorpção da fumaça
e miasmas carbonicos.

Emfim poderá t01' applicação directa na producçãO agricola
para o Hm de entreter nos estufas dos jardiJls, certo gráo de
calor que absorvido pelos conductores ue pedras ou de laminas
ue ferro sejão reverberado para as plantas ambiente. 'e poderá.
por algumas horas applicar a acção da lentes u todos sobre
uma arvore ou porção ele plantas como meio de curativo,
tambem a respeito de uma arvore ou de qualquer outra plant.
eSLimavel de se pretender npre 'sal' o crescimento, augmenta
ou melhorar a fructificação, erá facil conseguir cumulativament.
estes efteitos coHocanelo-se permanentemente em l'e' o' do C1'
reno uma porção de lente::; u torias, pai' é cousa atida que a
vegetação depende muito elo calor da terra e do calor athIllo '
pherico. Ora, collocadas em redor do terreno a di tancia con
vinhavel certo numero ele lentes ustorias, o clJão se aCluecerà
e perdurará o calor de noite durante algum e paço de tempo;
estando a arvore regada receberil todos os dias os beneficias da
humidade e do calor em suas raizes, e do calor reverberante do
~ol encanuecido pela acção das lentes.

Se pode ervir da fornalhas ustoria acima indicada para ma
tar ou afugentar os vermes existentes em qualquer objecto qU0

pelo seu tamanho possa ser mcttido dentro da fornalha; para
dessecamento de doce, carne algada, peixes, comestivei e ou
tro,' productos; será vantajoso em muitos casos o emprego da
machina inventada pelo Exm. SI'. con elheiro Paulo Barbosa,
devendo desta macbina as laminas qne tem de ficar sujeitas :i
aGção 11 toria erem mais reforçadas e terem varõe' ou chapas
que irvão de conuuctores do calor para al:i laminas do interior,
e se empregará um ou mais ventiladores, o::; quaes pelo criva
menta das peças interiores clistI'ibnüo a ventilação, e arreguem
por uma ou mai abertura lateraes as humidades que a acÇao
do calor faz elevar' por e te meio e'evitará o dispendio de coDl
bu tive! de fumaça, I do tostamento factivel por de cuido ou
imprLldencia na graduação do fogo. Este emprego ~eI'á mai'
yantajoso em rela ão ao a seio e aperfeiçoamento na des eca
ção, e mais economico pela poupança do trabalho e pela isenção
das ele pezas do combu tive1.

Pocler-sc-/1a com este meio empregado em escalla gigantes a
fabrico r-se sal auxiliando a enpora~ã em tafl(!1Jes feitos apr -



DO llIlAZIL E D.I. II )IA.'iIDAlJE. ~97

priadamente nas borda:> do mar, os ql1aes por aberturas nas
muralhas exteriores reccberáõ nas occasiões das marés a ag'ua
precisa, e as ditas aberturas se taparitõ durante o tempo desti
nado p:1l'a cffeituar e completar a evaporação.

Talvez qUCl para o futul'O 'e venha empregar nas fortalezas e
praças maritimas este artificio como um dos meio" de defesa e de
distruiçrto contra os navios ou esquadras aggre saras, e que
talvez Lambem se possa fazer uso de espelhos, os quaes, embora
nüo tenllão a qualidade determinaclamente de ust(lrios (como
aqueJles do que verdadeira ou fabulosamente se ervira um dos
architeclos da Grecia para incendiar uma esquadra inimiga) com
todo a luz r verberada por um e pelho ou conjuncto de espelhos
convinhavelmente eollocados produzirá um triplicado effeito, por
que es 'a luz cahindo sobre o va o inimigo fará que da fortaleza
ou prélca C possa sobre este ía o fazer pontaria mais certeira.

Ora, a luz.do 01 reverberada pelo e pelho cahindo sobre o
va o deslumbrará as vista da tripulacão, a qual será immedia
ta 'lente aU'eclada de 'univer 'ai espirracloil'il; darú isLo lugar a
uma remittencia nas differentes m:mobras de apontar, carregar,
faz!'r fogo e vellejar do f[Ue tudo redundará crteiro perigo de
naufragio confu 'âo e diminuição de actividade na aggrcssão.

De noite não scrão ta .::> espelho inerte. em suas funcções,
porque serviriÍ.G com o reflexo da luz arliflcial de encaminhar os
vasos amigos e desencaminbar'e perder o vasos inimigos; a ma
nobra destes espelhos nlto será difficil de se aprender e execulaL'
depois de feitos os estudos preliminares do espa o sobre o qual
deve dominar o reverbero de sua luz, segundo as c1ifIerentes
contingencias e nece idades por que se pautará os gráo no ei:o
do machini mo, e com certeza se detcrminará as dill'erentes in
clinaçües o combinações de tas inclinarõe-, e t1tdo e Lará de ante
mão decldido, pantado e graduado por enumeração: e para que
esta machina produza scu etrei to sobre mais vasta exten ão pos
sivel. terá corrimão pelo qual possa ser levaria em redor da
fortaleza ou praça, a qual poderá . 01' munida ele dons ou tl'es
espelhos para acudir ;'IS nec ssidade' cm difIerente pontos, e
pelo cruzamento e combinaçilo ele en reverberos melhor a se
~urar a obtenção elos effeitos de ejaclo , qller para o fim bene
fico de auxiliar e encaminhar o va o , quer para o fim de os
desorientar, confundir e arrojar aos pr-ecipicios.

As fogueirllf;, archotes e lampeões (Gujas luzes tenhão dp. ser
reverberadas pelos espelhos) poderáO para melhor effeiLo ficarem
acobel'Lados por muros ou valIas: em cerLas occa iõe , ou se
gundo as condições topographica orá ~1Lil collocar esses e pe
lhos a certa distancia da 1'0rLaleza, porque produzirá isso illn::;ã
e oogano nos "asos inimigos. Não deduzo todos os corolarios
de'te indica lo recnl' o rnl'<l 311grnentar o' mel - ele defesa, pOt'-



v.~nIAÓOS INTERESSES

que taes corolarios são numerosos, porém faceis de percepç.ào c
deducção., A luz reverberada por um espelho attinge a uma dis
tancia enorme sem quasi nada perder de sua força e hrilho; a
rapidez de seu movimento é mais veloz que o movimento da
electricidade e que a transmittaçâo do pensamento; o e pelho ou
conjuncto de espelhos estando montado em machinismo apro
priado, ao, qual possa ser dado um movimento de relorno e de
convergencia em todos os grãos das variadissimas inclinaçõe••
fará com que domine em todos os sentidos a grande circumi'e
rencia do diametro Gomo até da circumferencia ele todo o reddr
se a fOTtalejl:a estiver collocada sobre o zimborio de uma ilha; um
só espelho collol~aelo e disposto poderá. dominar com o reverbero
da luz os mais profundos valles, conseguir até que os raios da
luz sejão reverberados em lirJlas perpendiculares; portanto fa
cilmente se colJige o grande beneficio que se póde tirar dos espe
lhos como auxiliares de defesa nas 110ras em que o sol estiver
desanuveado, e que de noite serão ainda mais prestimoso, fJ11vf
como auxiliares para o transito elas embarcações nos lugares
perigoso " quer para o policiamento e embeUezamento dos porto..
O espelho central poderá nas suas evohlções .:e1' a,illdado pel
combinação elas evoluções de outros espelhos lateraes e otopo '
to~, ou collocados por cima para fazerem reverberar a lnz Clll
linhas \'erLicae ou perpendiculares.

Creio que a colJocação de taes espelhos nas forlificaçõe mari
timas adiantará muito os conhecimentos praticas no jogo da arti
lharia e lia bombardeamento dos· vasos, porque o reverbero da
luz servirá de um do melhores instrumentos de mathematica
para demon.:trar, não por 'alculos ou conjecturas, mas sim visi
velmente, a direcção das linbas, o erro da ponLaria será facil
meul conhecido e corrigido, o estudo será feito de antemâo e
não na occasião do conflicto; emfim a direcç50 c con"ergencias
da. artiUlaria fjxa, movível por carretas ou por guindastes) estará
calculada e determinada) não a alIJas porém medida pelas cordas
da nova npplicação, isto é, pelo reverbero da luz. Toda a peça
terá descanso com as enumerações pautadas em relação a todos
os pontos de alcance, e esses aponlamentos p. escriptos poderáõ
rapidamente serem eon ullados na occasião ue fnel'-se a pon
taria.

Como policiamen lo e embeUezíJmeu!o dos portos, creio eria
muito uHI CJu por €statu los "e ohrigtlS 'e a todas as embarcações
a manterem luz de noite corn emprego de lllguns e..:pelhos para
reverberar a luz em quatro ou mais sentidos, e que a,mesma
obrigaçãu se impozesse ás casas e estabelecimentos publicas si
I.nados à margens do porto: estes meio' seniráõ de auxiliare
(J< illl1ll'l1naç50.

..\ IllZ (10 cfpellj(l lTel'uce Illai~ "anlHgem Ijue a luz d 1'llal'ol,
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esta é fixa, aqueUa é move1, atira-se sobre o navio e o reboca na
sua enttada e na sua samda: se convém f9ge e o deixa ás escu
ras, póde dominar em um só ponto ou em uma grande exten
são, a intelligencia,- a vontade e a liberdade presidem a todos os
seus actos.

Arespeito das lentes ustorias não será impossivel de ·se con
segu·ir fundiçãO em tal grandor e grossura que seu diametro
exceda de duas varas. Ora, com lentes taes ou com outros vidros
que pela sua convex.idade se· prestem em .substituição das lentes
massiças, não será impossivel que no bellico sirvão de instru
mentos abrazadoi'es, e que naS estradas, calçamentos de ruas e
edificação de muros e outros misteres· manufacLureiros tenhão
applicação mu"ito vantajosá para dar consistencia e duração á

-argamassa de que são feitos, ou em que são encravados os OutTOS
materiaes.

Basta de massadas: pois é grande atrevimento metter-se a
engenheiro inventor quem nunca teve geita para sciencias eucli
<linas. lIas os ideologistas no politico, no administrativo e nas
invenções maLeríaes concorrem sempre com o avanço de alguns
capitaes que posteriormente são aproveitados. .

Systen.s bancal·lo fJue convélln ao Bra
zil para favol·ecCl· o desellvolviJuento
fIe tortos os interesses e tIos 1l1elllOl·a
luentos que careCClnos.

A nação que primeiro atlopta boas leis financeiras, <lHa
primeiro e mais que lIS outras nações se avantaja no desen
volvimento da riqueza <l da prosperidade. não só pelo bom
aproveitamento dos recursos proprios, como porque para
elJa amuem ro~o os capitaes e o pessoal da~ outras nações.

As leis financeiras lião S<io só aquellas que se referem li
decretação, arrecadação e boa distribuição dos impostos;
porém principalmente aquellas que facilttao e assegurão aos
cidadãos os meios de.desenvolvimento de todos os ramos de
industria. Ha leis que são de uma maternidade secunda em
seus resultados; taol me parece ser a do systema bancario,
que ofiereço a considera ção do governo e do publico.

Antes de entrarmos no desenvolvimento da materia, cumpre
estabelecer e apreciar devidamente os principias e.conomicos re
lativos á moeda metalica ou fiduciaria, que circula cm um paiz
que se presta como agente intermediaria nas trocas e paga
mentos do governo, para com os cidadãos e mais habitlintes do
paiz, o.e~tcs entre SI, e para com a governo.



'wo
Quanc19 o numerario é representado em metaes de que o alar

está admittido em todos os paizes civilisados. este numeraria at
tinge a sua perfeição de fins; porque se presta como agente
intermediaria em todas as relações internas e externas; quando
porém o valor representativo é superior lao valor do peso e do
quilate nas relações externas, esse numeraria soffre o de falque
do valor que lhe foi accrescentado pela :mtoridade do governo,
ou pela com-enção c assentimento dos associados' portanto em
todo o paiz crue tem amplas relaçõe~ ue commercio com a na
ções estrangeiras não é po sivel suo tentar por muito t.empo ó
valor accresciclo da sua gravura algarismal, porql1e o valor no
minal não corresponderá ao nlor real na mesma circulação in
terior; a sim uma moeda de ouro com o peso ele 5 oitavas e com
a illscripção de 2081'S" comparativamente a uma moeda e'"
trangeira ou nacional que. tenha a mesma inscripção de alga
rismo. porém cujo metal sendo de igual quilate tenha pe"o
dobrado, esta moeda eirculará no paiz com o valor dobrado. ou
por outros termos a moeda crue tiver meLade ele seu peso soffrer.-i
o desfalque da metade do valor accrescido, isto r, na circulaeã
só será recebida no valor real ele 10S rs.; se Coam uma se ohti
ver 10 arrobas de café, com outra ~ó se obterá 5 ::lrroba '

Porém, o numeraria fiduciario nâo se mede delle o valor p '1o
mesmo systema ou methodo, seu valor em parte se deriva da
necessidade que o povo tem de 11m ao'ente pl1l'a servir de inter
mediado em seus pngamento. e trocas; em parte se denva da
fé prestada nas promes as do governo 011 rlilcrllelle, que fazem :l

emi são,
Para prova de que o valor póde deriv:lr-se sómente da neces

sidade e do :l sentimento na circulação, e não da fé na" pro
messas do governo) 011 daquelle que faz a emis 50 em papel) 011
em materia quc não tenha valor especifico, devemo atlender
que entre os povos selvagen , as conchas de mari cos, o ~os e
outcos objectos que. taes, se prestão como TIl ia de circulação:
estou persuadido que nos primitivos tempos, para. erem estes
objectos introduzidos como meio de c,irculaç,ão os politicas, isto
é, os sacerdotes e medicas desse povo attribui50 n taes ob
jectos certas virtudes religiosas ou medicamentosas, e seu valor
se derivava de se prestarem como talismans uteis; porém com
o (lecorrer dos anilas a 10l1ffeüd:lde lhc. deu o valor circulante
por um assentimento de necessidade dos povos entre o quaes
gyravão cssas mocda~,

,., Entre os povos civilisados tambem acontece que o yalor repre-
'sentado nâo tenha po'r base o apreç.o da materia sobre que é
gra\'ado o algarismo representativo, c que tambem em algumas
circumstancias l)ãO se deriva propriamente da fé prestada ao
cumprim 'nto O:l promes,:Js do lIoynrno, 011 rlélqnrllr flue fez
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a emissão; porém da neces idade que o povo tem de uma maior
quantidade de meio circulante, e porisso emprestão assentimento
em substituição do apreço da materia de esperança, ou do valor
fiduciario; assim vemos que entre todos os povos civilisados
uma parte consente na circulação de moeda falsa: nos confins
de Minas, Bahia, Pernambuco, circulava ou ainda circulão as
notas falsas, apezar de serem bem conhecidas da população.
Talvez a sua introducção fosse aceita por ignorancia, mas avul
tando essa introdução, ninguem quiz carregar com o prejuizo,
c pelo rifão-quem diabos compra, diabos vende,-quem diabos
recebe, diabos passa,- continuou por isso a gyrar notas falsas,
apezar de todos estarem bem certos de que no thesouro não
serlão recebidas; ora, os negociantes catavão as notas legitimas
para fazerem a remessa precisa para suas compras e pagamen
tos, e o povo tendo só á sua disposição notas falsas, não tinha
remedio senão assentir em sua circulação; os mais ladinos ou
avisados contentavão-se de exigir o dobro e triplo em troca de
seus productos; assim em parte a necessidade é que impõe ao
povo a aceitação do meio circulante; o gyro do cobre falso se
tornou generlco em todo o imperio do Brazil, e mais ou menos
em todos os paizes civilisados se tem dado a exlstencia de taes
phenomenos. .

Portanto o governo pelos factos proprios do nosso paiz se de
veria ter compenetrado desses principios ou verdades, e se tivesse
delle sabido tirar todo partido, a nação brazileira não se acha
ria gravada com uma divida enorme, e os melhoramentos do
paiz terião recebido dobrado impulso, muitas familias não esta
rião experimentando hóje a miseria por terem succumbido debaixo
do peso de enormes juros accumulados de seis em seis mezes, ou
de anno em anno.

Por conseguinte convém que o governo abra os olhos, e que
em proveito seu e da população do paiz adopte as operações de
credito que passo a indicar: isto é, que em vez de continuar no
erro de emittir papel moeda, ou apolice para supprir o deficit
das rendas, ou para occorrer ás despezas de certos melhora
men.tos a -introduzir, recorra á operação de credito só para se
assegurar lúcros com os quaes possa dar impulso a todos os
melhoramento de que o paiz precisar, devendo-se preferir
empre os melhoramentos que forem directamente reproducto

res de rendas; os outros melhoramentos se devem fazer por via
da receita ardinaria dos impostos, e proceder-se sempre com a
economia para haverem sobras afim de se amortizar a divida pu
blica, e de subvencionar com toda a quota de juros ao empres
timo destinado a fundar o estabelecimento de bancos: não
queiramos fazer o papel de fanfarrão, antecipando os melhora
mentos que não são reproductores, que só devem ser aguardados

51
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para quando a riqueza publica e privada da nação Liver aLLin··
gido ao· eu engrandecimento: o particular que põe seu principal
cuidado em inculcar-se homem de bom gosto, depressa cabe no
empobrecimento, ou pelo menos demora seu enriquecimento;
no mesmo caso estão as nações; porém basta de considerações
que se achão ao alcance de todos.

Art. 1. o O governo fundará no Rio de Janeiro nm banco com
a denominaç.ão de banco geral do Imperio do Brazil, o qual
terá uma ou mais oaix.as üliaes cm oada uma das provincias do
Imperio.

Art. 2. 0 Para fundo d@ banco o governo conlrahirú empres
tin10 denko ou fóra do Imperio ela quantia de 40,000:000$000,
a premio que não ex.ceda de 4 a 7 por % ao anno.

Art. 3.· Obanco fará emissão de n()tas no valor de seis Lan
tos de seus fundos, e dos C[ue para o futuro lhe forem addicio
nados por novas entradas do governo, e dos accionistas publicas
ou particulares ..

Art. 4.· As províncias poderúõ enviar para o fundo do banco
os contingentes de suas sobras, e dos emprcstimos que para ta
fim contrahirem reverteráõ em favor dellas integralmente a
vantagem proporcional na emissão do banco.

Art. 5. 0 Gozaráõ do mesmo privilegio do artigo precedent a.:
acções que as camaras municipaes, freguezias ou distl'icto , por
via de subscripções, donaLivos ou por outro qualquer meio ob
tiverem em beneficio de seus melhoramentos.

ÁrL. 6.0 As igrejas, os estabeleci.mentos de instrucção, os de
caridade e os militares, poderáõ ser accionistas do banco; em
favor destas acções se concederú o rendimento de 450 na emis
são por cada 100 de entrada, vindo-se com a respectiva entrada
a .accumular-se o rendimento de 250 por cada 100.

Art. 7. 0 Poderáõ ser accionistas particulares do banco os
Brazileiros e os estrangeiros residentes no Brazil que forem ca
adas com Brazileira; em favor destas acções se concederá emis

são correspondente ú qnota das respectivas entradas.
Art. 8.° Serão admitti.dos accionj'sLas estrangeiros.residente

no Imperio ou fóra deUe; mas a estes só e garantirá o juro de
6 por "lo com a garantia dos dividendos que por 'ventura hou
verem nos rendimentos das estradas de ferro, a que serão appli
cados os capitaes das respectivas acções.

Art. 9.0 A~I; accionistas do art. 70 Lambem se garantirá a p r
cepção elos dividendos das estradas de ferro, na quota corres
pondente ao capital de cada acção. Os renclimentos da emissão
que é concedida em beneficio de taes acç.ões serão cotados, e pa
gos nos j,mos e dividendos que fôrem annualmente collcctados
pelo banco.
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Al'I.. 10. as funuo. com que o governo montar o banco ser5Q
conservados pelo meno melade em reserva para sust@iltar o
credito das notas do banco que affiuirem ao troco, e para OCC01'
reI' a outras eventualidades.

Art. H. Os valores emittidos serão prestados a jnro de 6 ~,

dentro do lmperio, aos empresarios de industria manufactureira,
aos agricultores, aos empresarios de navegação fluvial e costeira,
e a quaesquer outras industrias do paiz; comtanto que o em
prestimo seja garantido com hypotheca de bens de raiz, moveis,
direitos e acções, com fiança subsidiaria de duas ou mais firmll.s,
de sorte que o complexo dos bens bypothecados com os das fir
mas represente pelo menos o dobro do valor emprestado.

Art. 12. Nas empresas julgadas uteis ao paiz, e que notoria
mente offerecerem di1:Ilculdades a vencer, ou que motivarem
grandes despeza , os juro não excederáõ de 4 a 5 %.

ArL. '13. Â totalidade dos juros que couberem ao governo nos
dividendo do banco será oonvertida em amortização do empres
timo contrahido em favor do banco.

Ar1. H. Depois de amortizado o eapital com que tiver sido
andado () banco, a metade dos juros clividendos será convertida

no e tabelecimento de e tradas de ferro, c a outra metade será
applicada ao pagamento da divida publica) c de outro melhora
mentos no territorio do lmperio, reparLidamente ,por todas as
suas províncias, proporcionando-se a distribuição pelo numero
da população de cada uma das mesmas província .

Art. '15. Aos empregados publicas tambem erá garantido o
empre timo do banco, -sempre que derem as cauções necessarias
para pagamento dos juros e amortização do capital.

Art. HL Os jLU'OS do banco serão pagos todos os annos no
ultimo trimestre de cada anno; a amortização elo capital poderá
ser admittida a prazo de 5 e de 10 annos, ou em fracção anllllal
'que não exceda da quinta ou decima parte do capital.

Art. -17. O juro' do empre~timo contrahido para fundar o
banco serão directa c integralmente pagos pelo the ouro na
cional.

Alt. 18. Para amortização elo capital e juros dos emprestimos
concedidos aos empregado publicas, poderá ser hypotbecada
metade de seus ordcnado , isto além da garantia l1ypothecaria e
de fiançu que são obrigado a prestar; qnanelo o emprestimo
fUI' a bencficio de dote para casamento de filha do empregado
publico <'lU para pensão de estudos, os juros nao excecleráõ de
4 0 10 ao anno.

Art. 19. As nota' do banco na circulação gozaráõ dos mesmo'
privilegias outorgado' ás notas do tbesouro nacional.

AI/t. -O, Othesonro nacional e o banco são os garantidores dos
valüres que o banco emittir.
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Art. 21. Só depois ele findo um quinqummio incorrerá o J):lI:ico
na obrigação de dar em troco de suas notas a quinta parte em
moeda metalica aos portadores que o exigirem. .

Art. 22. As notas do banco terão uma grande tarja em branco
além de inlervalios branoos nos meios para se inscrever firmas
cautelativas da falsificação; a tarja em branco será inscripta pelos
agentes das estações publicas quando nas mesmas fórem intro
duzidas, para assim servir este meio de fiscalisação e de certifi
cado legitimativo.

Att. 23. Além de notas serú permittido ao banco a emissão de
valles que gozaráõ na circulação e nos trocos c pagamentos dos
mesmos privilegias e garantias de suas notas.

Art. 24. Ao banco é permittido consociar-se em todas as em
presas uteis ao paiz, mesmo nas de commercio, comtanto que
taes empresas não sejão de natureza essencialmente arriscadas c
perigosas; mas para, elias não entrará no maximo senão com o
terço dos fundos da respectiva empresa: os fundos das empresas
a que se consociar o banco lhe ficaráõ legal e preferentemente
hypothecados aos pagamentos das entradas e juros que lhe fôren~

devidos.
Art. 25. Ao banco competirá a comparticipação nos di iilen

dos da empresa, com a diminuição de 10 a 20 %do seu divi
dendo em gratificação da boa e leal agencia dos empregado .
responsaveis da empresa, ou em favor de seus associados.

Art. 26. Nos casos ele consociação as empresas garantiráõ ao
banco além do capital os lucros fixos, isto é, juros ele 4% ao anilo.

Art. 27. Para estas cOllsociedades as entradas do banco-se
realisaráõ em emissão de valies, os quaes terão a seguinte in 
cripção - 'alIes de dez mil réis, pagaveis ao portador no the
souro do banco nacional do Brazil, em' suas caixas fiLiaes e mais
agencias, e no escriptorio da companhia, empresa ou sociedade.
- Esta ultima declaração deve ser lançada á margem direita em
letra dos agentes da respectiva companhia, com assignatura de
dous dos plesmos agentes ; estes valies assim passados e tarão
mais ao abrigG da falsificação, porque em razão da pequena
quantidade relativamente á emissão das notas, poderáõ, no caso
de falsificação, providenciar-se para que não continuem a circu
lar e sejào recolhidos em tempo breve ao troco; além desta
razão, pela garantia bypothecaria dos fundos sociaes da empresa,
gozaráõ de grande confiança na população, e os agentes da em
presa, consocio' e afieiçoados procuraráõ sustentar o credito
dos respectivos valies.

Art. 28. Os valies poderáõ attingir ao valor de 58 a 50$; nos
livros da sociedade será lavrado em relatorio o munero total de
cada uma sel'ie de valore.s que lhe forão transferidos para pôr
em circulação como fundo social.
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Art. 29. O banco não intervirá nos balanços de taes empresas
senão quando fmr isso expressamente requerido pelos agentes da
directorja social, ou quando isto fôr requerido por certo numero
de a!!'cionistas, de que nos estatutos se taxarà o numero inilispen
savel: esta medida será util ao credito das empresas e aos inte
resses dos associados.

Art. 30. Serão creados no municipio da côrte e nos povoa
dos mais importantes agentes elo commerci.o para a requeri
mento dos interessados intervirem nos balanços sociaes, enos fal
limentos dos negociantes e empresarios, e conjunctamente alguns
promo.tores graduados em direito para intervirem nos balanços
das contas e promoverem processos criminaes, se se derem fun
dadas suspeitas e indicias de abusos importantes e prejudiciaes
aos sacias ou 'ao paiz.

Art. 31. A eoossão de valIes para os fins sobreditos não
ser~ computada dentIJ.'o dos seis tantos da emissão concedivel ao
banco; porque o fundo social das empresas é subsidiariamente a
principal garante da emjssão, isto é, da amortização dos respec
tivos valIes.

Art. 32. Quando por qualquer motivo se ordenar o recollii
menta dos valIes, os valores dos que se extraviarem na circula
ção, e a somma dos abatimentos daqueUes que não forem apre
sentados no troco nas épocas afixadas, se converteráõ em
beneficio da respectiva empresa a que taes vaUes tiverem sido
concedidos, e o banco só compartilhará a parte proporcional que
lhe couber em taes dividendos eventuaes: para fiscalísação da
cmpre~a lhe serão renlett'idos os valles depois de inutilisados.

Art; 33. Para que o numeraria do banco estenda seus be
neficias a todo o. territorio do Imperio se enviará aos agentes
provi.sorios ou permanentes os capitaes préviamente solicitados
por aquelles que reclamarem 'o emprestimo, e que habilitarem as
suas solicitações com a justifica.ão dos bens hypothecados e da
idoneidade dos fiadores subsidiarias.

Art. 34. Para exame e sentenciamento das habilitacões será
permittido a nomeação de agencia singular OÚ trinos, conforme
parecer mais conveniente adirectoria da caixa filial (1'os respec
tivos circulas.

Art. 35. O agente singular e os agentes trinos prestaraõ
fiança idonea e juramento de imparcial e boa gestão, e serão
responsaveis a inteirar o pagamento quando as hypothecas e
fianças subsidiarias forem insu:fficientes: exceptuados os casos de
infelicidade e sinistro posterior ao recebimento da quantia em
})restada.

Art. 36. No pI'O'cesso das habilitações, e no acto da en
trega do dinheiro, pagaráõ os solicllantes em01umentos c taxas
aos agentes.



)'ARIADOS INTERESSES

Al't. 37. Os processos das habilitações serão simple', a
pro.va documental e de attestados com responsabilidade subsi
dia-ria dos attestantes será admittida como prova sufficiente, por
que a agencia poderá e deverá colligir particularmente todas as
informações necessarias ou uteis.

Art. 38. Os emprestimos a partieulares não poderáõ ser me
nores de 5005 nem maiores de 50:000$.

Art. 39. Os prOQessos para compellir os devedores remissos
serão sumarismos; porém precederá aviso anticipado ao mgnos
de dous m@zes, isto por editaes singellos qlH~ serão afix.ados !lOS
lugares convenientes, e impressos em jornalismo privativo.

Art. 40. AB trampolinas dos devedores serão punidas com
pri ão.

Art. 4'1. ~os termos das fianças cada fiador designará a
quantia certa a qu@ se obriga. .

A1'1. 42. Para que continue progressivamente a se augmen
tal' os fundos do banco haverão acções sempre á venda assim no
territor~o do Imperio, como nos paizes estrangeiros.

Art. 43. Depois que os fundos e rendimentos do banco tive
rem attingido a certo engrandecimento, poderá o banco se occu
par de operação d@ descontos, de assegurar dotes a beneficio de
casamentos, pensões a bef.leficio de estudos: nestas duas opera
ções as combinações a fazer-se devem ser em ordem tal que se
evitando os prejuizos do banco, se assegure de pre[erencia a uti
lidade publica e a privada.

Ar1. 44. Para venda das acções do .banco dentro do Imperio
depositará o banco nas collectorias dos municipios e em mão
dos agentes idoneos nas freguezias e districtos as acções inteiras
e fracções das mesmas, e enviará a remessa logo que findar a ex
tracção, isto é, a venda.

Art. 45. Para a permanente -venda nos paizes estrangeiro
das acções se servirá o banco dos agentes politicos e consulare
do Brazil, e Das cidades de importancia onde não houverem taes
agentes, abrirá para tal fim oorrespondencia com as casas com
merciaes, banqueiros e capitalistas que forem idoneD's.

Art. 46. As acções que tiverem lucro.fixo será eUe <desi
gnado no inscripto da acção.

Quando puder haver lucro eventual da empresa a que fôrdes
tinado o capital, se farão todas as convenientes declarações e
especificações nas respectivas aoções.

As acções do banco serão genericas, e outras serão privati
vas para certas e determinadas empresas.

Com estes meios de recursos se despertará 'a energia em toda
a massa cl.a população brazileira, os melhora'mentos materiaes
do raiz e tornaraõ rapidos, llc.arrctaráõ o movim13nto progre -
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sivo e espantoso nos rendimentos publicas, a emigração será
solic.itada com avidez pela grande massa dos proprietarios em
presarias, os commerciantes, e até as dilIerentes classes do po
viléo não serão indil'l'erentes a taes solicitações; os emigrantes
acharâõ variadissimos ramos de industrias para a empresa lu
crativa de seus braços, e elles proprios serão os principaes mo
veis para attrabir as correntes de emigração.

No principio deste artigo succintamente fiz sentir que o papel
emitLido pelo banco obterá .maior creclibo na oirculação que o
papel do thesouro nacional, porque o valor da emissão do banco
é sustentado por um fundo .real solidamente garantido pelos em
prestimos hypotbecarios, e para retirar-se tal papel da circulação
não é preciso senão exigir o reembolço aos devedores do banco;
para remissão das notas não será preciso a operação de credito,
os devedores lbes levaráõ as notas, e o banco as queimará:
no mesmo caso não está o tbesouro nacional relativamente ás
notas emittidas e dos titulas da divida fundada interila e ex
terna porque forã(i) emittidas para supprimento de deficit, a
operação de credito para remissão do papel, ou dos titulas da
divida publica, redundaria em circulo vicioso ou antes dobrada
mente prejudicial; a 'emissão, isto é, pagamento, só póde ser
operada vagarosamente por via das sobras annuaes da reoeita.

O nosso governo não deveria, e nem deverá consentir em
emissão a banco algum, ou a empresa sem pelo menos reser
var-se os rendimentos de dous terços da emissão. Este projecto
em relação ás estradas de ferro, terá a vantagem de assegurar
aGS accionistas brazileiros o dividendo em duplicata: os dividen
dos da estrada e propriedade della garante o capital das entra
das; os juros da emissão correspondente a uma quota igual da
entrada, ainda calculados esses juros a 5 por O{o, computados os
juros compostos no prazo de '15 anuas quando muito resalvaráõ
os capitaes das entradas, O capitalista estrangeiro contará com o
jmo fixo, e com a esperança do dividendo provavel dos rendi
mentos das estradas; não passará por esse temor de que a des
peza da factura das estradas se torne superior ao orçamento das
mesmas; seus capitaes estarão em triplicata garanLidos pela com
panhia, pelo tbesouro nacional e pelo banco.

Eortimto ficando as estradas a cargo do hanco, eoncorreráõ
para elias avultados capitaes do estrangeiro e do Imperio, e
todas as provincias se poderflõ tornar oomparticipantes de tL
grandioso melhoramento.

Direi alguma cousa sobre o machini'mo que deve ter toda a
instituição bancaria, para prestar verdadeiros serviços ao paiz, e
rcalisar luoros.. sem incorrer em apertos ou na impo sibilidade
de satisfazer á. pjsca suas -promessas; pois da falta do cumpri
mento das promessas no troco, ou remi são do papel bancaria
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é que resultão os males da circulação assim para com a
população como para com o proprio banco: ora, a lei que fa
cultar ao banco a emissão de valores no dobro ou triplo de
seus fundos com a restrictiva obrigação de trocar suas notas
por moeda metalica sem a concessão de um grande prazo para
sua circulação, essa lei assim concebida aniquila em sua tota
lidade ou pelo menos diminue em grande parte os beneficio do
favor concedido, porque o banco ficará sujeito ao guerreamento
dê seus rivaes: o espirita de agiotagem rapidamente se rami
ficará por todo o paiz, como se houvesse uma convenção formu
lada no juramento de lealdade á bandeira das especulações na
miseria publica, no descredito e aniquilamento do banco; a
rivalidade ou espirita de agiotagem fàrá apportar ao banco em
borbotão suas notas; o fundo de reserva do banco não sendo
sufficiente para o resgate das mesmas, ver-se-ha o banco na
necessidade de contrabir emprestimos onerosos c de recolher a
deposito os fundos que tiver empregado ou emprestê.do, e nestas
operações para sustentar o seu credito poderá se verificar per
das que absorvão e mesmo excedão 0S lucros esperado ou já
verificados.

Portanto para evitar tal contingencia, para que o favor ban
caria seja real, é preciso que o papel bancaria tenha circulação
legal, que seja recebido como meio de circulação obrigatoria em
todas as transacções publicas e particulares; que a obrigação de
remir, isto é, de trocar seu papel por moeda metalica só comece
depois de um prazo sufficiente, para que com os lucras ou juros
accumulados possa continuar desassombradamente suas opera
ções; se taes lucros ou dividen los forem retirados annual
mente o banco continuará no permanente risco das crise ; es
tará ao par do negociante que não tiver accomolações, e que
para continuação de seu negocio no mesmo pé precisa continuar
no gozO dos mesmos ou ainda de maiores favores por parte dos
freguezes que lhes vendem seus generos a,crodito; porém
quando o papel bancaria tiver circulação legal e a remissão ou
troco começar em época fixa e por fracção determinada, já não
será preciso o banco conservar em deposito quantias avultadas
que devem estar em circulac,ão para àugmentar os lucros do
banco.

A rivalidade e o espirita de agiotagem não poderáõ especular
em detrimento da população ou do banco j as notas não serão
levadas ao hanc(i) senão para realisar uma ou outra vez algum
movimento de fundos metalicos, de pequena importancia em re
lação ás forças do banco. Com tudo se deve attender que para
os bancos serem verdadeiramente uteis ao paiz, suas operações
não se· devem limitar a emprestimos ao commercio; porém prin
cipalmente á industria agricola e fabril e a todas as empresa
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que direc-ta e indie0ctamente- se allião 0001 a prosperidade das
duas industrias; pois os favores destas redundaraõ no favores
do commerciO que convém ao paiz: o commercio em certos
casos e circumstancias quando não é dirigido pejo e.clare 'iuo
espirito de patriotismo, quando não é tutelado por medida~ sa
bias e r~stl'ictivas do governo, elIe póde gravar e retardai' n
desenvolvimento da pro peridade da agricultura e da illuustrjéi
fabril.

Se os bancos dos Estados Unidos não acarretárão espanto 'a
miseria e ruina para o paiz, foi porque esses bancos numef/)SO~

forão estabelecidos com o directo fim de promovür o.:; mellJol"OJ
mentos materiaes do p<liz, tue como abertura oe vias ele C()IJ

dução, estabelecimentos de fabricas, ditos ue agricultura, impor
taeão e a00mmodacão de colol1os ; os favores ao commeróo, fui
coÍno de elemento· subsidiario lios verd?deiros germcns da ri
queza c do engrandecimento nacional; do contrario a quebra de
tantos bancos tel'ia necessariamente motivado a miseria e empo-

recimento de todo o paiz, a moeda metalica quasi em sua tota
lidade se teria evadido para o estrangeil'o, mas esse espantoso
mal que accumularia outros muitos males não se verificou, por
que quando os bancos se multiplicárão na União, já ella estava
com sua marinha mercante engrandecida, com sua industria
agricola e fabril em prosperidade crescente, pela continuada
accumulação de capitaes que erào conduzidos pelos emigrantes
que em si mesmo eT'âo capitaes de primeira excellencia, porquo
o braço aotivo e intelligente é por sem dmida na producção e
na colheita dos productos naturaes o primeiro movei da utili
dade e do valor, e por isso é o capital por ~xcellencia; o dia-o
mante sofire a terra, o fructo pen{iente da arV8re não adquirem
valor senão pela apropriação elo br::lço que dclles faz ade
quado uso.

Ora, os bancos da União promettendD os melhoramentos ma-:
teriaes do paiz acarr8tárão urna riqueza real; embora os erros
l1nanceiros, a direcção imprudente de suas operações trouxessem
prejuizos para seus accionistas, e outro males para a sociedade;
a dóse dos bens foi maior, porque enraizárão a riqueza nacional
nos melhoramentos materiaes do paiz e na expansão do commer
cio nacional, assim no interior como no exterior; porém no I3l'azil
as instituições bancarias se não fôrem dirigidas com o fim prim;l
pal de favorecer odesenvolvimento da industria agricola, da iudu '
tria fabril edas vias de conducção, o desenvolvimento do coml1lel'
do se tornará crescentemente imprudente e ruinoso, porque elle
tem sido dirigido por modo que tem servido mais pa ra expandir um
ruinoso luxo, para obsecal' a moralidade publica e privada. ([nu
I ropriamente para abrir e melhorar no ponto devido as fonte (I.
dfJlIl:':l,a (' do rn~randecimE'nt() l1::ltioflal: pm'isslJ a llossa ç(lJ1 ti Ia-
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ção não tem obtido o engrandecimento numerico proporcional á
fecundidade e mais condições favoraveis do solo que habílamos.

O commercio que utilisa verdadeiramente a uma nação é aquelle
que serve de dar extracção aos productos do paiz que sobrão do
seu consumo, que importa as materias pdmas destinadas a dar
alimentação á industria fabril, isto é, a dar oCCllpação variada e
rendosa a todos os braços da população; a má direcção do nosso
commercio produzio o effeito de pôr muitos braços em ociosi
dade, porque fazendo cessar os lucros de certas industrias, obse
cou as fontes do trabalho, e por conseguinte da riqueza, embora
ampliasse o engrandecimento por outras vias, esse engrandeci
mento não coube á massa da população com igualdade propor
ciona!.

Portanto o banco hypothecario, o banco de emprestimo a lon
gos prazos é que convem ao Brazil, á agricultma, á industria
fabril, á abertura de vias de conducção e á outra' quaesquer
empresas que tendão a plantar, desenvolyer e perpetuar o me
lhoramentos materiaes ; é para taes empresas que de preferencia
devem ser consiguados os emprestimos banca rios a moderado
premio, e para isso devem gozar da faculdade de emi são na
escalla que indiquei, pois com o organismo mencionado -não
incorrerá nos perigos de experimentar crises como acontece a
outros bancos, e nem prejudicará a fortuna publica ou privada
dos habitantes do nosso Imperio; o commercio receberá em
grande escalla os beneficias do influxo indirecto: comtudo não se
deverá denegar emprestimos ao commercio, mas se deve ponde
rar que os emprestimos a pequenos prazos servem muitas vezes
de empeiorar a condição do negocillllte, servem de augmentar os
seus apuros, porque a publicidade dos emprestimos bancarios é
sempre maior, e por isso acarreta males especiaes, e ao nego
c.iante em taes circumstancias se torna mais vantajoso os empres
timos dos capitalistas particulares, não obstante er o premio
mais elevado.

Nenhuma necessidade ha de multiplicação de banco , antes
seria conyeniente que todos se refundissem em um só banco,
embora para os accionistas se conservem os direibos e privilegios
adquiridos por uma menos bem pensada prodigalidade de favo
res, que melhor serião aproveitados se convertessem em directo
.ou consociado favor do Estado. 'Um banco solidamente constitui
do poderá ramificar suas caixas e suas agencias por todas as co
marcas do lmperio ; os magistrados de primeira instancia, isto é,
juizes municipaes, de direito, promotores publicas poderáõ ser
vir de agentes auxiliares do banco; quando fôrem idoneos por
su~ moralidade, o banco lhes poderá addicionar gratificações que
com vantagem do banco e da estatística das fortunas locaes con
correráõ para melhorar a ondição destes servidores do EstRelo,
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e aLé serviráõ para Lorna-Ios mais e Ludiosos e inLelligentes rela
tivamenLe aos interesses materiaes e financeiros do paiz.

Porém, para o estabelecimento de um banco nas proporções
desejaveis, nunca se deve conceder aos accionistas primarios os
privilegios ou monopolios dos direitos adquiridos; a venda das
acções bancarias devem estar continuamente em aberto para
ir-se attrahindo novos accionistas} e não passarem as acções ou
apolices do banco por essa agiota~em que é empre nociva, e
muilas vezes contraria aos intere t"s do sociedade, da morali
dade publica e privada, A falta deste recurso de terem o
bancos sempre em aberLo a venda de ~uas apoUce, "o que
t~m em parLe concorrido para experimentarem crises e serem
forçados a recorrer a emprestimos.

As apolice' do banco devem ser ue '1 :000$, haver meias
:lpolices, decimas e mesmo vigesimas para serem vendidas ás
pe soas que não são abastadas; as entradas devem ser integral
mente feitas, isto é} Henela ser á vista e não a prazos fraccionaes;
assim a par elo elemen to da proclig alidade estará o correctivo
da mesma, porque o povo será instigado a fazer suas economias
para se tornar accionista e c'omparteeipante elos dividendos
balicarios. Fallei em prodigalidade, porque o augmento do
numerario acarreta augmento de commercio, este tem a ten
dencia ruinosa de augmentar a importação em excesso, e ampliar
o consumo de objectos ele luxo como a experiencia o rlemonstrou
em :Brança elurante a apparente prosperidade do banco Law.
As caixa filiaes, as agencias nas comarcas e municipio' equi
valeráõ a outros tantos bancos de importancia relativa. As
provincia poderáõ uspender ccrto melhoramentos, e deixa-los
ao privativo cuidado dos eidadão para a sim reali ar economia
qu. no futuro lhes garantão renclimento mais amplos para eus
mel boramentos. . .

A multiplicidade de bancos não deL'\.a de ser um mal porque
difficnltará ao governo a tutela e inspecção fiscal, para evittar
os abusos nas emissões e mesmo cm algumas operações; além
(kso a djfferença do -padrões do papel circulante produzirá na
populaçãO certa duvida e incerteza que muito concorrerá para
(lar na cimento e desenvolvin1enlo ao espirito de agiotagem,
o qual abalando a fé publica, concorrerá para diminuir oS.bene
fie.ios inberentes ou re ullantes da emissão, e disto provirá serias
embar3ços para os bancos e para a população' quando o pani o
acomette a l~ma populaçãO rela ti, amente ao meio circulante, eBa
procma descartar-se de tal moeda, recebendo em trôco objectos
por exagerados preços e outros objectos que não ão precisos,
ou que deixarião de ser comprados se o possuidor da moeda
flepo itflS e fé na integridade d seu valor. Portanto não ba
nece idade de multiplicar-se 0::- b:Jneo", por Jue um .:ó banco
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com avn1tados fundos poderá ter e tabelecimen o com separação
paTa applkar seus eapHaes a ramos especiacs na. praças de
importancia; esta divisão de caixas filiaes e mais agencias
preencheráõ melhor os fins que a instituição de muitos banco ,
porque tuJo estarú debaixo de uma administração !4eral c ccn
tt'alisada, que se harmoni. ará com as nossas instituiçõe politi
(as, isto é, com a nossa fórma ele governo; lhe servirá de elar
reforço e de estreitar a união das provincia com:1 capital do
Imperio; porém o @stabc...:>cill1ento de banco nas provincias
pMe dw expansâo ás perturbações politicas e germinar tenden
cias separatistas; para não se orrender aos direitos adquiridOR, e
as a, piraçõcs já existentes ou que pódem sobrevir relativamente
a estabelecimentos de bancos Jocaes, o que f; rleverá fazer é
('ODceder a existencia como ramos do banco geral, do qual
receberáõ o papel de emissão na (Iuantidade que lhes fôr por
lei concedido; os accionistas desses estahelecimentos locam"
além da direcção especial (a qual tanto ..ati faz o <1mor proprio,
que muilas vezes é o movel prinoipal de taes esLabelecimentos),
tambem só perceberáõ os (1jvidendos do respectivo estabeleci
mento.,. mas dos ditos dividendos se (levem gnardar para o
banco, isto é, para os melhoramentos do Estado uma porccll-

. tagcm.
. Dizem ::llguns que as operações bancarias não cri~lo capitae.s,
que o seus beneficios são mais apparente. do que reaes, porque
capitaes aggregados nos banLOs são desYiados da indn tr\a
a que esses capitaes espalhados daráõ animação; é yerdade que
o banco não gozando da faculdade da emissão, ou gozando-a
em ponto muito limitado vem a retirar da circulação capitae
mais activos que a actividade que o hancQ empresta a este.
capitaes; porém o que se deve ponderar é que o hanco aggrega
muitos capitaes que permanecerião ociosos na sociedade, aggr 
ga capitaes que serião desperdiçados por não poderem encon
trar empregos lucrativos; portanto a venda de fracções de
acções do banco concitará a população para economia. Ora, os
valores emitt.idos em papel pTeenche até certo ponto os me mo'
fins da moeda metalica, porque facililão as transacções, isto é, as
cpmpras e, endas e o pagamento de serviços, e por isso deR
pertão o trabalho, animão as industrias, acarretão grandes
melhoramentos ao paiz, e neste sentido SÃ o os 'bancos eminen
temente productores de c:Jpitae . porClue o capital se deriva e
aecumula por via do trabalho e da economia; tudo q\le conoorre
pal'a activar o trabalho, para torna-lo mais intelligente e mais
productivo se torna directa ou indirectamente produotor e me
lhorador dos apitaes, visto tornar menos cli:pendioso (l, m:Jis
perfeitos os productos, e por angmcnttlr a (l1l::lnti rlacle (1o.
lJ1c~mo •.
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Nas pl'ovincia~ ha grande falta de numeraria; portanto as
grandes emissãe do ban 0, não serão superiores aos reclamo
da no sas necessidades. essa remissüo sendo enviada e distri
buida por todos os municipios do Imperio, viráõ nelle animar
as transaçõe', e tirar da enercia e da ociosidade; porque a falta
de numerario para pagar as soldada, e para l'ealisar certos
melhoramentos é o que motiva a inercia. Ora, é sabido que os
preços não se alterão repentinamente, portanto quanqo o preço
do seniço se elevar em razão da alluvião do numeraria, já
estaráõ realisados muitos melhoramentos materiaes; a elevação
dos salarios e dos productos do paiz conc.ol'rerá para augmentar
muito a adqniri .. ão de emigrante', isto será um grande beneficio.

O papel bancaria será emitticlo na proporção da demanda;
porl.anta sua remissão ou pagamento, e tando solidamente ga
rantido, não so1Trerá d preciagão do seu valor, antes terá maior
"alor que as notas do lhesol1ro.

A causa prinoipal das quebras dos banclOs se deriva daobri
I)'aç,ão de trocar, i to é, de remir suas notas á vista por moeda
tnetalica ou do Estado: ora, se as notas do banco estiverem em
depreciação de valor, uma mesma quantidade de notas poderá
seI' levada ao troco muitas vezes no anno, mez e semana, orno
até em um só dia, porque oportador com reproduC(;âo emultipli
cação das entradas se reali ará um espantoso ganho em directo
prejuizo do banco; os lucros que o banco deveria perceber da
emi são não chegaráõ para fazer face aos prejuízos das eyolu
çães. Supponba- e que umbancotem1,OOO:OOO~conto5"defundo

capital e por extraordinario favor se concede 10,0000:0008 de
emissão, os quaes são emprestado em sua totalidade pelo banco
,1 6 p.or "ln, deyerá o lucro do banco ser de 600:0008 por anno,
o que redundará em um dividendo de 60 por 0/0 em relação ao fundo
no capital dos accionistas mas cm razão dE; ser o banco obri
gado a remir o seu papel fi yjsla, o espirito de rivalidade e de
agiotagem concertará o guerreamento aos iotere es do banco;
~uas Dotas lhe serão levada. , e como o fundo disponivel não seja
suffioiente o banco não podEH'ú satisfazer suas promes '3 , e ra
pillamente c rrel'á o c1escredito das notas, o depreciamcnto do
valor de1l3s progredirá, poderá attingiq' metade ou mesmo mais
do. desconto; porém suppondo que o de conto seja ]e 5 por O{o
ainda as im o banco offrerá enormes ])rejuizos porque os
'10;000:000,: de emissão poden\õ ser levados ao troco em um só
auno, dez, vin'te, e mesmo centenal'es de vezes: 0 banco para pro
curar melaes venderá SIlI! ota . pelo vaJor do mercado. a', iOl
() favor concedido por f<lHa de uma addição de férvor sr. tornaní
('111 pura p~lld~ do ), tO; mas tom 11 cautelJa refpriôa (la ClI'CU
l;l~'fJO jrfl:ll (1<12 IIntas por cinco :;7.no.' (' de serem remiria de en
liill J'01' di:lJlle l;' (1m mI cda melalif'a 11m qninto de yalor ,1(' c~da
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Dota, e de .não poder entrar a mesma nota no troco senão d'ahi
a um anno, estarú o banco completamente garantido de experi
mentar crises e de soífrer prejuizos nas operações do troco.

Eu dis,e que as notas e valles do banco deverião ter urna
grande tarja em branco, essa tarja, alem dos fins já mencionados
servirá para pôr-lhe signaes da época e das vezes que róI' levada
ao troco e assim na primeira vez se designará o mez do troco
pela numeração ou algarismo de 1 até '12: o anno se designará
com um risco. Ora, depois do primeiro troco se não fará a de
signa'ção do mez, e para o banco se tornará obrigatorio pagar
em e pecie metalica ou cm papel do thesouro o 5.° do valor cor
respondente a cada a'Dno; se depois da primeira entrada no
troco a nota só fór reconduzida depoi do espaç.o de cinco
annos, o banco realisará o troco em sua totalidade; assim se
combinará as obrigações do pagamento em razão do espaço
que intermediar do 1.° ao 2.° troco, concorrerá este meio para
flscalisação da legitimidade das notas.

Dir-se-ha que o papel bancario, a não haver a obrigação e
realidade do troco á vista, soffrerá depreciação, mas essa
depreciação se houver não prejudicará ao banco e nem mesmo
ao publico, porque quem receber o papel depreciado do banco
tem de fazer eus pagamentos de jLU'OS e ele principal no mesmo
papel, e por i so nada perdem em receber papel depreciado:
supponha-se que a depreciação do papel bancaria attinge a 20
por °/0 de decapitação e que um particular precisa de 800$ para
certo pagamento ou emprego, eUe prefirirá pedir emprestado ao
banco '1 :000$ a premio. de 6 ou mesmo a 8 do que ao
capitalista particular os 800s em moeda metalica, uma vez que
o premio deste seja de '12 ao anno, porque se ° emprestimo do
banco fór a premio de 6, realisará uma economia de 36, na to
talidade da quantia emprestada; e fór a premio de 8, a econo
mia será de 16$ na quantia Lota I : ora, se os emprestimos do
banco forem a longo prazo o beneficio para quem recebe o di
nheiro será e pantoso; principalmente por coloca-lo ao abrigo de
certas combinaç·ões ou macbinações de capricho da avareza do
capilalista panicular. .

Feita a legitimação da idoneidade, os' emprestimos do·banc6.se
devem tornar obrigatorio e não voluntarios; nos emprestimos
puramente particulares sempre entra uma mistura de favor, de
aíIeiç,ão e de amizade, o que muito contrista ao supplicante de
ta s favores onerosamente eomprados; na alma do capitalista
algumas vezes só róla o calculo dos seus interesses, da sua ava
reza; mas apezar disso sua arrogancia, sua hypocrisia, se não
dispensará das genufiexóes do ílgradecimento. Nos emprest.imos
particulares pócle éntrar a combinação de' ympathia ou antipa
Lhia da religiãO do culto, da religião politica, ela nacionalidade, de
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profissão e de estado: nos emprestimos dos estabelecimentos
publicas devem desapp~recer todas estas consideraçõef; e nisto
consiste uma das vantagens de taes' estabelecimentos. Porém os
bancos locaes se pódem tornar em machioismos de guerra po
litica pelas affeições ou antipatbias de seus directores, se pode
ráõ tornar em elementos de guerra contra as fortunas privadas
de muitos cidadãos, porisso eu prefiro a idéa de um banco uni
versal com ramificações de diversos estabelecimentos nas praças
importantes para facilitar e systematisar as operações especiaes,
e com as filiaes e agencias por todas as localidades do Imperio,
para que a distribuição do numeraria e a promoção dos me
lhoramentos se proporcione aproximadamente ao numero da
população; porque o braço é a verdadeira base dos melhora
mentos quando estes ão sabiamente introduzido e promovidos
segundo a natureza do sólo e do numero da população, não fa
lhará o calculo, isto é, mmca se deixará de conseguir o progres
sivo desenvolvimento da prosperidade encetada, a desvantagem
debaixo de certo ponto de v.ista, como por exemplo da distancia
do mar, se tornão em vantagem certos productos da agricultura
e da indrustria fabril, quanto mais se augmenta a distancia,
mais se augmentará a isenção dos males da concurrencia, não
precisaráõ da subvenção das medidas do ystema protector) que
muitas v~zes só servem de augmentar a concurrencia pelas facili
dades e incentivos de contrabando.

Para se pesar bem as consequencias da obrigação imposta ao
banco do troco integra,! de suas notas, se deverá attender que
um só capitalista possuidor de100:000s ou 200:000smonetarios
poderá colocar o banco em serios embaraços; porque elIe po
derá repetir todos os dias a operação do troco, isto por si ou
-por interpostas pessoas; qualquer pequeno agia que elie realise
nas operações do troco será sufliciente para no fim de um
anno capitalisar uma fortuna espantosa em prejuizo do banco:
o banco de Londres uma ou talvez mais vezes se soccorreu ao
expediente de monetizar prata miuda para retardar as operações
do troco e preencher-se o duplicado fim de diflicultar na praça
a compra de suas notas; mas, segundo minha memoria, obanco de
Londres goza da faculdade de amoedar metaes; porém no Brazil
as despezas e as mais fac,ilitações do amoedamento não estão em
paralello das de Londres: accresce que esse expediente de chi
cana dilatoria não deixará de acarretar descredito e rancores
contra O banco; porque nenhum devedor honesto se deverá de
proposito munir-se de cascalhos de moeda para pagar ao seus
credores.

Porém o recurso da continuidade da venda das accões banca
rias, servirá de evitar ao banoo os abusos da neCessidade, e
moeda metalica para occorrer á ~lla!'. preeis5es. Será muito
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comeniente que depois de fundado o banco, a contilJuação da
"enda de suas acções se verifique eIll moeda metali~a para se
conseguir dous fins:

1.o Evitar a fugida da moeda metalica.
g.o Manter o equilibrio na balança do commcrt>.io) cu'') J ~;!i

brio deve propriamente consi til' em que as O) orações do com
morcio se resumüo li troco reciproco ue producLOs.

Ora, o paiz que não é prodl1ctol' em grande es ala do metacs
preciosos. não póde fazer suas compras em metae., sem que lhe
venha a faltar a moeda necessaria para na circulação.

A "enda das acções em metaes fará com que a populaç'ores
trinja o desperdicio da moeda metalica, isto é, que não empregue
na compra de objectos desnecessarios: a continuidade da venda
das acções bancarias será o unico meio de conquistar e agigan
tar o estabelecimento de estrada de fepro e de outras via' de
conducção na proporção que os nossos desejos de prosperidade
e de estreitamento da união politica e territorial DOS impoem :
a continuação da venda das acções bancarias marchará sempre
ao par das nece sidade e dos nossos recursos, em a precisão
de repetidas medidas legislativas, para novos estabelecimentos
de credito; é muito de ponderar que os bancos quando· sâo di
rigidos com sabedoria e prudencia, elles evitão a fuga da moeda
metalica, podem no seu tanto ou quanto impôr freio ao desen
volvimento do luxo e a quaesquer outras operações ou tcnden
tias ruinosas que as paixões politicas sugerem em certas épocas;
a multiplicidade das acções do banco tamJ)em produzirá o effeito
de facilitar e simplificar as operações dos empre timos; porque
poderáõ ser depositadas como caução ao par da quantia eOI
prestada, pois os juros que vencem taes acções devem chegar
para garantir os juros do emprestimo.

Deixo de emiltir outras muitas considerações e detalhes espe
ciaes, porque falta-me a necessaria intelligencia e leitura para
penetrar no labyrintbo intrincado cm que tantas capa~idadcs e
enleião e se perdem na apreciação dos phenomenos e de suas
verdadeiras causaes; muitos sentem o mal e não sabem lhe ap
plicar o remedio: eu no meu anacoretismo, no arredo dos boli
cios sociaes) não consulto senão os ditames da minha razão pra
tica, que rumina as idéas historicas e os principios economicos
adquiridos no verdor dos annos; portanto ao publico imploro
benevola indulgenc.ia. .

AI1Dl'l'AMEl\"TO.

Ao banco, ás suas caixas filiaes e agencias) deve ser obriga to
rio receber em deposito os dinheiros do cofres do Estado da.
provincias e dos municipios, mediante o juro d .j, por 01. an
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~nno; bem as 'im lo' estabelecimentos <le caridad , uito" 110
lOstruccão c uas irm:mtlade:i religiosa'. e gaL'antir-so aos particu_
lares e companhi:.l igual deposito mediante o premio do :1 por "/
ao anno. o

(Jausss da escassez dos geJicros ali..
Illcnticios ou. da alta elD seu.s lU-Cços.

Assignalar o Llepreciamento da moeda como (',a usa <.la nHa
no preço dos generos alimcntici'os, avaliar o depl'eciamento da
moetla pelo grande augmento LIos metaes precid os, é cousa
que s6 serve para explicar a alta ele todos os protll1ctos, n alta
de todos os serviços, emfim de tudo quanto é pagavel com
dinheiro; na verdade o ouro não representa boje talvez a cen
tesima parte do valor que teve nos tempos antiquíssimos. O povo
romano julgou difficil, impossivel ou muito pesado o sacrificio
ele dar em ouro o peso equivalente da espada de llrêno, e soltou
um gemido de afllição e desespero quando lhe foi proposta a
exigencia desta nova addição. Um senador romano mandou
refunclir um annel na praça, para tornar patente a origem da
acqui 'ição do metal' hoje qualquer mediocre capitalista pócle
pesar o ouro aos quintaes.

Pela razão uo depreciamento da moeda se tem em todas as
na ões elevado os -vencimentos daqueUes que, por qualquer
titulo, recebem dinheiro dos cofres publicos; portanto, como
disse, o depreciamento da moeda só serve para explicar a alta
de tudo quanto é pagavel em dinheiro; tambem se não deverú
explicar a care tia dos generos alimenLicios, nas povoa ões do
litoral e do centro do Imporio, pela falta de boas vias de con
ducção, porque em 18'18 as -vias de conducção estavão em peior
estado, e ~e deve assignalar o começo do encarecimento dos
genoros alimenticios a datar desse anno por di~nte; pelo menos
na provincia de Minas isto assim aconteceu. Ora, o encareci
mento de taes generos é devido á accumulação de muitas causas,
as principaes são as seguintes: 1', o augmento da exportaç.ão;
~" ·crescimento da população consumidora, em desproporção
com a população productora; 3", o esteriJisamento relativo das
torras e dos campos de criar. Esta é de todas as causas a mais
importante do de:florescimento da agricultura, e não provém elle
propriamente da falta de braços .

.\ erra está na produc~ão em iglla1 condirão o parallelo da
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especie humana e dos mais animaes que, depois de um certo
numero de partos ou de attingir a certa idade, se tornão impro
lifiouos, embora continue o funccionalismo mecanico do coito
a não soffrer differença sensivel, ou por outros termos, está na
mesma proporção daquelJes que, mantendo desde a mocidade até
certos :mnos da velhice um vigor, uma rob11Stez, que não mo ·tra
fjuasi di1Jerença, mas quando principia a decadencia é ella rapida
e Imlito sensiv,el, e torna o homem imprestavel para tudo que
depende de vigor physico ou de energia mo ral: os nos..Os ter
renos agricolas derão a prova de serem sujeitos mais ou menos
ás mesmas leis mecanic3s que regem os animaes, depois ue
certo numero de partos demudárão-se dos arvoredos fortes e se
cobrirào gradualmente de arvoredos fracos até chegar a prouuzil'
só capim e praga, e esta qualidade de vegetação nas queimas não
dá calor necessario á terra para chamar á sua superflcie os sáes
centralisados, e nem a elles junta em sufficiente quantidade os
sáes embébidos da athmosphera; o calor da queima não é em
gráo conveniente para matar a sementeira, vermes entranl1adôs
na superficie da terra, nem ao menos é su1Iiciente para matar
ou entorpecer as raizes da mesma praga, antes lhe dá maior
vigor e animação; esta é a razão physica do deDorescimcnto
geral da nossa :lgricultura.

Passo a historiar o pas ado e o presente para se conhecer bem
todas ou quasi todas as causas do deflorescimento da agricultura
e da criação, e a indicar algumas providencias que sirvão de
remedio cOJltra o mal progressi,o.

Os que agriculturavão em terrenos virgens ou descansados
podião plantar de dous a quatro alqueires por cada praça, por
que pouca ou nenhuma capina era mister; a derrubada se orçava
de vinte a trinta serviços; a produção no terrenos bons subia
de dez a trinta carros de milho por alqueire; nos terrenos
inferiores era de seis a doze; o feijão rendia de trinta a cento e
cincoenta alqueires por um de planta; a mamona, o algodão, a
abobora produzião espantosamente: o trigo, o centeio e a cevada
só produzem bem nos lugares em que se derrubão mattos vir
gens ou grossos, e todos os mais productos agricolas compar
till1ão os beneficios da fecundidade do terreno; as margens dos
corregos ainda 'Senão tinhão desbroado, da vão bons tapumes;
nos lugares em que era preciso fazer cerca encontrava o lavrador
boa madeira ou fachina para o cercamenLo chamado batllille, e
assim proseguia nas operações da agricultura com desassombro
de fadiga, porque lhe sobrava o tempo para empregar os braços
em outros misteres differentes, ou que directa ou indirectamente
uLilisavão á prosperidade da agricultura, e assim construião
grande muros de pedras para divisão ou apartadouros no~ sen
terrenos; a lenha para o consumo, a madeira para con trncçDo
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dos edificios se achava a pequena distancia, e por isso se pou
pava muito as despezas e o trabalho; hoje a mór parte dOli
nossos agricultores e das nossas povoações labutão com as
cli1Iiculdades e despezas afim de obter lenha para o consumo e
madeira para edificação; os terrenos devastados já não dão
bons ataques -para as criações; as graudes fazeItdas, pela lei da
divisão e da allodiação, se retalhárão em pequenos pedaços; os
pequenos agricultores vizinhos se guerreão uns aos outro ~om

encarniçamento e atrocidade; as terras que cahirão em com
munhão, isto é, que não estão divididas entre os socios sup
portão o .mais feroz vandalismo dos proprietarios e dos arren
dataria . este conjuncto de circumstancias é que fórma o deflo
rescimento da nossa agricultura, é o que concorre para.o aba
timento, para o quasi completo desanimo dos lavradores 19obl'es.
Nos terrenos cansados a producção do milho nos annos favo
ravei regula de seis a dez carros: a mamona, a abobara, o algo
dão quasi nada dão, e todos c.~ mais productos agricolas com
parbilhão a mesma sorte. O mi ll1°, quando é colhido em terreno
bom ou descansado, além ne avultar em numero de carros cada
carro produz em bagos mais de um terço de alqueires, e no redu
zir a effeitos produz meno farelo: deste conjuncto resulta que o
agricultor que planta em terreno desfavorecido em condições sofIre
a desvantagem, pelo meno , de mai dous ou tres tantos na ca
lheta. Accresce que o agricultor qlJe planta em terreno cansado,
em regra, só pôde plantar á razão de alqueire por praça, por
tanto, comparativamente ao agricultor que planta em terrenos
descansados, ellé'supporta grande diminw.ão na plantação, na
colheita ena apuração dos productos: o conjuncto destas difIeren
ças faz com que a prosperidade comparativa entre dous agricul
tores, que tem o Dlesmo numero de braços, possa exceder a mais
de dez tantos, pois é sabido que o agricultor não deve yender
enão a sobra de seu consumo; portanto, supponlJa-se que dous

agricultores têm cada um dez praças de serviço @e roça e igual
numero de pessoas caseira , o consumo elas duas fàmilias deve
ser igual, porém o agricultor que planta em um terreno deva 
tado labuta com grandes difficuldades e despezas para oblpl'
lenha e madeira de construcção para os ataques das cria.ões,
planta menos dous terços, o prodllcto da colheita relativamente
a cada alqueire supporta diminuição proporcional de outros dou'
terços, e assim, tiradas as despezas elo consumo, um terá muito
que vender e outro, em regra, tem necessidade de comprar para
as despezas da familia; um poderá dar grandes rações a suas
criarões, aos animaes do costeio, e e tes snpportaráõ melhor o
trabalbo; é por isso quo o deflol'cscimento da agricultura influio
muito directamente no denore cimento da criacões. j criarão
dc porco encontrava re 'UI'SOS alimentare e de 2aluIJritlade iJO'
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fructos silvestres: nos lugares devastados se torna preciso Jazer
major dispendio dos procluclos agricolas em beneficio de toda a
qualidade de criações· portanto o melhoramento das vias de con
ducçâo só acarretará beneficiamento bomceopathico á agricultura,
sua influencia quando muito será sensivel a vinte leguas de ex
tensão nos laterae~ das estradas, e di to segue-se que a agricul
tura no Brazil precisa de medi las e de coadjuvação mais directa.

Os nossos agricultores não estão reduzidos á miseria e criva
(los de dividas por não acharem extracção vantajosa a seus pro
ductQ', mas sim pela razão de que a agricultura hoje pouco
produz, e suas operações se tornárão muito mais laboriosas e
dispendiosas, porque as plantar,ões supportão mais estragos,
comparativamente do que supportavão, por isso, em regra, pouco
são os fazendeiros, que têm sobras a vender; para alguns potlerem
vender generos são forçados a resumir 0 consumo das f rpilias
em mais da metade: a população pobre, que achava terras de
graça para plantar, hoje as não encontra com a mesma facilidade,
porque o arrendamento se tem elevado a 20$ e mais por cada
alqueire de planta, isto 'é, por 75 braças em quadratura.

Para ampliação do quadro comparativo se deve ponderar mais
([Ue o depreciamento relativo da moeda fazendo elevar o preço
de todos os generos, motivou a que se não pudesse continuar
nos trabalhos de mineração na escala gigantesca e universal que
estava adoptada em algumas provincias do Imperio; a quasi to
talidade elos braços empregados nesta especie de industria voltá
rão-se para a agricultura, a deva taç,ão das mattas foi por i so
rapida, a população recebeu em seu crescimento uma grande
compensação numerica, porque o trabalho da mineração é mor
tifero directa e indirectamente: indirectamente, porque, em regra,
aquil10 que se compra e consome com maior pal'cimonia do que
aquillo que se produz; cmfim (1S necessidades da barriga têm
immedjata infhleDcia na prolificação, na conservação da vida, ou
na mortalidade; os trabalhadores avulsos da mineração, como
todos os aventureiros, e1'50 mais propensos ao celibato: os tra
balhos da agricultura jmpoem o casamento qua i como uma ne
ce, sidat.le indeclinavel, e por isso, na provincia de "Minas, o aban
dono das. Ja\Tas foi seguido de 11111 rapido e espantoso ·re ci
mento de popular·50, apezar (rC se dimil1LlIl' muito c muito a acql1i
sição rle braç.os a im de Portuguczc" como de Africanos ou ele
qoaesC]uer outras nacionalidade : pas 'on desde logo a pr "incia
de Minas a mini traI' granrles contingentes de cmigl'a~ãO para
totla as provincias circllmferenles. M'as, por e terem yolYHlo,
como tlisse, os braços da mioeração para a lavoura, e por se ler
:mgmentado a população esrantos3ffiGntc, segnjo-se om rnpic1Gz
n deva lamento (la m~Ll:J': e o aniquilamento de oulro muilos
reGUl' 'U' llalllraes (lll {'.'Daulos;~l11l'JlI' J'üo prouuzitlu sem o
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trabalho do homem, e cuja colheita não era laboriosa, como a dos
palmitos, fructas, caça de penna e de pello, e de peixe, cujos
l1roduc10s alimenLicios erão em grande escala e favorecião muito
ao agricultor, porisso que lhe poupavão o dispenclio dos produc
·tos da la,oura.

Ponderei no principio deste artigo que a terra depois de certo
numero de plantações se mostrou, como que repentinamente,
cansada com a repetição dos partos, e se tornou relativamente
improlifica desta comparação metaphorica: e~p]jquei algumas das
causas por que deixárão de rebrotar as madeiras fortes, e se
forão gradualmente substituindo por outras mais fracas até os
terrenos chegarem-se a cobrir só de capim e de pragas, e assim
devia naturalmente acontecer, porque a repetição das queimas e
do cavamento pouco a pouco foi matando as raizes; o terreno se
tornou esteril porque a primeira camada da sua superficie, que
estava adubada com a Colhagem que sobre eUe tinha cahido a
milheiros ou mllhões de annos, foi levada pelas enxurradas, sof
freu o tl?rreno com isso sensivel mudança na sua fertilidade. O
mesmo aconteceu com os campos: as repetidas queimas concor
rêrão para que as aguas das chuvas leva sem a côdea mais ubere
do terreno; calcado o terreno pelas patas das criações e tornou
menos proficuo á vegetação, e se tornando o chão desas ombrea
do, a praga do cupioi se multipUcou e veio a dar grande incre
mento á esterilisação uos campos.

() descortinamento uos campos, o devastamento das maLtas
influía grandemente na multiplicação dos formigueil'os.: portanto
já se vê que o deflorescimento ela agricultura L1everia influir di
rectamente no deflorescimento das criações, e acarretar por isso
alta no preço elas carnes.

Para o deflorescimento da agricultura tambem concorreu gran
demente a mudança nos habitos do trabalbo e da parcimonia: os
nossos antecessores porisso que erão bem retri1u idos em sua
co1Jwitas e fa vOJ'ecidos com todos os recUl"OS, se mostravão mais
diligentes e corajosos no trabalho; ora, lJOje a colheita não com
pensa a muitos lavradores os sacrificios que fazem, e poris o a
população pobre como que se vai mostrando desanimada e con
centrando- e nas villas e arraiaes, o que é um gral1ele mal para
a operações da agricultura; o luxo se expandia dos ricos para
o pobre, as casas ele negocio se mnltiplicárão em grande des
prolorção eom as nece~sielades do raiz e i to 3.carretou l1ln
grande roubo de braç.os á agricultura; é pelo conjunto das
Causas relatadas que a producção dos generos alimentícios não
e tá ao par das necessidades elo consumo do paiz, e que tem in
fluirlo muito na elevação de seus preços.

l'ías província ue . Paulo, Hio de Janeiro e oulJ'as muitas
do Imperio, a proüncrflo do café, do a sucar e a colheita de
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outros produclo' à \ exportação motivárão a escassez dos gc
neros alimentlcios e alta de seus preços; a alta dos generos
aliménticios e a íntroducção do luxo no poviléo concorreu para
sua desmoralisação; os agricultores sof:frem em consequencia
disso avultadas rapinas; portanto em vista las circumstancias
mencionadas, para que a agricultura venha a florescer, para que
venha a produzir generos alimenticios ao par das nossas neces
sidades, é indispensavel uma mudança radical em suas opera
ções, o emprego e complexo de muitas medidas, policiaes, finan
ceiras e adminislra tivas.

'ou indicar as que me parecem mais proficuas e adoptaveis.
1.a Policiamento energico, para que os vadios e jogadores

ebrios e turbulentos se empreguem no trabalho; e para isto se
conseguir se deve dar espanção e força aos engajamentos volun
tarios e forçados; mas todas as tentativas relativamente ao policia
mento serão infructiferas, emquanto se não der aos subdelegados
e delegados de poli j;l ordenado e emolumentos que lhes compen
sem os trabalhos e compromOLtimentos: entendo ser suiTiciente
para os subdelegados, em algumas províncias do Imperio, o or
denado de 4008 a 600$.

2. a Introduzir-se no Brazil a instituição dos morgadios; li
mitar-se esta á terça dos instituidores; isto nos acarretarú capi
taes do estrangeiro, como expliquei em um artigo; todos os
noosos predios ruraes pela lei de successões e pela liberdade dos
herdeiros venderem suas partes a estranhos, e de os dividir em
muitas fracções, estão votados a um aniquilamento inl'allivel
mais ou menos proximo.

3: Fazer cessar a communhão dos terrenos entre os socios
que tiverem vivenda e economia em separado, obrigando-os a
dividirem e demarcarem seus lotes, afim de se evitar as turbu
lencias e vandalismo, que tanto concorrem para a de moralisaçl1o
dos costumes e deflorescimento da agricultura; mas para se at
tender a essa neces 'idade do bem pnblico e privado é necessa
rio nomear-se juiz especial, escrivão especial, que per ebão
emolumentos ,moderado::;) e todos os mais agente da divisão
tambem perceberem emolumentos moderados, ou os que forem
convencionados com as partes; aos juizes e escrivães se poderá
addicionar algum ordenado. Os juizes lTIunicipaes e de or]1hãOS
estão sobrecarregados de trabalhos; a accumulação destas doas
jurisdicções foi um gr:mde mal para o expediente das caUSllS e
para os proprios lavradores.

4. a Nos terrenos nacionaes fazer-se reserva pelo menos de
150 braças de ambo o lados das margens dos rios navegaveis,
e de metade desta quantia no corregos de alguma importancia
para se 'manter frueLo para os peixes, madeira de comLrllcrão,
evitar-se o desbroarnenlo das lJanqnctas, e diminuir-s nos rios
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o~ ballCO~ {e :lrêa e a obstrucção com as madeiras ({Ue as en-
chentes carregão das roçadas. ,

5." Na concessão de terrenos de certo em certo espaço, que
não deve exceder a duas legoas, conservar-se mattas de reserva
sufilcientes para as necessidades de um futuro remotissimo: no
estabelecimento de colonias e de povoações fazerem-se reservas
para logradouro publico.

6. a Estabelecer-se nas vjJlas e arraiaes de alguma importan
cia, á custa do governo, moinhos eoutras machinas de construc
ção vantajosa, que pOS5:l, mediante uma maquia moderada
abastecer ao povo em snas necessidades; pois em razão dos
moinhos de que se usa actualmente no geral do Brazil, o povo
das villas, arraiaes e aldê:is supporta um verdadeiro /JagElllo;
para trocar uma quarta de milho por fubá, em que sofire a de
capitação de mais de um terço do rendimento, necessitão dar
viagens infructiferas, e as veze irem á grande distancia, ealguns
dias por tal causa os pobres perdem o jornal diario, e suas fá
miJias quando almoção já excede de meio dia; a falta de moi
nhos concorre para o atrazo universal da classe pobre e de
algumas familias relativamente arranjadas; a falta de engenhos
de serra e de boas olarias concorre para o mesquinhamento das
edificações e de ampliar-se o rendoso cultivo das abelhas.7" Do tar-se as cama ras com os fundos necessarios para que
nas vil/as, arraiaes e alllêas conservem numero sufficiente de
folies para extirpação uas formigas, desse /JageJlo dos quintaes
que devião servir de vantajoso recurso alimentario da popula
ção: emquanto não houver taes instrumentos á disposição do
povo, as multas para a ex.tirpação dos formigueiros serão sempre
iniquas e improficuas. .

8." Affixar um prazo dentl'O do qual se cerquem os quintaes
com muros e se elimine o uso das cercas de madeiras, de es
teiras e ouLro que taes, ob pena de cada casa pagar uma taxa
annual em beneficlo dos melhoramentos materiaes lia respectiva
localidade; este meio directa e indirectamente díspert:rrá a ener
gia do povo em na propria utilidade, porque a certeza da co
lheita pl'odnz esmero no cultivamcnto.

9.· Esclarecer a intelligencia dos no sos lavradores, distri
buindo por eUes livros concebidos em estylo claro, nos quae se
corttenhão mappas para construcção do predios por umsystema
em que a policia economica dos mesmos seja facil, segura e van
tajosa, e notar-se as ditIerenças que Sé deve dar ná Gonstrncção
dos predios dos ricos e dos pobres; fazer-se-Ihes comprehender
as grande vantagens que tem a deduzir do cultivo do pomares,
das hervas, do plantio do inhame, da mandioca, da batata e da
bananeira; e de que para a cultura de todas as raize e de ou
tJ'~S muita~ 11al1la.' 'onvvm ac101Jtar o emprego elos al'arlo" c 'Ó



ficar o systema anLiquario limitado ao milho, mamona e algodão,
de cujos generos páde haver limitação, mediante o li o de outras
plantações; e a sim as terras se tornaráã a abastecer de mattas,
porque a agricultara accopará menos extensão e um só terreno
póde er occupado permanentemente por plantações differentes,
que ant:ljosamente se subsLituiráõ umas ás outras.

'10." Devemos-nos lembrar que, pelo concurso de muitas
cirCllm t:mcias, em parte pelo abandono da impllcidade eparcimo
nia dos nossos maiores, acbão-sehoje os :Jgricultores onerados ele
divielas] que vencem enormes juros; portanto o governo lhes de
verá mand:Jl' distribuir os instrumentos necessarios para se ope
rar I a mudança n(i) systema ela agricultura, concedendo-lbes
granele prazo, para ir amortizando o capital: i to não é um
grande peso, porque as rendas publicas principiaráõ logo a per
ceber a retribuição; aI população crescerá, e e tornará mais
activa e laboriosa. Emprestimo com hypotheca aos agricult.ores
ate á metade do valor de seus bens sob hypotheca de sua tota
lidade com endosso subsidiaria de duas ou mais firmas, mediante
a concessão de prazo decenario para a amortização annual de'
principal e juros; para se levar a etIeito se estabelecerá um
banco nacional, com filiae em todas as províncias e com agen
cias nos municipios, e por modo que a distribuição dos favores
seja compartilbada por toda a população do Imperio, e a equi-.
dade se incline em favor das provincias mais pobres e mais
agriculturaveis: o banco terá a faculd:Jde de emissão de seis par
tes de seu fundo, com terços dos juros da emissão em beneficio
do governo, para amortização do empre timo dos capitae com
que funelar o banco, e para subvencionar o mesmo banco com
novos fundos metalicos.

H.· Como seja diffici! estender a acção tutelar elo go
verno a toelo o Imperio, para operar uma murança radical na
agricultura rutineira, para tornar os I' vradores "Wais intelligen
tes e laboriosos, convém que o governo procedendo o sorteio dos
mtmicipios, sobre aquel1es que fórem favorecidos pela sorte,
concentre toda a distribuição dos favores durante certo numero
de annos; logo esses mtmicipios se tornaráõ os normaes, que
serviráõ de apartar da rutina os agricultores dos municipios vi
zinhos, e para elies serão levados em refluxo os capitaes da in
telli~encia e ela energia.

-1 <2." Os juros elos emprestimos aos agricultores e aos em
presarias de industria fabril, não deveráõ exceder de 4 por %

ao anno, 'Pois o banco, fundado com a faculdade de emissão de
ei tantos de seu fundo dará um dividendo ao governo e ao

accioni t:JS particulares de 2.1 por % sujeit.o ás despezes do cos
leio, da paralisação relativa e do meio circulante em seus cofres;
orçanc1o-~e a tolaJitl:lcle do, a clifTcrenças em um terço ou na
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metatle, baverá um dividendo liquido de '12 a '10 pOI' 0/ , i to a
admittil'-se que o funllo com que fül' montado o ban"co fique
em permanenLe 1'e erva para sustentar o credito da.' notas lio
ba-n~o, que f{,rem emittidas: sendo bem sabido que as notas que
se queimi.iO e extravião cm mão dos particulares por divel'sos
accidentes nngmentão muito o dividendo.

13." I Tas memori:l' distribuidas aos agricultorc' se lhes
deve fazer comprehendel' que a mú e acanhada edificação dos
predios, a qualidade das machinas, e collocação das mesma' e
que os cercado ele pateos, Cllrrae , chiqueiro', horta5, p:l'tos,
tudo tem uma muito Llirecta inlIucncia economica na fi calisarão
e melhor apro'."eitamento dos 'elYiro.::, na moralisação e salul)ri
dade das familia , na perfeição do' productos, na sua conserva
ção, emfim na prosperidade geral de todas as cl'iaçõe e de tudo
qllanto interessa ao agricultor; e é para este quadl'o que os; agl'i
cultores não voltão Sllas vistas com a attenção devida, porisso
se desperdiç.a muito trabalho: a fiscalisação se torna diflcil para
evitar a immoralidade e ti rapina; se faz necessario a taes males
dobrar a severidade e actividade do chefe, como unico elemento
de ordem, porque a intelligencia acanhada nos nossos aQTicul
tores faz com que elies fundem seus estabelecimento J como qu.e
ao acaso, em preceder um plano cimetrico; as machina e ou
tros editicios quasi sempre são collocado:) a distancias in onve
nient~s e sem a menor coherencia. Em minhas viagens não eu
contrei uma só fazenda que satisfizes e no plano ela edificação
todas as condições de verdadeira economi:J.: a que me pareceu
melhor foi a d.o Sr. barão do Pouso Afto, porém esta mesma
não me pareceu completamente 'atisfatoria, no tocante a es te
ponto. Ora, o agricultor deve ter um grande cercado para horta,
para pomar, para revesar certas plantações, e no estabeleci
mento dos cercados deve aLLender principalmente a seguinte con-
ideraç-ão, e é que, para cercar-se um espaço em quadratura

de que o diametro tenha 75 braças levará o fecho total 300 bra
ças, ambito proporcional a um alqueire de p!anta; se o diamctro
porém fôr dobrado, isto ó, de '150 braça, o .fecho total avultará
em GOO braças e fechará cm um ambito correspondente a quatro
alqueires de planta, e assim se marcharú sempre pela quadru
plicação; 900 braças de cercado fechará um ambito correspon
dente a \) alqueires de planta, portanto se deve eliminar o ~ys

tema de cercadinhos.
14. a Os agricultores soflrem rapinas de seus escravos e

famulos, porque nas villas e al'raiaes alguns negociantes usão
de seducções directas para tal fim, e qua i em todos os lugares
a opinião publica apeZill' de indicar o negociantes que usão de
tão vergonho os meios ele comprar objectos 1'urtado, de falsili
cal' peso', medi]a c gencro', ue rem tl'ampolineiros Clll sua'
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contas, de lesarem o povo com a usura dos preço , a autori
dade policial contra el1es não emprega as medidas decreta
das pela lei, e isto se converte em prejllizo dos neaociantes
bonestos: a respeito de preços alguma providencia legislativa se
deve dar em que se taxe o maximo dos lucros e não se abuse
da boa fé elaquclles que comprão sem ajuste, nem da simplici
dade dos que ignorão o verdadeiro preço dos generoso

'15." Contra os negociantes que falsificão pesos, medidas
generos e usão de outras trampolinas, se deve determinar por
lei, que nas pequenas vilJas, arraiae e alMas todo os anDOS as
autoritlades policiaes estabeleção devassa ,nas quaes devem os
negociantes do lugar depôr como testemunhas e que se preencha
certo numero de testemLL'lhas com outras pessoas, que não sejão
da classe commercial; colhida aprova exuberante da má fé'elo ne
gociante, seja para sempre elle inhibiclo de negociar, e i to •.
converterá em utilidade dos agricultores, da população e !los
negociantes honestos.

16." A queixa de falta tle braços importa em argnrnentaçi:io
falsa ou circulo vicioso, porque o augmeuto de braços importa
em augmento de consumidores; que ns estradas só pódem ani
mar a agricultura lateral, que o agricultor não se resente pro
priamente da falta de extracção, porém sim da falta de proeluc
ção. Não La monopolio quando ba verdatleira abundancia; que
as medidas contra os mono[)olisadores são difficies e quasi sempre
inexequiveis; portanto o que convém é melhorar o s:ystema de
agricultura e prestar coadjuvação directa aos agricultores.

17." Dar-se ampla liberdade á faculdade do ensino primario,
e não se preencher mai., as escolas publicas que Yag~rem, por
que em taes escolas os meninos, em regra, consomem dous ter
ços do tempo que gastão nas escolas particulares; isto redunda
em prejuízo da agricllltura, das artes, do commercio, e produz
o habito da ociosidade.

Prover-se todas as cidades, villas e arraiaes importantes de
escolas do ensino secundario, em cada uma das quaes um só
professor ensine simultaneamente a todo o terno de seus disci-·
pulos, latim, francez, rethorica e philosopbia, e consignar um
dia de cada semana para lições e exercicios de grammatica [)or
tugueza, ortograpbia, contabilidade, escripturação por mappas,
segundo os estylos admíttidos no commercio e no ac1ministr",~ivo;

destas escolas sahirâõ os bons mestres de ensino primario, ~ahi

ráõ pessoas babeis para os empl'egos publicos e com a intelli
gencia mais desenvolvida para as profissões e misteres da vida,
porém sempre se deverá dar preferencia aos professores que
souberem desenho, architectura e physica, para ensinarem dellas
os ramos mais concernentes com as operações da agricultura,
das artes e dos macbinismos, que lhes são mais necessarios.
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Ao curso juridico e deverá addicion:.u' um curso das bellas
artes e sciencias que fÔl'em mais convenientes com a agricultura,
como desenho, archithectura, phy ica e horticultura: as aulas
que se estabelecerem só funccionaráõ á tarde nas quartas e sab
bados, e nos dias feriados e em todo o tempo de feria genles:
os estudantes que se habilitarem com os exames deste curso ad
dicional obteráõ o gráo de doutor ~ teráõ preferencia aos empre
gos; se lhes contará dous :lllnos de antiguidade quando concorre
rem com os bachareis, que se formarem depois de estabelecido o
curso addicional; como advogados se lhes contará mais 10 por °/o,
nos emolumentos' como magistrados ou empregados publicas
perceberão 5 ou 10 por °/0' conforme o maior ou menor numero
de exames ou habTações das materias addicionaes.

Convém muito que os legistas tenhão conhecimentos historicos
e scientificos daquHIo que é concernente ás operações e neces i
dades da agricultura, porque como legisladores, administradores
publicas, ou magistrados poderáõ bem comprellender, aconse
lhar e promover os interesses desta industria, que é a principal
base do engrandecimento e prosperidade de todas as nações.

Não seria fóra de proposito que nos cur os medicas e de ma
thematica se addicionasse algumas cadeiras de ensino concer
nente ás materias mais interessantes á agricultura, e que nos
seminarios epi copaes tambem se désse algumas lições dos pro
legomenos mais uteis, nos quaes sempre entrasse o que tende
architectura dos edificios ruraes, desenho de machinismo, his
torico especial, porque assim haveria numero de fazendeiros il1
telligentes, e os que não fossem inteJligentes encontrarião bons
conselheiros, bons directores na ed111cação de seus predios, no
estabelecimento de ma hinas, etc.

18." A pequena agricultura, cm quanto continuar o systema ac
tuai de plantações e de terrenos aberto só servirá para aogmentar
a mi eria e aperreamento universal dos lavradores e criadores:
convém- por leis directas e indirectas ir-se constrangendo os pe
quenos agricultores a adoptarem só o cultivo de chacal'as, isto
é, dQ terrenos solidamenle ta'pados.

H)." Pelos agricultores, as im grandes como pequenos, se deve
di lribuir memoriaes em que se mostre as vantagen do empre
go do arado c de outro instrumentos para facililar a operaçõ s
<la agt'icultLlra e avantajar a producçãO, e ao mesmo tempo indi
car qLlaes os prodLlc[.os mais rendosos em relação ao consumo da
familia e das criações, devendo-se classificar os product.os por
ordem numerica, indicar-~e que os arvoredos sejão plantados em
arruamentos que po~ ão ser capinados por maclJina empuxada
por aninlae .

Obrigar por meio de multas;lo lavradore' de cerla impor
tancia a arar fluantidade de terreno proporcional aos braços de
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qu dispuzerem; a mudança coerciva em ponto pequeno operará
a mudança voluntaria do sysLema no grosso da agricultura: mas
~eve preceder a distribuição dos instrumentos e de colonos ades
trados com reembolso de juros moderados e de amortização
fraccionaI dos capitaes.

20." Dar-se expansão e força ao engajamentos de aprendizes
de omcios necessarios ou uteis aos lavradores.

2'1." Subvencionar-se os estabelecimentos de omcinas, de fa
bricas de fundição de ferro e ue ouLros metaes, sempre que se
prestar caução do reembolso do principal e juros.

22." lníluenciar a população para 3ugmentar a criação das
ovelhas' é c le o principal meio ele fazer baratear o preço das
cam 's.

23." Influ n iar aos Iaundores e chacareiros para o e tabele
cimento ue tanque com todas as delinealjões conccrnentes aos
meio' de augmentar a propagarã0 e de faólilar a pesca dos pei
xes e lUilriSCO .

24." FaciUlar e simplificar a administração da justiça, e punir
com multa>; e com outras pena. a prolela.ões e prevaricações
dos adyogados, solicil.adorc , e coJlectivamente de todos os agen
tes do fôro porque a administraç'lO da justiç.a inilue grandemente
na prosperidade de todas as indu"tria .

25." Facilitar a naturalisação a touos os estrangeiros; aos Por
tuguezes dcspensar- e a IcmporaUdatlcs prévias; serem as cartas
de naturalisação passadas nas proprias localidades por delegados
especiaes.

26." Agenciar-so nos lugares cenlr(lcs e em toclo o Imperio a
conscripção dos fazendeiros cJnais famílias que quizcrem aceitar
colonos jornaleiros ou parcerista , assignando-sc em favor de tes
ao meno uma quota minima de rcndimentos fixos, para prevc
J1Ír a má fé ou puerilidade de calculas e o consequente descre
dito do ]Jaiz e desgosto dos emigrantes.

FacilHar-se a rescisão dos engajamentos lIas colonos, sempre
que elles por si ou por interpostas pessoas satisfizerem os sacri
ncios dos avanros e assegurarem a salisfaçfio L10s reembolsos a
fazeJ"- e.

27. n Facilitar o governo por meio elo s us agentes e dí.ls com
panhias as levas elo colono para serem distribuido n inte
rior do Imperio e mesmo no litol'aes.

28." Convém muito que o nosso goremo e legisladores pon
derem que a agricultura destinatla ú exportaç~ o favorece menos
ao al1gmento da popularão e ao seu bcm-estar, que a agricui
tur:1 c mais inuustrias elestinada ao consumo elo raiz: portanto
a riqueza que aqneJla altrabe é mais apI arcnte do qu' real; a da
segunda aCí.ll'l'eta 1J1111lIlS IJcncficios e vantagens latentes e ooose
(lUellte.s ; portanto ~e deve ampliar O" 1'a\:ores ue umü c onerar
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com imposições a outra, par::! que bajão os m~os de serem pres
tados os favores e auxilias directos aos alimentadore~ da popu
lação do Imperio ; o quadro comparativo da população de Minas
e do Rio demonstrão a exactidão do principio enunciado; a pro
vincia do Rio, apezar dos grandes contingentes de emigração
européa, africana, :Jsiatica, americana e mesmo do Imperio, e
principalmente de Minas; apezar dos recursos do grande mer
cado da côrte, de ser favorecida pela posse de muitos portos,
emfim apezar da accmnulação de m11Hos favores geographicos,
industriae e capitalisticos, sua população no ere cimento não
está <lO par da decima parte do que tem obtido 'tinas, a consi
derar-se os poucos meios de que dispõe para o seu eOl'iqueci
mento; o crescLmento da exporlaç,ão serve mais para llniversali
sal' os males do luso qne para o cre~ imento da populaç::io e da
industria fabril.

O acere cimo dos OTIUS, impostos sohre os productos destina
dos á exportarão, sendo direcLamente conv rlidos em beneficio
da agric.ulLura uestinada á alimentação do raiz, nlo faráõ de
finhar a agricultura de exportação, porque os prodoctores desta
receberáõ compensaçõe em triplica ta, poderáõ mais desemba
raçadamente se occupar só do ramo especial, pois elles poderão
obter por pre~os moderados os arLigos de alimentação; os pro
ducto manufactmeir s do paiz, os 00 commercio, a soldada
de lJraços o1Trem diminuição no preço quando abaixar o preço
dos g neros alimenticios; commel'cio, emigração de operarios
fogem dos paizes famintos, e al]uelles que Dcão ou concorrem
el vão os prer.o para fazer face, i to é, conlrabalan~'o ás de
pezas, e corno a principal Lase da nossas neces idades eifl'a-se
no augmento da populaç::io, " indi 'pen avel attender- e lU
grande escala os melhoramento~ e abastecimento da pl'ol1ucÇão
alimenticia.
~9" Seria para desejar que do systema ociali3ta, excluidas

as suas utopias se adoptasse alguns principios verdadeiro' que
elle contém· quizera emiLtir a mesma opinião a l'espeito das re
gras que <levem obs rvar no tabelecim nto das nova povoa
ç·,ões e colonias em terras virgens para obviar os males do apeJ'
reamento dos agricultores entre i, o (lue neces;:;ariamenLe
re ulta da di' cminar,ão do prudios e das plantações a e mo em
que não ha oruem llarmonia, nem a menol' consulta elo' il1te
res es COmmi.LDS; os interes es inclividuae;:; se isoJüo, se contl'a-
rião e goerreão, motivando c1espezas enol'mi 'silllas, para se
diminuir os males dos accidentes de inva 'ões voluntarias ou ac
cintosas; estes males ccssarião 'e detalhassem terr nos priva
tÍ\'{)s para as plantaçõe , e dito para en '05la de 'riação d toda
a povoarão u colonia; nm ó [ cho geral abrang 'ria defende
ria as plantaçôe-, não seria ne~essario multiplicar- 'c os stabe-
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lecimentos de machinismos e de outras muitas acommodações,
porque muitas se poderião tornar communs com grandes vanta
gens dos consocios: os terrenos detalhados para as plantações
poderião cercar com tapumes duradouros, e o dispendio não
avultaria, porque para elles concorrerião todos os consocios; não
haveria necessidade de cercar os lotes dos terrenos no intelior,
mas sómente bastaria demarcar, isto é, assignalar as divisas;
a' plantações se estabelecerião umas juntas das outras em ali
nhamento ou distancias mais ou menos cerradas.

A isolação do trabalho} esse terrivel mal de lavoura cessaria,
porque seria ,substituido pelos motirões reciprocas, nos quaes o
trabalho' se.' avantaja por ser anima.elo pela alegria} emulação e
abundancia de comestivei:s; apezar de tal abundancia se verifica
ria uma grande economia por ser sabido que a paneHa preparada
para muitos economisa o tempo, trabalho e até o gasto dos
proprios generoso

:Os plantadores avizinhados velarião na defesa commum de
todas a plantações' a invasão dos animaes domesticos, silvés
1res e dos ladrões se tornaria rarissima.

A extirpação das formigas e dos cupins se operaria em eita
das; O' roteamento das terras por via de arado faria ce sal' a
deva tação dos mattos; os pomares se multiplicarião, porque a
matança dos mesmos resulLa da fraqueza dos cercados e da
praga das formigas.

Para as condncções dos productos agrícolas se estabelecerião
estradas em que podessem lidar vehiculos de quatro roelas; o
capim destinado ao consumo, das criaç.ões, a lenha e os mais ge
neros destinados ao consumo quotidiano das familias serião
conduzidos pelos carreiras com grande' poupança ele despezas,
até a propria praga da lavoura seria aproveitada rendosamente:
os animaes do costeio não soffrerião a matança das longas dis
tancias, pessimos caminhos e ruins vehiculos; os generos
(limenticios para os povoados virião ue perto e não de distan
cias longinquas; os habitantes dos povoados serião os· proprios
productores dos generos precisos para o seu consumo: uma ou
duas leguas ele terreno em quadra será sufficiente para minis
trar abundancia de viveres a uma grande povoação e ainda ficar
sobras para exportação; a disseminação d.as fazendas só se tor
naria lli.il para as criações; os erros ele nos. os antepassados, o
descuido ela geraçâo presente em adoptar flRte systema motivou e
tem de motivar os grandes males do estragamento das riquezas
naturaes, accunmladas pela mão dos seculos; motivou e ha de
continuar a produzir o estrag3mento da uberdade do solo; ha de
continu<lr a produzir o grande cansaço dos agricultores sem a
compensada retribuição ela proelacção ou da apuração liquida
Ll()~ 11f0c1uctos; porllue a' despeza:s de cond llCÇ,tiO, as despezas
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de edificação de preclio , de machinismos, emfim as c1espezas
do custeio predial e das criações absorverá quasi todos os lucros
do aQ"ricultor.

Pelo systema actual a prosper{dalle dos predio" c1:J pl:lllta.ões
e dos mesmos povoados é tudo provisorio, está votado a um
aniquilamento e desflorescimento certo e mais u menos ])1'0
ximo; este mal ou falta de systema affecta mais ou meno' a
todos os paize.. porque ·não home ordem no estabelecimento dos
predios rusticos e urbanos.

Dentro dos terrenos destinados para pjanhl~ões e não deve
consentir estabelecimentos de c:Jsas senão para abrig:Jr os traba
lhadores dos temporae.', para cozinhar e para recolher os pl'O
ductos que precisarem de preparo prévio afim de dimir.uir a
despezas da conullcção; porque a se con entir vivenda pl'Opria
mente ditas será impo sivel vedar-se a imasão das criarGes pro
prias e alheia ; motiv:Jrá o estabelecimento de muit<L divisões,
de muitas acommodações dispendiosas, que occupar:'lõirnprodl1c
tivamente grande porção de terrenos; emfim, os prcdios rl1raes
ou colonias devem ser convertidos em urbanos e vice-ver a ;
eslas vantagens, aliando-se, manteráõ a alegría, J'arilitarúõ os re
cursos e o policiamento: os terrenos de 1inado para pastagens,
para outros mysteres, devem ficar em communllão; as pastagen
devem ser grammisadas com quatro capins diITerentes, mas con
vém ponderar que emquanto não entrelaçarmos a agricultura
com os estabelecimentos de industria fabril, coHocado entre as
colonias e pai oados, não devemos contar com as correntes de
emigração que continuaráõ a afluir para a America Ingleza, pela
união que ahi encontrão das 1,res industrias agigantadas pelo
mulliplicadissimos ramos em uma pequena familia; não se dá
identidade de inclinações; o desgosto de nm só membro acarreta
o desgosto de toda a familia; o mais insignificante animal ou
yegetal não vive só de um alimento; emquanto só curarmos de
estradas e de introduzir braço., sem applicarmos meio. mais
directos, sem garantirmos variadis imos ramos de trabalho, os
nossos sacrillcios não serklõ distribuidos quanto desejamos.

Os terrenos que acinla faliei ser conveniente incorporar-se ús
colonias e ás povoações, assim novas como antigas, se deverá na
distribuicões taxar-se o maximo e o mínimo de cada lote, iden
tificar-se·com o pt'edio das familias a que por venda de distrjlJU i
Ção gl'utuita fór dado, isto por moelo que não po a ser alienado
senão em conjuncto com o respectivo predio; porém abstenho
me de mais detalhes, porque meu fim só é tocar nas idéas ca
pilaes e já o artigo se acha muito alongado, e não teudo eu
prestigio pessoal, minhas idéas não ex.citaráõ a attenç,ão e refle
xão que comporta a magnitude do objecto; a melapbysica ab'
tracta dos economistas ou os principias só applicaveis a outros
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paizcs merecerún 'ns honr:ls <'le serem trazidas á discussão e
}:lo~las em pratica (Ix-pcrjrncntal.

()Cl·canu~nto CinCOl·I~«n·8ção aos pO'Toa
tIos c eolonia§ (Ie terrenos lu·ivativos
)Ja.-a 1)lantn~ão de gcncl·os alimcn-. . ~

1:ICIO§.

En disse no artigo precedenle que para a prosperidade da
poyoaçôes, para o íloreamcnto da agricullura conviria incorpo
rar-se a cada povoação uma cerla área suillciente de terr no
privativo para as plantações, dentro do (IUal fos 'e ab oiu
tamente vedado pôr criaçãe. Mas no territorios occupa
oos, para i to se cons,egwl', será preciso preceder a desapro
priação ii custa do governo, cercamento e demarcaç,ão dos lotes
que devem ,er aquinhoados a cada um dos predios das respectivas
povoações.

Ora o eereamento do terreno correspondente a uma legua em
qlladro na provincia de Minas importará de seis a doze coutos de
l'éis; porque a Slla circumferencia serú de doze mil 'braças: a
brara ue valla em Minas coslwna-se a pagar de 500 a 04·0 réis, na
extensão de uma legua aproveita-se grandes espaço de tapu
mes naturaes, que são formauos por banquelas de corregos,
brejaes e serranias' porém, admittinclo-se que o cercamento
importe no maximo, isto é, em doze contos de réis, a desapro
priação elo terreno mais ao menos andará em outro tanlo. Ora,
a área correspondente a uma legua, se o terreno é grotoso attin
girá de mil e oito cento.s a dous mil alqueires; se o terreno fór
plano levarú pelo menos mil e seis centos alqueires de planta.;
se o povoado constar de trezentos predios caberá a cada predio
mais ou menos seis alqueires na divisão, na qual se deverá
attender que a cada proprietario caiba diver,as sortes de ter
reno para se observar a igualdade e ~ati 'fazer-se as nece si
dades das differentes plantaç,ões; porém o nosso proposito não
é descer aos detalhes da divisão, mas sómente mostrar a utili
dade e necessidade que ha de se adoptar este plano, e fJ .8 clle
muito inJluirá p:lra operar a mudança voluntaria na.s operações
da agricultura, para tirar o poYiléo do abatimento e da ocio i
dade, para restituirem-lhe o gosto do trabalbo e da moralidade
de que tanto carece.

Eu ui. e que a miseria dos nossos agricultores dim:lnava em
grande parI elas rac1ig'(\s do CCl'camclto d \ :llas vlanla<.!üe ; que



DO llP.AZIL E DA nmrANIDADE.
,

em parte provinha da destruição operada pel3s cl'iaçües pro
pria e dos vizinhos; que os interes es {les es não se harmoni-
avão, e que existião mais ou menos em permanente e tado de

guerra, o que dava lugar á toler:mcia de damnos r ciprocos de
rixas e de crimes: ora, a adopção do plano obreditofariacessal'
em grande parte este e tado p rnicioso; os trabalhadores que
plantassem dentro do terreno detalhado ficarüio ísemplo. do
trabalhos de cercamentos, das fadigas de vigilancia com a cria
ções proprjas e alheias, a poupança de taes trabalhos se conver
terião no emprego e no augmento directo da producção, depois
dos primeiros annos deixaria de haver o trabalho de roçar, acei
rar, queimar, incoivarar e destocar. Ora, sommados todos estes
trabalhos bem se deixa ver que elles chegarião para contraba
lançar o augmento do trabalho por via da operação de arado
operação esta que converte a mór parte dos terrenos esterei em
terrenos fecundantissimos; demais a esterilidade do terrenos no
Brazü não é absoluta; em regra taes terrenos são apropriados
para fructos e productos esptlciaes.

Portanto, uma legua de terra seria mais que ufficiente para
dar occupação rendosa aos habitantes de uma po,oação de rue
os predios subissem ao numero de 300 a 500; ha certos produc
tos que são tardonhos nas colheilas, o algodão e a mamona en
trão nesta ordem, e como os lavradores necessitão trazer Sl'las
criações para a maLtas na estação secca, disto resulta grande
destroço nas plantações que estão por e colher, e que da ma
mona e do algodãO haja sempre mingoado aproveitamento' po
rém taes inconvenientes não occorreráõ nas plantações contidas
dentro da área privativa, porque o interesse individual se achará
ahi em perfeita harmonia com o interes e commum de todo' os
plantador<~s.

O governo deve attender que as repetidas fomes porque passa
o nosso paiz é prinéipalmente devido ás más queimas; hoje os
agricultores vivem quasi todos em atrazo de trabalho pelas cau
sas já enumeradas, e quando o anno corre ühuvoso ou entrão
as aguas cedo, as queimas se tornão pessimas} o trabalho do
jncoivaramento se torna quasi sempre dobrado do trabalho em que
importou a roçada; porisso apezar de que as plantações cedo se
tornão quasi sempre mais rendosas, a entrada de aguas cedo
motiva a felicidade de poucas e redunda na miseria da maior
l~arte dos agricultores; no mesmo caso não está a agricultura
feita pelo systema de arados, porque não sendo dependente de
queimas, as adiantadas e as atrazadas não supportão sensivel
differenca na felicidade.

Accresce que a agricultura por via de arado é a mais vanta
josa e ap'l'opriada para as innumeras qualidades de plantações
miudas que são as que formão a ven1adeira alJundancia e rega

5&
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lia da familias; 11a proLluctos que não supportão ensivel diffe
rença do bom ou máo concurso das estações: o terreno arado
ou aroufado pela repetição das plantações se torna mais apro
priado para antecipar a plantação cedo elo que os outros terre
nos, por ser sabido que depoi da planta nascida ainda que suc
ceda rigorosa secca o orvalho ela noite penetrará no terreno
cavado, as raizes das plantas e aprofundaráõ nelle, porisso re
cebem alguma humidade e ficão mais ao :lbrigo de serem tos
tadas pelo sol; porém, nos outros terrenos o vitreo da terra não
consente embeber o orvall1o da noite ou das mangas da chuva,
a raiz da planta se estende na ~uperficie do terreno e por tal
motivo perece, ou supporta maior aniquilamento; esta conside
ração é de muito alcance e importancia, relativamente aos su
l)rimentos ,da nova colheita para occo)'rer aos reclamos da fome:
a plantação das raizes especialmente da batata 'ingleza que é tão
apressada e rendosa na producção não se generalisará eni.
quanto não se adoptar o rateamento de terra por via de arqdos,
ou pelo menos emquanLo não se adoptar cercamentos grandes e
seguros para defesa das plantações; os pomares que devião ser
vir-nos de auxiliares de abastecimentos não medrarúõ emquanto
não houverem esses grandes cercado ,

Ora algumas fructas temos que dão todo o anno, outras que
revezão a fructificação; portanto o plano indicado deve ser adop
tado pel0 governo, para assegurar a prosperidade dos povoados,
para tirar o povo da inercia e da ociosidade· porque a:l egu
ridade da colheita, a isempção dos trabalhos de cercamentos, a
diminuição já mencionada de outros trabalhos e despezas fará
com que o povo prefira antes plantar dentro do cercado privat.iyo
do que em outros terrenos; as familias pequenas e pobre,' ,e
apinbaráõ nos povoados, os criadores c agricu1tore. de impor
tancia ficaráõ livres do aperreamento resultante da dissiminação
e vizinhança dos pequenos prec1ios; ora, a reunião do povo em
grandes focos se tornará muito avantajavel para o estabeleci
mento de fabricas manufactureiras, para o policiamento e para
receberem a instrucção primaria e secundaria: os terrenos me
lhoraráõ e apezar disso o preço dos mesmos baix:lrá, o que fa
cilitará acquisjção de colonos.

Os sacrjfi ias que o governo fizer para levar a effeito e te
plano e com os diversos meios para seu complemento seráõ re
tribuidos com exuberancia. Deve-se ponderar que a distril) jção
de instrumentos para facilitar e avantajar as operaç,ões da agri
cultura só póde ser menos pesa.da e mai util debaixo deste
pIaM ou systema; porque de quarto em quarto de legoa poderá
haver edificios para deposito dos instrumentos que devem ser
emprestados gratuitamente, ou alugados aos trabalhadores que
os não poderem comprar; a distribuição de sementeiras e de
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mudas, se tornará facU e vantajosa; baverá uma reprocidade
entre os trabalhadores> não só a re peIto de cimenteiras, de
mudas como de todos os mais recursos, e pecialmente dos que
provém da maior intelligencia e do bom exemplo, actividade e
energia na direcção das di1ferentes operaçõe" do trabalho; serão
estas e outras muitas as vantagens a colher-se do plano indi
cado, principalmente c o governo adoptar os meio concernentes
éI dar expansão aos casamento .

Portanto a vantagem de se adoptar o syslema de arados não
está ó em fazer com que elc uma certa extenção de terrenos se
tire a maior somma e melhor qualidade de prod11cto porém a
principal vantagem consiste em ficar o agricultor isempto das
roçadas, elas boas e mils queimas, porque poderá fazer com
bom resultado plantações cedo e tarde sem inconveniente; ora,
a plantação cedo é um grande recurso para remediar os males
da fome; porém, com o systema rotineiro, e terrenos abertos á
plantação c.edo não cabe senão a poucos, e mesmo para estes é
incerta de prosperar e de dar boa colheita, e assim nâo acontece
com os terrenos preparados com arados pelas razões já pon
derada~.

Accresce qne a plantação feita em terreno bem preparado
apressa a colheita ele um a tres mezes antes do que aplantaçrto
feita em terreno pouco preparado, e pela razâo do apressamento
na colheita se toma o terreno apropriado para admittir vantajo
samente outras plantações. O geral dos no so agricultores
plantão o feijão debaixo do milho, mas por causa de que os
tenenos têm diminuido sua fecundidade; o milho hoje em muitos
terrenos não tem o me mo apressamento que em outros tempos;
poris o quando se plauta o faijão a folbagem do milho está verde
e ainda não calJÍo as flores do pendão, di to resulta grande damno
;,to' feijoaes, e tal inconveniente não se realisará nos terrenos
arados, não ó porque a plantação do milho poderá fazer-se
mai cedo, como pela razão elo maior apressamento em fructi
ficar e secar; além disso o feijão plantado em terreno cavado
produz com elifferença espantosa: o milho em Minas se póde
plantar em Julbo até principio de Dezembro; o feijão, o trigo e a
evada podem-se plantar debaixo do milho de Janeiro a fins de'
Mar~o; a batata inglcza se póde plantar desde deJulho até Março
m diversos quartei para haver continuada colheita. Eu disse

que ;)S plantações ccuo só pollião caber a poucos, porc]ue ellas
~'ó cabem aos adiantados c que ~imultaneamente tenhão feito
'uas roçatlasem teITenos qne estejão ao abrigo ela invasão das
riaf.õe propria e alheias: ora, como ii maior parte dos ter-

renos são abertos, e porque a grande mns a dos agricultores só
I'ctirão suas criaçãe para os ampos ou apartaàouros, llepois que
pela prolol1 a aç.ão da cbUYas tem reh'rolado e a lquil'iélo hoa pas-
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tagem; portanto ha muitos dos que queimão cedo não podem
por esta razão plantarem, se plantão cedo soffrem grande ou
total destn,içâo; se plantão muito depois da queimada feita,
esta rebrota; os sáes das cinza são lavados pela chuva e ab
sorvidos pela praga; assim a planta estimavel quando Basce estão
para ena gastos uma boa porção dos principios fecundantes, e
além disso encontra uma serrada filla de inimigos vorazes. Seria
para desejar que por lei geral se determinasse penas para os qne
não retirassem suas criações nas épocas marcadas pelas camaras
dos municipios, devendo a afixação ter o maximo fixo, dito
eventual segundo o curso das estações em cada anno, para este
dependerá ele resolução annual e de editaes; será tambem para
desejar qne se multiplique os curraes do conselho para a devida
punição elos iufractores.

Attenda o governo a isto já que não pócle distribuir os favores
por todo o Imperio, faça o sorteio dos municipios dando prefe
reneia á provincia de Minas, por ser mais propria para proclucção
de generos destinados ao consumo do paiz; e porque como pro
Yincia central, portel' maiorpopulação epor serem os jornaes mais
baratos, é muito mais apropriada para o estabelecimento e des
envolvimento semultanec da indu tria fabril, e esta só prosperará
bem com o augmento dos povoados.

r as provincias de beira-mar os cercados OH terrenos de que
acima se fallou, devem ficar reservados só para producção de
generos alimentícios e não para o emprego de procluctos desti
na los a exportação: os negociantes e grandes proprietarios, em
ajudar o governo nestes melhoramentos a introduzir, ou mesmo
om promover por associação, obteráõ vantagens directas e indi
rectas de grande alcance; porque se a cada predio de um po
voado se encorporar.terrenos que não possão ser alienados senão
com o mesmo preclio, esses terrenos por estarem em lugar bem
cercado asseguraráõ trabalho rendoso aos habitantes de cada
llm dos predios e das famílias que neDes se substituirem; é sa
bido que muitas famílias dos povoados nã'O plantão por não terem
terrenos ou por os não poderem cercar e deiTender com a pre
ciza segurança; portanto ainda mesmo que a distribuição do&
lotes dos terrenos se fizesse gratuitamente, ainda assim resultaria
vantagem para o povoado e para os productores de generos de
exportação, pelo bar:J leamento dos generos alimenticios eporque a
população se moralisaria; porém, a venda de mais de dou:::> ter-
os do lotes será o preço que deixará lucros vantajosos ás- 3 0

eiações que emprebenderem estes melhoramento em beneficio
do paiz: a distribuição de terrenos ás famílias pobJ'es pócle ser
fila om o enrargo de amortização fraccionaI do preÇo, e a sim
'e harmonisará os prin ipios de caridade e b nelicencia wm os
in,tere ses de ada a'sociação.
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Nas pl'l'lvincias do Rio e de S. Paulo é em outras, estes melho
ramentos podem-se tornar rapidos; basta que o governo des
perte a caridade e o patriotismo dos grandes proprietarios e de
toda a população mandando promover subscripções para realisar
a compra, cercamento de terreno e divisão dos respectivos
lotes. i

Praza a Deos que estas minbasidéas sejão adoptadas, e eu me
darei por bem pago do trabalho que tenho tido em pensar, re
flectir e escrever sobre taes materias.

ltleios de lIninoral· a fuga dos eSCloavos
e de facilitai" a calltura dos meSIDOS.

Outro mal que afIlige aos agricultores e em geral aos que po -
uem escravos, con iste na fugida frequente dos mesmos, este

mal se restrigiria grandemente ou em sua quasi totalidade de 
appareceria se por lei se ordenasse que todo o escravo do seXQ
masculino trouxes'e em toda a roupa emblemas da escravidão,
na calça, na camiza, no collete, na jaqueta e no chapéo: porém
em cada um dos emblemas as iniciaes do nome do senhor, eno
tope do chapá o nome inscrilo por extenso: ora, por este modo
os escravos scriüo reconhecidos por to las as pe oas de quem
fossem avistados, e quolldo consegui sem fugir facilmente erião
de coberlos e aprelJel1dielos: o emblema deverá consistir cm uma
csféra ele panno ele côr em fJue será gravado o nome do senhor,
além dis.o, junto ao emblema, eleve ser feito na propria roupa
um cerLo furo ou il110z de que não pos a com facilidade distnlÍr
ou tapar os vistigios: esta medida adoptada com uniformidade
em todo o Imperio elo Brazil acarretaria variadas vantagens
moraes de muito alcance, principalmente em relação á policia
criminal e administrati\'a, porque quando os escravos commet
tes em crime, serião facilmente reconbecido ; portanto o e
cravos se torn:lrião mais moralisado e subordinados a seus
senhoros: as circumstancias de serem tractados algumas vezes
como pessoas livres concorre para o desenvolvimento dos ger
mens da insubordinação e para aguçar os de ejos de conquistar a
liberdade.

A difficuldade de se munirem de outras roupas na occasião das
ruo'ida erveria ele grande e lorvo para que tae fugidas senITo
verifiquem; porque sendo a rOllpa de todos os escravos marcada
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com uniformidade de emblema, não poderáõ por troca ou por
furto serem apoderados para servirem de meio de disfarce; ac
cresce que a industria ratoneira de roupas cessaria de especular
neste vasto ramo, porque ficaria reduzida só ao furto de roupas
de Fessoas 11vres.

Nos grandes povoados os escravos quHandeiros e de 1ida de
rua, deveráõ tambem trazer o emblema da escravidão com o
nome do senhor e do alugador para se conseguir os fins
policiaes, Os senhores que não se sujeitarem ás medidas pres
criptas, devem soffrer certa multa annual em relação a cada es
cravo, em beneficio destes a isemp~ão de trazerem o emblema
da escravidão por certo numero de annos lhes deve servir de
prova consentimental de alforria.

Os que derem couto a escravos para se aproveitar dos seus
serviçoo, ou para outros quaesquer fins, além das penas em que
incorrerem, deveráõ ficar sujeitos a pagar 25 de diaria, além da
ati. fação de todas as despezas, que directa ou indirect.amente o

senhor do escravo fizer, até este ser restituido ao seu ç10micilio.
Faz-se tambem muito necessario abolir-se a barbarissima lei

penal estabelecida a respeito dos escra vo ou arJdital-a com dis
posições que prehenchão as vistas e fio" a que se propoz o legis
lador; a lei de .... só tem servido de augmeotar e pantosamente
o numero de as 'assina tos dos senhores, porque os escravos
quando se dispoem a fazer uma morte não calculão tanto sobre
os meios de ficar occulta a sua criminalidade, ou de e caparem
30 astigo por meio da fuga; porém o que principalmente os en
thusiasma a perpetrar o delicto é essa mesma certeza de que a
pena ultima farú acabar todos os seus soffrimentos e humilha
ções do captiveiro; alies se faotasião que supportaráõ a morte
com heroico valor e que isso dei:.:ará uma honrosa e proyeitosa
recordação de seus feitos e nomes: o mais é que até certo ponto
não se enganão, porque poucos são os escravos que no suppli
ciamgnto se mostrão abatidos e arrependidos, a publicidade de
taes sllppliciamcntos e as prat.icas religiosas usadas com pouco
criterio em taes occasiiics nullificão em grande parte os bons
eO'eitos a deduzirem-se da execução da pena. A pena de morte
nenhuma impressão faz no espirito dos escravos; o que unica
mente os pôde desviar de commetter crimes é a certeza de aug
mentar-se-Ihes a dureza do captiveiro e rigor dos castigos;
porém, a querer-se conservar a barbara e improllcua pena de
morte pan o escrayos, seja ella adelicionada com a pena de
açoutes por '10 a 15 ou mais dia, e o numero de assassinalos
elos senhores e restringirá ao maximum.

Os Americanos Inglezes em crimes de tal ordem infli n ()
atrocissimo sllpplicio (lo crucificamento, e narra Bentham qu
glln escravos tem clJegado a durar 5 dIas com vida neste 111<
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tyrio, apezar de privados de todos os recursos que ·lhe· são
prohibidos debaixo ele everas penas e apezar de ficar a sim ex
postos ao rigor do tempo: oril, o fim principal que é a exem
plaridade, isto é, a diminui(!ão elos crimes se consegue, a imagi
nação do homem ensivel e phi1antropico se horrorisa com o
rigor de tal castigo; porém em muitos casos a severidade se
torna em uma necessidade indeclinavel, e mesmo se converte em
philantropia.

Oprotesto por novo jury não se cleve denegar; os nossos pro
cessos são muito resumidos, são feitos a tróxe-moxG; já algun
escravos por denuncias calumniosas e por outras circumstancias
têm sido innocentemente snppliciados.

Será tambem para desejar..:se que a respeito de vestuario e elo
mai tratamento dos escravos al(fuma CDU' a se providenciasse,
e que os senhores, tidos e havidos por barbaras, ficassem pri
vaelos do direito de possuir escravos, e que quanto á barbaria
individual se faculte ao escravo o direito ele mudar ele senhor;
posto que a sorte e o tratamento elos escravos se tem muito e
muito melhorado no Brazil, comtuc1.o aiuda ha alguns senholles
que são excepções da regra e por isso se tornão necessarias e~s'as
providencias.
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