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AO lVIEU LEITOR

Um livro faltava na litteratura medica, e principalmente
na bibliotheca da lingua portugueza, que exclusivamente
tractasse do homem e da mulher, em relação ás suas paixões.
Eil-o vestido á brasileira, tal, qual o podemos escrever,
rolligido elos numerosos escriptores que nos são familiares, e

melhor que nos agradou. Divielimol-o em tres partes: na
primeira fallamos da mulher, sob todos os pontos de vista,
que se a pode considerar· na segunda, do homem; e na
terceira, das paixões e affecções.

O nosso livro é um ramalhete de flores, que com cuidado
colhemos no jardim das sciencias : se elle preencher o fim,
que nos moveu escrevel-o, julgar-nas-hemos pago e satisfeito
e semelhante ao fllosopho portuguez (Ferreira P. L.) dire
mos:

Eu elesta gloria só fico contente,
Que a minha terra amei e a minha gente.

Alexandre José de Mello Moraes
(DOUTOR EM JlmDIGINA)
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Á MEMORIA DE MEU TIO

o CAPITÃO-IIIÓR

Dr. ANTONIO DE MORAES E SILVA

(PBILOLOGO E o MAIS ERUDIeTo DOS UI\ASILE[I\OS) n

De que serve o marmore malisado de ouro, que cobre o crapuloso, o
assassino, ou o ladrão? O que exprime elle? .. Tristissima lembrança!. "
recordações tristissimas das miserias humana I...

A grinalda, que com esmero teci no jardim das seiencias, vai ser, meu
Pai, desfolhada pela nunca manchada mão de v,osso filho, sobre a vossa
campa, sem nodoa, da de minha 1I1ãi, de minha Avó, da de meu Primo
e da de meu Tio, como viva expressão de minha saudade na terra. E por
que não vai ella, humedecida de pronto?.. Na máguo verdadeira do
peito, no arfar pung-enLe do cOI'a~:ão, não e pode chorar. Mudo como
a lage do sepulchro, secco como o ouro do avaro, é o aspecto da
mágoa.

Alexandre José de Mello Moraes.

(') No Gabinete de Leitura se lê o seguinte:
Clol'ias litt~rarias da America.

05 annaes da litteratura, indicando que os maiores Lexicograpnos das linguas
POl'lugueza e lngle::;a nasceram no novo mundo, orrerecem nesta curiosa coincidencia
um perfume ao amor proprio de todo o Americano: amor proprio louvavel, e que
(em verdade seja dito) necessita de tanto estimulo principalmente no Brasil ... Websler
ainda vive: elle ouve os votos de agradecimento de seus concidadãos, e recebe as
oblações dos sabios estl'angeiros. Afames nome de amor, nomc de saudade para todo
o corarão brasileiro; j<1 não existe, dig;m com ufánia os Flumincnses, que o Rio de
Janeiro foi o seo bcr~o natalicio, e ouçam com tristeza todos os Brasileiros, e tambem
os Portuguezes que ha poucos annos elle adormeceo para sempre no regaço do heroico
Pernambuco. A CapeUa do engenho da Muribeca é mui pequena para conter tão
grandes despojos; ella só representar<1 a. Ferney, a Esmenoville Brasileira. Tempo
virá, e talvez não·tardará, em que o genio creador do collel(io de Pedro 20. apparelhe
no Templo de S. Joaquim jazigo de cinzas tão preciosas, cuja guarda ser<1 confiada
aos alumnos desse instituto. Ser<1 um annuncio certo do reinado das lettras, quando
no tumulo de Antonio de .Momes e Silva, logo abaixo do seu nome, brilbar esta
lnscrip\:ão;

A Maior Cloria Litleraría do Erlui/.





PHYSIOLOGIA .DAS PAIXOES

Considerações geraes e philosophicas

sobre o homem.

De qualquer forma que se considere o homem, no momento
em que sai das mãos da Natureza, elle se nos apresenta como
o mais infeliz na ordem dos seres creados : - A nàR - é a
primeira sensação que experimenta: - seu corpo nú, e sem
abrigo, sua delicada pelle ao desamparo, que o proprio
menêio do ar ambiente o incommoda - sua crassa imbeci
lidade, tudo se apresenta para aniquilaI-o, se a ternura de
uma protectora mão (a maternal) o não soccorre.

Cheio de mil precisões, e rodeado de infinitas causas, que
tendem a destruil-o, elle não as reconhece; e por isso mesmo
que ignora os males, os não póde prever : - necessidades
inherentes á sua propria natureza o vem aboccanhar: sente
fome e não se sabe exprimir; não procura os alimentos para
reparar as perdas, que o seu organismo principia a soffrer,
porque não póde: chora, e este signal é a linguagem mais
eloquente, o sentimento mais sublime e expressivo, que a
Providencia deu ao homem para significar o que sente,
e o mortifica. E o que vaI isso ? .. A Providencia, crear um
ente para seu ludibrio; collocal-o n'um ponto da terra
ao desamparo; forneceI-o de orgãos impotentes, para servir
de escarneo aos elementos; miseravel gloria teria se assim

i
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procedesse até o fim, porque o homem com a extincção da
vida poria limites a seus males, e ella ficaria sendo mera
espectadora de sua impotencia.

Cheio de razão, parece gritar o homem quando entra
no theatro das reflexões, ao ver que a sabia mão da Providen
cia não foi igual na formação dos seres animados; porque aos
outros animaes, no momento em que nascem lhes fornece
uma vestimenta propria e constante, que os abriga das in
temperies das estações, e um instincto (I) io'ual ao daquelles
que lhes deram o ser; de modo que, logo que apparecem
sobre a face da terra, procuram os meios necessarios á sua
conservação, sem que seja mister lh'o levarem á bocca e lhes
ensinar a comer. Mesmo aos vegetaes, concedeo a casca
para os abrigar dos ultrages, que lhes possam fazer os objectos
que os rodeam ; e no lugar onde os plantou, ahi mesmo for
neceu-lhes os materiaes para a sua alimentação.

A natureza, vária, rica e fecunda em seus productos nunca
marcha de salto; uma immensa cadêa une todos os seres,
fazendo transições tão admiraveis, que só a vista perspicaz do
observador póde conhecer e apreciar.

a litophito é o élo que une o reino inorganico ao organico;
assim como o zoophito é a passagem dos vegetaes para os
animaes. - Entre os anima-;s que compoem as diversas clas
ses, ha uma perfeita cadêa, tão bem ordenada e tão syme-

(I) A palavra Instincto, é um termo vago, que Da sua geDuiDa signi
ficação quer dizer cousa occulta, mysteriosa; termo empregado pejos
antilTos, que comprehendendo certos phenomenos, Dão obstantc serem
judiciosos, não se anojavam a dar uma explicação pbantastica' e como
Dão se achavam nas circumstancias de explicar com certeza a verdade do
facto, que pre enciavam, recorreram a esta e outras palavras, que querem
dizer: por ora a este respeito nada sabemos.

Os moderDos, porém teem assentado chamarem instifle/o a um movi
mento ou entimenlo irreflectido ou machinal, que serve a dir]"'ir os
animaes para satisfazerem uas Decessidades, e velarcm em geral Da
conservação de sua existencia' o que, no homem sempre prccede á
reflexão.

A natureza eria impotente se creando tantos e tão variado' entes não
prevê se os damno á que estavam sujeitos logo que e mo tras em á face
da terra.

Alguns querem que o instincto seja uma potencia mais firme que a
razão o que não é mui admi sivel, por depender exelusivan ente dos
enlidos, e este serem usceptiveis de muitos engano . O prazer e a dor

o amor e o adio, são verdadeiramente os que geram o iD lincto e con-



tricamente arranjada, que vem a ser, por ultimo, o macaco, a
separação do homem para os irracionaes (1).

Neste ensejo notamos, que os mais animaes, logo que
nascem, são tão instruidos como seus progenitores; e o seu
saber é infinitamente limitado.

Porém não ... A fins sublimes, foi creado o homem: e em
bora nos primeiros dias de sua existencia elle appareça fraco,
imbecil, á medida que a idade cresce, seus orgãos ganham
forças e actividade, e se torna o primeiro de todos os viven
tes, o unico apreciador do universo, e o rei da creação.

Homem, como foi grande o teo destino!
E's rei da creação ! lua figura
O indica magestosa l. .. como aos hombros
Da cabeça em anneis lhe desce a trança!
Como na altiva fronte lhe reflecte
Da divindade um raio! aos seus olhos
Se pintam com viveza as paixões todas.

COSTA E SILVA. P.

A Providencia, depois de haver formado o universo, creou
o homem dotado de razão, isto é, de intelligencia, para por
meio della se assenhorear de tudo, tornando-se semi-deus
na terra.

forme o gráo de relação de conveP-iencia ou damno, o animal sc afasta do
que lhe é nocivo, e busca o que se conforma com a sua maneira de
existencia.

O homem possue, como os mais animaes, o instincto; por'm se afl'oxa,
á medida que a razão se cultiva; o que se consegue pela educação. Vol
taire (T. 5 do Dicc. de PhiL, p. 233) quando LracLa do instincLo, cliz que
Ludo é etreito incomprehensivel d'uma causa incomprehensiveJ : tudo é
determinado pela natureza. ós a respeito de tudo pensamos; e sobre
o que pensamos nada dizemos, ou concluimos com segurança e acerLo.

Quem quizer melhor se compenetrar das theorias, concernentes ao
insWneLo dos animaes, põde ler o que escreveo Fénelon, Carpentier, Virey,
Adelon, .Magendi, Muller, etc., etc.

(I) No tomo 7.° das obras de Lavater, vem um trabal hocurioso de Carlos
Le Brun, sobre as relações da physionomia humana com a dos animaes.
E' curioso ver-se as esLampas e a semel1lança dos individuas que as repr(~

sentam. Este trabalho e o de Porta, ácerca dos caracteres physionomícos,
.os Lem dado muita luz para o presente escripto.
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Encheo, minha Marilia, o grande Jove
De immensos animaes de toda a especie

As terras, mais os ares,
O grande espaço dos salobres rios

Dos ne?"ros, fundos mares.
Para sua defesa,

A todos deo as armas, que convinha
A' sabia natureza.

Deo as azas aos passaros ligeiros,
Deo ao peixe escamoso as barbatanas,

Deo veneno á serpente,
Ao membrudo elefante a enorme tromba,

Ao javali o dente.
Coube ao leão a garra:

Com leve pé, saltando o cervo foge,
E o bravo touro marra.

Ao homem deo a!? armas do discurso,
Que valem muito mais que as outras armas,

Deo-Ihe dedos ligeiros,
Que póde converter em seu serviço

Os ferros e os madeiros;
Que tecem fortes laços

E forjam raios, com que aos brutos cortam
Os vôos, mais os passos.

A's timidas donzellas pertenceram
Outras armas, que teem dobrada força;

Deo-Ihes a natureza
Além do intendimento, além dos braços,

As armas da beIleza.
Só eIla ao Céo se atreve;

Só eila mudar póde o gelo em fogo,
fudar o fogo em neve.

(DIRCEO.)

Esta verdad~, que o poeta refere, é tão manifesta que se'
lançarmos os olhos para as sagradas paginas (Genesis cap. 1.0

§ 26) veremos o que disse Deos, no nomento de crear o·
homem: - Façamos o homem á nossa imagem e semelhança,
o qual presida aos peixes do mar, ás aves do Céo, ás feras,
e a todos os reptis, que se movem sobre a terra. - Et ait : 
Faciamus /wminem ad imaginem et similitudinem nostram,
et prmsit piscibus maris, et volatilibus cmli, et bestiis, univer
sceque terrm, omnique repitili quod movetur in terra. - E ao·
mesmo o homem, depois de creado, e de lhe haver infundido-
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a alma racional - disse: - crescei e multiplicai-vos, e enchei
a terra, e tende-a sugeita a vós, e dominai sobre os peixes
do mar, e sobre as aves do Céo, e sobre todos os animaes
que se movem sobre a terra: - Et ait. - Crescite~ et multiplica
mini, et replete terram, et subjicite eam, et dominamini
piscibus maris, et volatilibus creli, et universis animantibus,
qum moventur super terram.

Mais adiante do capitnlo da creação, depois de haver o
Senhor formado o homem intelligente e pensador, damos
logo com o paragrapho das paixões; e apenas inceta o
primeiro homem a sua existencia, começam ellas a movei-o
á seu arbitrio. Apparecem a desobediencia e a infidelidade,
paixões improprias de um peito forte, da lei que lhes impoz
o Senhor. E depois seguiram-se o medo, e a vergonha, pai
xões penitentes, consciencia de haver delinquido, as quaes
acompanham a terrivel pergunta feita ao culpado; - Ubi es?
- (Genes., cap. 3) - Onde estás? - Respondeo Adão ao
Senhor ; - Eu ouvi a tua voz no Paraiso, e tive medo,
porque estava nu; e por isso me escondi. - Apparece tam
bem a dissimulação em desculpa, paixão indigna d':uma
alma franca, e o resultado do temor, combinado com o cri
me; - A mulher que tu me déste por companheira, deo-me
da arvore, e eu comi. - Mulier quam dedisti mihi sociam,
dedit mihi deligno, et comedi. Á transgressão da lei, seguio
se o castigo; e com este, a observação constante do primeiro
preceito imposto ao homem: - crescei e multiplicai. - Dahi
a pouco, que odio! Que mortifera colera do primeiro nasci
do, contra seu fraco e innocente irmão, motivado, pela am
bição e pela inveja.

Talo destino do mortal primeiro,
Nascendo vio a luz serena e pura,
Raiar avio ... esvaecer-se logo.
Houve entre o berço e o tumulo um só dia.
E tanto póde em nós seu erro e crime,
Que temos por herança o mal e a morte;
Para nós foi desterro o que era patria,
A um dia de ouro secuIos de ferro
Se viram succeder; fechada noite,
Profunda escuridão pousou na terra;
De mistura co'as brutas alimárias
O rei da creação nos bosques vive. 1I1ACEDO (Medzt.)
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Apresenta-se o homem, dotado de intelligencia e de pai
xões; cultiva aquella e domina a estas, e tornando-se pensa
dor em face do universo, se vai servir dos beneficios de
que o encheo a Suprema Sabedoria. E como póde elle apre
ciar as maravilhas da creação? Só, entregue a seus pensa
mentos e combinações, quando a natureza está silenciosa,
quando tudo está disposto para a observação, o homem
reconcentra-se, e lança as vistas para o universo e começa
a admirar, no immenso espaço um fluido respiravel, envol
vendo a terra que, quanto mais se afasta della, tanto mais
raro fica: neste vastissimo lençol aeriforme, se apresentam
tantos phenomenos, que o fazem pasmar. Nuvens de variadas
fórmas e de côres diversas, rapidas ou tardas, cruzam a terra,
por diverso pontos. Um continuo moto de emanações terr.1
queas, sobem ÇlU descem ás regiões aereas, a receberem as
influencias electricas, pasmoso fluido, de cuja existencia fica
o observador sorprehendido : condensados os vapores, se
transformam em nuvens, e conforme o estado do ar e a in
fluencia planetar, em milhões de bagas, se precipitam na ter
ra, para a tornar fecunda, e assim alimentar aquelles entes, á
quem a natureza não concedeo a faculdade locomotiva. Pre
vidente e sábia essa mãi fecunda da creação jámais deixa
ao desamparo, por mais miseravel e abjecto que seja o indi
viduo : se o priva de uma ou muitas faculdades, se o esta
ciona, ahi mesmo lhe vem trazer as provisões, a manutenir
a existencia; tambem se lhe priva de certos orgãos, dá-lhes
outros que tem o mesmo fim .

.Alargando mais a vista observa o firmamento, risonho e
bello, adornado com milhões de mundos, cada um com sua
atmosphera, onde gyram, sob uma força perpetua em suas
orbitas, sem que se afastem do ponto onde os collocou o
Supremo Artifice (I).

Vê-se a lua, astro mimoso, imagem das saudades, symbolo

(I) o movimento dos astros deo origem a imaginarem-se systemas, sendo
que Ptolomeu foi o primeiro que ordenou os corpos celestes. Neste admi
ravel sy tema a terra fica no centro do universo, e os mais planetas vão
se afastando à medida dos seus movimentos e influencias.

A Lua erve de satelite á terra; mais distante fica Mercurio, e pro
gressivamente Veuus, o Sol, Marte, Jupiter, Saturno; e mais além está
o firmamento marehetado de corpos fL'tOS. Cada um destes corpos tem
eus movimentos proprios, cujas revoluções particulares sobre os polos



da melancolia, tranquilla mostrar-se ao homem em suas diver
sas phases, e fazendo-lhe sentir, que o primor da creação é sem
limites. Seu clarão mavioso, sua luz pacifica derramada sobre
a face da terra, produz um não sei que, de magestoso melanco
lico no universo que melhor se sente que se exprime. E' na
hora mais avançada de uma bella noite de luar, quando tudo
dorme, que o homem pensador contempla a natureza; e que o
desditoso amante sente com mais vehemencia os tormentos
do coração, porque ninguem o interrompe no encadear de
suas idéas dolorosas. A lua é, para o homem viandante, a lan
terna de sal vação; para o philosopho, a companheira da medi
tação; e para o amante, a origem dos suspiros, a imagem da
saudade: porque a lua se mostra risonha ao nascer; sincera
quando passa pelo meio do Ceo, e melancolica quando pro
cura esconder-se.

Se em uma noite serena e clara, espanta-se o homem com
as maravilhas do universo, muito mais o confunde uma escura
e tempestuosa, em que os elementos travam-se, parecendo
querer acabar com a terra.

A presença do 01, não é menos para admirar, e nota que

de um circulo obliquo, a que chamam Eclitica, se executam continua!
mente.

GaliJeo, vicLima da Inquisição, seguindo as doutrinas de Copernico,
que reformou o systema planetario, collocando o Sol no centro do
universo, foi accusado de crime de lesa religião, por ir de encontra ás
expressões dos livro sagrados, porque as doutrina não concordavam
com as palavras de Josué (capitulo 10, §§ 12 e 13), quando fallando
ao Sol diz: « Sol, detem-te sobre o Gabaon. Lua pára sobre o valle de
Ajalon. » No L. l. o do Ecclesiastico, cap. 10, 4, 5 e 6, sc diz :
cc Uma geração passa á outra geração; mas a terra permancce sem
pre firmc. O Sol nasce e se põe, e torna ao lugar donde partio, e
renascendo abi. Faz seu gyro pelo meio dia, e depoi se dobra para o
norte, etc. ))

Não nos é permitLido commentar o texto biblico, porque é tão claro
o sentido melapborico do escriptor sagrado, que não deixa duvida a
quem o comprehcnde; porém, a quem temos que censurar, é á estupidez
dos frade, em querer circumscrever os dominios das sciencias. Contra
esses estupidos fanaticos, escrevcram o celebre Pascal as suas cartas
provinciae , e o immortal padre Francisco Manoel do Nascimento (Filinto
Elysio), etc.

Copernico, philosopho, medico, ao depois conego da igreja de Vor
mia, foi igualmente perseguido por ser o autor d'um systema, que os
sabios modernos depois suppozeram o mais philosopbico e verdadeiro.
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essa scena. magestosa, que milhões de mundos lhe offereceo
de noite, desappareceram de todo:

Nesta immensa extensão milhões de globos,
Em profundo silencio, em gyro eterno,
Sem encontrar obstaculo caminham,
E a lei primeira, que escutaram, guardam;
Como surgiram na primeira noite,
Inda surgem agora, e aos olhos brilham,
D'extasiado Astronomo, que véla
No silencio da noite, absorto, immerso
No quadro encantador. Descubro, e vejo
Astro origem da luz, que f'órma o dia;
Este o mais bello dos objectos todos,
Que o mortal domicilio aformoseam;
Nem póde a vista em magestade tanta
Deter-se um pouco, e supportar-Ihe os raios!
Se onde as Estrellas fulgurantes brilham
Longe andasse de nós, f'ôra um só ponto;
E como ellas são centro, é centro a globos,
Que gyram delle em torno, e a luz lhes presta.
Ao choque horrivel de cometa errante
Foram delle arrancados (o delirio
Que tão grande te fez, ministro augusto,
Da Natureza interpreLe profundo,
Este aos Planetas nascimento marca I)
Avivadora chamma! A escura Terra
De luz se banha, se elle nasce, e logo,
Se elle desce dos Céos, s'envolve em sombra,
Da noite se desdobra o véo profundo,
Melancolico luto encobre o Globo I

Assim te vêm meus olhos, mas a mente
Que junta em si dos seculos o estudo,
(Que desde Athenas ao Tamiza vÔa,
E aonde o Arno espraia' as vitreas ondas
Comtigo, ó Galilêo, sóbe ás Estrellas)
Vai de perto encarar-Le, e ver-te, immobil
Massa abrasada, pélago insondavel,
De fogo liquidissimo, que, apenas
Rodando a Terra no seu eLxo, a face
Te mostra, em vibrações tua luz s'entorna;
E vestem-se apartados horizontes
De multiforme côr; e os véos se enrolam,
Que desdobrára no hemispherio a Noite.

O' fulgerante Sol I Figura, emblema
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De explendor immortall Rs delIe a copia;
Vate inspirado em ti seu throno observa;
Symbolo és vivo da bondade eterna I .
Com chamma ardente e pura o Mundo aclaras,
O cahos foge, se lhe a face amostras;
Os Entes todos teu ful,:,"o1' aviva,
E purifica os Elementos todos:
Do sempiterno Artifice de tudo
E' copia teu clarão; dardejas raios
Do vasto espaço aos ultimos limites;
Pelos ares diaphanos te espalhas,
Chegas do mar ao seio, aos astros chegas.
E' teu calor manancial perenne
Dos thesouros e dons, que a Terra ostenta,
Tu lhe envias mil dons, tu não recebes
Da Terra galardão; renasces, vive
Á atureza amortecida, quando
As cavernas do Polo o Inverno foge,
E do throno dos ares desce á. Terra
A Primavera envolta em rosea nuvem.
Sente-te a força, a séve amortecida,
Plantas, arbustos, arvores abrolham;
Talo supremo SER, de si principio,
De si mesmo se nutre, e e sustenta:
No throno eterno triumphante sempre
Do Tempo affronta a sanha, e quebra a fouce,
De ti se entorna o fo':'"o, e a copia ingente
Não te enfraquece a força igual e eterna;
E brilhas tanto luminoso agora
Como brilhaste no momento, e dia,
Em que á voz do Immortal pl'ompto acuuiste,
Que te chamava do confuso ada.
Ergues (se a vista creio) a excelsa fronte,
E os inflammados horizon tes cortas,
Sem transgredir os Tropicos, em ponto
Sempre diverso, e variante sempre.
Infatigavel sempre a noite, e o dia
Publica sabias leis, e a Natureza
Ao decreto obedece, e a voz escuta
De seu supremo Author. O Sol lh'a entende;
D'onde hoje solta a rapida quadriga

ão avança amanhã; em que transponha
Entre immudaveis terminos a méta,
Onde deve chegar. Se acaso a toca,
Eis volve, eis guia o coche ao Polo opposto.
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No éther liquidissimo presente
Reguladora mão, que o traz seguro
Pelo espaço da Eclíptica brilhante:
Depois de tantos seculos, intacta
Conser.va a mesma luz, sem mancha ou sombra.

Do frigido Saturno o globo ingente,
O portentoso annel, que o fecha, e cing"e,
E as frouxas luas, que em continuo móto,
Qual brilha a nossa aqui, tambem lá brilham,
Vivo, immenso calor do Sol recebem,
E a viva força da attracção lhe sentem,
Qual entiram no instante, em que do Nada
O quiz chamar Architector Supremo.
O diluvio ardentissimo de chammas,
Que do nascente Mundo em quarto instante
Quiz o Immortal que derramasse, entorna
Da Creação no portentoso quadro.
Não fallece o Volcão de fogo ondeante,
Que sobre o eixo sem cessar se agita
Do grão astro central; materia immensa
Ali produz continuo a mão do Eterno.

E inda tempo ha de vir, que o nome acabe I
Vaidoso Ptolomeo manda que os astros
Tenham por centro de seu gyro a Terra:
Dentre os gelos Sarmáticos um sabio
Volve os olhos ao Céo, co' a mente os corre,
Devassa os penetraes da Natureza;
Salva do opprobrio a alampada do dia.
Do throno seu fantastic.o tirada
A Terra, já Planeta, e globo errante,
Gyra tornea o Sol, e, igual aos outros
Tristes globos sem luz, no espaço ondea.

Do Planetar Systema, alvergue humano,
Tu foste, ó Sol, brilhante, immobil centro!
Tal te vio Galilêo, que ousado rompe
Esse véo, que a ignorancia outr'ora tinha
Lançado, audaz, no rosto á Natureza.
Olha aos Céos Galilêo, rasga-se a nuvem,
Que a mente do mortaes té ali cercara,
Estendem-se os confins do Céo, do Mundo;
Assombroso Britano, eis mede, eis marca
(Atrevido compasso !) o gyro aos astros;
Na creação descobre oppostas forças;
Uma só da tangente os globos tira,
Outra lhes manda descrever as curvas,
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D'ambas a ellipse regular se fórma;
O Sol no centro poz, e o Sol abrange,
Prende, sujeita em seu Imperio os astros
Vistos té agora no systema nosso:
Talvez que mais os seculos me mostrem.

Cego! Que apraz cuidar que os Sóes, gravados
Por todo o esmalte azul a cento, e cento,
Sirvam só de espargir (mortal soberba I)
Inuteis, sem vigor, languidas luzes
Quando a noite serena os astros mostra
No desbobrado véo, vasto, infinito I
Acaso a semeou do Eterno a dextra
(Tantas, e mais que o túmido Oceano
Ondas em si contém, e a praia areas)
Só porque as roupas lúgubres recamem
Da noite muda e triste? Oh sempre incertas
Conjecturas mortaes ! Póde ignorante,
Não polido Pastor, que vê d'um tronco
D'alta faia assombrar co' a frente ao longe
Nobre cidade as nuvens enroladas,
Julgar inhabitado e solitario
O pomposo espectáculo que avista,
E povoada a misera choupana,
Onde do Inverno inoperosos dias
No seio passa da famiiia inerte?
Tão estreitos confins não sente o Mundo!

Mil.vezes soliLario, e pensativo
Cançado do fervor d'arido agosto,
Já quando poste o Sol, bafajem doce
Se derrama I o aÍ co' as mudas sombras,
Sobre a r lva odorifera me assento
E no va to painel da noite umbrosa
J'I'IediLador tranquillo os olhos fito:
No pomposo espectaculo me embebo:
Esquecido de mim, rapidas horas
Do repouso enganei philosophando.
Absorto exclamo então: talvez que o mesmo
Quadro que a Lua aos olhos me offerece, ."
Ora que em coche argenteo as sombras corta,
Tal de lá me mostrará o terreo globo,
Se um momento ao saléllite voára 1
Elle erranle lambem, e ao Sol opposto,
Ora lodo illuslrado, e logo em parle,
Da igual figura, e similhante marcha;
Tambem phases analogas lhe vira,
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Quaes na Lua estou vendo, arg"enteos rios,
Ilhas dispersas, mares, promontorios.
E não será de habitador estranho
Qual vejo a Terra, povoada a Lua?
Diverso clima embora eu me afigure,
Vapor mais denso, ou raro, e outro diverso
Palpitar de pulmões, e estranha fórma,
Ao circumfuso fluido ajustada,
Em cárcere mortal, substancia eterna,
Alma d'ordem sublime em corpo humano,
Que o quadro possa meditar da immensa
Pasmosa creação, qual eu medito;
Que calcule da Terra a marcha incerta
Qual eu de seu Planeta a marcha indago;
Que ali se alvergue extaLico Poeta...
E que não póde o braço Omnipotente
Do Eterno Animador, se novos Mundos
Elle póde crear, mandando ao Nada
Que encha d'Astros os Céos, de luz os Astros?

Se remontada fantasia póde
Publicar teu louvor, teu nome e gloria,
E' este o hymno da grandeza tua,
Sempiterno Motor. Seu peso immenso
A' mesma fanLasia encolhe as azas,
Ao pensamento ousado o vôo encurta.
Eu neste abysmo immensural me perco 1..
Globos, que o Mundo Planetario formam,
Que os já passados seculos não viram,
Que Hérschel não pôde achar, que Olbers descobre,
Que os immensos periodos não parlem

'um seculo acabar, que errantes gyram,
E desLe immobil Sol recebem luzes...
E Astros, Astros não vistos, que recebam
D'outros Soes o clarão; Globos que sejam
De pensadores Entes domicilio,
Que adorem como nós, que incensos queimem
Ao sempiterno Author, que rege o todo ...
Oh sublime delírio I A mente accesa
Rompe os estreitos circulos, que ao Mundo
Os débeis orgãos visuaes lhe marcam.
Tantos brilhantes Soes, tantos PlaneLas
Da vida habitação, qual gyra a Terra...
Nunca mais digna ao pensamento humano
Idéa se amostrou ... De um Deos a gloria,
Como um brado sonoro, os Céos publicam ...
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o silencio profundo, a magestade
Com que em si mesma esconde a Natureza
Seus mysterios, seus dons, me assusta, e prende...
Debalde julgo que no espaço inertes
Brilham dispersas lúcidas Estrellas,
Quaes contemplo entre os véos da noite umbrosa ;
Se este mesquinho globo alvergue fosse
Da nobre imagem do Immortal somente (I),
Ah! quão mesquinho globo, inda que aos olhos
Da vaidosa ambição vasto pareça!
Pois quasi confundido, e quasi ignoto
Correndo vai no Céo; qual vae de arêa
Pequeno grão rodando em ar vazio
Nas leves azas rapidas do vento,
po calmoso Verão nas longas tardes;
Assim gyra, assim corre ignoto, escuro
Entre maiores lucidos Planetas,
Que tem por centro o Sol no espaço immenso...

Ah ! Que me alongo mais I Descubro ao perto
Frouxamente movendo-se a tardia
Do frigido Saturno ingente massa!
Eu pararia attonito se ousára,
Calcular, e medir o espaço immenso,
Que me sepára do terrestre globo!
Em seculos, e seculos não fÔra
Parte do bronze militar, que o mesmo
Inda proxima aqui bala, que accesa
Incalculavel impeto levasse
Com que toando sahe, e os ares corta.

lIlACEDO (Medit.)

Collocado sobre a terra, e no meio do mundo, o ho
mem busca explora-la, e quanto mais penetra por suas
entranhas, tanto mais admira o poder do Creador. Pare
cendo uma massa informe, estacionaria, se desvanece por
fim quando vê os mais estupendos phenomenos nas pro
fundezas da terra elaborar-se; e deste modo muitas vezes
não alcançando os mysterios da natureza, e os limites do

(I) Todas estas imagens, ainda que sejam conjecturas philo ophicas,
como se acham eÀ'IJostas elegantemente por FonteneJe no Tratado da Plu
ralidade dos Mundos, nem como taes aqui desejo que sejam recebidas; mas
como raptos c extascs de um Poeta) que se deixa tocar do immenso qua
dro da creação.
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seu trabalho, torna-se mero espectador em theatro des
conhecido.

A primeira vez que o homem vio o oceano, imagem do
infinito, devia naturalmente sentir um não sei que de ma
ravilhoso. Por isso, mesmo que lhe sobrepujou a attenção, re
conheceo ser o unico objecto visivel, a que se não póde
marcar limites. Para o homem reconhecer-lhe a profundida
de (1), e saber que occupa os 3/4 da superficie da terra,
os ditrerentes lugares onde el1e se eleva mais ou menos,
que perigos não tem arrostado! Porém a verdadeira causa
porque em 6 horas precisamente el1e ha de chegar ao mesm~
ponto donde sahio, não sabe o homem.

A condição dos mortaes,
O' Marcia, não se melhora;
O que era ignoto ha mil allllOS
Ainda hoje se ignora.
Vae inda a causa escondida
Da agitação, que o mar tem;
Porque seis horas prefixas
Na enchente e vasante tem.

MACEDO (Anacr.)

Assim como eJIe, sobre a face da terra, vê entes sensiveis,
e reconhecendo-lhes as propriedades e prestimos, os ageita a
seus usos.

ão ha objecto algum na natureza, sensivel ou inorganico,
de que não tire a maior somma de proveito possivel.

E depois de haver tudo estudado, por sua ordem, e per-

(1) A profun{lidade do oceano varia (segundo Rozuet, Pr. Elm. de GcoJ.,
IO, p. 16, etc.), de 3,200 á 4,800 metros do Equador aos poJas. Sua cor

rente é tambem varia\'el. Em. S. Mala sobe a maré de 60 a 70 pés de altura.
Nas ilhas do Oceano Pacifico sobe 2 pés. No Brasil varia tambem muito
a elevação das marés. Sua corrente é maior ou menor, segundo os lugares
por onde atraves 'a.

. . . . ' lar"'o! ao mares:
Livres corramo sobre as ondas livres
Do oceano indomado por tyrannos.
Sua feitura unica no globo
Que impia mão d'homens não puderam inda
Avassaliar, destruir.

G."RRETT.
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corrido o amplo dominio da creação, olha para si e vê, que é
formado de duas entidades que funccionam. Actos pura
mente simples, lhes são pelos objectos que o rodeiam trans
mittidos; ideas: conserva-os e combina as relações de con
venienci.a ou opposição, que estes sentimentos lhe offerecem;
juizo: combina estes ultimos; raciocinio: e finalmente se
decide, pondo em ultimo resultado, e em perfeita harmonia,
estes diversos actos, que dentro em si se passam; o metlwdo.

Além destes actos, investiga quaes são as propriedades, que
o Ente pensador por excel1encia possue; e reconhece ser. acti
vidade, intelligencia e sensibilidade.

Não pára ahi sua investigação; porque elle se apalpa, e vê
que tem orgãos diversos, e que diversamenLe trabalham;
muda d'um lugar para outro, apenas a vontade o convida; co
me, e ve que não é o mesmo o objecto que ino-erio; respira,
sente pulsar seu coração, e diversos phenomenos durante
estes actos nota passarem-se; emfim ouve, sente, cheira, gos
ta, e vê: impaciente vae sobre o mesmo homem reconhe
cer, e satisfazer o objecto de sua curiosidade. E' lá no
recinto de um amphitheatro, onde elle passa a estudar o sem
numero de peças, de que é composto o organismo. Mas ah I
quão admirado não fica com a simples vista da caixa cra
niana, formada de differentes peças, e sabiamente dispostas
e articuladas, fiel depositaria do mais delicado orgão, o cere
bro, centro do sentimento e do movimento. Abre essa
caixa; e chegando ahi, já não é audaz; respeitoso, el1e nota a
bella disposição que a Natureza deo á essa importante massa,
para bem se acommodar ao involucro, que a contém: Tê, e
nota mais a sua importancia, pela grande previdencia da a
Lureza á seu respeito; diversos repartimentos, diversas mem
branas separam o mesmo org'ão, de maneira á se não dilace
rar, e uma porção não incommodar a outra, para bem func
donar.

Passa ao seu interior, e que observa? Cavidades; os ven
triculos, communicando-se: elevações; os thalamos oplicos
os corpos slriados e comissuras: membranas e vasos' plexos
e téias chroides: e no pavimento do 30 ventrículo e quasi no
centro de quatro corpusculos (os tuberculos quadrigemeos)
um corpo, o Pineal, lhe offerece côr e consistencia diversa,
do mesmo orgão. Os nossoS maiores davam tanta attenção a
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esta glandula, que moveo a Descartes estuda-la e toma-la por
objecto do seu beBo romance (I).

Na base do cerebro, vê partir um grande numero de file
tes electricos, os nervos, seguindo' diversas direcções; uns
para os olhos, os patheticos ; outros introduzindo-se pelos cri
vos ethmoidaes, os olfactivos, e irem presidir a olfacção.
Para a orbita vae o motor occular commum; e para o mesmo
lugar, o pathetico, caminham outros. Mais por detraz daquel
le, nasce o trigemeo ou trtjacial, que se dirigindo para a fa
ce fornece uma multidão de filetes nervosos, dos quaes, uns
vão presidir as lagrimas, outros a mastigação, e finalmente
outros para os diversos orgãos da face. Assim pois, para a
orbita ainda seguem outros, o moior occular externo: para
a face, e por caminho dilferente, o facial ou pequeno sym
pathico, segue de companhia com o acustico, para, dentro do
canal auditivo interno, e ahi, o segundo fica para presidir a
audição, emquanto que o primeiro, despedindo-se delle, en
tra no aqueducto de Falopio, tomando o canal tortuoso de
Cruvêilhier, e se vae perder na face.

A lug'ares mais distantes, marcham novas sentinellas; co
mo seja para a bocca e pharynge, <> glosso-pharyngêo, que se
perde nessas partes.

As visceras contidas no peito e ventre, não ficam exemptas
de sua influencia e necessaria presença; porque o pneumo
gastrico nellas se vae espalhar perdendo-se. Para o pescoço
parte a despejar-se o accessorio de Wilis; e finalmente outro,
que ao depois de se expandir por outras partes, vem presi
dir ao paladar: o hypoglosso. este orgão e no cerebêllo,
muitas hypotheses estão baseadas (Vêde o Syst. de GaB'
Spurzheim, Broussais, etc.); de modo que seus autores presu
mem, achar nelles, a séde de todas as propensões e de todos
os talentos. Outro centro nervoso encontra no canal rachi-

(1) Muitos Anatomicos têm achado a glandula pineal petreficada;
outros carWag'lnosa, e muitas vezes s'a não tem encontrado. Em 1839,
em um cadaver, que me veio para o meu estudo, notei que o interior
da glandula estava cheio de liquido, o que verifiquei abrindo-a : não
tinha parencbyma, e em seu lugar estava um liquido amarelJado. Em, 1840
me veio outro para o mesmo fim, em quem observei atrophia completa
do orgão : e estes individuos durante a vida não accusavam en
commodos cerebraes, e sucumbiram por enfermidades das visceras
abdominaes.
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diano, e de seus lados, vê como a princIpIO partir novos
cordões. Que delicadeza e magnificencia não se observa na
estructura do olho! peças de figura e natureza differentes de
licadamente collocadas, e mal arremedadas pela mão' do ho
mem, nos deo a Natureza para mais a admirar. Este bello
instrumento do amor, tem uma linguagem tal, que muitas
vezes só elle basta para persuadir. - O olho, diz Buifon,
mais que nenhum outro orgão pertence á alma; elle parece
tocar e participar de todos os seus movimentos; elle expri
me as paixões as mais vivas, e as emoções as mais tumultuo
sas, como os movimentos os mais doces e os sentimentos os
mais delicados. O olho recebe ao mesmo tempo, e reflecte a
luz do pensamento, e o calor do sentimento; elle é o sentido
do espirito, e a linguagem da intelligencia. - E que diremos
do ouvido! (Sublime instrumento da harmonia) diversos ca
naes, diversas cavidades, communicando entre si, consti
tuem esse importante e delicado orgão, etc., etc. (I).

Abre o peito confuso de si mesmo, e o que ve? Dous uni
cos or?'ãos; examina-os? Sim: e o que encontra? ,Mil
objectos.

Uma estreiteza de relações, uma dependencia nas func
ções, que jámais se poderá separar um, sem que destrua
mais ou menos o outro; e se ambas não funccionam regu
larmente, a saude é alterada; e se sómente um é quem
adoece, o outro dos seus incommodos tambem participa.

Cheio de Relig'ião abre o ventre, e o que encontra? Cor
pos de cõr, volume e disposição differentes; cada um execu
tando funcção diversa, á fornecer com O seu presLimo, gran
des utilidades: uns, bem que tenham sua vida propria,
elaboram para dentro; outros para fóra, e todos de com
mum accordo, trabalham para um fim unico, que é sustentar
a vida.

Mais embaixo encontra um apparelho simples sem du
vida (na mulher composto de cinco unicas, peças, e no
homem de sete) destinado á executar a mais sublime e im
portante funcção, a geração; e em quem a atureza, confiou
o inexcrutavel segredo, que tem affrontado, e aifrontará

(I) O Padre lIIacedo ~no Poema da l1fedilação, descreve, no r." canlo,
excellenlemeule a harmonia dos sentidos.

2
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o homem com o seu enigma (I). Ah! Quão profundos não
são os seus arcanos I Que mysteriosa não é sua compre
hensão!

« Heureux qui le connait! Plus heureux qui l'adore I »

cc En inclinant mon front j j'éleve à lui mes bras,
« Cal' la terre l'adore et ne le comprend pas. »

DE LAl\1ARTINE.

Quanto mais simples é o objecto da Natureza, tanto mais
difficil se torna o explicar-se; e por isso diremos nós, que
quanto mais simples é o objecto na Natureza, tanto mais se
mostra grande o Creador. La Harpe disse: cc Quoi! le mon
de formé prouverait moins une intelligence que le monde
expliqué? » Eis ahi o homem (diz o Dr. Broc, Intr. ao estu
do da Anatomia p. 8), considerado no todo sob a relação dos
seus actos physicos, intellectuaes e moraes.

Elle constitue o mais perfeito dos entes animados, poden
do com orgulho proclamar-se o soberano senhor da terra.
No entretanto, não poderá elle reconhecer entes, que pos
sam equiparar-se comsigo? O animal irracional sem duvida
parece ser seu rival, e muitas vezes somos levados a crer,
que o nome só, fórma toda a sua inferioridade; porque assim
como o homem, elle (o irracional), é sensivel, activo e i\1
telligente, e, bem como elle, tambem, tem necessidades, sa
be aprecia-las, e obra conformemente afim de as satisfazer.

Visto de todas as maneiras, o homem se suppõe animal

(I) Ninguem nos explica como
A flor na semente esteja,
Como, lançada na terra,
Em pouco tempo viceja.

Não se conhece o profundo
lIlilagre da geração
Como é composto perfeito
O que era ba pouco embrião.

Eu não me occupo em romper
Tal sombra' seja o que for:
Como eu te conheço, ó Marcia,

. Ao menos conlleço amor.

MACEDO (Anacreontica, ode 8I, a Sciencia).
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sociavel, e é na sociedade que adquire mil padecimen
tos; é ahi que todos os generos de paixões, pelo menor moti
vo, se inflamam e se. augmentam; é por isso que (com ra
zão nota bem o Dr. Mello Franco, Elem. de Hyg. p. 8 da
lntrod. 3. a ed.), de todas estas reflexões facilmente deduzi
mos, que quanto mais simples é a sociedade em que o ho
mem vive, tanto mais feliz é a sua existencia como indivi
duo; e que o contrario succede, quando as circumstancias se
envertem; pois é sempre inseparavel das grandes e mui po
pulosas sociedades, a degeneração dos primeiros habitos sin
gellos e virtuosos. Povoando-se cidades, excessivamente
pouco e pouco ficam êrmos os campos; e nellas se atêa o fogo
das paixões mais violentas. A insaciavel ambição o desme
dido aferro ás riquezas, as sulapadas intrigas, o luxo, a in
temperança, tudo alteram e tudo perturbam. Chega a desor
dem a ponto de parecer mais um enorme ajuntamento de
inimigos que de consocios. O mesmo prodigioso augmento
de habitantes das populosas cidades produz grandissimos
males physicos.

O ar se corrompe, e fica pouco proprio -para a conservação
da saude. Os differentes oilicios e occupações, quasi todas se
dentarias, concorrem em grande parte para o enfraqueci
mento das constituições e degeneração da especie. Se o ho
mem (p. 9) pois podesse conservar-se no estado da ature
za, não teria que sentir tantas e tantas enfermidades, que
são o resultado de sua ci ,rilisaçao: e aquelles povos, que mais
chegados estão ao primitivo estado, são robustos; não co
nhecem doenças; e se algum adoece, a Natureza ainda não
transtornada o cura. Quanto porém mais se afasta delle,
mais fragil é a sua organisação. Que tropel de molesLias não
tyrannisa o homem nas grandes sociedades? Com ellas appa
receram todos os exanthematicos, bexi.o-as, sarampo, febres
escarlatinas, erupções, miliares, pethcchias, etc.; que varie
dades de febres só endemica~ nas cidades populosas? Que
multiplicidades de doenças chronicas, se não observam nes
tas, já pelo abuso que se faz das riquezas, ejá pela miseria da
maior parte dos seus habitantes?

O homem, organisado como está, dotado da faculdade
sensitiva, melhorado e apelfeiçoado pela educação, pela ex
periencia, é de momento em momento movido por impres
sões da mente, que o impellem á agir na razão directa da
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força do impulso e da irritabilidade de seu systema. Nin
guem ignora a influencia das paixões e a.ffectos da nossa
alma: ellas tomam parte em todas as acções humanas, e de
terminam os nossos gozos, qualquer que seja nossa posição
na vida; influindo tão evidentemente, que as expressões
physionomicas, traduzem as emoções do coração e da intel
ligencia.

Sendo assim, é de razão que o Medico, defensor da
honra da sua profissão, e zeloso do bem-estar de seus doen
tes, cultive cuidadosamente o estudo da Anatomia do Espi
rito, bem como a do corpo; pois que ella está tão annexa á
Natureza racional e methaphysica do homem e de todas as
suas acções moraes, que ajunta a investigação, o saber ou
tr'ora mais recommendado pelos nossos maiores: nasce. te
ipsam.

O estudo do homem, de qualquer fórma que se considere,
é o emprego mais nobre e o mais sublime á que elle se póde
dar, e para a humanidade é a sua verdadeira escola.

CreU enarrant gloriam Dei, et opera manam ejas annun
ciat jirmamentam - Os Céos publicam a gloria de Deos, e
o firmamento annuncia as obras das suas mãos.

ESTROPHE 5. a

Sem ti, Eterno Ser, ninguem podéra
O véo mysterioso

Que encobre a creação, com mão sincera
Rasgar; e descobrir maravilhoso

Principio luminoso,
Que a origem fecunda da existencia
Do Orbe faça ver com evidencia.

ANTISTROPHE 5. a

Tece embora, eseriptor endurecido,
Philosopho arrogante,

Extenso fio nunca interrompido
De seres que perecem: se um instante

Vacillas inconstante
Sem novo annel prenderes á cadêa,
Do teu mundo desfaz-se até a idêa.
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EPODO 5.

Abre os olhos e estende
Do frio norte ao sul tempestuoso,
Ou ante!'! ao lugar onde formoso

O louro Sol descende,
Com passo agigantado mede a terra,
E com raios a noite escura aterra.

EPODO II.

OS Céos, a terra, os mares,
Do Creador á lei obedecendo,
Se estão nos seus limites revolvendo

Por modos regulares:
O homem só, rebelde as leis despreza
Do Supremo Senhor da Natureza.

P. CALDAS (Ode á ex. de Deos.)

Do homem e da mulher em geral.

DA MULHER.

Sendo o homem e a mulher os individuos em quem as pai
xões obram, com mais ou menos vehemencia, convem notar
quaes as differenças que ha entre elles. .

As fibras organicas da mulher, ordinariamente são mais
delgadas, suas fórmas mais bem torneadas, o que torna nel
las os sentimentos mais apurados e agudos; e as sensações
internas mais delicadas.

Esta disposição ·natural, como diz um philosopho, lhes
faz preferir os obj ectos sensiveis aos seres metaphysicos; as
qualidades amaveis, ás essenciaes, o brilhante ao solido; o
luxo e o fausto á prosperidade e ao commodo : é tambem o
que as torna sensiveis á piedade; inconstantes e levianas, e
muitas vezes caprichosas. A impressão, que neHas deixam os
objectos, não sendo assaz profunda, são facilmente apagadas
por uma outra nova; de sorte que o objecto presente sobre
puja neHas o ausente.
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Porém se o homem terQ alguma vantagem, pelo lado do
juizo e da razão, vantagem que elIe deve tanto á natureza,
como á educação, importa convir-se, que ° tracto das mulhe
res bem nascidas, tem para elIe um encanto, que o não póde
achar em outros objectos, ainda mesmo nos homens os mais
bem educados e os mais amaveis. Este encanto, que sempre
e em todo o tempo, se encontra na mulher, está na doçura
e na delicadeza do espirito e dos sentimentos, que se nota
em todas as suas palavras, em todas as suas acções.

triumphante
Das entranhas do nada surge o homem:
Eis apparece; e a candida belIeza,
O sisudo semblante lhe ennobrece.

Seu magestoso porte
Soberano do mundo o patentêa.
Gravada mostra n'alma a augusta imagem

Do Senhor adoravel,
Que o immenso universo senhorêa :
De sua pura carne se teceram
As meigas graças, que no rosto amavel

Da mulher carinhosa, '
Com suave doçura resplandecem.
Apenas a divisa transportado,
Tu és o meu prazer, que novo encanto
Eu vejo! lhe dizia; e arrebatado

Em delirio amoroso,
Mil vezes em seus braços a apertava,

E todo o extenso mundo,
Por ella só, deixar pouco julgava.

(P. CALDAS.)

A sociedade' só lhes deixa a pratica das virtudes obscuras,
sem contradicção as difficeis e asperas ; e no entanto, que re
serva para os homens as brilhantes. Comtudo essas vantagens
imaginarias, que os homens devem ao prejuizo, são obriga
dos a convir, que o tracto das mulheres é mais ameno, por
que elIas se guiam mais pelo coração, que pelo espirito; e
que o coração, é que faz sempre o encanto da sociedade.

As mulheres possuem ainda, o que commummente se chama
espirito, em maior gráo que os homens. ElIas o têm natu
ral, porque recebem as idéas da impressão immediata dos
objectos, porque pensam e raciocinam apoz das sensações,
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que as produzem; no entanto que nós adoptamos loucamen
te os pensamentos e os sentimentos dos outros (Viry-Russell).

O primeiro merito para as damas (diz S. Evremont), é o
amor; o segundo é entrar nas confidencias de suas inclina
ções; o terceiro, é dar engenhosamente muito apreço ao que
elIas têm de amavel : fazei-vos amar, ou lisongeai-as no que
amam, ou fazei-as achar em si proprias o que devem mais
amar, porque emfim é-lhes preciso amor de qualquer natu
reza que seja: seu coração não póde estar sem esta paixão.

Os dous sexos, diz Duelos, têm em commum virtudes e vi
cios. A virtude é mais apreciavel nas mulheres, e suas faltas,
são mais dignas de desculpa, pela má educação que recebem.

Na infaneia falIa-se-lhes de seus devere , sem se lhes fazer
conhecer os verdadeiros principios delIes; e os amantes fal
Iam-lhes uma linguagem opposta : como se podem elIas ga
rantir da seducção ? !..

A celebre Ninon de Lenclos, amante leviana, amiga solida, ~

philosopha, lastimava-se da singularidade e injustiça gravosa
á este respeito: « Tenho reflectido, dizia ella, desde a minha
infancia, na partilha desigual das qualidades, 'que exigem os
homens; e nas mulheres vej o, que carregaram do que ha -de
mais frivolo; e que o homens reservaram para si o direito e
qualidades essenciaes - desde este instanle fl:;-me /tomem. )

Parece que a virtude de uma mulher é neste mundo uni
ser estranho, contra o qual todos conspiram : se o amor se
duzio seu coração, ella deve estar em guarda contra a im
pressão dos sentidos. Muitas vezes a miseria, ou outras des
graças ainda mais crueis, sobrepujam toda a firmeza de uma
alma nobre, muito tempo combatida : e então é preciso, que
Succumba : o vicio offerece-Ihe soccorros, tanto mais perigo
sos, para se mostrar sob a generosidade: a desgraça os faz
acceitar; o reconhecimento dá-lhes valor, e uma virtude ar
ma-se contra a outra. Rodeada de tantos perigos, se uma
mulher é seduzida, não se deveria antes olhar sua fraqueza,
como uma desgraça, e não como um crime? A mulher é o
encanto do mundo, ou antes, é a obra prima da creação (I).

(I) Milton, no canto 4. 0 do seu Paraiso Perdido, traz uma bellissi
ma descripção da mulher, a qual não tl'an crevo para não amontuar sobre
? m~s~o objecto muitas poesias : o Dr. Lima Leitüo em 1840 fez
Imprlmll' uma traducção do famoso poema de João 11fillon onde isto se
póde vêr. '



Já tinha o mundo
Jove formado,
E rei de tudo
O homem creado.

Mas solitario
Este se achava:
Brusca tristeza
O dominava.

Com mão profusa
A natureza
Em vão mostrava.
Tanta helleza!

Cantavam aves
Bolia o vento;
Tudo infundia
Contentamento.

Florido o valle
Reverdecia :
De aromas mil
O ar se enchia.
. Manhã serena
Ledo brilhava:
Manto de estrellas
A noite ornava.

Fórma então Jove
Nova creatura;
De Venus bella
Fiel pintura.
...J Esbelto talhe,
menêo brando,
Mil amorinhos
Vão rebanhando!

De ouro madeixas
Ao vento soltas
Ameigam feras
Que andam revoltas.
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Os cupidinhos
Dos verdes olhos
Duros despedem
Setas a molhos.

Covas da face
Branca e rosada,
Vós soes das graças
Gentil morada I

Vozes suaves,
Que as almas prendem,
De fio em fio
Dos beiços pendem.

Ah! são seus labios
Fontes de vida!
Em neve pura
Romã partida.

As alvas tetas
De marfim puro!
Ah! são mais rijas
Que crystal puro!

Carne mimosa
Que a vista enleva,
Onde o desej o
Em vão se ceva!

Ao ve-Ia o homem
Pasma, estremece!
Quer abraça-la,
Corre, enlouquece I

« Quem és, és deusa?
(O homem lhe grita)
Ah ! se podesses
Trazer-me a dita?

Ella responde :
Sou tua esposa;
Deixa a tristeza,
Ama-me, e goza.

J. B. DE ANDRADA.
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Reflexões geraes e parallelo entre o homem e mulher

SEGUNDO LAVATER.

Começarei, diz Lavater, confessando, que minhas obser
vações, sobre essa metade do genero humano, serão muito
circumscriptas. Mui poucas vezes tenho seguido as mulhe
res, nas occasiões em que ellas podem ser estudadas e co
nhecidas; não as hei visto, nem nas grandes sociedades,
nem no circulo da intriga, no theatro, no baile, e nem no
jogo. Fugia dellas em minha mocidade e nunca fui amo
roso.

Depois d'uma tal confissão de minha parte, al""uem me
dirá, talvez : « Farieis melhor passar em silencio esse
capitulo e incumbi-lo a um conhecedor. »

Vá feito: não se ganha sempre, cedendo-se um terreno.
Um outro, por mais habil que fosse, trataria da materia a

meu gosto? a encararia elle, sobre o mesmo ponto de vista, e
o pouco que eu diria, por elle seria dito exactamente?

Tremi muitas vezes, e tremo ainda, considerando até
que ponto, a physionomia, póde comprometler as mulheres,
e á quantos inconvenientes esta sciencia as póde expôr.

Desgraçadamente acontece á physionomia, o mesmo que
á philosophia, á poesia, á medicina e á tudo que tem o no
me de arte ou sciencia. A verdadeira philosophia conduz á
religião, a semi-philosophia encaminha ao atheismo. Póde
se concluir disso, que as mulheres, terão muito a temer da
pseudophysionomia.

'Comtudo não desesperemos. Todos os conhecimentos hu
manos, têm seus periodos : devem ter um principio e pro
gressos, antes de chelTar á perfeição. E' pelas quedas, que
aprendemos a andar; e o temor de cahir, fará com que nos
sos pés fiquem em inacção? Cerlissimamente que não. - Eis
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o que é positivo. O verdadeiro juiso physionomico, a respeito
do sexo feminino, é um adorno da vida e um preservativo
efficaz contra a abjecção.

Digo, que é para o homem, um adorno da vida. - Adoçar a
aspereza de nossos costumes, animar-nos e sustentar-nos nos
momentos de fraqueza, calmar nosso espirito nos trans
portes mais violentos, reanimar a energia de nosso cara
cter, dissipar nossos desgostos e nosso mau humor, dester
rar nossas tristezas, "encantar nossos dias e espalhar flores
nos caminhos mais espinhosos da vida, eis o que póde fazer
uma mulher, com os attractivos de sua pessoa e com a no
breza de seus sentimentos. Sua presença, um brando aperto
de sua mão, uma lagrima prestes a escapar de seus olhos,
que mais é preciso para enternecer o homem, ainda o mais
duro? r ada opera com mais efficacia em nossos corações e
com mais doçura, do que o vivo e puro sentimento da elo
quencia physionomica das mulheres; e não temo dizer, que
esse entimento, é um beneficio do creador; elIe a1unta
um interesse novo a tantos detalhes indifferentes, fatigan
tes e monotonos, que se succedem constantemente; adoça
as amarguras, de que a carreira, ainda mesmo a mais
feliz é semeada. Quantas vezes, acabrunhado, sob o peso
d'um trabalho fatigante, minha alma estava opprimida:
quando meus olhos estavam inundados de lagrimas ar
dentes, e meu peito preso d'agonia; quando, com o co
ração cheio de meus pensament()s, eu era inhumanamen
te reo-eitado por aquelles á quem tinha necessidade de as
communicar; quando via minhas acções mais simples e ho
nestas envenenadas pela calumnia, a sao-rada empulsão da
verdade, aviltada e tachada de frenesi: nesses momentos de
ardor e de angustia, em que inutilmente procurava ao redor
de mim um raio de consolação, meus olhos se abriam dere
pente, c eu era ferido de uma doce luz, que me recreava e
vivificava. Era o sensivel e terno olhar d'uma mulher, de
quem eu havia sufficientemente experimentado a firmeza e
a coragem; era a modesta e pura physionomia d'uma mu
lher querida, que sabe ler no rosto de seu esposo, e distin
guir no mais reconduito de sua alma a menor de suas emo
ções, seus mais ligeiros soffrimentos; uma mulher, que está
sempre prompta a mitigar suas penas, e que nesses instan
tes e aformoseava á meus olhos como um anjo, sem que ella
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seja dotada de nenhuma dessas vantagens naturaes, que o
vulgacho julga inseparavel da belleza.

Estudar o merito e as sublimes qualidade d'um sexo, que
tem tanto poder sobre nós, é o mais nobre uso que podemos
fazer do nosso sentimento physionomico.

Além disto, como já disse, esse sentimento é um preser
vativo contra a abjecção. Guiado por elle, vós aprendereis a
conhecer e a fixar a linha de separação entre o espirito e os
sentidos; acompanhareis a razão até ao ponto em que ella pa
rece confundir-se com a sensibilidade; apartareis o verda
deiro sentimento do falso, que não é mais de que um brinco
da ima,ginação; distinguireis o galanteio do amor; e o amor
da amizade; respeitareis mais a innocencia das mulheres e a

, pureza de seus costumes; fugireis a essas impudentes, cujos
olhares revoltam a modestia e a virtude. Segui vosso guia, e
dareis as costas á mulher, que aLtrahir as homenagens da mul
tidão; ficareis indignado do insolente orgulho de seu silen
cio, da affectação de sua linguagem pretenciosa e só cheia
de banalidades, de seu olhar desdenhoso, que jámais se fita
nas miserias da humanidade; notareis seu nariz imperioso,
seus labios relachados pela inepcia, decompostos pelo des
preso, tintos pela inveja, e meio rubros pela intriga e pela
malignidade; encontrareis até na collocação de seus dentes,
o ciume, a avidez e a paixão de imperar; e todos esses tra
ços, e antros, que nos não escaparam, serão vossa guarda,
que tereis contra o engodo dos encantos, que ella ostenta sem
corar. Segui vosso guia, e sentireis quanto seria humilhan
te deixar-se surpreheuder por uma phy ionomia, em que
tendes desmascarado os vicioso Cito um unico exemplo entre
mil.

1'YIas, se d'outro lado, vós virde a belleza em todo seu bri
lho, em toda sua pureza; uma de sas mulheres candidas e
sensiveis, que impressionam á primeira vista, e que exercem
um imperio irresistivel em todos que d'ellas se appro1>.imam;
se descobrirdes em sua testa avelludada, uma aptidão espan
tosa, em receber as instrucções do sabia; se aperceberdes em
um fundo inexgotavel de prudeotia; no delicado contorno
suas sobranceUlas concertadas, mas não muito alongadas;
de seu nariz, o mais fino e apurado gosto; na brancura de
seus dentes e na frescura de seus labias, o terno interesse,
que dieta a bondade; em cada movimento de sua boeea, a be-
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nevolencia e a doçura, a humildade e a compaixão; no som
de sua voz, uma modestia nobre; se encontrardes em seus
olho meio baixos e brandamente moveis, uma alma, que pa
rece chamar a vossa; se ella vos parece superior a todos os
quadros e a todas as descripções; se vossos sentidos encan
tados se dilatam nas perfeições de seu bello corpo; e se es
sas perfeições, vos encadeam, como os raios d'um sol bene
fico vo so sentimento physionomico, tão lisongeado, não se
arrisca a vos fascinar e vos perder?

« e tua vista é imples, todo teu corpo será esclarecido. »
E o que é o entimento physionomico, senão a simplicida
de da nsta? -ão poderiamos estudar a alma separada do cor
po mas é pelo exterior que julgamos do interior, e quanto
mais o espirilo falla em nossos olhos, mais respeitamos o
corpo, que lhe serve de involucro. O homen compenetrado
(fum entimenlo que emana da Divindade, poderia profa
nar o que Deus anctiftcou? profana-lo, quero dizer, magoa
lo aruta-Io, desfigura-lo e destrui-lo? Se uma physionomia
nobre e bella, não vos inspira respeito e um amor fundado
sobre a virtude, o sentimento physionomico não é feito para
vós, poi que elle é uma revelação do espirito. E' a guarda da
castidade, reprime os desejos desregrados, eleva a alma, e.
communica essa elevação ás physionomias, que estão em cor
:respondencia com a vossa. A energia ordena o respeito; o
sentiment do amor, produz o mesmo amor, mas um amor
puro como o dos anjos I

Em geral, as mulheres são muito mais delicadas, mais ter
nas, mais sensiveis, mais pacificas, mais de formar cora
ções e de conduzi-los, que o homem.

primeira materia de sua substancia parece mais mole,
mais ínilavel, e mais elastica que a do homem.

Foram criadas para ser esposas e mãis. Todos os seus
Ot'g~s são delicados, flexiveis, faceis de excitar e de ferir,
~ttveísem todos os sentidos.

otre mil mulheres conta-se apenas uma, que não tenha
t'aJ'acW:te8 distínclivos de seu sexo, a molleza das carnes,

61 3n~wlldado dos musculos, e a irritabilidade do systema
~,

mIM do o l'dlexo o homem, presas delle, feitas para lhe
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serem submettidas, para consola-lo em seus desgostos, para
mitigar suas penas. Sua ventura consiste em procrear filhos,
e educa-los na fé, na esperança e no amor"

Com esse caracter de ternura, com essa subtileza de es
pirito, e essa amabilidade de seus sentidos, com esse tecido
delicado de suas fibras e de seus 'orgãos, não admira, que
ellas sejam tão doceis, e ao mesmo tempo tão fracas e tão
promptas em ceder á um sexo mais emprehendedor e mais
forte. Mas o poder de seus encantos, as eleva sobre o poder
do homem.

Não foi o homem o primeiro seduzido, mas sim a mulher;
porém elle, o foi depois por ella.

No entanto sejamos justos: se a mulher succumbe facil
mente á seducção, nem por isso, seu coração é menos incli
nado á virtude e a receber todas as impressões, que o podem
ennobrecer e torna-lo mais amavel. As mulheres, têm um
gosto natural para tudo, que tende á decencia, á belleza e á
semetria; sámente é pena, que ellas se empregando, quasi
sempre, muito no exterior, não saibam apreciar o merito in
trinseco. « A mulher vio que o fructo era bom ao paladar
e agradavel á vista; e a arvore lhe agradou, porque dava
sciencia, e comeo do fructo » (1).

O homem pensa, e a mulher sente. A força delle, con
siste na reflexão; a força della, no sentimento.

O imperio das mulheres é muitas vezes mais solido, mais.
absoluto do que o dos homens : ellas o exercem por um
olhar, por uma lagrima, por um suspiro. Deso-raçadas dellas,
quando recorrem á colera e á violencia I seu poder destroe
se, e tomam-lhes aversão.

Entre as virtudes de seu sexo, conto a mais pura sensibi
lidade, a inexgotavel ternura de coração, a bella simplicida
de de costumes, um amor ardente, que toca as vezes ao he
roismo.

(I) GENESIS CAP. 3.° § 1.0, até 6.°. - Prohibido o uso do fructo, a
Serpente persuade a mulher que transgrida o preceito, porque com
isso será immortal e semelhante a Deos - vio pois o mulher, que a
arvore era bôa para comer, e formosa aos olhos, e deleitavel á vista :
e tirou do frucLo della e comeo, e deu a seu marido, que tambem co
meo : - Et tutil de fructu tUius, et comedit : deditque viro suo, qui
comedit.
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A physionomia da mulher, traz o cunho d'uma sanctidade
inviolavel, que o homem de honra, tem como dever respei
tar, e que muitas vezes impõe aos libertinos mais desenfrea
dos, o mais severo preceito de acatamento.

lrritaveis por constituição, pouco acostumadas a pensar, a
raciocinar e a descernir; arrastadas pela torrente do senti
mento, tornam-se fanaticas, e nada as póde curar disso.

Entre elIas o mais ardente amor, não está ao abrigo da
inconstancia; seu odio, ao contrario, é quasi sempre impla
caveI, e só com uma perfeita lisonja, se as póde apazig·uar.
. O espirito do homem, abraça o todo; o da mulher liga-se

aos detalhes: elIa atina ·com as gradações mais delicadas.
E' muito ordinario, que a timidez, seja o apanagio natural

d'um sexo fraco. O homem, aprecia o espectaculo magestoso
d'uma tempestade; sua alma se eleva ouvindo o ronco do
trovão, por cima de sua cabeça; a mulher treme, á approxi
mação da borrasca, occulta-se e busca um asylo entre os
braços de seu protector.

O homem, contempla o arco-iris, como um metéoro natu
ral; a mulher, só vê o jôgo de suas côres. ElIa fLxa esse phe
nomeno, no lugar em que apparece; o homem acompanha
seus raios, em todo o circulo que percorrem.

Nas mesmas circumstancias a mulher chora, e o homem
fica mais serio; ella se desespera por um acontecimento, que
em nós apenas excita algum pezar; elIa entrega-se á impa-.
ciencia e á murmuração, e nós não cuidamos senão em nos
lastimar : comtudo a fé da mulher é mais forte, que a do
homem (r).

Um homem irreligioso assemelha-se á um doente, que se
persuade que está bem disposto, e que póde passar sem me
dico. Uma mulher se~ religião, é uma creatura repulsiva;
revolta-nos querendo fazer-se libertina, porque é feita para
a devoção e para a piedade. Foi ás mulheres, que o Salvador
resuscitado, appareceo primeiro; mas soube reprimir-lhes o
grande transporte com estas palavras: Não me toqueis.

(I) Estamos Wo convencidos da fil'meza de caracter e iniIexihilidade de
sentimentos da mulher para com o 110mem, que não temos o menor
escrupulo em dizer, que o unico e verdaUeiro mnjgo do homem é a mu
lher; ao menos esta é a nossa opinião e a que a experiencia nos tem
mostrado por mais exacta.
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Tudo, que é novo e extraordinario as ,impressiona e as
fascina.

Entregues á um unico sentimento, esquecem-se de si
mesmas, em presença do objecto amado.

São sujeitas á mais profunda melancolia; e as satisfações
as arrebata em extasio

O sentimento do homem traz sua origem da imaginação, e o
da mulher vem do coração.

Sua franqueza é mais ingenua que a nossa; reservadas, são
impenetraveis: seu coração é um mysterio.

ElIas são mais pacientes, mais indulgentes, mais beneficas,
mais modestas e mais cheias de confiança do que nós.

Se o homem occupa pela força da intelIigencia o primeiro
lugar na escala da creação, o segundo pertence á mulher.
O homem só, não é perfeito; é um ente sem imperio. O
homem, é a honra e o sustentaculo da mulher; mas tambem
é pela mulher, que elIe torna-se o que póde e o que deve
ser.

« O homem não deve viver só. Por sua mulher elIe deixará
seu pai e sua mãi. ElIe não fará mais que uma só carne com
ella. » (Genes is, Cap. 2, § 23.)

Analogias physionomicas dos dous sexos.

A constituição do homem é forte, a da mulher fraca.
A fórma do homem é mais direita, a da mulher mais ele

gante.
O homem anda com passo firme a mulher põe os pés com

desconfiança.
O homem contempla e observa, a mulher olha e sente.
O homem é grave, a mulher leviana.
O corpo do homem é grande e largo, o da mulher mais

pequeno e mais delicado.
A carne do homem é dura e grosseira, a da mulher branda

e macia.
A tez do homem é trigueira, a da mulher branca.
A pelle do homem é aspera, a da mulher lisa.
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Os cabellos do homem são mais curtos e mais grossos, os da
muUler mais compridos e mais finos.

As sobrancelhas do homem são cerradas, as da mulher mais
ralas.

As linhas physionomicas do homem são proeminentes, as da
mulher mais apagadas. Rectas no homem e arqueadas na
mulher.

Os perfis dos homens são muitas vezes menos perpendicu-
lares que os das mulheres. '

As feições do homem são mais angulares, as da mulher mais
arredondadas.

Parallelo do homem e da mulher.

SEGUKDO L. J. :MOREAU (DE LA SARTRE), PROFESSOR DA FACULDADE

DE JlIEDIC1NA EM PAR1Z

« O bello sexo, dizem nossos galans, fallando das mulhe
res ... Elle é sómente bello para quem não tem senão olhos;
para aquelles que têm coração, é tambem o sexo gerador
que traz nove mezes o homem em suas entranhas, com pe
rigo de vida, e o sexo nutridor, que o amamenta e cuida de
sua infancia. E' o sexo piedoso, que o conduz aos altares; é
o sexo pacifico, que não verte sangue de seus semelhantes; o
sexo consolador que cuida dos doentes, e trata-os sem ma
goa-los ... (I) »

Parece-me que essas, ou o sentido dessas palavras, se de
viam naturalmente achar no bico da penna e na alma de
Lavater ... Ou pelo menos surprehender, que esse habil e
delicado observador, tenha passado com tão pouca sensibili
dade, e tão circumscripto, sobre um assumpto, na verdade,

(I) Bernardino de Saint-Pierre, Estudos dq natureza, vaI. 2, in-12,
p. 241.
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mais agradavel que facil de tratar, e no exame do qual é
muitas vezes assaz difficil conciliar o encanto, ou a amar
gura das recordações, com a exactidão de suas observações.

O caracter, que importa mais fazer sobresahir no paralle
lo do homem e da mulher, considerado relativamente á phy
sionomia, não é o mesmo indicado nas observações de Lava
ter. Esse caracter é a disposição particular da estructura do
semblante das mulheres, e principalmente do apparelho mus
cular dessa parte. Este apparelho, é muito delicado no ho
mem, e melhor apreciado por linhas salientes e relevos
bem pronunciados.

A physionomia das mulheres, não reproduzindo, habi
tualmente, senão pensamentos menos fortes e paixões menos
violentas e uniformes, não deve offerecer, quando a alma está
tranquilla, essas indicações positivas, esses signaes não equi
vocos, que tornam a physionomia de muitos homens tão facil
de interpretar.

As mulheres têm muito mais physionomia, que os homens
em movimento, e muito menos que elles em repouso. No
caso mesmo, em que os sentimentos fossem tão profundos,
como duraveis, elle não influiriam tão vesivelmente nas fei
ções do rosto, donde a frescura, a delicadeza, os musculos
mais fracos, a pelle mais fina, parecem excluir as riscas
physionomicas profundamente impressas, nesses traços, nes
sas rugas, nesses vincos, nessas linhas, cuja direcção e com
binação são tão notaveis e tão caracteristicas em muitos
homens. Todavia, quando as mulheres, avançando em ida
de, vêm desa,pparecer com seus encantos alguns caracteres
de seu sexo, a physionomia se desenvolve, e o que perde
em belleza, ganha em expressão permanente; e a cultura do
espirito, o habito dos sentico.entos generosos, preenchendo,
por sua indicação mais distincta, os encantos fugitivos dão
á idade madura e á 'velhice, um genero de attractivo physio
Homico independente da frescura e. da força da organi
sação.

Admira, que semelhante observação, tenha podido escapar
a Lavater. Ajuntaremos á esta, outras observações sobre os
caracteres e a natureza da mulher, com a intenção de appli
cal' a um assumpto tão interessante de reflexão, alguns dados
physionomicos, que não são sem ligação com os meios de

T. I. 3
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melhorar a situação d'um sexo, cuja felicidade fi natureza
deixou aos esforços beneficos da sciencia e da civilisação.

Desmahis, Saint-Lambert, Ségur, e em geral a maior
parte dos autores que escreveram sobre as mulheres, excep
to Rousseau (I), Russel (2), e Cabanis (3), são philoso
phos superficiaes, que só têm conhecido as mulheres dos
salões ou dos toucadores. Não enxergando toda a importan
cia, toda a extensão d'um tal assumpto, não o tractaram com
benevolencia activa e desinteressada; e foram omissos em
explicar em suas obras essas extensas indagações, que igual
mente se applicam ás mulheres de todas as classes da so
ciedade, de todas as raças e de todas as variedades da espe
cie humana.

Quando se considera a mulher, debaixo d'um ponto de
vista mais amplo, para compara-la ao homem e procurar na
analyse de sua organisação os differentes caracteres que a
destingu'em, fica-se admirado do numero e da variedade
delles. Vê-se então por esse ·exame aprofundado e circums
tanciado, que o homem e a mulher não di"'~erem em su
perioridade, mas que sua estructura é muito diversa; que
a physionomia do sexo apparece em toda essa estructura
que revela uma larga cadêa de effeitos physicos e mo
raes, que teem, por graduações mais ou menos notaveis, re
lação com os orgaõs d'amor, e que emfim, para o naturalis
ta, o medico e o philosopho, a mulher é mulher em todas
as partes' de sua constituição organica, na natureza de seus
pensamentos e de suas affeições, no seu modo de sensibili
dade em geral, no rythimo e na força de suas impressões in
teriores, rio som de sua voz, na maneira de se nutrir, de res
pirar, e mesmo no modo de sua t.ranspiração, menos activa
e de um odÔr quasi especifico. Este ultimo caracter, ao qual

(I) 5,· volume de Emilio ou Sophia.
(2) Systema physico e moral das mulheres.
(3) Memorias relativas á influencia dos sexos e das idades sobre as

analogias do moral e do physico do homem. Sorprenderá talvez o
não estar o nome de Thomaz ao pé dos de Rou. seau, Ru el e Caba
nis. Thomaz na verdade merece alguns elogios, mas seu Ensaio sobre
as mulheres, é anLes um panegyrico; quc um tral.ado; importa-me me
nos louvar as muJheres, do que contribuir para sua felicidade, ajunt;ul
do sobre o que lhes diZ respeito, conhecimentos positivos e uteis
observações.
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nós não podemos prestar attenção na sociedade, não escapa
ao olphato subtil dos selvagens.

Um viajante celebre, conta um exemplo muito saliente á
respeito dessa sagacidade. Jfavia a bordo uma rapariga ves
tida de homem, cujo disfarce nunca excitou a menor sus
peita, durante muitos mezes á gente da equipagem. Che<Ta
dos a um povoado d'America, qual foi sua sorpreza, vendo
os selvagens chegarem-se ao individuo disfarçado, cheira-lo
e reconhece-lo immediatamente por essa maneira?

Nos grandes hospitaes, póde-se facilmente destinguir este
caracter do sexo : e as pessoas que têm visitado os hospicios,
sabem, que se reconhecem pelo cheiro as salas dos homens e
as das mulheres.

Os caracteres e os signaes distinctivos da mulher podem
ser resumidos em dous artigos, a saber: LO, os caracteres
exteriores e physicos; 2.°, os caracteres interiores e geraes,
que fazem descobrir a analyse da organisação.

Dos caracteres exteriores das mulheres,

por Moreau.

Entre os caracteres exteriores, uns são essenciaes e per
tencem ás mulheres de todos os climas e de todas as classes
da sociedade, em todas as épocas da civilisação; outros, me
nos constantes, dependendo todavia dos primeiros, não se
manifestam entretanto senão na estação ephemera da moci
dade, e entre povos cuja civilisação está muito avançada.
Esses caracteres passageiros, e que as mulheres mostram
com o mesmo desenvolvimento em todos os lugares, são o
que chamamos com tão terna emoção, seus attractivos e seus
encantos; a saber: a delicadeza, a doçura, e o polido das
fórmas, a elegancia e a ligeireza dos movimentos, a graça e
a brandura das attitudes, as passagens faceis e graduadas
entre todas as partes, o numero e a perfeita combinação da
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linhas ondulantes á superficie do corpo, a elasticidad'e, a
delicadeza dos contornos, a firmeza e a maciez voluptuosa
da pelle; emfim todo esse aggregado de traços seductores,
que trazem á imaginação os unicos nomes de mulher,
mocidade, e belleza.

Esses caracteres do sexo, que a eloquencia e a poesia têm
muitas vezes apresentado em quadros (J), não pertencem ex
clusivamente á mulher, assim como temos avançado, o que é
facil de ver. Com effeito, a belleza e as graças que a nature
za só aperfeiçoa, no meio do descanço, não se podem desen
volver inteiramente nas primeiras idades da vida social.
Exercicios violentos, a exposição quasi continua, ás intem
peries atmosphericas, a escravidão, a perseguição, são as
principaes causas de, nas primeiras épocas da civilisação,
suspenderem-se ou destruirem-se esses encantos, essa bel
leza, de que os povos selvagens não conhecem se quer a exis
tenda e nem o poder. A organisação e a condição das mu-

(I) Vêde Colardeau, no seu poema dos Homens de PromeLheo, :.do
qual aqui apresento um fragmento. Trad. em verso por D. A. B. de L. :

({ Sahido do pincel de sabio artista,
Ostenta seu poder na fronte altiva
O homem por natureza assim formado.
NelIe tudo annuneia o rei do mundo.
Soberbo seu olbar se escapa claro;
Seu porle magestoso nobre e doce
A' destreza reune herculca força,
Sobloe membros nervosos, rijos.musculos :
Um composto lhe formam grandi-bello;
Tal no circo se mostra atleta ousado.

« Junlo c1e]]e a esposa tcrna o olha;
A timidez que mostra, mais lhe augmenta
As graças naturaes e os aUractivos.
O pintor não cobrio com véo zcloso
Da formosa Pandora os mil encantos:
Nua e lava a innocencia, e socegada,
Seu pudor a envolvia, lhe bastava;
Só perdendo o candor, cúra a beiJcza
Pura e celeste ainda junta ao bcrço
A nudez não lhe tira a sã modcstia.

« Para tantos cncantos produzir
Arrcdonda-llle o artist.a as f6rmas bellas ~

Dc delicado pincel, mimosos toques



lheres, são mais favorecidas em proporção, que a arte social
faz mais progressos; e sensivelmente o sexo, que chamamos
belIo sexo, e que durante muito tempo só foi fraco e des
graçado, adquire direitos e belIeza, e differe d'uma maneira
mais notavel do outro sexo: e ajuntemos mesmo, que a graça
e a belIeza, que são um objecto de culto nas nações policia
das da Europa, exig'em cuidados particulares; é necessario
desenvolve-las, conserva-las, aperfeiçoa-las, e até direi, fa
ze-las desabrochar á força de cultura, pois que brilhantes
productos do luxo, raramente se encontram nas profissões
peniveis e nas ultimas classes da sociedade.

Os caracteres exteriores da mulher, que não dependem
de causas particulares, são muito mais importantes para o
philosopho e para o physionomista.

Esses c'aracteres se referem ás proporções e á fórma das
differentes partes do corpo.

Em geral a estatura das mulheres é mais baixa, em pro-

Parecem só roçar nas superfieies;
A' branda e linda pelle dá mais brilho
O colorido, que o sangue proprio emitta.

(( No quadro só e vêm risonhas fórmas.
Os eabellos se notam tluetl,lantes
Sombrear, coroar-lhe a fronte calma.
Abandonados anneis no collo rolam;
Fjgurae entre lirios rubra rosa
Ao despontar d'aurora, meia aberta,
AjJeoils dp botão desabrochada,
Tal era o lindo seio, primo ornato
Que recebe a belleza da natUl'a;
Meio-globo gentil, cujo contorno
Palpitante d'amor mais graças tem I
Para melhor retratar o sexo amaveJ
Nas feições de Pandora se juntaram
O que ha de encanl.ador entre as mais'beUas :
Era unida ao entimento, á "raça ingenua
Do esposo que a conduz IIttento e terno
Como por distracção, a mão retira,
E sobre as claras aguas d'um regato
O lindo corpo inclina, e os oll1os lança;
Enlevada admira a imagem sua,
Satisfeito sorriso os labios roça-lhe
Os divinaes encantos contemplando.. ,
Neste quadro o artista quiz mostx:ar
Que o amor proprio naseeo d'amor no berço, »
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porção de meia cabeça; e a uniformidade entre as dimensões
das difIerentes partes, não são as mesmas. Por exemplo, no
homem, a metade do comprimento total do corpo, corres
ponde á bifurcação do dorso; na mulher ella estende-se aci
ma dessa região; os membros inferiores são mais curtos, o
pescoço mais comprido, assim como os hombros. Quanto ás
fármas, sem terem a delicadeza e elegancia de que fallamos,
no entanto têm entr.e todos os povos, e em todos os estados,
tal conformação e tal feitio, que é impossivel não descobrir
a ligação, que ha com a natureza inteira, e as funcções parti
culares da mulher. Os membros inferiores, sobretudo, apre
sentam essa disposição physionomica, e que facilmente se
descobre mesmo atravez dos vestidos masculinos, de que as
mulheres se servem para ,se disfarçarem, cuja metamorpho
se, nunca é em sua vantagem. Em geral essas partes são me
nos volumosas, menos arredondadas, e menos afastadas uma
da outra, no homem. Nas mulheres ellas se ajuntam mais
na parte inferior. Os joelhos são um tanto mettidos para
dentro e ligeiramente salientes, conformação esta, que se
nota na mesma Venus; conformação que manifesta, relativa
mente á prenhez,e a:o parto, vantagens, que não têm as mu
lheres, que se assemelham muito aos homens, e que náo
devem ser tidas por bemfeitas, pois que a conformação e a
belleza, devem oiferece·r uma relação directa e bem assigna
lada entre a fórma dos orgãos e seus usos. Além disso, os
caracteres exteriores mais importantes da mulher, dependem
da disposição e da configuração do systema osseo; mas um
esqueleto feminino bem conformado, e cuja estructura possa
ofIerecer ou lembrar os traços da mulher, difflcilmente se
encontra. Um celebre anatomico, Sremmering, depois de
longas indagações, comparações e observações multiplica
das, chegou a encontrar um, que mandou gravar para servir
de modelo.

A cabeça desse esqueleto, comparada com a d'uma Geor
gianna, que fazia parte do museo de Blumenbach, se lhe
assemelhava perfeitamente, diz Sremmering; e não obstante
os horrores de que a morte rodeava essas minas da bel
leza, o naturalista podia compara-las com a Venus, cujo
typo fundamental e proporções, ellas lembraram.

A região das espaduas e a parte inferior do tronco, cha
mada bacia, apresentam, mais particularmente, os cara-
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deres femininos. As espaduas são, em geral, menos afas
tadas do tronco, e por consequencia mais unidas; as
claviculas mais curtas e menos curvadas. Não podendo
afastar o braço do eixo do corpo, tanto quanto o homem,
ellas limitam necessariamente a extensão dos movimentos,
e esta disposição é que nos explica o porque as mulheres,
querendo vencer grandes resistencias com os membros
superiores, experimentam tanta difficuldade; porque, por
exemplo, quando querem lançar uma pedra, são obriga
das a inclinarem o corpo sobre o pé opposto ao braço,
com que executam essa evolução. Quanto á bacia, elle é
mais dilatada e menos profunda: examinando-se-a com
attenção, observa-se, que sua parte posterior é mais saliente
e que. a arcada do pubis é mais larga, que os quadris, têm
mais extensão, e que as cavidades articulares, onde são re
cebidos os ossos das coxas, acham-se mais afastados, menos
obliquos e mais superficiaes; ajuntemos mais, que a mu
lher tem o peito mais estreito e mais fundo, e que emfim
os pés são mais pequenos e mais unidos e a base da sus
tentação, menos larga, o tronco um tanto dirigido obliqua
mente, a columna vertebral menos forte; as espaduas, a
cabeça e a bacia mais inclinadas para traz: estas disposições
são que têm particularmente direito á attenção do physio
nomista, e tambem são ellas, que nos explicam porque as
posições mais naturaes da mulher, annunciando fraca re
sistencia e abandono, são incertas e abatidas; porque, em
geral, a mulher, não executa com graça grandes movimen
tos; e porque ella não póde fugir muito, e só foge para ser
pegada, conforme a observação de Russeau.

Todos esses caracteres distinctivos da mulher, são apre
sentados em concurso em sua estructura. Cada parte exami
nada separadamente, igualmente conserva sua physionomia
sexual. Não ha ninguem, diz Russel, que não distinga á
primeira vista o braço ou a perna de uma mulher, do braço
ou da perna de um homem. Essas partes, subretudo os bra
ços, são na mulher mais arredondados; ellas têm as fórmas
mais lisas 'e mais macias; podia-se dizer formadas de um
cylindro de marfim, ou do mais bello alabastro, tão delicado
é o contorno e tão docemente os perfis se baseam uns nos
outros.

Os musculos, apresentam nas mulheres disposições, que
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influein directamente sobre as fórmas e que não devem ser
esquecidas no parallelo dos dous sexos. Em geral, nas mu
lheres, os musculos fatem menor saliencia, seus relevos
mais graciosos, não apparecem na superficie do corpo com
caracter de vigor sob a fórma dessas inchações asperas e
grosseiras, que se desenham na superficie do corpo d'um ho
mem bem conformado, no qual os custumes afeminados,
não têm feito parar o desenvolvimento dos traços exteriores
da virilidade.

Todas as differenças exteriores, que acabamos de indicar,
emanam da constituição e natureza da mulher. A educação
e os habitos podem dar-lhes mais elasticidade, accrescentar
lhe a elegancia das fórmas, ou a delicadeza dos orgãos, mas
não podem destruir a differença radical e original, que se
mostra em todos os paizes e entre todos os povos. Na ver
dade ha habitos, trabalhos e condições, que dão ás mulhe
res um aspecto mais viril e menos gracioso; que cheg,am
mesmo a endurecer o tecido celIular, que augmentam o
volume dos musculos e dos membros,' que tornam a pelle
dura e callosa, e a cobrem com os signaes do trabalho e da
miseria. Porém essas mudanças forçadas, são verdadeiras
alterações do systema physico da mulher; e além disso, con
forme a observação de Rousseau, quando as mulheres ainda
se tornam robustas, a robustez dos musculos augmenta-se;
quando os homens se enfraquecem, as mulheres ainda se
tornam mais fracas : e quando os dous termos igualmente
mudam, a differença é sempre a mesma.

Todas as differenças que dependem da natureza do sexo,
têm uma influencia directa e bem notavel sobre o genero
de belIeza que é proprio á mulher.

Esse genero de belIeza, se approxima mais do que aquelle
que é proprio ao homem, da maneira porque Edmondo
Burke considera o belIo em geral, para distingui-lo do
soberbo (I). Todos os traços, todos os caracteres desse
belIo que queremos, que procuramos na mulher, são doces

(I) Segundo Burke, o q'ue é sublime tem dimensões vastas e impe
riosas. O que é beIlo deve ser arredondado, macio, pollido, e se es
tender em linhas rectas. O sublime massiço, solido, e um pouco obscuro j
o bello delicado, brando, etc. Vêde Tratado do Sublime, 1 vaI. em oitavo,
por Burke.
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e amaveis; inspiram mais prazer do que admiração e respei
to; lisongeiam tanto a vista como o espirito; fazem nascer
a terna predilecção, o desejo e o amor. Um porte severo,
um traço grosseiro, mesmo um ar de magestade, muito no
tavel, destruiria o genero de belIeza, que exigimos na mu
lher; e Luciano tem razão de nos apresentar o deus d'amor,
horrorisado do ar masculino de Minerva.

A belIeza masculina tem, na verdade, um caracter mais
sU,blime; occupa mais o pensamento, indica uma organisa
ção mais perfeita, ou pelo menos, mais forte, e uma esphera
de vida extensa. A belIeza impõe menos, porém é mai
amavel; inspira mais amor do que admiração, e se dirige
mais aos sentidos e ao coração, do que ao espirito. As fórmas
do homem mais belIo, as de ApolIo, por exemplo, obtêm
todas as idéas de perfeição e de superioridade, em todos os
actos da vida, indicam força, genio, a plenitude de todas
as qualidades, de que a natureza humana é susceptivel, ou
mesmo uma excellencia sobrenatural. O sentimento, que faz
nascer o caracter de belIeza femenina, igualmente conduz
ao ideal; contemplando-se, por exemplo Venus, experi
menta-se sentimento mais agradavel; porém menos expan
sivo, mais "exclusivamente relativo aos attributos do sexo,
mais approximados da emoção, que do pensamento, e por isso
mais ligados ás idéas de prazer, de amor e de voluptuosi
dade. Um homem bello, não deve ser comparado á uma mu
lher, como muito bem nota Russeau. São iguaes no que ha
de commum entre elIes, mas no que são difJerentes, são
incompativeis.

Idéa geral dos ceracteres
interiores e da natureza da mulher

por Moreau.

Procurando descobrir e congregar as circumstancias da
organisação, donde se derivam pril\cipalmente as qualida-
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des, os caracteres interiores e a natureza das mulheres, de
vemos notar primeiro, as mudanças de feições, e as perigo
sas revoluções que se operam em seu systema physico, em
certo espaço de tempo.

Formando seres tão sensiveis e tão delicados, a natureza,
diz um philosopho moderno, parece ter-se occupado mais de
seus encantos, que de sua felicidade. Rodeadas constante
mente de dores e de temores, as mulheres partilham todos
os nossos males, e ainda por sobre tudo estão sujeitas á ou
tros, que são exclusivamente dellas.

Esta differença, tão notavel entre os dous sexos, depende
principalmente das profundas alterações, que as funcções
inherentes á organis~ção da mulher, tornam indispensaveis;
e é particularmente á vida da mulher, que se refere o que al
g'ulls philosophos têm dito sobre a vida em geral, compa
rando-a á uma doença, cujos movimentos variados, periodos
e crises, facilmente destinguem-se.

Qnão numerosas e importantes são essas épocas criticas,
da vida das mulheres I O apparecimento é as voltas periodi
cas da menstruação, os primeiros desenvolvimentos do amor
physico, a passagem bem notavel á um novo temperamen
to; em uma palavra, a crise da puberdade, suas consequen
cias, e sua longa influencia; o casamento, a prenhez, o par
to, a mamentação, a desmamação; o fim do menstruo, e os
padecimentos, muitas vezes prolongados, da idade critica:
taes são as épocas importantes, as revoluções e as variações
notaveis, que modificam tão poderosamente a organisação
da mulher, e cujo effeito devêra sobresahir no quadro dos
principaes tratados de sua constituição physica. Os resulta
dos dessas transições, necessariamente produzem, n'uma 01'

gani ação, aliás originalmente mui delicada, alternativas
quasi continuas de soffrimento e de doença, de vivas impres
sões de tremores nervosos, de espasmos e de a~itações. Com
semelhante maneira de existir, com a frequente volta d'um
estado de indisposição, com os desmanchos e os soffrimentos,
não era possivel que a organisação das mulheres deixasse de
estar sujeita á fraqueza; á mobilidade nervosa e á sensibili
dade, donde necessariamente se devem derivar as inclina
ções éphemeras, a benevolencia e a piedade muito excessi
vas, os caprichos e as phantasias muitas vezes involuntarias,
mais propensão para a emoção do que para o pensamento, e
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em geral, negação á todas as operações que exigem attenção
continuada, recolhimento prolongado, e grande meditação?

O poder, o extensão, e direi tambem, a continua reacção
do utero sobre todos os outros orgãos da mulher, durante
um certo. tempo, são causa d'uma longa serie de influencias
caracteristicas. Este orgão, que o famoso Vanhelmont, cha
mava ente vivo dentro d'outró vivo, tem seu despertar, seus
momentos de imperio, seu repouso, seus accessos, e seus
augmentos, que são outros tantos acontecimentos notaveis
na vida das mulheres. E' um poder interior e secreto que as
governa, que as atormenta muitas vezes, e que perturba suas
funcções organicas e sua existentia moral.

Diderot, comprehendeo bem toda a extensão dessa reac
ção, quando é exagerada, e que de certa maneira invade to
da a organisação. A mulher, diz elle, tra.E dentro de si um
orgclo susceptivel de terriveis espasmos, que dispõe della e lhe
suscita na imaginação imagens de toda a especie. E' em de
lirio hysterico que ella remonta ao passado, que se lança ao
futuro, e que todos os tempos lhe são presentes. E' deste
orgão, proprio á seu sexo, que partem todas as suas idéas ex
traordinarias. A mulher hysterica em sua mocidade, faz-se
devota na idade avançada e madura. A mulher, que na idade
avançada tem muita energia, era hysterica em sua mocida
de; sua cabeça ainda falla a linguagem dos sentidos, quando
já estão mudos. Nada ha mais contiguo do que o extasi, a
viSão, a prophecia, a revelação, à poesia exaltada, e o hyste
rismo.

São essas influencias, mais ou menos vivas, do orgão pro
prio á mulher, que dão ao desenvolvimento e á direcção de
suas propriedades vitaes, um caracter t~o notavel; da mesma
causa nascem, a desigualdade de caracter, os caprichos, as
aberrações de sensibilidade, que muitas vezes se observam em
muitas mulheres, principalmente em certas épocas, ao que
todo o homem instruido só deve oppor, esclarecida indul
gencia, vivo interesse e terna commiseração.

As funcções communs aos dous sexos apresentam tambem
nas mulheres disposições caracteristicas, que não devem ser
olvidadas neste parallelo. A digestão, e a respiração, que 3ão
funcções proprias ávida commum e puramente animal, não
se excluiram inteiramente da modificação do sexo. Geral
mente, as mulheres consomem muito menos alimento que
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os homens, e nota-se, que todos os exemplos de voracidade
extraordinaria, que as observações tem colhido, são forne
cidos por homens, no entanto que os exemplos de longos je
juns e prolongadas abstinencias, de muitos mezes, nos têm
sido fornecidos por mulheres.

Accrescentemos, que as mulheres dão menos apreço que
nós, ás necessidades alcoolicas; que a bebedeira neHas, é
sempre mais repulsiva que nos homens; que ellas prefe
rem as iguarias agradaveis e ligeiras, e que essa maneira de
viver nos parece tão natural, tão conveniente, que o espec
taculo de uma rapariga, bebendo e comendo com excesso,
devorando alimentos O'rosserros e engulindo-os com avidez,
repugna-nos, como se estivessemos persuadidos que a belleza
deve ter 'um regimen menos terrestre, menos material, e em
parte, só viver de aroma e de ambrosia.

Os orgãos da respiração e da circulação, têm igualmente
parte na physionomia geral da mulher.

Tem-se julO'ado notar, que o coração das mulheres tenha
menos volume que o dos homens; que os pulmões tenham
menos dimensão que sejam irritaveis, as arterias menos
desenvolvidas, comparativamente ás veias e d'um tecido me
nos apertado' no entanto que uma predominancia do syste
ma sanguíneo inferior depois da outra corresponde á gran
de quantidade de sangue exigida para as funcções do utero,
e para o volume muito mais consideravel dos membros in
feriores (I).

As di po icõe mais importantes e menos duvidosas no
modo da irritabilidade e da sensibilidade reunidas ou de al
gumas partes do apparelho respiratorio annunciam-se na
mulher, pelo caracter da voz, cujo timbre se não p' de des
conhecer por ter sempre alguma cou a de infantil, er um
pouco aflautada, e ao mesmo tempo, muito mais a·:ruda, á
ponto de se notar que, em geral as mulh res, quando can
tam com os homens, fazem constantemenl , e ainda me mo
sem querer de tiple. A im como a fun çõe e o orO"ãos da
absorvição e da transpiração insensivel differem em muitos
pontos nos dou....:: exo .

(I) Estas observaç.ões são anles suppo ta do (,Tu dcmoDslrad:.t '. Vede,
para mais CSélarecimento a These de Tbiel'i : « An prmler genitalia
sexas inier se dissipanl. »
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Os vasos 'e as glandulas lymphaticas, que servem d'absor
vição, são muito mais desenvolvidas nas mulheres, tomam
mais parte no temperamento e na doenças de cada uma
dellas, e parecem mais dispostas aos diversos e mui graves
modos de alteração, taes como as escrofulas, as phtysicas tu
berculosas, e as obstrucções glandulosas.
. A transpiração insensível, e a exhalação pulmonar, são
muito m,enos activas nas mulheres do que nos homenc::, como
muito bem conheceo Hipocrates quando disse: « Nam corpus
muliebre minus dissipatur, quam virile. » Além disso, quando
as mulheres são delicadas, e que a molleza e o luxo as con
duz á um estado de fraqueza e de abatimento, que se asseme
lha á uma prolongada convalescença, a transpiração insensi
vel se faz mais notavel, por esse defeito de actividade: as
mulheres, que estão neste caso, transpiram apenas, e só
tomam mui pequena quantidade de alimento; as forças da
vida e o calor animal, só lhes' chegam fraca e incompleta
mente nas extremidades inferiores; no entanto que a acção
nervosa, é constantemente empregada pelos sentidos, ou con
centrada no cerebro: viciosa distribuição, donde necessa
riamente resultam, a fraqueza, os vapores; os espasmos, e
uma não interrompida serie de dolorosas affecções, e de in
disposições.

A pelle, que é o orgão da transpiração, é, nas mulheres,
muito mais branca e d'um tecido mais delicado. As que são
um pouco morenas, apresentam, sobretudo, essa macieza e
esse polido de pelle, que dão sensações tão voluptuosas ao
orgão do tacto, e Winkelmann teve razão em dizer, que os
homens, que preferiam as morenas ás louras, deixavam-se
seduzir mais pelo tacto, do que pelos olhos. E' preciso tam
bem notar, que nas mulheres, a pelIe é mais transparente e
menos grossa, e deixam melhor aperceber as veias, que são
notaveis por suas linhas, e pelas bellas gradações de azul,
que a vista encantada acompanha com tanto prazer na su
perficie do seio e de todas as partes, onde a epiderme, é mais
fina.

A organisação e estructura das' mulheres, muito mais de
licada que a organisação e estructura dos homens, se desen
volvem facilmente, e os progressos da nutrição são ahi tão
rapidos, que ordinariamente o corpo da mulher, está tão
bem formado aos vinte annos, como o do homem aos trinta.
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A belleza e as graças exigiram menos trabalho e tempo
á natureza, do que os attributos de' força, que pertencem ao
homem, e que constituem a virilidade.

Essa organisação, cuja marcha de crescimento é tão promp
ta, parece mais abundantemente provida, ao menos durante
a primeira metade da vida, do elemento organisado, que os
anatomicos chamam tecido cellular. E' esse elemento dá
.estructura da mulher, que, sendo mais dilatado, mais cheio
de liquidos, e dotado de maior expansibilidade, dá-lhe, du
rante a mocidade, essas· fórmas tão docemente arredonda
das, e esses contornos elasticos, olhados, com razão, como a·
flor da belleza.

A abundancia desse mesmo tecido cellular nas mulheres,
parece contribuir particularmente para a docilidade e flexi
bilidade, que as torna capazes de supportar mudançcs, e as
revoluções perigosas, que marcam os differentes periodos de
·sua vida.

Esta disposição, parece essencialmente ligar-se ao caracter
physico e ao modo de vitalidade da organisação propria á
mulher. O que, pelo menos, é certo, dizem os partidarios das
causas finaes, é que este sexo é sujeito a crises, que pertur
bam todos os orgãos, se estes lhes offerecem grande resisten
cia. Certas partes do corpo da mulher, estão expostas a dis
·sensão, á choques, e á compressões consideraveis; e estes
e1:feitos não podem ter lugar senão por essa circumstancia da
construcção, que toma as partes proprias a cederem á im
pulsão das causas, que podem obrar vigorosamente sobre el
las. A natureza, na organisação do homem, subjuga os obsta
culos por uma violenta reacção. Na organisação da mulher,
ella parece evitar ou destruir qualquer esforço nocivo, ce
dendo de quando em quando, decompondo, e enfraquecendo
os choques no meio da geral docilidade dos differentes
orgãos..

Um medico philosopho julgou, depois de ter bem compa
rado as observações com os factos, que o temperamento vul
garmente chamado sanguíneo, era o que mais vezes se en
contrava nas mulheres. Sabe-se, que debaixo desse tempera
mento, a organísação está disposta á se mostrar de todos os
modos, tomar todas as fórmas, e prestar-se á todas as cir
cumstancias mais oppo~tas; que é annunciado por amaveis
.apparencias, e por um exterior seductor.
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A mobilidade nervosa, tão natural na mulher, e as fre
quentes e vivas irradiações do utero, parecem contribuir para
o desenvolvimento e para a exaltação do temperamento san
guineo.

O temperamento lymphatico e pitintoso, é modi.ficado e
retido em seu desenvolvimento, por essas mesmas irradiações
uterinas e essa mobilidade nervosa. A combinação da pre
dominancia lymphatica, e d'uma sensibilidade excessiva,
formam um temperamento mixto, cujos numerosos exem
plos se encontram entre as mulheres, em quem os habitos de
opulencia e luxo, tem estragado os orgãos.

Facilmente acontece, que essa multidão de differenças ge
raes e exteriores da organísação, que acabamos de reconhe
cer na constituição physica da mulher, correspondem as dif
ferenças não menos essenciaes, no modo de sensibilidade,
nos habitos inteIlectuaes, nos gostos, nas paixões, e nos sen
timentos. As semelhanças entre o physico e o moral, tãO' im
portantes á observar no estudo do homem, parecem mais
evidentes e mais directas entre as mulheres, cujos caprichos,
gostos, mudanças nos habitos, alterações subi tas no caracter,
disposições á alegria ou á tristeza, aos prazeres mais doces,
ou á melancolia mais sombria, se podem quasi sempre expli
car por causas organicas, de que é impossivel desconhecer
a Influencia.

As aifecções permanentes, os gostos habituaes, parecem
tambem depender das mesmas causas. Por exemplo, o dese
jo do prazer, a negação á qualquer occupação que ex.i<Te for
ça, a timidez, a doçura, necessariamente resultam da delica
deza da constituição. Braços mais lindos que vigorosos, dizia
Russel, não são jeitos para lutar com trabalhos peniveis, e
paixões odiosas e violentas.

Segundo a observação de Rousseau, as muUli~res, longe de
corarem de sua fraqueza, deIla se gloriam. Seus debeis mus
culos, não têm resistencia; eIlas aifectam não poder levantar
os menores pesos. Teriam vergonha de serem fortes.

E' por essas disposições, que o homem esclarecido julga
os exercicios violentos, as voltas ou dansas, que exigem mais
força do que destreza, contrarias á natureza da mulher, e é
dolorosamente affectado, vendo nas nossas grandes cidades,
como entre os selvagens da America, mulheres acabrunhadas,
sob o peso dos fardos, ou entregues aos mais peniveis traba-
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lhos; entretanto, que homens robustos, usurpam as profissães
do sexo delicado e fraco; fazem das mulheres alfaiates, .mer
cadoras de modas, e não se envergonham de passar a vida,
vendendo perfumes, garças e rendas.

Aristoteles, fallando das mulheres, disse, que mais com
mummente são ellas más do que boas (1). Esta asserção é de
todo desprovida de razão': e de motivo. Todas as condições, ao
contrario, de um caracter amante e sensivel estão reunidas
no sexo, que não só é o bello, porém ainda mais o sexo bom
e sensivel ; o sexo, cuja organisação, funcções e habitos, que
delie se derivam, o dispõe para a pratica de virtudes doces e
amaveis.

Vêdes, diz Voltaire, cem irmãos inimigos, contra uma
Clytemnestra. Entre mil victimas da justiça, entre mil as
sassinos executados, contais apenas quatro mulheres; e como
é possivel não conhecer, que subtraidas, pela natureza de
seu sexo, ·ás funcções de soldado, de archeiro, de carcerei
ro, e d'outras muitas profissões, que pervertem o coração, e
o dispoem para acções crueis e sanguinarias, as mulheres de
vem ter mais doçura e sensibilidade no caracter, do que os
homens?

São notaveis no systema physico e moral da mulher duas
disposições principaes: L 0, o excesso de mobilidade nervo
sa e de sensibilidade, propria á sua organisação; 2.°, uma
união mais directa do que no homem, entre o pensamento e
o sentimento.

Da mobilidade nervosa derivam-se, a grande irritabilida
de das mulheres, suas graças, seus movimentos faceis, e
principalmente a inclinação para a irritação. Este ultimo
caracter é extremamente notavel; e geralmente nas mulhe
res, as feições do' rosto, os membros, o diaphragma, e até as
fibras do coração, parecem tomar o modo e rythmo de tudo
que as cerca. O medico e o moralista, não pc;>dem distinguir,
ainda mesmo, empregando toda a attenção, nas mil circums
tancias, a influencia da causa do movimento da acção e da
alteração nas mulheres.

As mulheres, diz Diderot, podem ser acommettidas de fu
ror epidemico; nesse caso só a primeira que o experimente é

(I) Arisloleles fallava mal das mulheres, no entanto adorava cegamente
li sua bella.
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criminosa, as outras são doentes. A sensibilidade nas mu
lheres, não é inferior á mobilidade muscular. ElIa se desar
ranja mais facilmente, bem como as faculdades intelIec
tuaes; e nota-se, que nos hospitaes de alienados, em certo
tempo marcado, recebe-se maior numero de mulheres, que
de homens. Os nomes de Psych~a e de Eva, que corres
pondem ás nossas expressões alma e vida, nomes dados
li mulher por excellencia, designam bem essa excessiva sen
sibilidade, que tem mostrado entre todos os povos as adivi
nhas, as pythias, as sibyllas, as convulsionarias, etc., e que
tão directamente se amolgam á natureza da mulher.

A grande mobilidade nervosa, e a extrema sensibilidade,
que se tem observado nas mulheres, são originaes e essen
ciaes á sua orO'anisação, ou poderiam ellas depender das re
novações de irritações impressas no systema nervoso, pelas
exaltações periodicas ue vitalidade do utero e exercicio das
funcções sexuaes? Seria difficil responder positivamente a
esta questão.

O que é certo é, que á estas disposições, é que se devem
attribuir a vivacidade e a rapidez de sensações nas mulhe
res, a aptidão, a emoção, e a expressão, a attenção mais dif
ficil e pouco sustentada, e mais flexibilidade de espirito e de
penetração, que força e extensão nos pensamentos.

O espirito das mulheres, vôa e repousa; tem mais brilho do
que solidez: o que não alcança logo, desespera de alcançar.
Sua curiosidade activa, porém limitada, quasi, que não passa
além do circulo das relações habituaes.

Nós conhecemos melhor os homens em geral; a mulher,
conhece melhor os de seu circulo; e se interessa menos pe
los segredos da natureza, do que pelos mysterios e pelas pe
quenas emoções da sociedade (I).

Esta differença póde, sem duvida, depender de nossos pre
juizos, de nossos usos, e do genero de educação que ordinaria
mente recebem as mulheres. Comtudo é custoso não se ceder
alguma parte desse resultado, ao modo de sua organisação.

As mulheres tem gosto e delicadeza; como suas fórmas, o
seu espirito é agradavel. O pensamento no homem é mais

(I) As mulheres são aptas para tu'do o que é grande e extraordinario,
e quem conhecer perfeitamente a historia do genero humano, em todos os
seus pontos, concordara comnosco,

T. I.
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forte, e sua esphera tem mais amplidão; e se ~as graças da
imaginação e seu talento amavel e facil, brilham a par d'el
le, oppõe a essas vantagens, a mais vasta e profunda concep
ção, os vôos do genio, e os poderes da meditação.

A união do sentimento, das paixões, e das affecções, com
o pensamento e o juizo, ajudam muito a physionomia parti
cular de seu espirito. Nas mulheres, é mais geral que uma
impressão forte determine a opinião, do que o raciocinio.

Mme. Deshoulieres preferia Pradon á Racine; e Ninon de
Lendos, apezar de todo o seu espirito, nega á Richelieu senso
commum, por ter preferido a ella Marion Delorme.

Todavia, a influencia das paixões se tem manifestado em
muitas mulheres, dando seu á espirito uma força e um brilho
extraordinarios.

Guyon tem, no seu livro dos Terrores, paginas de admi
ravel eloquencia.

Se analysassemos mais circumstanciadamente os habitos
intel1ectuaes e moraes das mulheres, notariamos muitas ou
tras maneiras de existir, e muitos outros caracteres, e seria
então mais facil descobrir as variedades essenciaes da orga
nísação, que temos exposto, e que devem ser tomadas em
consideração, todas as vezes que se tratar da condição, da
ventura, da educação, e da medicina das mulheres (r).

Influencia das mulheres na obra

da geração.

SEGUNDO o DR. P. RUSSEL.

o flu.~o menstrual é um signal tão evidente de fecundi
dade, que andam sempre com el1e, os desejos que a devem
realizar. As mudanças que então se operam no caracter da

(I) Vêde, para mais esclarecimento, a obra intitulada - Historia na
tural e philosopltica da mulher -, seguida de observações sobre o regi
men physico e moral das mulheres nas clitferentes épocas da vida, vai. 3.',
em oitavo, com figuras.
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.mulher, talvez não sejam menos sensiveis, que as alterações
physicas, que se manifestam em seu corpo. Os autores acos
tumados á aproveitarem todas as explicações mecanicas (r),
creem, que a causa da inclinação ao amor depende, nos ho
mens, da abundancia do liquido seminal, e nas mulheres, da
grossura dos ovarias. ElIes fundam-se, para dizer isso, em
ter-se encontrado essa parte muito inchada, nas pessoas
acommettidas do que se chama furor uterino, e tambem em
saber-se que os animaes, que são privados dessa parte, não
sentem o aguilhão, que os excita a multiplicarem-se.

Esses factos não são tão concludentes, como se poderia
imaginar. Uma parte engrossa em proporção da quantidade
dos humores, que a natureza abi envia. Tas pessoas muito
atormentadas de desejos, os orgãos destinados á satisfaze
los, naturalmente ficam mais cheios e mais inchados que os
outros, porque os liquidas que contribuem para dar-lhes a
disposição conveniente ás suas funcções, ahi se demoram mais
tempo, nutrindo-os mais, e por consequencia auo'menta-lhes
o volume. Nesse caso a grossura dos ovarias poderia ser, com
mais razão, olhada como resultado, do que como causa de
desejos reiativos ao conjuncto amoroso. Quanto á extirpação
dessa parte, ás vezes póde cortar a origem da fecundidade;
mas esse meio não aproveita sempre. É' certo, que, á maior
parte dos animaes castrados, a natureza torna-se indifferen
4e á uma funcção, que sente não poder mais preencher, por
falta de instrumentos: entretanto, como já dissemos falIando
dos eunucos, ha alguns, que parecem mofar de sua propl'ia
natureza; é nelles tão firme, no que conserva a especie, que
por um erro que lhe occulta sua impotencia, obstina-se
-sempre á um combate á que só póde levar armas inuteis.

O systema animal, consiste n'uma serie de operações suc
.cessivas. Cada idade (2) é caracterisada por funcções, que
lhe são proprias. Com a idade da puberdade se desenvolve a
{Jue tem por fim a conservação da e-pecie. A natureza então
prepara todos os materiaes necessarios, e parece que estes,
em vez de fazer nascer desejos, são. precedidos por elles. Ha
certo teGlpo na vida, em que esses desejos, enlevações sem
fim, são movimentos vagos do instincto, que procuram um

(I) HaJler, ELementata p!lysiol. Tomo 8.·, livro 29, sec. I, pago 8.
(2) Slahl. De moróis cetatum Dissert.
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objecto sem conhece-lo. Se essa nascente necessidade faz ás
vezes experimentar impressões de enternecedora melanco
lia (r), parece outras vezes irritar-se contra tudo que lhe é
estranho, e alliviar-se por explusões ferozes. Este ultimo
sentimento se abranda á proporção, que o objecto vai sendo
mais conhecido e mais determinado; fica-se mais tratavel; e
quizera-se que todos os entes se associassem á sua paixão,
para que fosse melhor acolhida. Nota-se que os amantes, or
dinariamente, são generosos, humanos, e beneficentes, quer
seja pela razão de, só apreciando o objecto de que estão occu
pados, darem pouca importancia ao bem, que fazem aos ou
tros, quer pelo motivo da necessidade, que experimentam,
acharem-se mais dispostos para sentir as de outrem.

Tem-se insistido muito sobre as causas materiaes, que se
referem á conformação das partes, para explicar os actos de
um amor desordenado. Parece haver-se dissimulado o poder
que em nossa alma causa uma infinidade de causas moraes,
taes como a ~leitura dos livros eroticos, a imaginação fixada
muito tempo em imagens voluptuosas, a lembrança pungen
te de uma 'felicidade perdida para sempre, ou de um prazer
só entre-visto e escapado, um doce habito frustrado pela viu
vez, ou por uma cruel separação.

Os sentidos uma vez abrasados por alguma dessas causas,
cm por todas ao mesmo tempo, não nos apresentam os objec
tos taes quaes são, mas sim como convem ao sentimento que
nos dowilla : a alma absorvida cm uma unica idéa, parece
nella encerrar todas as sensações. que recebemos, todas as
suas faculdades ao mesmo tempo, atacadas mudam a nature
za das impressões, que ellas experimentam: qualquer musica
escutada ás vezes sem attenção ou com indifferença, produz
um doce langor, ou desperta a actividade do de ejo. Se a
côr das flores só nos offerece contrastes agradaveis, ou com
parações, que jámais lhes dão vantagens, seu aroma causa em
nossa' imaginação um abalo, que se communica á todo o cor
po, espalhaJ.1do voluptuosa impressão. Quantos laços não en
contra um amante, na sombra e no silencio de um bosque?

(1) Um dos )'mptomas ordinarios, que caracterisa essa disposição, é
o "osto pela solidão e retiro, que apparece nos moços, e que M. de Se
gl'ais chtlma, r'exi(Ja do espirita.



Quando a mão por acaso toca n'outra, qual é o magico effei
to do contacto? O individuo apaixonado que a sente, não
respira, o coração palpita-lhe; uma torrente de fogo cIrcu
la-lhe rapidamente as veias; e elle não se reconhece mais.
Emfim, tudo se reveste da paixão de que se é agitado, aU<T
mentando-a mais; só se tem olhos para elle; e só a voz delle
se escuta. Deve espantar por ventura, que em tal crise, a
razão seja á custo ouvida? Para achar a causa desse pheno
meno, não é necessario suppo-la proveniente d'um vicio 01'

ganico nas partes, que servem immediatamente á geração.

A natureza, impele-nos á essa funcção pelo atLractivo do
prazer. Como se ha questionado sobre tudo, tem-se tambem
querido saber se o prazer que a mulher sente, é tão vivo,
como O que o homem experimenta. Questão occiosa, pro
pria de escola, que é tão inutil como impossivel de resolver.
E' sem duvida essencial, é mesmo dever de um ente intelli
gente e sensivel, não consentir em ser feliz, sem ter certeza
que os outros tambem o são; porém é uma vã subtileza o
pretender-se determinar com acerto a dose de felicidade, que
vem á cada um. Que importa que seja mais ou menos? Basta
sabermos, que a natureza não foi madrasta com ninguem.

O impetuoso ardor com que o homem procura unir-se á
mulher, parece excluir-lhe um gosto extravagante e contra
dictorio, que ás vezes lhe perturba o repouso. Quando chega
a vencer todas as difficuldades, que se oppoem á sua paixão;
quando tem destruido todas as barreiras, e que, depois de
haver marchado de victoria em victoria, acha-se senhor de
tudo, e que não llJ.e resta mais de que g'ozar, gostaria de en
contrar ainda um obstaculo, que o detivesse de repente; quer
que a passagem que deseja transpor, lhe seja vedada. A rea
lidade dessa tapag'em, é um )uotivo de controversia entre os
anatomicos. AI?'uns duvidam que a pellicula, que se chama
llymen, e que dizem fechar a entrada da vagina, exi ta no es
tado natural da mulher, e só admittem uma duplicatura da
membrana, que forra o interior desse canal. Essa dupli
catura, conforme elles, sómente encolhe-se, até que pelo
exercicio dessa parte, ou seja de todo destruida, ou oblite
rada. Outros mais favoraveis aos prejuizos que correm, tal
vez enganados por falsas apparencias, ou por producções
contra a natureza, asseveram que o hymen, encontra-se em {
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todas as mulheres a excepção d'aquellas em que algum aci
dente, ou imprudencia destruio (r).

A importancia desta parte, supposta ou verdadeira, não é a
mesma em todos os paizes. Entre alguns provos do norte, cuja
gelada imaginação nada sabe accrescentar ao que os sentidos
percebem, e que os objectos só se mostram pelo que têm de
real, o l1ymen, deve ser tomado pelo que, com effeito é, quan
do considerado physicamente, isto é, como um embaraço.
Diz-se, que entre alguns desses povos, a preguiça voluptuosa
dos ricos, palra a robusta indigencia, para livra-la d'um tra
balho penivel, preparando-lhe um caminho á prazeres fa
ceis. Ao contrario, nos povos do meio dia, onde o sentimen
to do amor, tem prodigiosa energia, onde os homens não sa
tisfeitos com o presente, quereriam ainda gozar do passado,
dá-se grande apreço á esse signal, que constitue a integri
dade das mulheres. E' encarado como um bem precioso, e
os homens fazem tudo para delle se assegurarem; seu ciume
sempre prompto a incendiar-se, não sabe achar outros meios
de segurança senão em brutaes precauções, ou em odiosas in
dicações, que fazem gemer o pudor. Finalmente, sua extra
vagancia como que lhes faz crer, que a natureza prestando
se á seus tyrannicos caprichos, deu-lhes o modelo de seus
ferrolhos (2). '

As idéas orientae , chegadas passo á passo até nós, redu
ziram á arte, em nossos climas, a maneira de descobrir' a
virgindade. Houve, durante longo espaço de tempo, uma
jurisprudencia fundada nessa arte, e resta-nos ainda actos
della. Póde ver-se em Joubert e em Venette (3) as analo
gias juridicas concebidas nos termos technicos, e conforme
a ridicula linguagem que as matronas usavam: contavam
quatorze silrnaes, pelos quaes, diziam ellas, podia-se reco
nhecer se uma rapariga havia sido deflorada; mas enviamos o
leitor e as matronas ao proverbio de Salomão.

E' tempo de terminar um preambulo já assás longo. En-

(I) lIIulheres ha que não têm lIymen, ou provenha isto de uma
causa material, porém innocentc, ou da natureza. A falta deste signal
da virgindade, tem causado por ignorancia do homem grandes damno::;
á innocencia da muUler.

(2) Chama-se ii uma lamina membranosa, que fecha em parte a entrada
da vagina: eoll/mna vir(Jinitalis, eolumna da virgindade.

(3) Quaclro {lo amor conju(Jal,
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tremas na materia. De que modo concorre a mulher para a
producção d'um novo ser? Qual sua influencia n'uma func
ção, que não póde exercer sem o soccorro do homem? Um
vasto campo se abre aqui ás opiniões humanas, que, como
sonhos vãos, successivamente se destroem, offerecendo ao
principio fracas luzes ao espirita, para depois deixa-lo em
profunda obscuridade, ou em humilhante vasio. Entretanto
á primeira vista parece que os homens, nisto e em outras
cousas, firmaram-se no que ha de mais seguro e melhor. O
resultado de suas primeiras observações é o mais honroso
monumento para a razão humana. O systema de Hypocra
tes, sobre a geração, é ainda hoje, não obstante nosso preten
dido progresso, o mais claro e verdadeiro. De sorte que se
póde dizer, que durante mais de dois mil annos, os enganos
não têm cessado; e todos os erros, todas as descobertas e to
das as chimeras, que se hão exhaurido, não têm feito mais do
que Hypocrates disse: depois de muito tempo perdido, tor
namos para o caminho, que esse grande homem nos mos
trou.

Seu parecer sobre a maneira da propagação e conserva
ção da especie humana, foi reproduzido por um celebre
naturalista (1), que o aformoseou com os encantos de sua
eloquencia, mas que o não tornou mais solido, ajuntan
do-lhe accessorios, pouco compativeis com as idéas antiO"as.
Mesmo se póde dizer, que o systema de Hypocrates" perdeu
mais do que ganhou com o verniz da physica moderna. Esse
medico encara a semente do homem e da mulher, como ex
tracto de todas as partes do corpo. Crê, que o licor fecun
dante do homem, misturado com o da mulher no conjuncto,
e disposto pela natureza, ou por uma faculdade gerado
ra (2), formam um novo ser. Talvez se diga, que a phrase
faculdade geradora~ é destituida de senso, que não nos dá
idéa alguma; uma dessas expressões vagas, que os antigos
substituiam ás explicações mais precisas que a sã philoso-

(I) M. de Burron.
(2) Ncnhum medico duvida, que as obras de llypocrates sejam obs

Curecidas pela mistura adultcra das idéas physicas de scu tempo, que
os editores erradamente a emittem. Lê-se com sOl'prcza o lugar cm que
diz, que o calor da mulher condensa o licor fecundante. O que nellas
ha de mais constante e seguro, é que llypocrates, admitte ordinaria
mente uma natureza, que tudo dirige.
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phia pede. Confessamos, que a idéa desta faculdade geradora,
nada nos explica sobre sua maneira de obrar; porém cremos
que esse principio, cuja existencia, attestada pela antiguida-'
de, e confirmada por muitos modernos, uma vez admittido,
destroe todos os erros, que os raciocinios physicos applicados
aos corpos organisados, devem necessariamente arrastar;
faz desapparecer todas as lacunas, todas as difficuldades, que
á cada passo se offerecem nos differentes systemas physicos,
sobre a geração. '

Não se admittindo um principio activo, formado de nos
sas funcções corporaes, é preciso suppor-se' um encadeamen
to de causas, cujos movimentos ligados entre si, terminam
se em dois resultados precisos e exactos, sempre iguaes,
como os que produzem as molas de um relogio. Ora, não só
a experiencia é contraria á esta supposição, porém ainda o
mais simples exame basta para fazer ver, que isso é impos
sivel em corpos organisados, continuamente lutando com
infinidade de agentes, que os rodeam, e que devem mudar
lhes a determinação á cada instante. EIles têm necessidade
de serem regidos por um principio independente, até certo
ponto, de causas physicas, que attingem á seu fim, sem que
causa alguma os desvie; e é isso que fórma o principio que
anima os corpos vivos. Os differentes periodos, que dividem
a vida, guardam pouco mais ou menos a mesma ordem; a
época da dentição, a da puberdade, a em que cessa a facul
dade de reproduzir, chegam sempre quasi ao mesmo tempo,
qualquer que seja o estado do individuo, gordo ou magro,
fraco ou robusto.

Se o licor fecundante, como se pretende na recente hypo
these, não fosse mais que o excedente da materia destinada ao
crescimento e á nutrição das differentes partes do corpo, os
meninos seriam para a geração, pois que não ha duvida, que os
sucos nutrientes neIles sejam ás vezes superabundantes : de
outro lado sugeitos sempre magros, desprovidos da materia
organica superfiua, jámais chegariam á puberdade: e final
mente, se o principio que serve de base á essa hypothese é
verdadeiro, todo o mundo organisado seria uma confusão, e
tudo estaria subordinado ao acaso.

Sem querer examinar até que ponto são provaveis as re
lações de attracção, pelas quaes se suppõe, que as differenies
partes, que têm de formar o corpo do feto, se compoem en-



tre ellas, contentamo-nos em observar, que essa supposição
torna a concepção muito precaria; pois que para o trabalho
da geração ter bom exito, seria preciso sempre uma quanti
dade determinada de licor prolifico. Se da quantidade do li
cor fecundante, que deve entrar no utero, a parte que de
vesse formar a cabeça, o braço, ou outro qualquer orgão, se
separasse das outras, ou se retivesse na passagem, a concep
ção seria imperfeita; e, como a quantidade precisa de licor
para formar um homem ou um animal, é a reuniao exacta
de todas as suas partes, raramente teriam lugar n'uma ma
teria liquida, cujas partes devem ter pouca adherencia entre
si, a vida se passaria em ensaios imperfeitos e inuteis.

Pensa-se que a. simples attracção das partes não formaria
um todo variado em suas fórmas, como o corpo, se essas
partes fossem homogenias; tem sido preciso suppor-se, que
as moleculas organicas, que devem entrar na formatura de
cada membro do felo, vão já moldadas pelas do pai ou da
mãi, e com a confiO'uração que o destingue, compartilha elle
um pouco da idéa de Hypocrales, mas sobretudo da de Ana
xagoras. Bonnel (r) observa muito bem, que é impossivel
essas moleculas serem moldadas, pois que sendo o superfIuo
da nutrição, qUI:: os moldes têm recebido, nelles não podiam
ter penetrado, e por consequencia tomando-lhes a fórma
que devem ter.

A maneira pela qual os corpos se nutrem e crescem, é
muito difficil de conceber. Diz-se que seu systema é por in
fus-suscepção. As fórmas que admittem a materia organica,
hão sido, por consequencia, suppostas fórmas interiores isto
tem-se tentado explicar sendo uma cousa obscura com outra
que repugna.

r ada mais arbitraria, como se vê nesta hypothese, do que
o modo pelo qual se fórma a placenta e as outras partes de
pendentes do feto. Deve-se, na verdade, ficar muito emba
raçado para dizer-se alguma cousa satisfatoria sobre a for
mação de partes, cujos moldes ou modelos não se acham no
homem e nem na mulher.

A faculdade geradora dos antigos, ou a alma architecta,
que nada mais é do que as jórnu;ls plasticas de Cudworth,
admittida por muitos modernos, e principalmente por

(I) Corpos oruanisados.
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Stahl, apaga facilmente todas essas difficuldades. Portanto o
systema de Hypocrates é, a nosso ver, em todos os sentidos,
mais luminoso e mais verdadeiro, que o moderno, que o
tem querido sobrepujar.

Os antigos diziam, para darem a razão da differença dos
sexos, que o homem e a mulher tinham um licor fecundante
forte, e outra fraco; e que se o licor do homem, era superior
ao da mulher, ou por sua quantidade, ou por sua activida
de, nascia um menino; e se ao contrario o da mulher exce
dia ao do homem, nascia uma menina. Essa distincção entre
os licores fecundantes do homem e da mulher, não é fóra
de verossimilhança.

Elles explicavam a semelhança dos filhos com os pais,
como hoje faz o systema de moleculas organicas. A attri
buiam á natureza e á constituição dos humores, cujas partes
suppõe-se ter a mesma fórma, e tomarem a mesma disposi
ção, que tinham no corpo do pai ou da mãi. Essa era a idéa
commum de todos os antigos medicas e physicos (1).

E' difficil conceber-se como um homem do saber de M.
Astruc (2) póde dizer, que adoptando-se o s)'stema de Hy
pocrates sobre e geração, se cahiria na mesma obscuridade
á que chegaram os Epicureos, acreditando que o uni
verso era formado pelo concurso dos atomos agitados
da vida. Em primeiro lug'ar, Hypocrates não disse, que
'os licores fecundantes devessem sua união á um encontro
fortuito. Em segundo lugar, não ha mais acaso na ordem em
que se tem tomado os atamos de Epicuro, de que nas com
posições chymicas, que resultam da combinação de muitos
mixtos. Epicuro suppunha os atamos redondos, pontudos,
tortos, assim como alguns physicos suppoem, que os alcalis
tem a fórma d'uma bainha, e os acidas de agulhas pontu
das, em virtude dos quaes' elles operam os effeitos, que se
observam. Além disso, o acaso é um encadeamento de
cousas, que ignoramos; e logo, as cousas mesmo que M.
Astruc admiLte para explicar a geração, assim como todas
aquellas que podem adoptar os outros medicas e philo 0

phos, não merecem menos o nome de acaso.
O systema de Hypocrates, ou antes dos medicas anti-

(I) Valeria Ma-'l:ima, Lib. Xl, Cap. 15.
(2) Trat. das infermidades das mulheres, T. 5.·, pago 51.
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gos (pois é verosimel, que eBe o tivesse recebido de seus
predecessores), pouca alteração sofl'reo dos philosophos e dos
medicos, que o seguiram. Aristoteles, não necessitou fazer
lhe grande mudança, para o ajuntar á seu systema geral de
physica. EUe disse, que a causa efficiente da geração, estan
do no licor do homem, vevifica. o da mulher; isto é, confol'
me sua maneira de faBar, dizendo que o homem fornece a
forma, e a mulher a materia. Este systema assim modifica
do, seguio a sorte de todas as outras opiniões do grande phi
losopho, e teve a mesma fortuna entre os physicos. Os me
dicos continuaram a admitLi.-Io tal qual sahio das mãos de
Hypocrates, até que a anatomia veio mudar as idéas.

Esta sciencia, que procurando a formatura dos orgãos e a
natureza das relações, que fazem os animaes moverem-se,
propoem-se, como se tal cousa fosse passiveI, a fazer-nos co
nhecer todas -as suas propriedades; esta sciencia, que aug
mentando o dominio da physica, tão pouco tem alargado o
da medicina, cujas descobertas quasi todas têm sido mar
cadas por um numero mais ou menos consideravel de erros;
quando descobrio os ovarias, deo lugar a acreditar-se que as
vesiculas redondas que neBes se observam, eram ovos. O es
pirito humano gosta naturalmente de encontrar conformi
dades, porque isso allivia sua fraqueza; muitos factos redu
zidos á um só, cansa-o menos que se estivessem separados;
além disto, á semelhança que se julga encontrar nas diversas
maneiras porque o homem e os passaros se multiplicam, de
vem impressionar, por sua singularidade. ão sabemos se a
mulheres se accomodariam com um sysLema, que as compa
rava ás gallillhas; porém nesse systema eBas teriam mais
parte na geração : são depositarias de lodo o genero huma
no; pretende-se nelle, que o ovo contém o feto já formado,
e que o licor do homem só faz dar-lhe o impulso, que deve
produzir seu desenvolvimento.

Como custava a comprehender a maneira por que- era for
mado o feto no ovo, quiz-se resolver a questão recuando :
fez-se remontar a formação do feto ao principio do mun
do, onde se suppõe que Deos reunio todos os ovos de to
dos os fetos, que têm de produzir a especie humana. Os ovos

. femeas não só continham uma menina, como ainda mais
ovos, que a menina continha, ou meninos sem ovos, ou me
ninas com ovos, que diminuiam sempre de grandeza em re-
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lação da primeira menina com seu ovo. Desta sorte as mu
lheres tinham então a maior influencia na geração.

Uma nova descoberta anatomica, e por consequencia um
novo systema, as veio despojar desta vantag'em. M. Hartsoe
cker, tendo examinado com microscopia o licor de differen
tes animaes, descobria nelIe uma muHidão innumeravel de
animaculos, que se moviam em diversos sentidos, e que na
davam como os peixes. Esta descoberta, espantou o mundo
sabia; não se duvidou mais que esses animaculos fossem os
germens dos homens futuros; e acreditou-se ter-se encon
trado o segredo, que ha tanto tempo se buscava.

Entretanto, á medida que se examinava a cousa mais de
perto, e acalmada a primeira agitacão dos espiritos, as duvi
das nasciam tumultuosamente. Esses pretendidos animaes,
,não tinham fórma humana; sua, prodig.iosa quantidade es
pantava a imaginação. Não era passiveI resolverem-se á crer,
que a natureza estabelecesse a existencia d'um animal sobre
a destruição de muitos milhares. d'outros animaes, e que
um desses animaculos não podesse viver senão sacrificando,
como um sultão cruel, todos os outros que tenham o mesmo
direito que elIe. Esta consideraç~o causava pezar, e affli
giam-se de haverem recebido a vida por tal preço; a natureza
era accusada de ser mui prodiga. E' verdade que se via nas
plantas um exemplo dessa excessiva fecundidade, onde sabe
se, que um milhão de germens perecem para um vingar.
Mas esta analogia, tirada dos vegetaes, tidos por insensi
veis, não satisfazia completamente.

Os physicos e os medicas, em quem a descoberta dos ani
maculas tinha feito grande impressão, conservaram-se na
convicção, que elIes eram a base e a origem de todas as ge
rações futuras. No systema dos ovos acreditou-se, que todos
os ovos tinham sido fechados no primeiro ovo; no novo syste
ma acreditava-se, que todos os animaculos tinham sido en
caixados uns nos outros, com a difl'erença, que o animaculo
macho continha todos os meninos, e todas as meninas, que
deviam nascer delIe; no entanto q.ue o animaculo femea se
limitaria á seu proprio sexo; de modo que nessa nova hypo
these os homens tinham a superioridade, que os ovos haviam
dado ás mulheres.

Alguns auctores prevenidos em favor dos ovos, e que não
ousavam regeitar os animaes espermaticos, tractaram de
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conciliar as duas hypotheses. Suppozeram, que os animacu
los ensinuavam-se arrastando-se nas trompas de FalIopio,
que os levava até aos ovarios; ahi o mais feliz, ou o melhor,
era recebido no ovo mais proprio, por sua fortaleza, a ser
vir-lhe de as}lo; esse ovo desligado do ovario, cahiria na
trompa, donde descia ao utero para nelIe se feixar, crescer,
e desenvolver-se; emfim, suppunham, que a pluralidade dos
fetos dependia da pluralidade dos ovos promptos para rece
ber tantos animaculos.

Se todos os physicos não acreditaram que as partes acti
vas do licor, fossem verdadeiros animaes, outros houveram
que desconfiaram tão pouco de sua imaginação, que se capa
citaram não sómente da existencia desses animaculos, como
ainda estabeleceram muitas fubulas ridiculas sobre seu pre
tendido sexo, sua união e suas outras funcções. O que uns
de boa fé asseguram, M. Plantade de Montpellier certifica,
para mangar com os sabios, publicou sob o titulo de Dalem
patius, suppostas observações, nas quaes encarecia os contos
que corriam sobre a opinião dos animaes espermaticos.

M. de Buffon, julga que as partes que haviam sido toma
das por animaculos não são animaes; mas sim materias acti
vas, que devem formar um animal. Suppõe elIe, que o licor
fecundante, bem como em miniatura todas as partes necessa
rias ao feto; isto é, olhos, braços, um estomago, um polmão,
um coração, etc., e que essas partes tem sido fornecidas pe
los orgãos correspondentes do pai e da mãi, que a mulher á
esse respeito não leva vantagem alguma ao homem, e que o
licor d'um e d'outro contém igualmente tudo que é preciso
para a formação do feto. Ao ler-se isto, somos tentados a per
guntar, porque a reunião do licor fecundante do homem e
da mulher é necessario, havendo em cada um delles todas as
partes que devem constituir o embryão? E' bem visivel, que
faltando ao homem o lugar proprio á seu desenvolvimento,
isto é, o utero, elIe tem necessidade da mulher; mas não
se sabe a razão porque a mulher não póde progredir sem
SOccorro do homem, possuindo a materia e o lugar proprio
para vasá-Ia e germinar.

Esse systema explica as semelhanças de uma maneira
muito especiosa. Suppõe, assim como já dissemos, falIando
dos antigos, que tinha a mesma maneira de pensar, que as
partes analogas fornecidas pelo pai e pela mãi, conservavam
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no feto a mesma fórma, a mesma ordem, e a mesma poslçao
que tinham nos orgãos d'elles. Para dar a razãq, da dille
rença dos sexos, diz, que a creança a toma do individuo que
forneceo mais materia organica. Se esta idéa lisongea e sa
tisfaz, é muito preciso tambem, que a razão concorde com
todos os factos. Segundo esse systema, é necessario não só,
que o licor penetre no utero, como que seja em quantidade
sufficiente. Seria inuLil fallar dos exemplQs, que se referem
de mulheres que têm concebido sem haverem soffrido in
tromissão alguma da parte do homem, porque esses factos
são tão raros, ou tão apocryphos, que não temos direito de
negá-los. Porém ninguem ignora, que todas as experiencias
d'Harvey, que em todas as multiplicadas vezes que se tem
aberto a femea de differentes especies de animaes imme
diatamente depois úo conjuncto, não se tem descoberto
a menor gota de licor fecundante no utero.

Se nos fosse permittido misturar nossas conjecturas com
ás de .tantos sabias, sobre um ponto da historia na'tural, tão
interessante e tão obscuro, diriamos, que os ovos parece-nos
terem sido o fructo d'uma imperfeita semelhança, fornecida
pelas visiculas dos ovarias, assim como os animaculos d'uma
mui precepitada inducção, tirada d'um facto mal ?profunda
do. Como M. de Buffoll, pensamos, que as moleculas viven
tes do licor não são animaes, mas sim uma materia propria
a tornar-se um animal. EntIetanto será necessario, que ella
contenha em miniatura todos os orgãos, que devem entrar na
formação do feto? Muitas difficuldades se oppoem á uma tal
supposição. Não se poderia á esta substituir outra, que tal
vez, não tivessem os mesmos inconvenientes, e que certa
mente concordaria melhor com as experiencias de Hypo
crates, as unicas que podiam esclarecer-los sobre o myste
rio, que dellas tem siúo objecto, se tal descoberta fosse
dada ao espirita humano?

Seria contrario ás regras d'uma exacta analogia dar á cada
parte do licor do homem as propriedades, como essas especies
de vermes, cuja singular historia devemos á M. Trembley?
Basta, talvez, que a mais pequena parte do licor penetre no
utero, para despertar as faculdades que tem, e aúquirir as
que lhe faltam, com tanto que de seu lado o utero, esteja dis
posto a favorecer seu desenvolvimento; pois que essa res-
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pectiva disposição é necessaria em todas as especies, em que
a geração. se opéra pelo concurso dos dous sexos.

Os polypss seminaes, sem duvida d'uma natureza mais
composta que os polypos d'agua doce, tem necessidade de
despojarem-se no utero, d'algum estorvo que obste sua acti
vidade, ou de receberem em sua formatura alguma addição
precisa ao novo genero de existencia, que vão gozar. Se al
guma particula sensivel do licor é um ponto, como é em
apparencia, a mais segura emanação da materia seminal do
homem, bastará para fecundar a mulher. Isto tornaria ma.is
verosimel o que os auctores têm dito a respeito do espirito se
minal, aura seminalis, que, pelo que se tem dito, introdu
zido nos póros organicos da mulher, proprios para a gera
ção, póde pô-las em estado de conceber, sem que haja per
feito conjuncto. Facilmente conhece-se, que a energia do
licor fecundante, póde ser tão forte em certos homens (I), e
o ardor de produzir tão vivo em certas mulheres, que o
mais pequeno atomo desse licor, que achasse uma abertura
para penetrar no utero, ou em outro qualquer lugar proprio,
e preencber o mesmo fim, ahi se fecharia para vegetar e
chegar ao estado de homem.

esse caso não é preciso cuidar na quantidade de licor, que
deve entrar ahi; basta que entre. As experiencias d'Harvey,
que nunca puderam descobrir o menor vestigio de licor nos
uteros das corças e nos coelhos abertos, tambem nada teriam
de sorprendedoras por um atomo seminal collocado nas pe
quenas aberturas do utero, póde subtrair-se á vista do obser
vador, emquanto não attrahe a si e não iguala assaz substan
cias da mãi para tornar-se' sensivel. Harvey, só vio um ponto
animado, ao redor do qual estão arranjados di.fferentes mem
bros que compoem o animal (2). Assim é, que o polypo muti
lado recobra todas as partes que ha perdido. E' verdade que
se diz, que as partes do embryão são formadas antes de se
rem visiveis, e que Harvey errou quando disse, que ellas se

(I) Logo, póde-se conceber, quc ha circumstancias quc tornam o
licor fecundante mais ou menos proprio para a geração. Diz- e, que o
veneno da vihora é mais activo quando o animal esl~l irrilado. Porque
não aconteceria o mesmo com o licor seminal? Vede o que dissemos
Sobre os efl'eilos do pudor, e tambem o que havemos dito oure os da
imaginação.

(2) Harvey, De ceruorum, ei damarum coitu exercito
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formavam no instante em que começavam a ser sensiveis.
Porém como essa objecção não é mais que uma supposisão,
não póde reI' a menor força contra uma correspondencia
natural, tirada d'wn facto que os sentidos descobriram a
Harvey. Este auctor, que c.om um bom microscopio, via um
ponto vivo tomar gradualmente uma fórma e revestir-se de
orgãos que não tinha, teve direito de affirmar, que o facto
passava-se como elle tinha visto; mas seus adversarias, não
o de supporem o que ninguem ainda pôde ver. Além disto,
L ~sa formação detalhada do feto, nada tem que espante, e
está conforme com os outros factos naturaes. Sabe-se que
as pernas do caranguejo, regeneram-se; o polypo, a que se
carLa a cabeça e cauda, e que recobra-os, dá-nos um exemplo
d'um animal, que póde adquirir novos orgãos.

D'outro lado, custa á crer que todas as partes d'um ani
mal, tão composto como é o homem, posslim estar sempre
dispostas á se juntarem e á se arranjarem n'um estado de
fluidez como se devem achar, na sopposição de que todas as
suas partes estão já formadas no licor. O menor abalo não
bastaria para destruir o ajuntamento? O· menor sopro não
as afastari~ da esphera d'atLracção que as reune, o que faria
a concepção muito incerta e furtuita?

Em nossa supposição o licor em vez de ser um monte de
orgãos debuxados, não será mais que uma materia anima
lisada, da qual, cada parte será capaz de tornar-se um centro
de actividade, como cada pedaço d'um polypo póde tornar-se
um polypo. Esta materia lançada no utero, ahi ficará em
totalidade, ou em parte; esse oro-ão, tocado pela sensação
que desejava e que a presença d'essa materia procura-lhe,
d'ella se amparará logo, lhe accrescentará o que lhe falta
para formar o feto, a cobrirá dos envolucros que a devem pôr
á abrigo dos accidentes e concorrerá com os outros meios
para dar-lhe o gráo de perfeição, que tem de receber.

Ninguem póde duvidar que o utero seja um orgão activo,
dotado d'um insLincto particular e inexplicavel, que não só
ajunta a materia fornecida pelo macho, como ainda a mode
fica, e a compõe de uma maneira relativa e conveniente á
cada especie. Talvez surprehenda, que um instincto cego
possa formar orgãos regulares. E por accaso será menos ma
ravilhoso que isso, ver-se os passaros construirem ninhos da
mais delicada e preciosa estructura? Porque razão as opera-
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ções inferiores do instincto serão menos seguras, que 'os exte
riores, que elle produz? Porque razão o utero não póde for
mar os tecidos, que envolvem o embryão, assim como certos
insectos fiam a teia em que se devem envolver, e cuja mate
ria mesmo fornecem?

O lugar em que o embryão se fixa, não é determinado. As
diversas oscillações do utero, fazem com que a materia se
minal vá tocar, ora n'um, ora n'outro lugar; todos elles são
igualmente avidos de conceber, mas nem todos são proprios
para fazerem chegar á um termo feliz o fructo da concepção:
o feto concebido nas trompas de Fallopio ou nos ovarios, não
tem bom exito. Tambem quando a dimensão dessas partes,
por ser mesmo limitada, oppõem-se á seu perfeito desenvol
vimento, falta-lhe o meio favoravel de dar-lhe a luz. Tem-se
visto todavia cmbryões cahidos na cavidade do baixo ventre,
onde se sabe, que ha ainda menos recursos para elles cres
cerem. Felizmente, esses casos são mui raros; são erros da
natureza, ás vezes causados pela perturbação e agitação da
alma. Observou-se que as mulheres solteiras, e as viuvas,
eram mais sujeitas.a essas concepções irregulares, que as ca
sadas; a razão não é difficil de advinhar.

A materia seminal do macho póde espalhar-se no utera
e cada porção tornar-se um ponto vivo, se o utero tem bas
tante ardor ou influencia para adoptar todas, e repartir
com ellas sua influencia. De cada ponto animado, se for
mará um feto. Na especie humana, o utero ordinariamente
emprega-se só n'um ponto d'essa materia viva.

N'um e n'outro sexo, as partes que formam o licor, quan
do ainda espalhadas no corpo e confundidas, com os outros
humores, têm o mesmo caracter geral, e o mesmo gráo de
vitalidade que as outras partes gozam. Actividade particu
lar, que ellas adquirem depois, está então encadeiada.

Tornando-se mais livres e revestindo-se de attributos es
pecificos, passam para o orgão onde, se diz que o licor seminal
é preparado.

Os homens e animaes faltos desse or~ão, jámais podem
mostrar as qualidades, nem o signal que devem caracterisa
los e distingui-los; são entes imperfeitos, votados á uma im
potencia eterna, inuteis á sua especie, extranhos aos dous
sexos; e fazem horror á natureza.

As partes seminaes: têm necessidade de passar· pelo orgão
T. J. 5
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-destinado á sua elaboração, para terem a energia que os
torna capazes de concorrer para a formação d'um novo ani
mal. Esse orgão, bem como O licor, que elle ofTerece, não
está ainda bem determinado na mulher. Diz-se, não se sabe
com que fundamento, que o licor seminal femenino, 6 mais
limpido e mais fluido, que o do homem (r).

Ainda que não se conheça a natureza, temos fortes ra
zões para crêr em sua existencia. Não se sabe a razão por
que o licor seminal da mulher, para consumar a obra da ge
ração, deve ser unido ao do homem. A solução d'essa diffi
culdade, tem circumstancias, que ,ainda estão encobertas
para nós.

Todavia póde-se conjecturar, que a materia seminal, tem
uma maneira de existir, e qualidade, relativas á cada indivi
duo, assim como relativamente á sua especie. O licor se
minal da mulher, tem pois um caracter, um modo de
obrar, finalmente um genio, que lhe é proprio. Se, na mistu
ra com o do homem, elle toma o principal ascendente, o
novo ente que d'ahi resultar, será regido por sua acção: sua
organisação lhe será submetida; emfim tomará a constitui
ção, os costumes, as feições, e o sexo da mulher; se ao con
trario elle tiver o sexo do homem, o licor deste é, que do
mina (2).

A semelhança dos filhos com os pais, funda-se no mesmo
principio. ão é efIeito do arranjo mecanico de partes seme
lhantes, como pretendiam os antigos; depende antes do ca
racter da força activa, que preside ás funcções vitaes da
creança. Se essa força como é verosimel, está disposta a pro
duzir nella os mesmos movimentos que se exercem no pai
ou na mãi, disporá a materia organica, que tem de nutrir e
fazer crescer as difIerentes partes da creança, do mesmo mo
do que estão dispostas nos pais, e que deve produzir uma se-

(I) Esta theoria que apresenta Russel sobre a gJeração, será mais cir
cumscripta, quando descrevermos o apparelho desta funcção.

(2) Não pretendemos que esse ascendente se derive simplesmente
da maior quantidade de licor, que um fornecer; porém de certas qua
lidades, que fazem que o licor d'um tome o caracter e a maneira de
existir do licor d'outro, como os miasmas contagiosos nos fazem tomar
a maneira de existir d'aquelles, que tendo sido infeccionados antes de
nós, e que no'las commonicam.



melhança de feições e de caracter mais ou menos perfeita,
entre elles e seu filho.

As creanças se assemelharão em parte á mãi, e em parte
ao pai, segundo o rastilho da materia seminal, que ambos
tiverem fornecido, e que entram na formação do felo. Se o
licor seminal da mulher, torna-se principio dominante, as
funcções geraes elo novo individuo serão determinadas por
sua impulsão, deixando subsistir, até certo ponto, a acção
particular das partes seminaes do homem, nos orgãos em que
elIas têm entrado alguma cousa. Ao contrario, se o licor
fecundante do homem é, que tem a principal influencia, elle
é que dará o caracter geral aos orgãos, sem de todo apagar
as impressões, que algumas moleculas seminaes da mulher
lhes poderão ter dado.

Ha creanças, que não se parecem com seu pai, mas sim
com seu avÔ : este facto é difficultoso nas hypotheses,
principalmente na das moleculas organicas. Comtudo pode
riamos dizer que as partes seminaes, que são a base dessa
parecença, que têm sido transmittidas pelo ovo, não tendo
podido exercer sua actividade no pai, para onde haviam pas
sado, por quaesquer circumstancias difficeis de determinar,
ahi ficaram detidas, acharam uma occasião mais favoravel
de se desenvolverem no filho. Acontece o mesmo, com a se
melhança dos sobrinhos com os tios.

Os irmãos recebem do pai, partes seminaes semelhantes,
que l1'um ficam sem acção, e que n'outro desenvolvem sua
energia: os filhos do primeiro, se pare~erão mais com o se
gundo, do que com eUe proprio, se as moleculas que ficaram
inactivas neUe, poderem exercer em seus filhos a proprieda
de de que são dotadas, e que mais se tenham manife tado no
tio ou na tia.

Estas propriedades consistem principalmente n'uma certa
disposição de produzir, no filho ou no sobrinho, a mesma
serie de movimentos vitaes, que têm lugar no pai, no tio
ou em outro qualquer parente. O que prova, que as seme
lhanças são fundadas na ordem desses movimentos, e que as
disposições hereditarias, seguem tambem a ordem particular
de cada idade. Uma creança, que nasce phtisica ou gotosa,
não solfrerá as impressões senão na idade em que eUas pa
recem proprias. Se a parecença do filho, vem d'um arranjo
de moleculas semelhantes, tal qual eUas estão no pai, o fi-
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lho d um pai phtisico, nasceria com os pulmões ulcerados, e
o de um gotoso sentiria dores de gota no ventre materno. A
experiencia desmente isto. Demais creança nem-uma quan
do nasce, parece-se com os pais; a semelhança das feições
exteriores e corporeas que o filho deve ter com o pai ou a
mãi, não existe quando elle vem ao mundo; só a adquire
successivamente. Animal nem-um nasce com os attributos,
que deye ter em certa idade. A plumagem dos passarinhos
pequenos, e o pello dos quadrupedes, tambem n'esse estado,
nada se assemelham com os dos pais. Esta semelhança, é uma
acqui ição que elles fazem crescendo; é o fructo da mesma
serie do mesmo encadeamento de feições, em que a exis
tencia de seu pais foi fundada.

Taes são as conjecturas que julgamos poder apresentar,
tocantes a uma materia, sobre a qual nada se póde dizer de
positivo. Nossas observações se limitarão quasi á este capitu
lo, no que diz respeito ás qualidades do licor fecundante: no
eguinte examinaremos se a imaginação da mãi póde esten

der sua acção sobre o feto.

Do effeito da imaginação da mãi

:T sobre o filho.

CONFORME ROUSSEL

Parece-nos que todo o mundo conyém, que, quando a con
cepção é fruelo dos transportes de prazer, sentidos pelos dous
individuos ao mesmo tempo, é mais segura. E ta curta alie
nação, em que a alma, como que passa toda inteira ao novO
ser, que tem de produzir, e as circumstancias physicas, que
a precedem, são talvez uma condição necessaria, um acto pro
prio para imprimir o sello da vida na obra da geração: como
um corpo que se electrisa, as moleculas do licor recebem,
talvez, d'ahi, as propriedades que ainda não tinham.
- Pretende-se, que a disposição moral em que então, se pó-
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de achar a mulher, tem muito poder na formação do feto,
quer seja para modificar de diversos modos sua constituição
physica, quer para determinar o caracter e a tempera de seu
espirito. Além disso, já dissemos, que era verosimil, que os
diversos estados dos humores, ou pela impressão local que
podem fazer nas partes sensiveis, ou pela percepção geral
que a alma tem, influem muito na existencia desta. Como
entre ella e o corpo, ha uma correspondencia intima e cons
tante, é provavel tambem, que seus movimentos reflectindo
nos humores, causem alterações momentaneas, que augmen
tem ou diminuam a vitalidade. Sendo assim, haveria sobre
tudo lugar para o licor, no momento em que todas as facul
dades d'alma se reunirem para vevifica-Ia, e em que toda a
sensibilidade se concentra no orgão que a fornece. E' menos
verdadeiro dizer-se, que não é um impossivel, o ter a imagi
naç.ão da mãi, e talvez mesmo a do pai, alguma influencia na
concepção.

Uma tradicção popular quer, que os filhos illegitimos te
nham mais espirito e sagacidade que os legaes : .M. Camus
deo sem duvida (1) credito á esta tradicção, pois que tracta
de explicar o facto que della é assumpto. Faz ver que os filhos
illegitimos, ordinariamente são .fructo d'um amor indus
trioso; que o espirito de seus pais continuamente agussado,
por ardis necessarios á uma ternura atravessada por obstaculos
continuos, exercitados pelos artificios proprios a enganar o
ciume d'um marido, ou a vigilancia de uma mãi, esclarecido
pela necessidade oe occultar á opinião publica, prazeres que
elJa condemna, deve indistinctamente ::ransmittir aos filhos
que delles provém, grande parte dos talentos á que elles de
vem o ser; no entanto que os filhos nascidos na indolente se
gurança J'um amor permittido, devem resentir-se d'essa
especie de abandono, e d'essa inercia d'alma, com que se lhes
dá a existencia. Finalmente, a maior parte da gente (e as idéas
do vulgo não são sempre de desprezar) pensam que a ma
neira por que a alma da mulher é affectada no acto da gera
ção, não é cousa indiíferente para a creança.

EUa, não deve participar menos das afIecções da mãi de
pois da concepção; torna-se então parte de seu individuo; as
socia-se á sua existencia, a mãi fornece-lhe a materia pro-

(1) l\Iédec. de l'Esprit., tomo 1.', pago 310.
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pria para nutri-la e faze-la crescer; é animada de seu calor,
e vive tanto da vida que lhe communica, como da sua pro
pria. Assim não será para sorprender, que as paixões que agi
tem a mãi passem ao filho. A communicação, que torna isso
possivel, eÃiste: a creança, toma intima relação com o utero
pela planceta e pelo cordão umbelical. E' verdade, que não
se vêm nervos nessas partes; mas para que a vida circule e
vá d'um lugar á outro, não é necessario que as partes sejam
unidas por tramas nervosos, basta que exista entre ellas li
vre intimidade. Os nervos são cordões necessarios nos ani
mae deslinados a produzir grandes movimentos, ou a carre
!rarem grandes pesos : porém todos os corpos organisados
deUes não precisam. m dos phenomenos, que podem servir
para provar esse commercio reciproco, e essa communidade
de movimentos vitaes que existem entre a mãi e o feto, são
as creanças acephalas, isto é, que nascem sem craneo e sem
cerebro; morrem assim que nascem, pois que essas partes
São essenciaes e necessarias ao homem, que vive de sua pro
pria Tida; o feto sem ellas vive, porque deve á mãi uma par
te da força que o anima, e que suppre os orgãos que lhe fal
tam.

Um dos autores (r), dos menos dispostos á crerem nos ef
feito da imaginação sobre o filho, depois de haver esgotado
de todo a sciencia da anatomia, para provar a impossibi
lidade 'uma transmissão das affecções da mãi ao filho, é for
eado á confessar, que os filhos são sugeitos, durante a vida,
a oonvoluções, porque soffre-as durante a gravidez, feridas
de !n'ande terror ou d'outra paixão viva. Esse autor disse,
que pela falta de nervos, que estabelecem a communicação
mtre a mãí e ° feto, unicos meios, pelos quaes os movimen
tM 5e po em transmittir á mãi, não póde fazer experimen
tar ao filho o que sente. Porém se, como elle mesmo confes
~ uma eommnnicou á seu filho as convulsões causadas por
llJm lorte terror, é evidente que a mãi, póde fazer o feto par
tilba:r de suas affecções, sem intermediario soccorro de ,

M,
1 bt'anch, como todos sabem, deo ao poder da imagi

~~ a maior extensão. Muitos autores emprehenderam re
~, porém os meios de que se serviram são muito vicio-

«~1: ~,~ PhysloJ. Comp. hum. Tom. 8, lib. 26, pago 450.
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sos; são tirados da anatomia das partes, e da relação meca
nica, que ha entre os orgãos. Se se quizesse explicar os phe-.
nomenos da electricidade, pelas leis geraes do movimento,
achar-se-ia, que elles não combinam com ellas; talvez essa
seja a causa, mas não os effeitos emittidos que estão submetti
dos a causas intermediarias, precisava conhecer estas para
saber-se a ligação, que têm com as primeiras. O mesmo
acontece com os phenomenos da vida e da' vegetação. Cada
ordem de existencia, tem sua mecanica particular, e querer
julgar dos effeitos relativos a uma ordem pelas leis da meca
nica propria á outra, é um dos maiores erros de logica, que
se possa commetter. Portanto, dizer-se, que as impressões
da mãi não se podem transmittir ao filho por meio dos hu
mores, que ella lhe envia, e nas quaes, dizem nada do mo
ral póder ser communicado, é confundir os objectos; e ten
do-a por uma simples machina hydraulica, todos os racioci
nios, que dahi poderem tirar-se, serão de um principio
falso.

M. Maupertuis parece-nos estar mais perto da verdade:
« Que uma mulher perturbada, diz elle, por alguma paixão
« violenta, pela vista de um grande perigo, pelo espanto cau
« sado por algum animal feroz, pára um menino contrafei
/I. to, nada mais facU de comprehender. Certamente existe
({ entre o feto e a mãi, uma communicação assás 'intima, por
« que uma agitação violenta no espirita, ou no sangue da mãi,
« transmitte-se ao feto, e nelle causa desordens, á que as
« partes da mãi poderiam resistir, porém a que as del1e, por
« muito delicadas, succumbem. » Não é porque Maupertuis
explica o facto, que admittimos sua possibilidade, pois have
ria muita cousa que dizer sobre a explicação dada, mas por
que sendo um accidente muito commum, delle se não póde
duvidar. O mesmo autor accrescenta, que quando vemos sof
frer alguem, partecipamos de suas dores, e que a natureza
não achou outros meios de tornar-nos compadecidos para os
outros, senão fazendo-nos eJo..'Perimentar uma parte de seus
males; que quando um homem recebe diante de nós um gol
pe violento n'um membro, sentimo-nos de repente feridos
no mesmo lugar, e que, por consequencia a historia da mu
lher, que deo á luz um menino, cujos membros estavam ro
to~, do mesmo modo que ella tinha visto romper a um cri
mInOSO; nada tem, que não seja facU de conceber.
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Existe outra classe de phenomenos, relativa á imagi
nação das mãis; são os que consistem na figura do objecto,
que as impressiona, ou a fructa, ou outra qualquer iguaria
que desejem durante a gravidez, que influem na creança.
Esta ordem de factos é mais difficil de explicar, que o prece
dente, e essa razão determinou M. de Maupertuis (1) a não
dar-lhe credilo. Pensamos, que quando uma cousa é inex
plicavel, porque é obscura, e porque ignoramos as circumstan
cias, que deHa são a chave, se as conhecemos, a duvida de
veria ser o recurso do maior sabia.

O que se não póde negar, é que o espirito das mulheres
gravidas, é singularmente modificado. Seus desejos, seus ca
prichos, seus desgostos provam, que ellas são dominadas pelas
sensações interiores, provenientes do novo eslado em que se
acham; os desejos sobretudo, que então são neHas uma es
pecie de delírio, poderiam bem vir do sentimento d'alguma
necessidade, que a creança experimenta. O inslincto desvai
rado liga-se a objectos extravagantes, que julga serem pro
prios a calma-lo; porém seus mesmos erros mostram o inte
resse com que véla na conservação do deposito, que lhe foi
confiado.

Modificações naturaes na constituição
das mulheres segundo as idades.

CO -FORME VIREY.

Já se tem demonstrado, que os climas quentes animam o
ardor amoroso no sexo femenino, e mesmo desenvolve mais
seus orgãos se:XlJaes; que os gozos prematuros, ou que prece
dem ao inteiro crescimento, abreviam-lhe o talhe, tanlo na
lndia como em toda a parle : poder-se-iam ainda citar as
observações de Otaiti e Sumatra, pois é aos casamentos pre-

(I) Venus physica, primeira parte, pago 83.



coses á corrupção dos costumes germanicos, que um me
dico (I) attribue a diminuição da altura, que antigamente
tinham os pbvos allemães. quando viviam em sua primitiva
innocencia (2).

Numerosas observações fazem ver ainda, que se o calor do
clima não é a unica causa da precocidade do fluxo menstrual,
nella influe singularmente. Com effeito, na raça branca do
Norte da Europa, as mulheres soffrem essa evacuação mais
tarde, que as do Meio dia. Em Sa.xonia, em Thuringe, e na
Alta Allemanha, a menstruação só começa, mesmo nas cida
des (3), aos quinze annos; ella ainda é mais tardia nas re
giões mais septentrionaes e nos territorios elevados, onde só
apparece aos vinte ou vinte e quatro annos : tambem, se
gundo Martine, nas ilhas do arte, nas Orcadas, e nas He
bridas, as mulheres, conservam até avançada idade sua fe
cundidade; mesmo na Irlanda tem-se visto mulheres de 60
annos terem filhos (l~). Na França a nubilidade, ordinaria
mente, começa aos 14 annos, e mesmo aos 13, nos departa
mensos meridionaes, ou nas grandes cidades, onde o espirita
é mais precoce, a nutrição mais abundante, e as paixões
mais excitaveis. Em Languedoc as raparigas são mais regra
das que em Pariz (5). a Italia as mulheres formam-se aos
12 annos, acontece o mesmo com as Hespanholas; e as de
Cadiz casam-se com essa idade. Em Minorca, a puberdade é
marcada desde a idade de 12 annos. Em Smyrna, tem-se
visto mãis de idade de II á 12 annos. As Persianas, com
~ummente, são regradas de 9 á 10 annos, segundo Char
dlll(6); no Kairo acontece quasi o mesmo (7); as mulheres
barbarescas, são muitas vezes mãis com II annos, assim como
as dos Agows em Abyssinia, conforme Bruce (8). Desde a

(I) Herrera Conningius, De halJilu Germanor., C. IX.
(2) Ccesar, Bel!. Gal!., L., V.' et Tact., 1][01'. Germ., Cap. XVIII.
(3) Blumenbach, Inslit. Physiol., Gotting., 1798, cm 8.·,_ pago 427

e 506.

(4) Bonte, Of Irland, pago 178; Plot, Oxforclshire, pa"". 199.
(5) Tilzgerald. J1femories, pago 3. L'à(Je nubile POUI' les femmes JUL

ves a élé jlxé par la loi à dou:;e ans el pour les hommes à qlZalor.se
ans.

(6) Voya{fe, tomo VII, pago 163.
(7) Rcsvati, dans l'Hisloire Med., de Carmie d'Orienl, de 1\1. Desgene

thes, Paris 1802, parte 2.', pago 4!I'
(8) Voya(Je aux sources dIZ Nil, T. ill, pago 848, in-4.·.
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idade de 9 á Ia annos, notam-se signaes de :puberdade nas
filhas do Senegal (I). Parece que a idade de Ia annos, é mais
geral para a menstruação, não só na Arabia (2), como em
diversas partes da Africa (3).

Exemplos ainda de maior precocidade tem-se allegado na
Arabia e em AIger (4), e na costa do Malabar, á respeito de
mulheres casadas na idade de 8 á 9 annos, vindo a ser mãis
pouco tempo depois. Em Decano, segundo Thévenot (5),
mulheres tem ficado gravidas na idade de 8 annos. Pax
mon (6), via meninas de 4 à 6 annos casarem-se; mas é to
talmente impossivel, que fossem nubis; sabe-se, que ha nas
Indias um costume geral de despozarem, ou mesmo, casarem
as creanças; é por isso, que se vêm mulheres na idade de IO

annos mãis em Java (7) e no Indostão; porém esses factos
não são geraes, pois tem-se observado mesmo nas regiões
frias da Europa, excepções nesse genero. Haller cita Suissas
menstruadas na idade de 12 annos (8); e Snaellié, falla de al
gumas Inglezas casadas nessa idade. Tem-se visto na Belgica
e na Suissa (9) meninas de 9 annos conceberem e dar á luz;
mas nada ha a concluir dessas particularidades. Além disso,
em Guiné, é excitado o fluxo menstrual antes do tempo, pelo
conjuncto entre as meninas. Em Porto-Real e Ardéa o flu.'Co
determina-se nas negrinhas por ellas introduzirem na vagina
repetidas vezes um canudo de madeira tenra, cheio de for
micras, e a cosseira occasionada por esses insectos, determi
na o fluxo de sangue nas partes sexuaes (Ia). O uso de ba
nhos estimulantes e almicarados entre as Egypcias e Asia
licas, afim de inflammar os desejos voluptuosos, não faz se
não accelerar, desde a mais tenra mocidade, a evacuação

(r) Adamson, l'oya(Je au Sénégal,pag. 20.

(2) icbuhr, Desc. de l'Arabie, pago 101.
(3) Demanch, AJr. Jrançaise, T. II, pago 60.
(4) PridcalLx, Vic. de Mahomet, pago 78 Lou(Jier de Tossy, Hist. d'Alger

page 68.
(5) Voyage, parte V, L. L, e. 48.
(6) l\fedicina lndor, pago 17.
(7) Philos. transact., no. 243.
(8) Physiologire Elem., Lib. XXVllI, tomo V, pago 40.
(9) Jouber, Err. Popul., Liv. II. eh. 2; et Acta belvetica, tomo IV,

pago 187.
(ro) Couto et Cérém. religieuses, de Picart, tomo VII, pago 229.
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menstrual; e os alimentos mui suculentos, que as Banianas
dão ás suas filhas, produzem um eifeito analogo.

Disto, sobretudo, resulta a confirmação dessa lei geral,
que quanto mais a mocidade das mulheres é curta e rapida
debaixo dos céos dos tropicos, quanto mais sua velhice é com
mummente longa: citius pubescunt, citius senescunt. Seme
lhantes ás flores das mesmas regiões, apenas desabrochadas
de manhã, murcham no ardor do dia (r). Logo que ellas
perdem as pretenções de agradar pelos encantos corporaes,
entregam-se todas, aos cuidados domesticas e á educação de
seus filhos. Todavia, como sua velhice é mais precoce, é
menos velhice que a nossa; os cabellos das mulheres, não en
branquecem tão depressa como os nossos; raramente ficam
calvas, e sua vida extingue-se mais de vagar, que a dos velhos,
porque, em geral, as mulheres chegam á uma idade muito
avançada, com menos inconvenientes, que o outro sexo. Se
rão ellas mais vivaces por sua vida menos activa e sua cons
tituição, naturalmente mole, adquirir menos rigidez, sequi
dão e aridez, que a nossa? O certo é que as mulheres, ordi
nariamente, morrem em menor numero que os homens;
excepto dos 20 até aos 50 annos, periodos dos gozos sen
suaes, mas. tambem dos perigos e trabalhos que trazem a
gravidez, o parto e amamentação dos filhos. Em outra qual
quer época, ellas morrem mais raramente e soffrem menos,
que os homens: a maior parte dellas, chegam a uma velhice
muito avançada.

Na raça negra, quando mesmo os individuos são transpor
t~dos á climas mais temperados que a Africa, como a Ame
rica Septentrional e Europa, tornam-se mais cedo impuberes,
que os brancos, pouco mais ou menos a difIerença é d'um
anno, o que prova, que a raça negra é mais precoce, que a
nossa. Este exemplo, nota-se mui evidentemente na raça
Mongola. Não sómente, em Lião, em Galgonda, nas circum
ferencias de Methold, na China e no Japão, conforme diver
sos viajantes, começa a puberdade do sexo feminino aos II

annos, como tambem nas regiões muHo mais frias, que as
nossas, tem-se reconhecido, que ella é mais precoce que em

(~) Voyez Des rechel'ches sur la longévité dans nolre ouvrage De la
PU/.Ssance uilate, in-8.o : Paris, 1823, pago 392 el suivantes. Nous dévelop
(lons les causes de celle des femmes.



nossos climas. Uma Klimane, uma l\1ongola da Siberia de
baixo d'um céo tão rigoroso como o da Suecia, ficam nu
bis na idade de 13 annos, no entanto que uma Suissa, só o é
quasi aos 15 ou 16. E mais para o norte ainda, e até nos con
fins do mar Glacial, as mulher.es Samoiedas, são menstrua
das de idade de I r annos, e muitas vezes aos 12 (I). Ain
da que fracamente, as Laponias, são regradas na idade de 12

annos (2); e parece acontecer o mesmo em todas as raças de
myrmidous polares, como os Ostiacos, os Jakentes, os Hamts
chadales, etc., e mesmo os Esquimaos da America.

Talvez que a pequenhez natural de talhe, accelere a época
da puberdade entr:e esses povos; mas tambem sua nutri
ção completamente animal, os peixes, que como se sabe, é
em geral um estimulante e aphrodisiaco, sua habitação qua
si continua debaixo de subterraneos onde reina suffocante
calor, no meio dos vapores d'agua vertida sobre pedras quen
tes ao fogo; todas estas. cousas, dizemos nós, podem apres
sar a época da puberdade entre os povos polares.

o America, a puberdade, segundo as relações de viajan
tes, declara-se dos 10 aos 12 annos.

Mas essas mulheres nubis antes de tempo, não têm facul
dade de conceberem antes da idade de 45 annos; que ordi
nariamente é para as de nossos climas, época da cessação do
menstruo. a Asia as mulheres, são velhas desde a idade de
30 a 35 annos (3). Em Java (4) não concebem mais depois
de 30 annos. Mesmo na Persia ha mulheres, que perdem essa
faculdade aos 27 annos (5). Ainda que pubere~ muito cedo,
as Siamoses têm filhos até aos 40 annos. Póde-se pois esta
belecer como facto constante, que a nubilidade das mulhe
res começa, debaixo dos céos ardentes dos tropicos, dos 9
aos 12 annos, e termina-se aos 30, e ao mais tardar aos 40.
Ao contrario, as mulheres Samoeidas, puberes muito jovens,
são menstruades até a idade de 41 annos.

Parece que a quantidade do fluxo menstrual varia igual
mente em razão dos climas, pois que as Laponias e as Sa-

(J) Klingslaedt, Jlfém. SUl' les Samoiédes, pago 41, 43.
(2) Linnée, Faune suecic., pago 2.
(3) Pa'ouan, Jlfedicina Indorum, pago 17; Grose Voya(Je, pago 243.
(4) Pllilos. 1'l'ansact., n.O 243.
(5) Chardin. Voya(Je, tome VI, pago ~36. .
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moiedas deitam mui pequena porção de sangue (I), e as
Groenlandezas não deitam quasi nada, por causa do frio que
impede o desenvolvimento das faculdades geradoras, assim
'como se oppãe ao florecer das plantas. as regiões frias da
Alta-Allemanha e da Inglaterra; a evacuação periodica é de
3 onças, segundo Dehaen; de 4, segundo Smelli e Dobson;
ou de 5, segundo Porta. Ta Hollanda ordinariamente chega
á fi onças e até a 8 nos outros lugares da Allemanha, que
parece geralmente ser a quantidade, que perdem as mulheres
na França; porém quanto mais se caminha para o meio dia,
mais esse corrimento augmenta (2); eleva-se muitas vezes á
12 onças na Italia e na Europa meridional. Emett e Fitzge
rald, viram na Hespanha chegar á uma libra; emfim, debaixo
dos tropicos vae até 20 onças (3), e mesmo á 2 ou 3 libras,
se se deve dar credito á Snellen.

Finalmente existe a maior variedade a esse respeito,
conforme a constituição das mulhere , de tal fórma que as
Gre<ras das Ilhas do Archipelago, ainda que mais precoces e
collocadas debaixo d'um céo mais quente que as Italianas,
qllasi que não deitam mais de 3 onças de sangue menstrual.
E é certo que as Europeas, que vão para as colonias ou para
as Indias, ficam mais expostas ás hemorragias, e mesmo aos
abortos pela mesma causa, que debaixo dos céos mais tem
perados (4).

A mesma qualidade de sangue menstrual, tambem differe,
segundo os temperamentos; pois se é em nossas r giões, é tão
puro como o sangue d'uma vitella, conforme a expressão de
um celebre medico; póde adquirir nos climas mais ardentes
certos gráos de fedor. A opinião popular da pudridão dos
menstruos, não é orig'inaria da Arabia e do Oriente, encontra
se tambem nos selvagens Americanos, pois que se separam
ue suas mulheres durante o tempo critico. Com effeito, no
calor, quando as excressões da pelle, das glandulas cebaceas,
e das cryplas da vagina augmentam em abundancia e em

II) En éLé seu]emenL, d'apres Linnée, Flor, Lapon, pago 324.
(2) Olearius, Voya{Jes, pago 132.
(3) Treind Emmend, Cap. I, pago I.

(4) Tous ces faits sont déveJoppés avec plus de délails dans notre
llistoire nalul'elle elu {Jenre humain, nouvelle édition, tome I, Sect. lil,
Arl. 20
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fetido, não é admiravel, que o sangue menstruaL, por pouco
que se demore nas partes visinhas ao anus, que estão em
.estado de orgasmo, adquiram então mão cheiro. Taver
nier (1), fallando da menstruação das negras e das Hotten
totes, fornece provas disso. .

A excreção do leite, parece estar em relação com a mens
truação, pois que as Irlandezas, como todas as mulheres dos
paizes frios, dão muito pouco leite. O bispo de Troil, diz, que
ellas só criam seus filhos durante 3 ou 4 dias, e depois dão
lhes leite de animaes; seus partos, tambem são muito diffi
cultosos (2). Mas no Egypto, em Ceylão, e na maior parte
dos paizes quentes e humidos, as mulheres tendo os peitos
mui desenvolvidos, podem crear muito tempo. Ellas têm
menos Ileite, e o seio menos volumoso, nos territorios sec
cos, elevados, ou ventosos, como em Marselha, na antiga
Provença, na Castalia, etc.

Diz-se, que na Russia tem-se visto homens capazes de
criar meninos á seus peitos, tão lymphatica é sua constitui
ção (3), principalmente nas regiões lodosas da Crimea.

Considerações sobre as causas do amor entre
os sexos.

POR VIREY

A força, que conserva, é a mesma que produz; e o mun
~o não se mantem senão pela continuaçáo das mesmas, que
o criaram. Deos fórma constantemente o mundo e suas crea-

(I) Voyages, Liv. II, eh. 27.
(2) Horrebow, Bist. cl'Islande, et ohs., pago 316. Os selvagens não

ajudam nunca as mulheres a parir. Persuadidos. que a natureza Ó
basta para tudo, pensam que ficamos contrafeitos por clllpa das par
teiratJ, e corcundas pela ternllra de nossas amas. (Sam Hearne, Voyage li
la Bale d'lfudson, etc., Trad. Franç., tome I, pago 144.)

(3) Comm~nl. Acad. Scienc. Petropol., tomo III, pago 288. O leite das
EllrOpe3S, que r sidem na Batavia, é tão salgado, dizem, que ellas não
criam seu íllllos; não criam seus filhos; não succede o mesmo com as
negJ'as. Mem. Acad. Scienc. Paris, 1707, Hist., p. 10.
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turas, porque a conservação não é mais, que o desenvolvi
mento perpetuo da creação, ou antes, uma geração continua.

Nossa vida sendo produzida pelo amor, só se conserva
pelo amor; é a força e o principio de nossa existencia, assim
como causa de toda a reproducção. Nossa vida tambem, nun
ca é tão energica, como n~ época dos nossos maiores fogos
d'amor, assim como nunca é mais languida e mais misera
vel, que na velhice, que nos precipita na morte. Os filhos
formados por pais esfalfados, são debeis, doentios e pouco
amorosos, e sua vida é curta; no. entanto que, os formados
em todo o vigor da idade e do amor, tornam-se robustos,
ardentes, e têm uma vida longa, se não abusam.

Nos climas quentes, onde os alimentos são mais anima
dos, a vida e o amor adquirem uma impetuosidade extrema,
d'ahi procede o findarem-se mais cedo. Acontece o contra
rio nas regiões glaciaes, onde o amor e a vida são languidos,
inactivos, e por isso mais duraveis. O amor, que é o prin
cipio de nossa vida, proporciona-se ao estado particular de
nosso globo, ou antes, recebemos uma quantidade determi
nada de amor e de vida da constituição e dos elementos çle
nosso mundo.

Com effeito, esse amor ou essa vida, não é mais que uma
porção do poder geral, que muda toda a natureza segundo
as leis de Deos. Pois que a natllre.za, que renova todas as
cousas, suas reproducções sem numero, que mulplicam os se
res animados e os vegetaes, não são senão o effeito do prin
cipio de vida, que penetra em todo o universo e obra sobre
cada uma de suas substancias.

O amor, essa affecção universal, que accende a tocha de
todas as existencias, que organisa, embelleza e exalta a vi
da, é especialmente o dominio da mulher, ou do ente deposi
taria dos germens. Este sentimento faz o destino natural de
um sexo, que é fonte da reproducção. A necessidade de amar,
é mesmo da essencia da mulher, quer seja por sua timidez
impedir-lhe de ser forte, quer pelos deveres da maternidade,
desenvolverem em seu seio novas producções, quer pela ter
nura, com que véla na educação e crescimento dessas crea
turas innocentes, emanadas d'ella. Seu poder e seu galanteio
são elementos necessarios, d'esse sentimento reproductor,
o mais sagrado, o mais respeitavel da natureza, e ao mesmo
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tempo o mais ardente, mais delicioso para todas as creatu
ras organisadas.

A importancia capital deste assumpto impõe-nos a obri
gação de mostrar sua influencia e seus resultados na consti
tuição da mulher.

Todos os seres organisados, sendo resultado de geração,
tiram do amor sua existencia, e sendo elle pois o principio
de suas vidas, quanto mais transmillirem essa paixão á no
vas creaturas no acto da propagação, mais debilitarão sua
propria vida. Entre os vegelaes e os animaes imperfeitos que,
ordinariamente, reune os dois sexos, ou 'mesmo então as es
pecies que não têm org'ãos, masculino ou feminino (os
crypotogamos, os polypos, ele.), a reproducção parece ser
uma prolongação da exislencia em novos corpos emanados
d'um tronco primordial : tal é a propagação das plantas pe
las estacas, pela divisão, etc. O amor nelles, parece frio; é
um acto mecanico, que não olTerece traço algum de paixão.

Entre as raças mais perfeitas e de sexos separados, obser
va-se já uma mutua solicitação, desejos reciprocos, um sen
timento manifesto de amar, em certas épocas, ou de sua
existencia, ou do amor. Porém, é principalmente entre as
espccies de animaes de sangue quente, que a sensibilidade
mo trando-se mais exaltada, a expressão do amor torna-se
mais ardente e mais elevada. Ora sendo a raça humana,
por causa do desenvolvimento de seu systema nervoso, a mais
-profundamente sensivel, as relações de seus sexos, devem ser
mais extensas, mais completas, mais frequentes, e mais in
timas que em qualquer outra especie de seres animados.

a verdade, considerando physicamente nossa organisa
ção a nudez da pelle torna os ajuntamentos mai immedia
tos as impressões mais voluptuosas, e os contactos mais ca
rinhosos; nós temos idéas de bellezas, muito nobres, muito
elevadas, e muito encantadoras, que sem duvida faltam aoS
animaes; porque nossa imaginação, nosso centro intellectual,
desdobram o maior poder da illusão para encantar-nos, o
que não tem o instincto limitado dos brutos. Podemos ac
crescenlar, que a duração de nossa existencia, e a faculda-.
de de procrear, são mais longas que as de quasi todos os ou
tros animaes conhecidos, e que, longe de sermos como eIles
sugeitos a uma época particular de cio, nosso genero de vi
da permitte-nos em todos os tempos uniões sexuaes; final-
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mente a existencia social muUiplica até ao infinito as affec
ções mutuas dos sexos entre si.

Pertence, pois, ao primeiro dos seres da creação, ao mais
intelligente e ao mais sensivel, mostrar-se o mais amoroso,
e talvez tambem, o mais voluptuoso delles, pois que a natu
reza ensina-lhe o epicurismo, e o amor torna-se mais arden
te e mais intlammado, quanto mais sensivel é. E' por essa
razão, que os passaros, cuja organisação é tão avivada e como
que abrasada pela vasta eÀ1.ensão de sua respiração, parecem
mais amorosos que os repUs, os peixes, e outras classes de
animaes de sangue frio.

Tambem a grande capacidade medular do cerebro, a ex
tensão do apparelho nervoso no homem, muUiplicando,
exagerando sua sensibilidade, accrescenta mais poder, e
chammas á suas paixões, quer moral, quer physicamente.
Sabe-se a estreita ligação, que une a faculdade propagadora
ás funcçôes do systema nervoso; tanto a debilidade do ce
rebro pela meditação gela a energia genital, como, recipro
camente, a fraqueza genital ou a muita evacuação do licor
fecundante afrouxa a energia cerebral. Tem-se o exem~

pIo disso nos eunucos, nos quaes a resecção dos orgãos pre
paradores do licor fecundante, parece tambem cortar o vi
gor do pensamento.

A vivacidade d'alma, que se annuncia pelo fogo das vis
tas, pelos olhos scintillantes d'amor, languece'C apaga-se nos
gozos multiplicados; relativamente aos outros movimentos,
as faculdades de nossa vida jámais enfraquecem; a belleza só
murcha promptarnente pelo abuso dos gozos muUiplicados.
~rocrear, é com efIeito morrer por si mesmo; é legar a vida
a Sua posteridade, é fazer de alguma maneira seu testamen
to. Amar é viver para a sua especie, é trazer em si mesmo o
elementos da mortalidade; é não só existir para si, como
para toda a sua raça; é accumular uma existencia infinita
n'um tempo muito limitado, e viver mil seculos n'um ins
tante.

Para se estabelecer o amor, entre dous entes difIerentes em
sex.o, à natureza emprega os mais eno-enhosos e admiraveis
meIOS. Se os dous sexos não ofIerecessem entre si diversida
de alg'uma, o amor não os poderia éncadear um ao outro,
p~rque a igualdade produz unicamente amizade, e a opposi
çao correspondente ou harmonica, é que estabelece as rela-

T. I. 6
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ções d'amor. Na verdade, temos amizade á um individuo
quasi igual a nós, na idade, no sexo, no temperamento, na
maneira de sentir e de ver, no emprego, na fortuna, e (com
tanto que não seja nosso rival); simile simili gaudet. Nada
disso constitue o amor, pois que de algum modo elle nutre
se de contrariedades, ou antes, de contrastes. Jámais uma
mulher varonil, será mui cara a um homem; elle acreditaria
ficar com ella como com seu semelhante, e quasi que expe
rimenta a mesma repugnancia. Igualmente um homem mui
to effeminado, longe de ser amado e procurado pelas mulhe
res, é quasi tão desprezado como um castrado; ellas não
acham nelle o que lhes falta.

Como se estabelece o mais penetran te e perfeito amor en
tre os sexos? E' quando a mulher, é completamente mulher;
e o homem perfeitamente viril; é quando um homem tri
gueiro, cabelludo, secco, ardente e impetuoso, encontra uma
mulher delicada, humida, lisa e branca, timida e pudica.
-m é destinado á dar, e o outro é éonstituido para receber;

o primeiro, por essa razão, deve ter um principio de super
abul1dancia, de força, de generosidade e de liberalidade, que
deseja dilfundir- e; a seo-unda, pelo contrario, tendo sido
constituida com menos, deve, por sua timidez, tractar de re
colher e absorver com uma especie de economia o muito do
outro, para estabelecer a igualdade e o nivel completo. Lo
go, o resultadó da união conjugal, ou o fim da procreação
de um novo ente, não póde ser prehenchido senão pela uni
dade physica e moral de que fallam Pythagoras e Platão, por
cujo meio os dous sexos, se igualam e se saturam, por assim
dizer, reciprocamente.

Se alO'"uns entes de sano-ue ardente, como o passara, o ho- .
mem, e o quadrupede, fossem hermafroditas, e pudessem
c ntentar-se a si mesmos, se destituiriam então pelos meios
destinados a perpetua-los. Quem os poderia impedir de se
entre arem frequentemente á copulação, de se enfraquecer,
de matar-se por eus proprios excessos? Com uma sensibili
dade tã. irritavel, com a contínua estimulação da proximi
dade dos sexos, principalmente nos climas ardentes, que in
dividuo resistiria a esse imperioso peccado? Não obstante a
f>cparae'- dos sexos, não obstante os obstaculos, que a natu
reza, () por, as conveniencias sociaes, as leis da honra, e
as prohibíÇes a religião oppoem para temperar a febre do
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amor, custa assás a impedir os homens de arremessarem-se
aos prazeres e corromperem seu vigor: entre as abrasadoras
regiões dos tropicos, as mesmas leis são insufficientes; é ab-'
solutamente necessario aprisionar-se o sexo femenino nos
harens, para conter os estragos morticinios do amor. Se a
natureza não tivesse feito a maior parte dos animaes quasi
indifIerente á reproducção, excepto no tempo do cio, como
poderiam resistir, quando muitos d'entre elles, cahem qu~si

esgotados após d'um só acto de conjuncto, quando os mes
mos insectos machos morrem depois desse esforço, como se
legassem sua vida inteira a seus descendentes? El animas
in vulnere ponunt.

Mas n'um frio mollusco, como a ostra, ou o caracol,
apenas o amor faz sentir seu aguilhão; sua carne mole e ba
bosa, quasi que não tem nervos, é como uma massa insensi
vel. Portanto, não haveria perigo de reunir ahi os dous se
xos, assim como nos vegetaes.

Além disto, essas cre'aturas imperfeitas, e immoveis pela
maior parte, não poderiam procurar seu semelhante, para a
elle unir-se, nem reconheceI-o, por faltarem-lhe os sentidos
exteriores, e principalmente escapar ás difIerentes cau as de
destruição que os rodeam; era necessario pois, que um indi
viduo desses, pudesse só representar a especie completa e in
teira; que trouxesse em si os elementos ele sua immortali
dade, por isso mesmo que é mais facilmente elestructivel e
mataI.

O uom ela fecundidade eleve corresponder ao perigo das
destruições, por uma admiravel compensação, pela perpetui
dade das especies.

Ternos observado que, em geral, os sexos estão reunidos
nos entes organisados provido de fórmas radiantes, como as
flores, os zoophitos, a radiadas, etc.; porém, que a separação
d~s sexos existia nos animaes formados de duas partes syme
tflcas, juntas em seu comprimento. Temos demonstrado,
que essa constituição organica, dupla, ou symetrica, tendo
os sentidos duplos, procura sensações de consonancia har
mo~ica e proporções de symetl'ia, d'ordem, e de unidade na
varIedade. 'remos feito ver ainda, que a separação dos sexos,
ma~culino e feminino, em individuas difIerentes, os fazia
er:rnnentemente susceptiveis do amor, des a grande harmo
DIa do universo; d'ahi procede os sexos procurarem-se para
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a unidade ou consonaneia sexual; os routros satisfazem-se- á
si mesmo, como as plantas hermaphrQditas; esses entes fal
tos de symetria, não sentem amor (r).

Com effeHo, um ente hermaphrodita ou androgynio, cujas.
necessidades oppostas, á dar â masculina ou á receber da
feminina, fossem sempre satisfeitas e compensadas redpr6
camente, não teria desejos; sena um ente neutro e farto. Não
amaria, e nem ",eria capaz de ser amado. Seria esse um in
dividuo equivoco, ambiguo, indifferente, e frio em todos os
sentidos. Pela mesma razão, a mtllher virago, tendo muitas
qualidades masculInas em sua constituição, tenta juntar-se
com seu sexo, como para se effeminar e encontrar suas qua
lidades naturaes. Do mesmo modo, o homem muito effemi
nado, é dado a um vicio, que parece mostrar a necessidade
que eHe tem de se prover em seu sexo do elemento creador
que lhe falta. Essas uniõ'es de i'ndividuos do mesmo genero,
por mais abominosas e ultrajantes que sejam para a nature
za, notam-se frequentemente nos climas quentes : a mulher
masculIi.na tem pouco menstruo, e o homem effeminado pouco
esperma.

Resulta ainda destes prfucipios, que tudo que tende a di
minuir a energia de cada sexo, e a enfraquece-lo, como a
devassidão, é contrario á propagação; assim, quanto m,ais os
sexos se abandonam, entre si, a uma incontinencia illimita
da, ou neutralisam por seus desregramentos o ardor do
amor, mais se degradam e menos preenchem o fim da união
sexual. E' por essa razão, que as cortezãs, quasi todas são
estereis; ellas destroem constantemente a obra do amor;
portanto, a corrupção dos costumes é opposla á população (2).
Nada deprime, avilta, e deprava mais as raças, que a multipli-

(I) Demais, }ilarece que os animaes s6 amam em suas fe.meas, o noVO
ente, que d'ellas deve sahir. Os peL"Xes machos, por exemplo, não gos
tam de suas femeas, e não as cobrem lexcepto um pequeno numero de
especies); porém seguem os ovos que ellas põem, e fecundam-os com
seu leite, Mesmo o homem, distingue dous seres na mulher: ella, e o
cnte futuro, ou germen de que é depQsitaria : por isso ene prefere wna
rapari<Ta, a uma mulheI( velba ou csteril : ha mais vantagem d'amor,
onde se póde operar mais impregnação.

(2) Os palacios clos ricos, transbordam de mullzere:;,. e as cabanas dos
pobres de fillzos (proverbio chinez). A população cresce, assim como tudo,
em razão inversa da corrupção dos costumes.
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cidade dos conjunctos, que enfraquecem os individuos, para
augmentar-lhes os gozos. Disso procedem esses entes mise
raveis, que pullulam nas cloacas do vicio das cidades cor
rompidas, degradando-se de mais em mais, e abreviando a
vida na prodigalidade constante de .gozos obscenos: elles aca
bariam, na continuação dos seculos, reduzindo a especie
degeneradora, a uma multidão de embryões, disformes, de
gradantes, vergonha da natureza, abortos ignobeis e abjec
tos, sem merito e sem alma, que entremeando-se n'uma pro
miscuidade universal, findariam por tudo confundir 'e des
truir. Tem-se notado, que as mulheres publicas, que não
produzem por causa da profusão de gozos lascivos, que as
enfraquecem, tornam-se fecundas quando são forçadas pela
reclusão ou pelo casamento, á economia mais salutar dos
prazeres. E não só ficariamos fartos, ou mesmo revoltados
pelo abandono lubrico que uma Messalina fizesse de seus en
cantos, como o pudor do sexo, e sua crueldade seria, ao
contrario, o mais doce adubo da voluptuosidade, e o mais
vivo estimulante do ardor amoroso. Quantos encantos ajunta
a essa paixão, que cedendo a custo, lisongea nosso amor
proprio! Quanto a nobre altivez d'uma mulher bella, que
põe ao mais alto preço sua derrota, augmenta a honra da
victoria I O pudor, é pois um galanteio inspirado pela natu
reza a todas as mulheres, para attingirem com mais seguran
ça ao fim da geração. O recato aperfeiçoa mais a secreção
prolífica, e augmenta a rejecção; tende, assim como a emula
ção entre os homens, á ennobrecer a raça (I). Logo, qualquer
separação, qualquer opposição, qualquer barreira, qualquer
obstaculo que retarde o prazer, aviva a necessidade, e abre
uma das mais deliciosas fontes d'amor. E' então que a mu
lher torna-se uma deosa para o homem, e este um deos para
ella; é então, que a illusão e o delirio do encanto, tocam ao

(I) Uma beJleza que se abandona, perde Lodo o apreç,o; extingue o
amor:

Galla, nega, saliatur amor nisi gaudia torquent.
MARTIAL, Lib. IV, Epigr. xm.

LYCUT'{Jo, diz l.IonLaigne, ordenou que houvesse mysterio no amor
dos casados, para que não esfriasse. A difficuldade d'uma cousa, aug
~e?~a-Ihe o meriLo, A volupLuosidade é mais assucarada, quando custa: a
aCl11(]ade esmorece.
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apogeo e que nesses transportes ine1Taveis de mysterios e
chimeras, durante os quaes respira-se a immortalidade, a
vida se communica a um novo ente. Sim, o amor n'um paiz
de atheus, faria com que se adorasse a Divindade, como diz
um poeta (r). A alma, absorve-se toda inteira n'um abysmo
de felicidade; e se, depois desse instante de extasi, ella cahe
n'um langor secreto; se depois de haver experimentado os
sentimentos d'um Deos, acha-se aviltada até quasi ao esta
do do bruto, é pelo resultado da communicação de nossa vi
qa, que dá-nos presentimentos de nossa morte:

. . . . . . . . . . . . .. Medio de jonte lepórum
Surgil ama/'i aliquid qaoei in ipsis floriblls angit.

Independente da inclinação geral, que attrahe um sexo
para outro, pergunta-se, porque uma mulher, menos bella
que outras, produz n'um homem impressão mais viva que
essas? Uma mulher, tambem prefere o homem que a admira,
áquelle que a domina. Uma mulher fraca, ama um susten
taculo podereso ; a forte, procura um escravo docil.

Muitas vezes, nem é a belleza, e nem a fealdade, que de
cide do amor entre os sexos, mas sim uma certa harmonia
de desigualdades correspondentes. ão se tem visto mulhe
res horrivelmente feias, sem fortuna, e mesmo sem espiri
to, conquistarem de tal modo o amor de um homem, bello,
fico e dotado de brilhantes qualidades, que fazem o mais in
esperado e inexplicavel casamento, á vista de tantas rivaes
altivas de sua belleza, e das magnificencias da opulencia e do
espirito? Eis o milagre; eis a explicação.

O homem não gosta menos que as bellas, de ser eclipsado;
teme o imperio d'um tyranno feminino, tão orgulhoso de
seus encantos e do esplendor, de suas riquezas, e tão supe
rior talvez pelos dotes de seu espirita, ou energia do cara
cter, que não se contenta com um papel subalterno. Que
delicias, ao contrario, para uma alma generosa e sensivel, o
poder offerecer ao merito humilde, ás graças modestas, des
denhadas do grande mundo, os dons do amor, e os thesouros
da fortuna? Então quantas delicadezas e reconhecimentos,
devem pagar os mais ternos sentimentos do coração? Desgra-

(I) Rochesler.



ça sobre o esposo que só visse na doce companheira, que vo
luntariamente escolheo, uma escrava, acabrunhada de seus
beneficias e humilhada a condescender com todos os seus
caprichos! Não; ordinariamente essas uniões são cheias de
encantos; o bem feitor idolatra, mesmo pelos dons que faz,
áquella que os recebe; não quer aviltar aquella, que honrou
com o titulo de sua esposa; n'ella não foi a belleza que foge
com o tempo, que o seduzio. Encontrando em seu esposo
sua gloria e sua felicidade, a esposa de sua parte lhe consa
gra sua vida e seu terno amor; e onde poderia ella obter na
terra, uma existencia mais afortunada?

Como poderia acontecer o mesmo com uma mulher rica,
bella e espirituosa, que se ligasse a um homem inferior a
elIa em todos os sentidos? Uma tal união não seria senão for
çada, ou então por uma embriaguez momentanea dos senti
dos, um inevitavel desprezo espera o esposo até no leito nup
cial. Então a mulher, sem duvida, brilha e reina. Bem que
seu orgulho se satisfaça com esse papel, ella não gozará feli
cidade domestica, fazendo de seu esposo um escravo, ainda
que este consentindo nessa situação abjecta, lhe vote o mais
sincero amor. A dúração d'um tal estado é impossivel, pois
que o inexoravel tempo murcha os encantos da esposa. Mes
mo, quando se encontra igualdade entre dous esposos, mui
tas vezes nascem, a rivalidade e as richas, porque ambos
querem dominar; e quantas disputas secretas resultam des
sas mutuas pretenções, á fazer valer a uperioridade do pro
prio merito; até nas mais intimas relaç.ões da vida domestica?
Rivaes de bellcza e de espirito, repelI em-se e temem- e.

Não succede o mesmo com uma esposa mais modesta em
seus encantos, ou que póde menos ensob rbecer-se de sua
belIeza; porque quasi sempre ella, a preenche com um me
rito mais solido; e ordinariamente estuda com vontade e or
na seu espirito com mais delicadeza. 1eno insensada das
homenag'ens seductoras do outro sexo, será menos vezes vic
ti,ma dos perigos d'um mundo corruptor; e sua virtude fica
ra mais intacta, por isso mesmo que a maior parte dos ho
mens, repara mais nos dotes do corpo, que nas rlualidades do
coração. Geralmente, a belleza é antes bem d'outrem, do
que do individuo que a possue; e se é necessario traçar aqui
o elogio da fealdade, direi, que a do rosto faz sobresahir
mais as graças do corpo; admira-se uma belIa figura, porém
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muitas vezes a esposa terna, a mulher virtuosa e boa, é
sempre capaz de imperar, apoiada na estima do cora
ção, e não nesses fogosos caprichos, que uma pomposa bel
leza excita durante o brilho passageiro da mocidade. Que es
perança de ventura póde ter o esposo d'uma Helena, celebre
por seus encantos vencedores, <pIe. a expõe a todos os peri
gos da infidelidade? Se só é casta aquella que não foi solici
tada nunca, como assevera Ovidio, que se póde esperar
d'aquella que está constantemente rodeada de adoradores?
Pelo que diz Propercio :

FOl'mos'is levitas sempel' amica fait.

Quantos ciumes e tormentos para um amante, que infer
no para um velho Titão, que o brilho d'uma joven aurora,
nos bailes, nas assembléas, nos espectaculos, attraiam sobre
ella olhares ardentes, que devoram seus encantos? Como po
derá ella entregar-se no seio de sua familia aos deveres ma
ternaes? Quantas tentações não se offereceriam á sua vaida
de, e o que seria capaz de preencher todos os seus desejos
de casquilharia, constantemente executados no mundo? Re
duzido ao papel mais subalterno, desprezado e invejado de
todos; cada um tenta roubar a esse pobre marido o thesouro
que possue, e tanto os deoses como os homens riem-se sem
pre d'um desgraçado Vulcano. Que alma abjecta supportará
o impertinente desdem d'uma esposa, que o olha sempre,
orgulhosa de sua belleza, como um ente muito inferior a
ella? Senhora imperiosa, mãi muitas vezes desnaturada em
seu egoismo; o homem prudente foge della, como do antro de
Circe e da voz das sereias. Que digo eu! ella se aviltaria; e
os annos, destruindo-lhe os attractivos, não lhe deixarão,
nem a pudicidade, nem as virtudes do sexo; e não lhe res
tará de sua belleza, senão suas faltas -e sua desgraça. Perdi
da na estima publica,. será, por assim dizer, precipitada do
throno com os encantos, que ahi a tinham elevado : quéda
terrivel, pois que perde-se n'ella a honra e a vida.

Portanto, não é, nem a beUeza e nem a fealdade que ,es
tabelecem d'uma maneira absoluta os laços d'amor, entre os
sexos; mil outras relações differentes o decidem, e muitas
vezes, as mais extravagantes escolhas na apparencia são fun-
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dadas em secretas impressões, que se hão sentido, mas que
se não pódem definir.

Em uma numerosa sociedade dos dois sexos, quantas d'es
sas sympathias particulares, apparecem sem se poder dar o
motivo d'ellas! O profundo plysiologista póde entretanto
estabelece-las e adevinha-Ias, quando tem estudado bem as
relações da opposição harmonica, que forçam os dous sexos á
approximarem-se. Cada um d'elles mesmo por sua constitui
ção, possue. seu interior modelo, sua proporção d'affenidade,
assim como nos acidos e nos alcalis as preferencias, as esco
lhas ou as selecções que formam differentes combinações sa
linas. Mas o que só é simples attracção nas materias inorga
nisadas, opera-se no homem pelo concurso simultaneo d'uma
multidão de analogias entre o homem e a mulher. Se todas
as uniões conjugaes, fossem livremente irmanadas conforme
a escolha da natureza ou instinCto innato da sympathia, na-

, da sem duvida, seria mais afortunado que o laço do hymeneo.
Por essas proporções naturaes bem irmanadas, os dous sexos
se formam certamente melhores e mais perfeitos; a confian
ça mutua em que vivem á respeito um do outro, formando
delles um só ente por assim dizer em dous corpos, dobra-lhes
os sentimentos e a vida; os desgostos partilhados são mais li
geiros, os prazeres unidos parecem mais vivos e mais inti
mos, a fecundidade da mulher torna-se maior, e sua saude
mais segura.

Como a mulher é mais precoce que o homem, envelhece,
relativamente á seu sexo, mais depressa que o homem.
E' necessario portanto, que eUa seja mais moça que seu ma
rido, para estar em proporção com eUe. Assim como á um
homem muito secco, muito magro e ardente de constitui
ção, é preciso uma mulher humida, gorda e um pouco lan
guida. Na circumstancia opposta, a relação deve ser igual
mente contraria. Na verdade, só dous temperamentos, se
melhantes masculino e feminino, se unem, como Voltaire, e a
marqueza du Châtelet, que não se podiam deixar, e nem tam
bem estar muito tempo juntos; essa igualdade produz uma
serie de disputas; e torna-se uma causa muito notavel de es
terilidade. Tem se visto, em semelhantes casos dous esposos
estereis, accusarem-se de impotencia ou de frieza, tornarem
se, pelo divorcio, fecundos e ardentes com outros individuos
de constituição opposta. A mulher viril se accommodaria
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mais' com um homem afeminado, com o qual ella d'algum
modo tomaria o papel masculino, do que com um, cuja com
pleição completamente varonil, offendesse, por assim dizer, a
sua. Assim tambem dous entes muito frios concordaniam mal
e seriam desgraçados. Eis pois a causa das consonancias dos
sexos entre si e d'essa dose de sympathia, que se declaram
espontaneamente no amor. As sympathias d'amizade entre
os sexos semelhantes, ou d'homem á homem, ou de mulher
á mulher, sendo fundadas na semelhança physica e moral, se
determinam por um principio totalmente contrario ao do
amor.

A afl'eição das mãis para os filhos adquire mais vivacidade,
á medida que elles lhes custam mais trabalho e tormentos.
Os animaes selvagens tomando pouco cuidado de seus fi
lhos, abandonam-os logo que estão em idade de passar sem
mãi; o mesmosuccede com a mulher, que não amamenta os
seus, pois que experimentando menos amor maternal por
elles, é assim punida. Quanto mais sotfre a esposa para ser
mai terna, em compensação, mais lhe inspira t.ernura a na
tureza por sua progenie: assim a mulher, de todos os viventes
é o mais desgraçado em seus amores, pelos padecimentos do
parto e os longos cuidados da maternidade, e t.ambem o mais
ternamente otferecido a seus filhos, principalmente se são
fracos e desditosos; economia admiravel da natureza, que
paga com um cumulo de trabalhos encantadores uma mãi
para recompensa-la de todos os seus sacrificios!

Logo a pessoa que dá mais, é a que melhor sabe amar, por
isso tem se visto paes bemfeitores inclinarem-se muito á seus
filhos ou a seus proteCTidos, sem que e ses lhes retribuam atfei
ção. O homem ama mais ardentemente que a mulher, antes da
união sexual, e faz então mais empenho e mais sacrificios;
porém depois da con umação do acto, a mulher por seu tur
no, immola-se aos maiore trabalhos futuros, ama mais e
lambem liga-se mais desde então; torna-se por este modo su
bordinada, e sua fraqueza, a gestação e o cuidado que reclama
um novo ente, a submettem á dependencia do marido. Em
quanto solteira, era uma rainha, rodeada de adoradores, que
di pulavam seus favores; tornada mãi, uma multidão de ne
cessidades á sujeitam á seu protector. Além disto, qualquer
que seja o brilho de sua belleza, começa a murchar e vem-se
particularmente raparigas muito gordas perderem totalmen-
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te toda sua nediez com o casamento, como se a energia do
licor fecundante, imprimisse mais tensão e sequidão em suas
fibras.

Pois que o amor, como temos observado, resulta na mu
lher da falta e no homem da superabundancia, que buscam
igualar-se, a indifferença provém, do estado neutro ou me
dia; é tambem isso que se observa no castrado ou em qualquer
enLe incapaz de formar ou de conceber. As mulheres muito
gordas, por exemplo, são frias ou pouco amorosas, e ás vezes
estereis como os eunucQs. Quando na idade de quarenta an
nos, eUas engordam muito, é signal evidente de deminuição
de energia uterina; a maior parte deixam de ser fecundas:
tambem a abundancia do tecido gorduroso sub-cutaneo, apa
ga as rucras que começavam a sulcar a peUe, arredondando
de novo as fórmas, e dá um ar de mocidade e de frescura; e
é por isso, que se chama á essa época idade do remoçamento'

Parece que na mocidade e na velhice, o homem domina
menos os productos da concepção, que na época de sua força
ou do maior ardor viril, e a mulher então obLem a prepon
derancia. Disto resulta nascerem as meninas em maior nu
mero, nas épocas de que faUámos a respeito do pai, no en
tanto que na idade florescente deste, nascem mais rapazes.
Estas mulheres, muiLo louras e muito brancas, além de se
rem muito leucorhoicas (flores brancas), têm os orgãos se
xuaes muito relaxados, principalmente se se entregam aos
contactos embria. antes. Os effeitos das doenças syphiliticas,
causam ig'ualmente mais estragos em sua constituição moUe,
que nas compleições duras e tenazes dos homens seccos e
melancolicos.

A mulher considerada em relação ás

suas paixões.

CONFORME VIREY.

A naLureza, por uma admiravel economia, fez o galanteio,
essa antiga necessidade de agradar, innata da mnlher, deri
var-se da mesma delicadeza da organisação, fonte de todas as



- 92-

suas inclinações. Não é para obter a protecção do forte, que
o fraco busca ligar-se a elle? Por esse motivo é que Venus, se
gundo a fabula, foi amante de Marte: maravilhosa provi
dencia da natureza, para manter as especies em todo o seu
vigor e perfeição or'iginaes. No amor, como na guerra, a vic
toria é sempre da valentia. .A. mulher apaixona-se pelos
caracteres bellicosos, atrevidos e emprehendedores; julga
se mais forte, porque é timida; e toda a sua g"loria está em
domar um coração indomavel, em fL-x.ar um inconstante, C

em sujeitar uma altiva independencia. Ha tal, que despreza
vossos suspiros respeitosos, vossas ternas supplicas, picada da
fria indifferença, do ar de desdem d'um joven e soberbo Hi
polyto, e caro pagará sua indifferença; de reservada, que era,
tornar-se-ha cedo amante apaixonada; e ajuntará em seu
amor todos os fogos, que recusava aos outros empenhos; no
entanto que aquella, que é dotada de facil bondade, e escuta
um enxame de frivolos adoradores, só fórma ligações pas
sageiras, e muitas vezes sem cOllsequencias.

E' necessario um apoio á vinha f1e:\.'1vel (I). Vêde essa
triste viuva; os sentimentos ternos lhe nascem atravez das la
grimas; um consolador faz-se amar; o luLo desapparece. O
amor,que só é, dizem, um EU>isodio da vida do homem, é
na mulher a norma de toda a sua existencia. A menina ama
sua boneca, na idade uLilliga-se a seu esposo e a seus filhos;
na velhice, desesperando por não agradar mais ao homem
por sua belleza, vota-se á seu Deos' cura um amor com outro
amor, sem delle se desabusar; a muUler póde principiar por
amar um ou outro, mas depois ama pelo amor, isto é, pelo
prazer.

Que mullier será capaz de resistir sempre ás occasiões, á
perseverança, e ás seducções continuas e adaptadas ás incli
nações? Muito poucas sem duvida : foi isso que fez Mon
taigne exclamar: « O' furiosa vantagem da opportunidade! »
Todas as mulheres, jovens ou velbas, bellas ou feias, ficam en
cantadas, quando se as admiram ou se lhes dirigem homena
gens. Se a orgulhosa resiste ás vezes mais tempo, que a casta,

(1) A Hberuade, ou indepcndencia, de fórma alguma convem á mulher:
nunquam salvis suis exsuitul' servilus muliebris, ei [psre liberlalem quam
lJiduitas et orbital faca, detestantur. Tit. Livius, Dcc. IV, Lib. IV, De lege
oppla.
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lisongea-se comtudo, em sua vaidade, com o epitheto de
cruel: nunca se zanga de ser desobedecida por excesso de
amor; este sentimento justifica-se em si mesmo, porque a
resistencia excita e inflamma, e então urna liberdade auto
risando outra, a mulher, que cede o mais ligeiTo favor, vê-se·
~brigada a tudo perdoar, pois que está vencida, sem I1a-ver
suceumbido.

Uma vez subjugada, a mulher não póde mais ser livre; é
mais facil para ella, viver sem contracto algum, que limi-·
Lar-se a um só, quando ousa dar o primeiro passo (I).
EUa liga-se por seus favores, aos que a recebem; a qualidade
de libertino nem sempre é nociva, mesmo para as mais pru~

dentes, que se lis@ngeam de serem as reformadoras. As mu
lheres, são libertinas de coração, segundo um poeta inglez.
Plalào assegura, que ellas primeiro foram rapazes deprava
dos, e accreseenta, ql!le as mais determinadas espertalhonas.
estão bem longe de desagradar-lhes :

Et menéem Venus ipsa dedU.

Que se examine quão pouco ellas se estimam naturalmen-·
te entre si, por serem rivaes; que suas amizades nunca che
gam a sacri.tlcar-se a uma paixão; que os unicos faços que
as podem prender, são os segredos do amor, que mutuamen
te temem, que se não traiam. Quantas vezes tamben se não
ouvem essas meias palavras, esses epygrammas, e essas pi
cantes reticencias, que as impustoras, e mesmo as devotas,

(I) Não é bem cruel, para os melhores maridos verem precisamente
as mulheres mai devassas, a maior paT~C da,s vezes por causa de
sua mesma indulgeneia? Não queremo por provas senão os dous im-·
peradores, Antonino; e Marco-Aurelio, que espo aram as dua Faus
Unas, mãi e filha, aroba infames por seus desreg-ramenLos desen
freados, e no entanto an:libas callocada por seus esposos na classe das
deosas, a ponto de serem honradas publicamente nos tcmplos depois de
mortas.

O imperador Clauclio, foi certamente- um marido paciente e commodo, e
evidentemente levad<> ao excesso par llIessalina, e todavia tudo lhe teria
perdoado. - Estamos c0nvencidos, que a mulbcl', que franqueia seus
favores á outro homem, que 'nã<> o seu primeiro amante, fTanqueia a
quantos a provoquem. O p'p,imeiro passo dado, o véo mysLerioso do pudor
rompe-se, e tudo esta perdido: ordfaariamente a verdadeira amante, que
sente a morte do seu amado, se sobre-vive, 6 para morrer depois em
tormentos de dor e de saudades.
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sanctamente lançam nâs mais amaveis de seu sexo! Mon
taigne julga a mulher, incapaz d'uma verdadeira amizade;
não lhe acha uma alma assás firme, e exempta de ridiculos
ciumes, uma por outra mulher; diz, que é só no homem ou
nos meninos, que esse sentimento se exalta ao heroismo.

Porém se a mais prudente não perdôa ás outras as volup
tuosidades á que se entregam, nada tambem ha comparavel
ao odio com que as mulheres perdidas, perseguem as mais
virtuosas; a honrada conducta destas, como que é uma insul
tante testemunha de sua infamia: é por isso, que as prosti
tutas são tão encarniçadas em corromper a mais pura virtu
de, afim de que tendo perdido toda a vergonha, por causa de
repetidas quédas, á mulher não tenJla outro partido senão
gozar da mesma ruina de sua reputação. Quanto mais a mu
Uler se entrega aos homens, menos meriLo conserva aos olhos
dos mesmos homens; quanto mais julga firmar seu ascen
dente pela profusão de seus favores, mais desmerece a esti
ma que havia adquirido (I). Ao contrario succede com
aquella, que custando mesmo a ceder, por isso o homem a
ella mais se liga, assim como acontece com tudo; a raridade
enriquece a virtude, e o amor se aguça com seus generosos
sacrificios,

Uma das paixões que o sexo feminino sente com mais vio
lencia, é o ciume. Na verdade, como a mulher faz mais sa
crificios que o homem no amor, e expõe-se a todos os incom
modos da maternidade; como as leis são mais severas contra
novos laços, para ella, que para elle, ver-se abandonada, é
sentir-se immolar á mais cruel injuria e deshonra. Portanto,

(II Dahi procede o desgosto do homens polygamos para as mulheres'
por muita fortes entregam-se a viciosint'ame . A sim a pederastia é, taOl
hem por isso, tolernda entre os Turco, c ve-se m Constantinopla man
cebos disfarçado , ou ma carados, instl'uindo-se em todos esses vicios do
lmw. Oliuiel', VOYG.ge emp. Ot/laman, tomo I pag', 92. R ulta ainda
outro inconvenient dcs e abandono das mulheres, principalmente no',
paizes em que ba muitas: é entrecrarem- e entre si :i paixõ 5 desordenadas,
])eJo efl'elto do desleixo em que vivem.

A mulheres orientacs sempre pa sal'am por [iQülillosas diz Cllardill.
Tenho ouvido asseveraI' i o por muitas pes oas aecro centando, que elia
têm um modo de sati fazerem mutuamente sua' paixõe o que tenho
por muito certo. Impede-se al~i de se ,atist'azerem tauto, quanto podem,
porque pretendem que i so desmerece eus encantos e a torna
menos sensiveis ao amor dos homeu. (VoYG.(Je ell Perse, tomo li,
pago 280.)
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é natural que ella se entregue com furor ao ciume. E tal
vez que a privação dos prazeres, á que ella julga ter direito,
não seja o menor moveI dessa paixão, que absorve toda a sua
alma (r). Se o amor não se póde occultar muito, o ciume se
patenteia tambem facilmente, em uma amante aos olhos de
outra mulher. Taes são os funestos arrebatamentos que con
duzem tantas esposas e amantes sensiveis, á demencia e ás
doenças de abatimentos, de que ellas em vão disfarçam a
causa, e que, como o amor secreto, têm necessidade de se
rem adevinhadas por intelligentes Erasistratos. Como se ex
plica com effeito, as mãis odearem quasi sempre sua nora,
no entanto que muitas vezes amam seu genro?

Todas as mulheres perdoam a Orosmane, o ter apunhala
do Zaira, por excesso de ciume; pois, como essa paixão devo
rante é prova do mais violento amor, que mulher não se of
fenderia mais com a frouxa indolencia de um amante, que a
visse quasi sem desgosto, roubar por outro? Quantas d'entre
ellas não têm honra, que duelos sanguinolentos assignalem
a lodos os olhos o poder de seus encantos (2)?

(I) E' principalmente pelo secreto despeito de sua nullida le, que
os ennucos são tão intratavei g'uardas dos serraJllos; gostam de e op
p~r ás menores recreações das mulheres, como todo o ente fraco c im
potente, quereria ver todos reduzidos a seu miseravel estado. l\Iuito
inJ'erior para elleo 'ar á elevação de seu adversaria, esforça-se em eUl'
va-Io, e arrasta-lo á sua propria baixeza.

O invejoso tem ao menos isso de bom, pois pune-se a si mesmo, as
sim como o ferro se estraga com a ferrugem.

(2) Entre os antigos Gaulezes, as mulheres só recebiam por amantes
homens corajosos e direitos. Arbitra das acções gloriosas, fim e preço
das mais brilhanles façanhas, eram juizes muita vezes em pontos de
honra nos duelos : os Kempes, especie de cavalheiros, que combateram
sempre entre os SC:lDdinavos da idade media, viam muitas vezes sua
andaeia e Suas proezas guerreiras recompensadas com a, mão de algu
ma princeza; as moças mais ricas eram tambem ganJlas á ponta d'e pa
da; e era ainda preciso que o vencedor e tivesse sempre prompto :i.
conserva-la contra qualquer pretendente. (l\Iallet, ln/roei. à l'/tist. de
Da~temaf'li:, liv. IV, pag'. 128. Thorl.acius, Jlfém. SUl' les dllels, en da
naIS, Copenhag., 1812,) Os noivo empre oceupados de suas aman
tes, viajavam, como ainda boje fazem os jovens Dinamarquezes e Norwe
guenses.

Entre os mais bravos Caraibas, a mulher foi tambem o preço do va
~o:; os Brasileiro, n:lo podiam dantes casar-se, s JU terem morto um
InllUigo, costume ig'ualmente usado entre os Tarlaros (Villcent Leólanc,
RelaL., parto 1, eh. L'CX.) Um pai, tendo como honra te" por genro
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Como todas as paixões são impetuosas nos entes mais fra
cos, e mais sensiveis, o ciume torna-se mais terrivel a res
peito das mulheres para os maridos.

. . . _ , Notumque furens quid femina possU.

Quanto mais elegancia, merito, mocidade, e qualidades
brilhantes tem o esposo, ou o amante, mais ellas se entre
gam a supposições e desconfianças sobre sua infidelidade, e
mais se enfurecem contra qualquer mulher, que delIe se ap
proxima. Quem desconhece a raiva d'uma Medea, enviando
á sua rival um vestido envenenado, e degolando seus pro
prios filhos? Quem não terrá ouvido retinir as scenas de
dores de uma Hermiona, desdenhada por P)'Trhus?

Nullre sunt inimicitire, nisi amoris acerbre.
PROPERClO.

cc Quando se apossa dessas pobres almas, fracas e sem re
c( sistencia, diz ainda 'lontaigne, faz piedade ver com que
c( crueldade elle as despedaça e tyrannisa. Ensinua-se com o
c( titulo de amizade, mas depois que as possue, as mesmas
« causas que lhe serviam de fundamento á benevolencia,
« servem de base ao odio capital: é das doenças do espirito,
« a que mais alimenta, e menos se cura. )

ota-se nas casas de alienados muito mais loucas, que
loucos por ciume (I). O abandono de um feroz parece,
principalmente para a belleza, um ultraj e atroz; é por isso
que se vêm mesmo em sua primavera, brilhantes flores
murcharem com o envenenado sopro do desprezo de seus
encantos: deste modo, uniões formadas sob os mais afortu
nados auspicios, só apresentam então renhidas disputas, até

um homem de coraO'em, lhe ofIerecia sua filha, et desta era disputada a
possessão do vencedor quando voltava d'uma guerra; assim não era o
homem que solicitava com seu amor uma joven belleza, mas sim os
encantos della eram os que se tornavam o preço de seu valor.

(I) Um dos mai notaveis exemplos do ciume, é o de uma rapariga,
que exigia que seu amante troILxesse um anuel com um cadeado, do
qual só ella tivesse a chave. Tal era o botão que se punha dantes elll
Roma aos cantores p'ara conservar-lhes a voz, privando-os dos gozOS
do amor. Porém a inflammação e a gangrena, que sobrevinham ao pre-



mesmo no leito nupcial; d'ahi nascem os desgostos roedores,
que fazem da vida domestica um tormento infernal. Qual
seria a existencia do mahometanismo no meio do harem,
onde as mulheres disputassem com furor sua paixão, se elle
ahi não fizesse reinar o terror e a sujeição? Mas então avilta
da nessas voluptuosidades sem encantos, a odalisca de um
sultão, não tendo senão os restos de suas rivaes, emprega em
seus filhos toda sua ternura: elles a consolam dos pezares do
amor, e tornam sua esperança e sua alegria. Onde estão essas
mulheres corajosas, tão affeiçoadas á ventura de seus mari
dos, que lhe sacrifiquem todo o seu ciume, e lhe levem, mes
mo jovens, bellezas á sua cama? Sara, dizem, o fez por
Abrahão; Stratonica, pelo rei Dijotaro, e Livia, por Au
gusto; mas é provavel, que essas mulheres achassem melhor
ceder de boa vontade a uma causa, que seria permeLtido á
seus maridos, sem o consentimento delIas, afim de escolhe
rem rivaes incapazes de supplantá-Ias. O mesmo nos conta a
historia da marqueza de Pompadour, quando as flores bran
cas nasciam d~baixo de seus passos; e essa astucia servio de
perpetuar-lhe o imperio.

Estude, pois, o medico a mulher, e veja como a natureza
tem disposto essa temida e requebrada Galathéa :

Et fugi! ad salices, et se Cllpit ante videri,.

seu pudor, e esse encantador attributo da belleza, que finge
recusar o que arde por dar; essa amavel vaidade, que condes
cendendo com as immunidades femininas (mundus muliebris)
inveja o novo ornato, que brilha n'uma rival, e que chora se
cretamente a perda d'uma graça. Observe as profundas rai
zes desse amor proprio, entretido, exaltado por tantas ho-

P~cio assim trespassado pelo annel, que os obrigaram a praticar a
clrcumscisão. Facto cbegado a Pariz em 1823.

A inJebulação pratica-se, em diversos paizes, nas mulheres e nos ani
maes do sexo feminino. Os santos fakirs da ludia, trazem tambem ás
vezes auneis por espirita de castidade; os devotos do Indostão que vão
beija-los, dizem, ser abjectos sagrados. MartiaJ fallou dos cantores que
quebravam ás vezes seus anneis, e era preciso mandar fazer outros;

Et cujus reflbulavid tur{fidum faber penem.
Lib. VII, cpigr. LXXXI.

T. I.
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menagens seductoras; examine-se a joven e viva elegante de
nossos circulos mais brilhantes: é uma criança estragada
pela adulação e parte de louvores insipidos; a dessipação, os
espectaculos e os bailes, ajudam á seus requebros e á sua gra
ciosa impertinencia; elles imprimem em seu systema ner
voso, uma extraordinaria mobilidade, é preciso vapores, en
xaquecas e nervos erritados, á essa nympha educada nas de
licias e na molle ociosidade. Tudo sorri á seus menores ca
prichos, e ella é indifferente a tudo; mais quando o tempo,
esse insigne ladrão, lhe rouba seus encantos, quanda ella vê
diminuirem as homenagens e os prazeres, que doloroso erro
de sua altivez 1que cruel humilhação para seu amor proprio I
que enganadores elogios indignamente desmentidos? quanto
custa resolver-se á não puder agradar mais! e como se tor
nam os espelhos pedidos. Em vão accusa-se os homens de fal
sidade e de ingratidão, lisongeando-os a antiga politica de
nossos avós; no fundo do coração eleva-se não sei que des
gosto, que róe a vida e sulca as faces. Feliz então a esposa
modesta e sensata, que sabe resignar-se á seu destino, pre
enchendo cuidados mais importantes do que os das ruinas
de sua belleza !

Quando a mulher não póde mais contestar o titulo de velha,
conhece, que não tem mais o direito de reinar pelo amor;
e que lhe é menos permettido então ficar imperfeita; seu
espirito, estende-se e fortifica-se com mil reflexões que o
uso do mundo e a sociedade lhe haviam d'antes inspirado.
Em sua mocidade, um instincto sagaz indica-lhe repentina
mente o que agrada e o que póde desagradar, mostrando-lhe
o vicioso e o nocivo; que na idade madura adquire um tacto
maravilhoso para surprehender um ridiculo, para sondar o
coração, para descobrir uma inclinação inappercebivel; ella
descirne, com uma·vista d'olhos, o que convém á tal ou tal
pessõa; sua politica torna-se mais profunda e mais refinada,
sustenta-se por sua destreza e arte de interessar, em dirigir
a inexperiente mocidade nos atalhos do mundo: é Ulysses de
saia, como se dizia de Livia, mulher de Augusto. Se ella sabe
p~incipalmente evitar a lembrança da belleza passada, me
rece então todos os respeitos dos homens. Um moço nunca
é bem educado se lhe falta os conselhos prudentes d'uma
mãi idosa; só ella possue o segredo de torna-lo verdadeira
mente amavel; politica alguma é perfeita sem suas lições;
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conhece mil afi'ectuosas attençães essas habeis providen
cias que sabem encantar e o commercio da vida.

Seus filhos tornam-se sua gloria e n'eIles, e por eIles, é
que essa illustre Cornelia se lisongeia de ainda brilhar em seu
occaso sobre a terra.

Da amizade entre a mulher e o homem.

o celebre Lafontaine, faIlando da amizade, disse, excla
mando: « Que doce cousa, é a posse de um verdadeiro amigo!
Porém mais doce ainda, é a de uma verdadeira amiga. » La
fontaine lembrava-se das senhoras de la Sabhere e Hervart,
com quem viveo, e de quem tinha sempre recebido os mais
tem"os, e iropagaveis testemunhos de amizade. Lafontaine,
tendo residido por mais de 20 annos em casa da Sra. de la
Sabliere, estava tão tranquillo e identificado, como pessoa de
Sua estima, que havendo em uma occasião despedido todos
os seus creados, disse, tão aguda quão graciosamente: «Estou
agora sem pessoa alguma em casa; só deixei comigo os meus
ires animaes, o meu cão, o meu gato e Lajontaine ! »

A natureza, sempre constante em seus trabalhos, e" sem
pre admiravel em seus productos, formando a mUlher da pro
pria substancia do homem, ligou-os de tal modo, que nem
mesmo nos sentimentos os quiz apartar. Esta verdade é tão
palpitante, e cheia de fundamentos, que faliando no mesmo
a.ssumpto, diz um homem de juizo: « Pessoas grosseiras e ma
lIgnas não podem descobrir nem perceber (na amizade entre
o homem e a mulher), mais do que o prazer dos sentidos e o
amor. Porém a mulher, póde inspirar um sentimento mais
refinado e duradouro que o do galanteio, e é capaz do cultivo
d~sagrada amizade. Ninguem mais do que eIla sabe appre
Clar uma união pura e nobre, e nutrir sentimentos cheios de
delicias, fundados sobre a estimação e virtude. Quem conhe-
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cer o caracter do virtuoso Dr. Pedro Russell, autor do Sys
tema Physico e Moral da Mulher e do Homem, e souber dos
seus costumes singellos, comprehenderá, que o Dr. Russell,
tinha uma alma, como a natureza, cheia de imagens amenas,
e mais que muito vivissimas. Desconhecia o imperio das pai
xões violentas, que atormentavam o coração, e o seu amavel
desleixo fez com que a inveja lhe perdoasse a superioridade
dos seus talentos. Era um phylosopho pratico, e nenhum ho
mem de genio se havia mais assemelhado a Lafontaine em tu
do. Era tão amigo de Mme. Helvecio, viuva do phylosopho
deste nome, como Lafontaine de Mme. de la Sabliere. Re
putava a conversação o mais suave remedio para os corações
enfermos: amou sempre as mulheres, porém nos ultimas
tempos da sua vida, dava preferencia á companhia das mu
lheres provectas, persuadido de achar ainda nellas muitas
vezes o encanto das paixões, sem communicar o delirio
dellas, á maneira dos bellos quadr.os cujas cores modificadas
pelo tempo, agradam, mas não deslumbram.

A amizade da mulher, sendo um formoso sentimento
(ainda concorda esse escriptor), não tem o fogo e os trans
portes do amor: tem uma parte do seu suave colorido, e
em tão placida união se gosta e saborea a voluptuosidade do
coração.

Dizia J. J. Rousseau que não tomaria por esposa e nem
por amante uma Parisiense; mas que em Pariz escolheria
uma terna e modesta amiga que amplamente o compensasse
da falta de uma e de outra.

A verdadeira amizade, ou, pelo menos, a mais exquisila
doçura, talvez que só possa dar-se entre mulheres e homens.

A amizade entre os homens, é muitas vezes alterada e
completamente destruida pelo mesquinho interesse, pela am
bição, por certas rivalidades de espirito, pelo desejo de proe
minencia e disputas mui calorosas e muitas vezes acerbas,
e finalmente pelas colisões do amor proprio e da vaidade.
Muitas vezes, a nimia familiaridade produz uma especie de
frieza, um desgosto, que enfraquece todas as presilhas; po
rém, as attençães, as condescendencias, os delicados disvelos
e as galantes maneiras, que costumam praticar-se com o sexo
amavel, dão á amizade graça, doçura, duração e dignidade;
e são ellas, quem conobora, conserva e enfeita todos os bons
sentimentos.
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.Q homem com o homem, tem relações de negocios, de cre
dito, de dividas, de projectos: com a mulher, não havendo
nada disso, o seu sincero commercio é mais vantajoso e du
radouro. ElIa possue francamente o seu suavissimo encanto,
por que é uma creatura feita para adornar os dias do homem.

A mulher, que Pope chama - Softer Man -, o homem
mais brando, derrama a felicidade e a doçura, por tudo
quanto a circunda; têm a alma forte do homem, a sensi
bilidade nimia da mulher.

A amizade de uma mulher por um homem, é desinteres
sada, e por isso mais nobre e apreciada. Se elIa se interessa
em vossos bens, é com um zelo e ardor infinito; entende os
vossos negocios com uma sagacidade incrivel, e é incansa
vel em vos servir e assistir. Madame Tl'lianges dizia á Mar
monteI: « Uni-vos mais depressa 'a uma mulher do que a
um homem, se quereis dar largos passos pela estrada da for
tuna. Uma mulher cuidará em vós com fervor, emquantos os
vossos protectores e amigos cuidam de si. ElIa escolherá to
dos os momentos, repetirá vezes mil os assaltos, triumphará
pela sua insistencia, pelas suas graças e pelos seus macios
rogos. »
. Dizia Zoroastro : « Sê protegido por uma mulher, e nada
temas. » .

A mulher partecipa de todos os sentimentos briosos, de
todas as generosas paixões do amigo, não se occupa com elle
em unicas bagatellas, eleva o seu caracter, associa-se com a
sua fama, veste-se com a sua gloria. Tendes um projecto?
comvosco o examina e discute. Seu juizo é fino, seu conse
lho salutar, e parece que prophetisa.

Atormenta-vos alguma acerba mágoa, algum triste cui
dado? Uma terna e verdadeira amiga partecipa de vossas
penas, e é um encanto para suavisar os vossos males.

As mulheres são piedosas enfermeiras dos corpos doen
tes, são um balsamo para as chagas do coração, têm pa
lavras magicas com que adormentam as dores.

A mulher, como temos tido a fortuna de conhecer, é
a amiga do nosso coração, e se torna o nosso conselho, con
forto, allivio dos nossos trabalhos e prazer das horas placi
das da vida. Thoma.z, dizia, e com muita razão, que era mis
~er um amigo nos grandes lances da vida e uma amiga para
o prazer diario : mas pela historia se prova, que tambem
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nas mais arduas circumstancias, as mulheres foram mais do
que homem, e mostrando na amizade uma adhesão sublime,
uma firmeza heroica, como adiante mostraremos, affron
taram todos os perigos, insultaram os tyrannos, e souberam
morrer.

O amor, delirio dos sentidos, perturbação da razão, po
derá ao homem de grave caracter e de grandes bens, que
for insensivel aos attractivós da existencia, parecer fraqueza
e este lhe cederá com pejo: mais o homem de maior coração,
mais envolvido em grandes estudos e negocios, precisa de
uma amiga para descançar suavemente depois de uma vida
agitada. O sabio Periclis consultava a douta Aspasia: muitos
outros homens de estado tiver"am uma doce amiga que lhes
inspirou magnanimidade. Abri as venerandas paginas da
historia, e lá achareis em cada um de seus capitulos e para
graphos, variados exemplos do que acabamos de dizer.

Uma amiga é necessaria par~ um homem de lettras : tal
era Mme. de la Sabliere para Lafontaine, Mme. Helvecio
para o Dr. Russell, a marqueza du Chatellet para Voltaire,
Mme. la Villete para Bolinghbroke; Elisa Drapier para
Stern e Raynal, Mlle. L'Espinasse para D'Alembert e Mme.
Lambert para Sacy.

Todos sabem que o mundo deve ás mulheres o que tem
de mais precioso : ellas estimulam as artes) as sciencias e a
poesia. Quem foi, senão D. Catharina de Ataide, que accen
deo no allimo de Camões o amor da patria, e fez arrancar da
harpa sonora os maviosos sons que têm de levar o nome
portuguez aos confins das eras !

Laura; as princezas Leonor e Beatriz, não foram as mu
sas de PetrarcaJ de Tasso, de Bernardin Ribeiro? Entre
nós não foi D. Maria Joaquina Dorothéa de Seixas que ins
pirou, ao desterrado de Angoche (Dr. T7wmaz Antonio
Gon.::aga) , as lyras immortaes que por ahi correm com °
titulo de lJlariZia de Dirceo?

As mulheres, têm um sentimento delicado; uma intelU
gencia prompta, um gosto finissimo, e são excellentes jui
zes em materia de sentimento; julgam mais com o coração,
que com o espirito: o espirito vê, e o coração sente. Uma sa
bia amiga, póde ser utilmente consultada; póde inspirar um
grande escriptor) inRamma-lo no amor do belio e da verdade.
« Parece-me tdtz Raynal) ouvi-la do alto dos céos : esta musa
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« severa que te contempla (diz ella), é a Historia, que tem
« a seu cargo determinar a opinião da posteridade; esta dis
« vindade que sobre o globo passeia, é a Fama, que se não
« despreza de entreter-se um momento comtigo: ella me
« trouxe as tuas obras e preparou a nossa doce união pelo
« sagrados vinculas da estima. Olha esta Phenix que nunca
« morre; estes emblemas te exhortam continuadamente a
« mostrares-te o defensor da humanidade, da virtude e dos
« sagrados direitos do homem: do alto dos céos, tua primeira
« e ultima patria, recebe Elisa, o meu juramento: - Juro
« não escrever uma só linha que não faça honra ao meu
« coração, e em que se não conheça o teu amigo. »

Tal é a felicidade do que se une a uma mulher em vin
culos de honesta amizade; então se conseguem aquelles ter
nos desvelos que os homens não têm entre si senão pela
metade; a differença dos sexos, que não póde de todo es
quecer-se, põe um encanto novo nesta amizade; prova-se um
sentimento mysterioso, indefinido, dulcissimo, que não é
amor, não é amizade, porém que participa de ambos, e tem
todas as delicias delles. Tem menos transportes que o pri
meiro; tem mais vivacidade do que o segundo.

Porém, esta amizade, assim considerada e observada, só
póde dar-se entre pessoas bem creadas, de espirito fino e
alma cheia de delicadeza: feliz, quem tem a fortuna de se
achar nestas circumstancias. O homem, mais do que nin
guem, se considera venturoso, porque conseguio uma tal
amiga: ao contrario, é um tormento quando nos vemos sepa
rados e privados da pessoa que Linha o segredo da nossa alma,
e a quem nós devemos a vida do coração e a vida celeste ! O
celebre d'Alembert, perdeo ao mesmo tempo Mme. Geof
jrin, que costumava visitar todas as manhãs, a Mme. L'Es
pinasse, com quem passava as tardes. « Ah I (dizia d'Alem
« berl a seus conhecidos, cheio do mais acerbo pezar) de'pois
« que a morte me roubou estas pessoas, tão queridas da mi
« nha alma, já para mim não ha manhã nem tarde. - Quem
« teve uma terna amiga, e a grande infelicidade de a per
« der (exclama um philosopho), perdeu quanta dQçura
« ha no mundo, tudo quanto lhe fazia amavel a vida; cahio
« do céo sobre a terra! » Exemplifiquemos com um facto,
bem que embellezado pelo pincel da imaginação, comtudo
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'como é elle facto real, aqui se verá a mulher na adversi
dade (I):

CARLOS DA SILVA (á parte, olhando para HENRIQUETA, emquanlo
elta põe a roupa na concleço).

Anjo do céo, que á terra me prendeste,
Com teu amor tão puro, e teus cuidados 1
Por ti, e só por ti, que eu sinto as mágoas,
D'insoffridó penar... se tu não fôras ...
Os tormentos da vida acabaria...
Desta vida infernal, peor que a morte .
Horrivel pensamento... e meu filhinho .
Innocente... sobre elle meu duro fado
Descarrega tambem seu golpe injusto ...

HENRIQUETA (indo ao pé de CARLOS).

Adeos, Carlos I Adeos...

CARLOS (com melancolia).

Assim me deixas?

HENRIQUETA (com candura).

E' forçoso sahir... tu bem o sabes...
Vou levar essa roupa a meu freguezes...
Não lhes devo faltar ... disso vivemos.

CARLOS (erguendo-se com amargura).

Obrigada a servir, para que eu viva!
Tu I.. que outr'ora feliz, e na abundancia
De nada carecias L. hoje... tudo !..
Em vez de lauta mesa, pão de rala ...
Em vez de festas ... lagrimas, suspiros .
Que suifocas até para que os não veja .
Em vez d'um pae, que é rico e poderoso ...
Um marido proscripto ... homisiado...

•Cuja vida talvez nâo seja longa...
E tenha de acabar n'um cadafalso ...

HENRIQUETA (com ternura).

Não digas taL .. as penas que tu sentes
Eu as quero tambem soffrer comtigo.

(I) Henriqueta ou o ProsCl'iplo, drama portuguez.
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Qu'importa o que eu perdi ? .. sou tua esposa;
Deste nome sagrado me glorio ...
Quando todos na terra te abandonam
Eu estou perto de ti... Um peito amante
Palpita junto ao teu, por ti suspira,
E vive de te amar... e de provar-to ...
Se barbaros algozes te procuram
E querem no teu sangue embriagar-se,
Eu posso proteger tua innocencia,
Esconder-te a seus olhos, carniceiros,
Velar ,ao pé de ti, e defender-te.

A amizade e o amor da mulher para o homem, é tão an
tigo e tão exemplar e heroico que a propria historia se ad
mira de tamanha magnanimidade. Ella é sempre a mesma
como mãi, como filha, como amante, como esposa, como
amiga, como agradecida, e como tudo: vejamo-la.

Da mulher como mãi.

Principiaremos pela SAGRADA VIRGEM, typo dos soffri~entos

e de dor, que nunca desamparando a seu FILHO, acom
panhou-o até o Golgotha. Quereis ver até onde chega a vehe
meneia da dor do coração materno, ouçamos, com profundo
respeito, e com santa veneração as proprias palavras da
DIV! A SENHORA, dirigidas á sua amada serva Santa Brigida,
segundo refere o Padre Frei Sarmento, no seu estimavel e
classico livro, o Flos Sanclorum.

« Era meu FILHO de milagrosa compleição, e assim tra
« balhava n'ELLE a morte com a vida; as dores que padecia
« subiam dos pés e mãos cravados, da cabeça traspassada, e
« dos nervos e veias rotas, até o seu coração ternissimo, e o
« atormentavam com incrivel angustia. Resistia a valentia do
« coração á violencia das dores, e assim tornava a diffundir
« se pelos nervos, e se prolongava a morte com indizivel
« amargura. Estando nesta batalha de innumeraveis agonias,
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« voltou para mim os seus olhos, e conhecendo a grandeza do
« tormento que a minha alma padecia, foi tanta a amargura
« e tribulação do seu coração amantissimo, que rendendo-se
« á inexplicavel angustia da morte, segundo a humanidade,
« exclamou a seu ETEIU'!O PAI, dizendo: - PAI, nas vossas
« mãos encommendo o meu espirito. -

(C E como Eu, a mais triste de todas as creaturas, ouvisse
« o clamar do meu FILHO, e conhecesse que era signal da
« sua morte, tive tanta tristeza e dor na minha alma e corpo,
« que principiei a tremer com tal força, que as entranhas se
« me estremeciam e todos os membros e ossos do meu corpo
« tremendo, batiam uns nos outros, com tanto pavor e es
« panto, e com tão amarga dor do meu coração, que faltam
« palavras para o explicar. Olhei então para meu FILHO
« SANTIssmo, e conheci que o seu coração se lhe partia de
« dor; vi, que todos os membros do seu Divino Corpo, hor
» rorosamente estremeciam; vi, que levantou um pouco a
« sua santissima cabeça, e logo a inclinou para mim, sua
« aftlicta e dolorosa mãi; vi, que a boca se lhe abria e que
« a língua se divisava toda coberta d-e sangue gelado; vi,
« que as suas mãos sacratissimas se retiravam um pouco dos
« cravos, alargando as feridas, e que todo o peso do corpo
« se deixava cahir sobre os divinos pés; vi, que os dedos das
« mãos e os braços se estiravam, e que as costas se apertavam
« fortemente contra a cruz ... »

« Estão, pois, consummados os oraculos (continúa o Padre
« Sarmento) dos Prophetas Santos, consummados os decre
« tos da justiça divina, e consummados os excessos da barba
« ridade humana. O autor das nossas vidas, o esposo amado
« e amante fino das nossas almas, na beBa flor dos seus annos,
« á vista de todo o mundo, á hora do meio dia, com horror
« dos Anjos ... com assombro da natureza ... fecha os be
« nignos olhos, inclina a sacrosanta cabeça, e põe termo fi
« nal á sua preciosa vida. E á vista de um tal excesso, fica
« penetrado summamente todo o insensivel; tudo nelle era
« assombro, tudo horror e confusão. Sepultou-se o sol em
« um medonho eclipse, cobrindo com negro manto a ma
« gestade dos seus raios; escureceo-se funestamente a lua
« entre o horror de sanguinolentas manchas, e logo o céo se
« vestio de luto, o ar se cobrio de trevas, a terra se encheo
« de sombras, o mar contrastou as rochas, o véo do templo
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« se rasgou, o profundo abysmo estremeceo, as pedras dos
« montes se quebraram, e as sepulturas dos mortos se abri
(( ram; tudo em testemunho authentico do sentimento uni
« versaI que tinham todas as creaturas pela morte do seu
«( Creador. »

Cornelia, a filha de Scypião o Africano, mãi de Tiberio
e de C. Gracho, sendo visitada por uma matrona da Cam
pania, esta lhe mostrou por ostentação varias joias preciosas,
que de proposito levava, e pedindo a Cornelia que lhe mos
trasse as suas, immediatamente Cornelia foi buscar seus
filhos, e, apresentando-os á sua amiga disse-lhe : ({ Eis aqui
as duas joias mais preciosas que eu possuo (r). »

As Spartanas eram tão nobres de sentimentos, e tinham
sobre os homens um tamanho poder, que uma estrangeira,
admirada, falI ando á esposa de Leonidas, lhe disse : « Vós,
« Ó Lacedemonias, sois as unicas que governaes os ho
« mens »; ao que lhe tornou a matrona Spartana, que a ra
zão era por serem as unicas que sabiam parir homens.

Uma mãi deo a seu filho, ao sahir para a guerra, um es
cudo com esta legenda: « Volta com elIe, ou sobre elIe. »

E outra senhora, ouvindo dar-lhe más novas de seu filho,
responde com a serenidade de uma alma magnanima : « Mor
«( reu meu filho com o destino para que eu lhe dei o ser. »

a guerra da independencia da America, os generaes 1n
glezes faziam tantas crueldades, que não poupavam as pro
prias crianças. Fergllsson> Brown e Tarletan (coroneis), ad
quiriram tamanha reputação de crueldades e perfidia, que
ficou proverbial, que ainda hoje na America do orte, aos
contractos de má fé, chamam convenções á Tarletan.

Fergusson mandava arcabuzar os habitantes em pre
sença de suas mulheres, a quem ameaçava com a mes
ma sorte quando imploravam a sua piedade. Um dia, em
qUe havia reunido grande numero, para as executar em
massa, foi atacado d'improviso por um corpo de tropas do
general americano Simpiter, que o matou e a todos os seus
satelites. .
. Quando o coronel Brown, fois aprisionado no forte Cornwal

1Is, que commandava, e se lhe deo uma escolla para voltar

(I) Os Romanos, vendo que o luxo era exessivo, eslabeleceram lei Opia,
para modera-lo e circumscreve-lo.
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a Savanah, teve de atravessar os paizes, cujas casas muito
recentemente tinha queimado e feito enforcar os seus mo
radores; e quando chegava a 8ylver-Bluff, uma mulher,
mettendo-se rapidamente por entre a escolta, se collocou em
frente delle, e segurando-o: lhe diz : « Coronel Brown, lem
« bras-te do dia em que fui ao teu acampamento pedir-te de
« joelhos a vida de meu filho, e que tu, surdo ás minhas sup
« plicas, mandaste enforcar, á vista da propria mai, um jo
« ven que apenas entrava na adolescencia? Ah I eu mesma
« vi, com estes olhos, os selvagens que capitaneavas, desco
« zerem-Ihe a sangrenta pelle da cabeça! Agora, barbara,
« que és prisioneiro dos chefes da minha patria, suspendo
« momentaneamente a vingança, mas desde o dia em que
« tiveres recuperado a liberdade, armarei as minhas debeis
« mãos, e irei onde te achares, pedir-te satisfação da morte
« do meu filho. »

No tempo da revolução franceza, quando o espirito verti
ginoso nada respeitava, viam-se as emoções mais fortes da
natureza, e o caracter sublime e compassivo que sente tudo
com excesso na alma apaixonada de uma mãi.

Uma mulher, a quem algumas pessoas da sua amizade rc
prehendiam por chorar no momento que a arrebatavam do
seio da sua família, para a conduzirem diante do tribunal de
sangue, respondeo com doçura : « Por ora pertenço ainda
« aos meus filhos, e devo este desafogo á natureza; logo vos
« mostrarei que sei morrer com valor. » Ouvio depois a sen
tença, e morreo como christã.

Entre 22 mulheres que foram levadas de uma só vez dian
te do tribunal revolucionario, em 25 de julho de 1794, para
serem sentenciadas, havia uma senhora que levava uma
creança ao peito. O espectaculo compassivo de a ver dando
de mamar ao filhinho em tão terrivel lance enterneceo a to
dos os assistentes. Os juizes, observando esta scena, manda
ram-na retirar para uma sala visinha, sem nada lhe pergun
tarem, e finda a sessão, foram dizer-lhe que estava condem
nada á morte, e arrebataram-lhe a creança dos braços. Ven
do-se esta triste mãi sem seu filho, e na camara dos condem
nados, deo tamanhos gritos de desesperação, pedindo a mor
te, que a nada attendia senão a isso. Vendo que ainda assim
nada conseguia, no horror da sua desesperação lança-se aos
pés de seus algozes, antes de par~ir para o supplicio, com as
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mais supplicantes vozes pedindo o seu filhinho, que por fim
(surdos estes tigres), em dilirio de raiva e de desesperação,
acabou esta infeliz no supplicio, bem que em estado de per
feita alienação mental.

Uma senhora ia para Nantes com seu filho que tinha ti
rado de um hospital militar, onde se achava desde muito
tempo por causa das feridas que recebera em muitos com
bates contra os insurgentes da Vendée. Bem que extrema
mente fraco este individuo, sua intrepida mãi, tinha espe
ranças de o levar sem perigo. Posta em viagem, e sup
pondo já ter atravessado os lugares de maior perigo, avisi
nhando-se dos postos dos republicanos, ouvia tiros, e sentia
zunir balas á roda da sua carruagem. O seu primeiro impulso
foi de lançar mão das pistolas, mas a presença de muitos
homens a cavallo, dos quaes um lhe disse com muito bom
modo que se apeasse, suspendeo o seu resenlimento. « Não
«( me posso apeiar (respondeo eUa), porque tenho comigo
« um moribundo que me foi confiado; supplico-vos, que te-
«( nhaes compaixão do seu triste estado. » ,

« Com muito boa vontade (responderam os cavalleiros),
« mas queremos saber quem é esse homem? »

« E' o meu proprio filho (disse esta respeitavel senhora) »;
mas os ladrões, vendo que ella estava em extremo conster
nada, suppozeram que o filho era algum dos inimigos que
elles procuravam; intimaram-lhe novamente que se apeasse,
sob pena de ser arcabuzada com O filho. Esta ameaça fez co
nhecer á intrepida mãi as apertadas circumstancias em que
s~ achava. Media o terreno, e vendo a desigualdade das forças
disse para o criado que a seguia e em quem muito con
fiava: « Elles são 9, defendamo-nos. » Dilo isto, paz-se por
diante do filho, atacou os aggressores, e matou 2; vendo que
sc~ filho estava ferido na cabeça, e que mataram o poslilhão
cnado e os cavallos, deo um grilQ de horror, e, saltando fóra
da carruagem, atacou com mais heroicidade que dantes com
a espada do filho; porém cercada de todos os lados, não pÔde
resistir, e foi amarrada a uma arvore e o filho a outra,
para ser em presença della arcabuzado. Os tormentos .que
elles queriam fazer soffrer a esta desolada mãi, prolongando
diante della o espectaculo horrivel da execução do desara
çado que, coberto de pó e de sangue, hesitava já entre os
soffrimentos e a morte; foi justamente o que salvou a vida
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de um e outro. Como esta scena se pass.ava a pouca distancia
de um posto de republicanos,· o commandante, ouvindo os
tiros, destacou um piquete de 50 homens de cavallaria, os
quaes ouvindo a pouca distancia uns gritos, carregaram a to
da abrida e chegaram no momento em que os ladrões iam
consummar o crime. Os ladrões foram, apezar da resisten·
da, passados a fio de espada. Em consequencia do que tinha
a senhora visto, desmaiou e ficou sem sentidos, e os soldados
republicanos não podendo ahi prestar-lhe todos os soccorros,
levaram-na para o posto do destacamento, onde ella viveo.
Vendo-se sem seu filho, e que ninguem lhe dava noticia, e
que talvez os soldados o não conduzissem por suppo-Io
morto, pedia com instancia que a levassem ao campo da
batalha. « Meu filho suspira ainda (exclamou ella), e merece
« os vossos cuidados e a vossa compaixão porque derramou
« o seu sangue no serviço da patria. Ai! Quem sabe se terá
« sido victima de outros ladrões?» ão era preciso tanto
para excitar o zelo dos seus bemfeitores.

Elles tomaram com ella o cami'nho por onde tinham vin
do, e foram ao lugar do combate. Alguns soldados, dos que
iam descobrindo campo adiante do destacamento, viram um
homem com um lenço ensanguentado atado á roda da ca
beça, fazendo diligencias por se esconder. Era o filho que a
oonsternada mãi procurava com tanta ancia, o qual tendo
recobrado os sentidos fugia do sitio onde fôra testemunha de
tantos horrores. O sangue em que o viam tinto, e os esfor
ços que fazia para fugir, motivavam a suspeita aos soldados
da vanguarda ser algum dos ladrões que tendo escapado á
morte, fazia deligencias para salvar a vida, o que os deter
minou a cutila-Io sem attenção aos gritos e ás supplicas do
desgraçado mancebo. O destacamento chegou no mesmo mo
mento em que os primeiros soldados que vieram, acabavam
de o lançar em uma vala. A triste mãi, que ia lançando a
vista para toda a parte, vendo este corpo estendido por terra,
conheceo instantaneamente ser seu filho, deo um grito hor
rivel, precipitou-se da carruagem, e foi abraçar-se com
elle.

A reunião de tantas desgraças esgotou as forças de ambos:
os republicanos os conduziram ao seu posto, incertos se
conduziam duas creaturas vivas ou dous cadaveres. Este in-
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feliz restabeleceo-se, e sua, heroica mãi teve a consolação
de o conduzir para Nantes.

Madama L. C., a quem o furor do Jacobinismo tinha ar
rebatado um esposo estimavel para o entregar ao ferro da
guilhotina, dormia com 2 filhinhos, quando sentio arrom
bar-se-lhe com grande estrondo a porta de sua camara pela
meia noite, ouvindo ao mesmo tempo algumas vozes de máo
agouro que a chamavam pelo seu nome.

Espavorida com um acontecimento tão cruel, toma os fi
lhinhos nos hraços e apresenta-se aos seus algozes, como um
signal da sua innocencia, para-os mover á compaixão com
um espectaculo tão terno. « Ha hoje 8 annos (lhes diz eIla),
« que eu dei a luz a estes' 2 gemeos. Seu pai, foi já victima
« da vossa raiva. Não quereis deixar sobre esta terra ensan
(( guentada senão a gente perversa, orphãos, cinzas e caba
«( nas?» Os infames satelites da tyrannia arrebataram-na,
sem lhe darem tempo para se vestir, e conduziram-na a uma
masmorra, donde foi levada para o supplicio.

Diz a historia que em Lião horrorosas scenas se pratica
ram, e que no momento em que se interrogava um preso, a
sua sorte era secretamente decidida. O carcereiro conhecia
a mysteriosa senhia, e conduzia a desgraçada victima para o
lugar da prizão que lhe era destinado. No primeiro lanço
da escada do edificio havia uma porta á que se tinha posto
uma canceIla. As mãis que tinham seus filhos presos, quan
do sabiam que eIles eram chamados a interrogatorios, espe
ravam consternadas da parte de fóra desta cançeIla para os
ver passar; se o carcereiro voltava logo, era signal de que
o preso tinha sido deposto na prisão de favor; mas se se de
morava, era signal certo de morte.

Quando oz presos passavam junto desta grade, atrás do seu
funesto conductor, viam o triste espectaculo que offereciam
estas afflictas mulheres. Mais atrás desta grade viam-se ou
tras de joelhos, banhando o ladrilho de lagrimas, esquecen
do-se de que eram vistas naquella situação humilhante
por toda a gente que passava, para se occuparem unica
mente em supplicar ao Autor da vida pelos infelizes objec
tos por demais queridos por quem estavam submersas de
affliccão.

Não referimos exemplo algum entre nós de amor mater-
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no, porque são tantos e tão multiplicados, que seria .. infa
donho mencionar: olhae para cada uma brasileira, e sem a
menor duvida tereis um exemplo sem replica de amor
materno.

De mulher como esposa.

Eu estimaria (diz um escriptol') poder eternisar todas as
heroinas do amor conjugal) e trazer á memoria os seus no
mes e os numerosos monumentos de sua magnanimidade;
porém como isto é quasi impossivel, referiremos alguns
d'entre um grande numero.

Tlleogena) esposa de Agathrocles, rei da Sicilia, de ne
nhuma sorte se quiz apartar delle em uma molestia conta
giosa, dizendo que casára para ser sua companheira em
todas as circumstancias da vida.

As mulheres Lacenas tendo os consortes captivos, mu
daram o traje e metteram-se disfarçadas nas prisões, e
deram traças com que elles fugissem.

Na conspiração contra Cesar, alguns escriptos anonymos
que Bruto então Pretor, achou sobre a mesa do seu tribu
nal despertaram na sua alma os sentimentos republicanos:
- O' Bruto, tu dormes; tu já não és o mesmo. Bruto pensa
tivo vivia e Porcia) a illustre filha de Catão a mulher de
Bruto conhecendo que seu marido e tava muito agitado e
que lbe e condia alo-uma cousa de "'rande importancia, fez
uma profunda ferida em uma das uas coxas para eÃ.-peri
mentar a ua forr"\ contra a dor; certa de poder guardar um
selTredo nos proprios tormentos, descobrio a sua chaga a
Bruto, communicando-Ihe o motivo daquella valorosa acção,
e obteve a confidencia que de ejava. « Queira o céo (excla
» mou Bruto) que eu me mo tre dilTno espo o de Poreia. ))
«( A alma de Cãtao (diz o abbade Millot) re pirava em uma
(( mulher educada pela philosophia, com superioridade aoS
«( homen do eu seculo. »

Marcella) romana de pere"'rina formo ura perdeo seu
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esposo 7 annos depois do seu desposorio : ficaudo viuva no
verdor dos annos e cheia de attractivos, foi por Cercale, con
suf romano, loucamente amada, homem maduro, e que a
deseiava para esposa, promettendo faze-la herdeira dos
seus muitos haveres. ão podendo obter della a menor de
monstração de affecto, Cercale empenha-se com Albina, mãi
de .1arcella, para obter o consenso da filha em presença das
vantagens que lhe ofi'erecia semelhante união, e posto que
regeitando, a illustre viuva disse a sua mãi, que « se ella não
{( pretendesse guardar perpetua castidade, buscaria marido,
{( e não herança. » Ao que tornou o pretendente « que os
{( velhos tambem podiam viver muito, e os moços morrer
{( cedo. » « Assim é, disse ella, que podem morrer cedo os
« moços, mas não podem viver muito os velhos. »

Pareia, a menor, ouvindo louvar a uma matrona romana,
que casou segunda vez, disse: Frelix et pudica matrona,
nunquam prreterquam semel nubit. A senhora ditosa e ho
nesta não casa mais que uma unica vez.

A outra senhora a quem perguntou-lhe a mãi se estava
contente de se ter casado, respondeo : « Estou tão con
tente que « não quero casar mais. »

Valeria, por morte de seu marido Servio, sendo instada
para novamente casar-se, respondeo : que seu esposo Servio
sempre para eIla estava vivo.

Os parentes de Annia, persuadiram-na para que se casas
se segunda vez, visto ter ficado moça e mui gentil, e respon
deo {( De nenhum modo farei isto, porque se achar um bom
« marido, sempre vivirei com susto de o perder; e se o achar
« máo, de que me servirá elle, depois de ter tido o bom que
{( eu perdi? »

Catharina da Suecia, filha de Santa Brigida e de Hulfo,
principe de Nericia, depois da morte de seu esposo, sendo
pretendida, jamais consentio que seu pai lhe fizesse um novo
Contraeto.

Margarida de Este, filha do marquez de Ferrara, casou
se com Roberto Malatesta, senhor de Rimini, e fallecendo
este, voltou para a companhia de seu pai com o firme pro
posito de passar o resto de sua vida com a saudosa idéa de
seu esposo, e sendo constrangida por este, que havia con
tractado casa-la, fez tamanhos excessos de resistencia que
por fim conseguio o seu intento.

T. I, 8
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Como exemplos de fidelidade conjugal, no estado de viu
vez, a historia nos conserva a memoria das rainhas Isabel
de Portugal (I). Isabel de Hungria, a imperatriz Conegunda,
Margarida da Escocia, Thereza de Leão e Clotilde de
França.

Na occasião em que os Turcos cercavam a cidade de
Agria, na Alta Hungria, no anno de 1552, com um exercioo
de 70 mil homens, muito concorreo para a defeza o valor
das mulheres. Uma, assistindo sobre uma muralha, entre
sua mãi e seu marido, veio uma bala o mat.ou; e dizendo-lhe
a sogra que cuidasse em enterrar o cadaver, respondeo-Ihe
a nora: « Nunca Deos queira que eu enterre o corpo sem
«( alma, e ainda para mim amado, de meu marido, sem que
( primeiro o haja vingado. » .

Joanna de Hespanha, filha de Fernando e Isabel, depois
da morte de seu marido, Filippe I, conservava tão vivas as
saudades, que, todos os dias, abria o caixão em que conser
vava o seu cadaver para o banhar de lagrimas e encher de
caricias.

Quando Canuto III tomou Winsperg, deo permissão ás
mulheres para que sahissem da cidade, levando comsigo o
que tivessem de mais precioso; e qual não foi o seu espanto,
quando vio que, desprezando tudo, levavam, essas heroínas
do amor, ás costas, umas seus esposos, outras seus pais, ir
mãos, amantes, etc.? Por semelhante causa, tudo o mais foi
por amor della perdoado.

Roberto, rei da Bretanha, na guerra contra os Syros, re
cebeo no braço um golpe com ferro envenenado, o qual não
podia sarar, sem que alguem extrahisse com a boca o mal
que se achava ali depositado. ão querendo elle expor a vida
de ninguem, dispunha-se a morrer; e quando dormia, sua
esposa lhe desatou a feri'da, eÀ1.rahio-lhe t.odo o veneno, sal
vou-lhe a vida, perdendo ella a sua.

(I) E' por demais tocante a aJlocução que por duas vezcs essa mu
lher exemplar fez ao infante D. Alfonso, eu filho, quando se rebeIJOU
contra D. Diniz, seu prudentissimo pai. As chronicas portug"uezas faJ
Iam com tanto respeito dessa santa mulher e da sua rcsi<Tnação quan
do degradada inju tamente por infundada suspeitas, que transcreve
ram, para monumento eterno, as suas formae palavras, e o porme
nores desLe aconteclmcntn.

....
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Clara Cervante, dama mui formosa, casou-se em Flandres
com Bernardo de Valdaura, que passava de 40 annos. Tem
pos depois do seu consorcio, Bernardo cahio enfermo de
molesLia hedionda e contagio sa. Os medicos, que assistiam
ao marido, desconfiavam da sordidez e podridão das feridas,
e por isso temiam toca-las; porém Clara, tratava a seu esposo
com tão anciosa diligencia, que admirava a todos, che
gando mesmo a vender tudo o que possuia para salva-lhe
a vida. Morrendo Bernardo, sentio esta caridosa amante
tantos pezares que esteve em risco de perder a vida. Fican
do viuva, ainda muito moça, talvez pelo acrisolado amor e
não mentida caridade, foi rogada instantemente por um ca
valleiro para que se cacasse com elle, ao que formalmente
recusou, dizendo que Bernardo tinha sido o seu unico amor,
e que elle para ella ainda vivia porque o seu apartamento
era o de uma viagem. ELle, indo com mais pressa, foi esperar
por ella na Eternidade.

A Snra. D. Maria da Gloria, rainha de Portugal, quandõ
sentio por annuncios que a morte se approximava ao seu
leito de tormentos e dores, a primeira lembrança que teve
foi a de chamar por seu esposo, e, entre caricias e abraços,
arrancou d'alma estas ultimas palavras: « Muito me custa
« deixar-te; não ha remedio. » E expirou.

A mulher na adversidade é ainda maior que tudo no
mundo: vejamo-la.

A mulher ele MI'. Lefort, preso como conspirador em um
dos departementos do Occidente (em França), depois de
tentar todos os meios para lhe conseguir a liberdade, com
prou a permissão de o ir ver. Chegada a hora indicada pelo
carcereiro, correo á cadeia, e sem se demorar com vãs de
monstrações de ternura, determinou-o a que se vestisse de
mulher com fato que ella levava de mais, e a que sahisse da
prisão com este disfarce. Tudo lhe sahio á medida do seu
desejo; o marido escapou-se sem que se descobrisse o en
gano até o dia seguinte. « Desgraçada (lhe disse um repre
sentante, que fizeste? » « A minha obrigação (respondeo ella
com firmeza), faze tu agora a tua. »

Madama de B., nascida ~na opulencia, mas privada pela re
volUÇão de todos os seus bens, vivia retirada em um arra
balde do Pariz, sem mais meios de subsistencia, do que o
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que podia ganhar pelo trabalho das suas mãos. A unica con
solação que suavisava a sua pobreza, era a lembrança de um
esposo que eHa adorava e de quem ignorava a sorte. Esta
virtuosa mulher devia ao retiro em que vivia, a esperança
consoladora de que tornaria a ver um esposo que o cada
falso lhe roubára havia muito tempo. EIla estava possuida
desta doce esperança, quando a lei, que fazia sahir todos os
nobres de Pariz no prazo de tres dias, a veio reduzir á mais
horrivel desesperação, privando-a dos fracos meios de sub
sistencia que ainda lhe restavam. Reduzida pela sua indi
gencia á impossibilidade de se transportar para um paiz es
trangeiro e á de poder subsistir neHe, tomou a resolução de
se deixar :ficar no seu escondrijo, exposta ao rigor da lei,
esperando talvez que a sua obscuridade e a sua probeza a
salvariam da vigilancia publica. Vã esperança! Ella tinha já
sido observada e reconhecida pelos agentes da junta revolu
cionaria da sua secção, os quaes foram fazer a visita domi
ciliaria da casa onde eIla assistia, logo que expiraram os 3
dias prescriptos pela lei, com ordem de a prender, se se não
tivesse retirado. Ella estava só, trabalhando na sua costura,
quando os satellites da tyrannia se apresentaram no seu asy
lo. Ella ouvio com todo o socego a leitura da ordem de pri
são até o momento em que pronunciaram estas palavras:
Viuva de M. B., morto no cadafalso como conspirador. Dan
do então um gTande grito espavorido, cahio por terra quasi
fóra de si. Os satellites e pantados de uma mudança tão ex
traordinaria e tão repentina, levantaram-na, e conhecendo
o motivo da sua afflicção, faIlaram-Ihe assim: « Acaso igno
« ravas que teu marido foi guilhotinado? Ha já muito tempo
« que isto succedeo, e tu devias ter deitado luto. » EsLe tom
ironico e cruel, fez tomar a l\'Ima. B. toda a energia da
sua dor. « Barbaros! (lhes disse eIla) vós vindes insultar ain
« da a minha desgraça; não imagineis que haveis de gozar
« do espectaculo da minha desesperação; sabei que nem vós,
« nem todos os vossos supplicios são capazes de abalar a mi
« nha constancia. Eu tenho mais desejo de morrer do que
« vós de derramar o meu sangue: sim, desejo a morte com
« tanta ancia, que vos quero dar todos os pretextos passiveis
« para que sacieis a vossa raiva, assegurando-vos que não ces
« sei ainda um só instante de conspirar pela volLa da Rea
« leza.» "ão era preciso tanto para excitar o zelo dos agen-
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tes da Junta. Madama de B. foi conduzida para uma cadeia,
donde samo alguns dias depois para o cadafalso.

Clavíere, natural de Genebra, muito versado no ramo
das finanças, tinha sido elevado pelo seu merecimento ao em
prego de ministro das contribuições. Proscripto depois pela
facção de 1I1arat e lançado em uma masmorra, apunhalou
se para evitar o cadafalso. Clavíere tinha uma esposa que
amava ternamente e de quem era amado do mesmo modo.
Antes de se privar da vida, achou um meio para a informar
da resolução que tinha tomado. A esperança de ver o sen
querido esposo justificado e de o poder possuir, era o unico
motivo que ligava ainda á vida esta esposa desolada e Ínac
cessivel a toda a especie de consolação que não tivesse por
objecto a liberdade de seu marido. Esta infeliz uppnnha já
proXÍmo o momento de ver realizar os seus desejos, quando
recebeo a fatal carta que elIe lhe escrevêra. A dor não teve
talvez nunca uma expressão tão tranquilla e tão concentra
da. Logo que soube dos papeis publicos da morte de seu ma
rido, tomou a sua resolução, encerrou-se em um quarto por
alguns instantes, tomou veneno, e mostrou-se friamente aos
seus amigos e aos seus parentes, que se tinham ajuntado em
sua casa para a consolar. Ninguem conheceo que elIa se en
venenara senão quando os effeitos do veneno se começaram
a manifestar. ElIa fez então ajuntar a sua familia, e declarou
aos seus filhos e aos seus parentes que o seu ultimo momento
estava proximo. « A minha morte (lhes disse ella) não vos
(( deve afiligir, porque põe termo aos meus votos; vou ajun
« lar-me áquelle para quem não cessei nunca de existir, e
(( sem o qual me seria impossivel viver. Abençoai para sem
«( pre a sua memoria (accrescentou ella, voHando-se para
«( o~ seus filhos), vós, a quem elle inspirou lodos os princi
(( pIOS das virtudes que existiam no seu coração! Derramai
«( tambem ;i:lgumas'lagrimas pela sua infeliz esposa e por
« vo~sa mãí. » Depois deste discurso fez algumas disposições
r:el~tIvas a diversos interesses da sua família, poz os seus ne
g?CIOS em ordem, recusou toda a qualidade de soccorros e
dlSpoz-se para morrer. Jo meio de horriveis convulsões que
~offr~o por espaço de uma hora, teve sempre presente na
Imagmação a imagem de seu marido. De tempos á tempos,
proferia algumas palavras entrecortadas pela dOr, mas forte
mente articuladas. « Esposo generoso ! (exclamava ella) eu
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« sou digna de ti!... Eu te ouvi deliberar 'sobre a tua morte,
« sem desmaiar. Eu approvei a tua resolução republicana...
« Eu vi dirig'ir o punhal sobre o teu peito e a tua mão fir
« me marcando com constancia o lugar, onde o devias cra
« varo Tu me déste o signal, e eu te imitei; recebe o sacrificio
« da minha vida como o ultimo penhor do meu amor! » Esta
mulher celebre, que a sua modestia fez sempre estrangeira
a todos os negocios, que procurava um nome brilhante, mor
reo no meio destes sentimentos. Os seus talentos e a força
da sua alma, a teriam sem duvida conocado na ordem das
mulheres mais extraordinarias do seu seculo, se ena tivesse
tido a amor proprio de se fazer valer.

Quando a cidade de Lião era o theatro das mais sanguino
lentas execuções, uma mulher sabendo que seu marido fôra
inscripto na lista dos proscriptos, communicou-lhe esta fatal
noticia, deo-lhe o seu dinheiro e as suas joias, e determi
nou-o a que fugisse, e vestio-se com o fato deste esposo
ameaç.ado. Ainda o sol se não tinha escondido no horizonte,
quando' os esbirros dos sanguinarios facciosos o foram pro
curar. Sua mulher se apresenta, e como estava vestida como
ene, foi conduzida á junta revolucionaria na supposição de
que era o marido. Ainda bem os juizes não tinham princi
piado os interrogatorios quando conheceram o seu engano.
Perguntando-lhe onde estava. seu marido, respondeu : « Eu
« o puz ao abrigo das vossas perseguições. Eu o fiz fugir (lhes
« disse ena), e glorio-me muito de me ter exposto para lhe
« conservar a vida. » Ameaçando-a com o supplicio, se não
declarasse o caminho que ene tinha seguido, respondeo cons
tantemente : « Feri, feri á vossa vontade, aqui me tendes
« prompta. »

« E' o interesse da patria (replicaram os juizes) quem vos
« obriga afanar. »

« Barbaros! (respondeo ena) a patria póde determinar que
« se ultrage a natureza? »

Uma firmeza tão varonil enterneceo os deputados da
Junta, e uma acção generosa prevaleceo por esta vez sobre o
systema de crueldade que parecia ter transformado a Fran
ça em um vasto sepulchro.

Que mulher se conheceo jámais tão O'rande e tão generosa,
como 1adama Lavergne, de quem todos conhecem a subli
me generosidade, mas de que poucos estão em circumstan-
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cias de avaliar a força de caracter porque se tem quasi sem·
pre sacrificado á principal e ultima circumstancia da sua ge
nerosa amizade, as particularidades que a acompanhavam e
que lhe davam o maior valorl Madama Lavergne, era, havia
pouco tempo, a esposa do commandante de Longwy, quando
esta praça se rendeo ás armas d'EI-Rei da Prussia. Uma
mulher bella e espirituosa, que se casa na idade de 20 annos
com um militar de perto de 60, mostra bem que a estimação
é o unico motivo que a determina a esta união tão despro
porcionada. Comtudo, as qualidades amaveis do velho mi
litar, juntas aos cuidados assiduos de um coraçáo verdadei
ramente inflammado, fizeram uma sensação tão forte na vir
tuosa esposa, que ajuntando o sentimento do amor ao sen
timento de estimação que a tinham determinado a este fe
liz consorcio, chegou a amá-lo com os mesmos transportes
com que poderia amar uma pessoa da sua idade. Depois da
retomada de Longwy pelos Francezes, Lavergne foi preso
para Pariz, para onde esta respeitavel esposa o acompanhou
com o designio de o não abandonar nunca. Chegadas as épo
cas calamitosas da revolução em que o cadafalso devorava
diariamente centos de victimas, Lavergne estava a ponto de
comparecer diante do tribunal que havia de decidir da sua
sorte, quando cahio enfermo na masmorra em que o tinham
encerrado. Este accidente, que teria atormentado cruel
mente em outra occasião a enternecida esposa, deo alguma
luz de esperança á sua alma. Discorrendo segundo os senti
mentos humanos e compassivos do seu sensivel coração,
Madama Lavergne não suppunha que houvesse um tribunal
tão barbaro que chamasse á um juizo de morte um homem
a quem o excesso da mais terrivel febre tinha posto em las
timavel estado. Assim, olhando como um beneficio o acon
tecimento cruel que devia subtrahir. ó seu esposo á senten
ça sanguinaria do tribunal encarregado de o julgar, ella es
perava que as circumstancias actuaes viessem a mudar com
{) tempo, e terminassem a seu favor o que a natureza come
.çara. Vã esperança! O nome de Lavergne estava irrevogavel
mente escripto sobre a lista de morte de 3I .de março de
1793, e havia de ser sentenciado neste dia. Instruida desta
·fatal decisão, Madama Lavergne recorreo ás lagrimas e ás
supplicas, esperando enternecer os magistrados e juizes com
a pintura das desgraças em que a sua sensibilidade fundava
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todas as suas esperanças. Em consequencia disto apresenta
se na Junta da Segurança geral pedindo unicamente alguma
suspensão de tempo para o seu esposo, que ella representou
devorado por uma molestia perigosa e cruel, consumido por
uma terrivel febre e fóra de estado de comparecer diante
de um tribunal onde o accusado tem precisão de toda a sua
força para defender e disputar a sua vida contra os denun·
ciantes que lha querem arrebatar. « Representai-vos, cida
« dãos (lhes disse então a af1licta esposa), representai-vos um
« desgraçado conduzido diante de um tribunal que ha de
« decidir da sua sorte. Que quereis vós que elle responda aos
« accusadores animados pelo adio e que são sustentados por
« todas as forças moraes e physicas, quando a vehemencia da
« molestia lhe conserva á elle apenas o pouco alento indis
« pensavel para entreter os fracos restos de uma existencia
« dolorosa? Permittireis vós, que um homem, a quem o seu
« mal priva da possibilidade de se defender, que não tem
« razão nem sangue frio para responder ás accusações dos
« seus inimigos, que expira talvez neste momento na sua
« cama de dôr, permittireis vós, 'que seja chamado a um jui
« zo irrevogavel que não lhe offerece meio algoum entre a
« liberdade e o cadafalso? Se a humanidade se deve ajuntar
« aos deveres da justiça, como quereis vós que um velho? .. »
A estas ultimas palavras, todas as vistas se fixaram obre la
dama Lavergne; o contraste da sua belleza e dos seus pou
cos annos, com a idéa de UJIl. esposo sexagenario e carrega
do de enfermidades, despertou na alma dos deputados da
Junta pensamentos obscenos. Elles a interromperam com
ditos picantes. Um delles lhe disse com um sorriso de deri·
são, que como era moça e bella, lhe não seria tão difficil,
·como ella suppunha, o consolar-se da perda de um esposo
-que a tumba reclamava. Outro accrescentou que o interesse
que ella parecia tomar tanto a peito pela conservação de um
tal esposo, não era natural, nem merecia por isso mesmo
que a Junta fizesse caso das suas supplicas. O horror, a in
dignação e todos os sentimentos que consternam e dilace
ram no mesmo tempo a alma, se apoderaram neste momento
de Madama Lavergne. Ultrajada e reduzida á ultima humi
lhação, elle não pôde responder uma só palavra, e sahio suf
fo.cada pelo excesso da sua dôr, depois de lançar uma vista
de indignaçAo e de desprezo sobre os barbaras que ousa-



- 121 -

vam insultar a Sua desgraça. Uma fraca esperança era a
unica consolação que l~e restava em tão tristes circumstan
cias. ElIa conhecia, por anteriores relações á revolução, um
dos juizes do tribunal, o famoso Dumas. Apezar da sua re
pugnancia para se abater a semelhante gente, a infeliz se
nhora vai procura-lo, lança-se aos seus pés, supplicando-Ihe
com as lagrimas nos olhos, que empregasse a influencia que
tinha no tribunal para que suspendesse a sentença de seu
marido até que elIe estivesse melhor. O' cumulo de desgra
ça e de ultraje! O barbaro Dumas, depois de lhe dizer que
se não queria arriscar a pedir aquelIe favor ao tribunal, mu
dou de tom, olhando para elIa com olhos impudicos. « Então
« (lhe disse elIe), suppões que é uma grande desgraça para
« ti, o ver-te livre de um marido insupportavel, que te deixa
« com a sua morte toda a liberdade de empreo-ar mais util
« mente os teus encantos? ) Um raio, que cahisse sobre a
desgraçada esposa de Lavergne, não podia fazer uma impres
são mais forte no seu espirito do que fizeram as expressões
atrevidas deste malvado. Levantando-se com furor, deo um
grito espavorido ao insulto, o qual a fez lembrar do que ti
nha recebido na Junta da Segurança geral. « Justo céo (cla
« mo·u ella), é po sivel que eu não encontre hoje senão ho
« mens atrozes! Ah monstro I (accrescentou elIa, voltando
« se para Dumas), já não pretendo nada, não tenho precisão
« dos teus favores, eu te espero no -tribunal, onde tu verás
« se tenho merecido o ultraje com que acabas de me insul
« taro » Madama Lavergne, a quem tudo o que respirava se
linha tornado odioso, tomou desde este momento a resolu
ção de morrer. Fortificando-se nesta resolução, foi para o
tribunal, confundio-se na multidão do povo, e esperou em
silencio a hora da audiencia. O seu esposo é chamado
levam-o sobre um colchão, fazem-lhe algumas perguntas, a
qUe elIe respondeo com uma voz moribunda, c sem embargo
disso foi condemnado á morte. Madama Lavergne, levantan
do no mesmo momento os braços, clamou muitas vezes: Viva
el-Rei ! Disseram-lhe de toda a parte que se calasse; mas
quanto mais a instavam, mais agudos e mais repetidos eram
os seus clamores. Chamou-se logo a guarda, a qual a levou
presa, cercada de immensa gente. Emquanto desceo a esca
da e atravessou o pateo para chegar á sala, onde lhe deviam
fazer os interrogatorios sobre aquelle procedimento, não
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cessou de clamar : Viva el-Rei ! Perguntada pelo accusador
publico sobre os motivos da sua conducta, respondeo que
obrára com muita reflexão e premeditadamente; « e afim
« (accrescentou ella) de vos persuadir disto mesmo, sabei,
« que não foi por um sentimento exaO'O'erado e digno de in
« dulgencia que eu fallei assim; pois que meu marido é ve
« lho e eu moça. O desejo do governo do rei é o unico mo
« tivo que me determina a conduzir-me deste modo, e per
« sisto no voto que acabo de fazer publicamente e que fa
« rei até á morte. »

Uma declaração desta natureza era sem réplica. Poucos
momentos depois que se lavrou o auto de prisão, Madama
Lavergne compareceo diante do tribunal, fez a mesma con
fissão, e foi condemnada á morte. ma doce serenidade se
patenteou desde e te instante no seu semblante, e dispoz-se
para a morte com tanto socego quanto o seu coração estava
satisfeito. Esta mulher sublime foi a primeira que subio para
o carro e pedio que a puzessem de modo que pudesse ver
seu marido. Este velho tinha perdido o sentidos no momen
to da pertida ; de modo que o estenderam por morto sobre
uma pouca de palha com a cabeça aos pés da sua esposa. Os
saltos do carro romperam a sua camisa, e deixaram-lhe a
barriga exposta aos raios do sol que era então bastante ar
dente.

Iadama Lavergne pedio ao executor que tira se um aI
fiuete do lenço della e que pregasse a camisa de seu marido.
Este infeliz esposo recobrou os sentidos; Madama Lavergne,
aproveitando-se deste momento para lhe dizer o ultimo
Adeos, chamou-o. Lavergne fitou a vi ta sobre ella. « ão
« te atemorise (lhe di se então e ta mulher extraordinaria),
« é a tua esposa quem te falIa; tu sabes, que eu não podia
« vh er em ti' nós vamos morrer juntos. » Os olhos do in
feliz velho arrazaram-se então de lagrimas e inchou-lhe o
peito' mas pouco tempo depois, teve ainda forças para ex
primir á sua virtuosa esposa os sentimentos de gratidão de
que era penetrado a seu respeito. Madama Lavergne foi a
unica que comprehendeo as suas ultimas e:q)ressôes. Oca·
dafalso, que os devia separar, reunio-os para sempre!

A e posa de fI'. Dudon, procurador geral do parlamento
de Bordeos, gemia aftlicta pelo periO'o que ameaçava seu
marido pre o desde o e tabelecimenlo da Commi são revo-
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lucionaria nesta cidade, quando soube que se tinham livra
do muitos proscriptos da morte á força de dinheiro. Toda a
sua fortuna consistia em cem luizes de ouro que salvára do
sequestro da sua casa. Sem embargo de ter precisão deste di
nheiro para sustentar a sua familia, foi offerece-Io pela li
berdade de seu marido. Lacombe, presidente da Junta revo
lucionaria, acceitou a ofl'erta. Esta infeliz foi buscar o di
nheiro transportada de alegria, e levou-o ao acrente do presi
dente, mas a pressa com que o tirara do lugar onde o tinha
escondido fez com que lhe ficassem lá nove luízes. O infame
agente contou o dinheiro, e vendo que faltavam nove lui
zes, enfureceo-se, insultou-a, e disse-lhe que os fosse buscar
immediatamente, se não queria ver seu marido guilhoti
nado.

A consternada esposa correo a toda a pressa a casa, e
trouxe os nove luizes; mas o infame LacomlJeJ desde que pi
lhou toda a somma, enfureceo- se, e disse que queria mil
luizes. Seria impossivel exprimir o espanto e a afflicção que
esta pérfida proposição causou á infeliz senhora, sobretudo,
quando lhe disseram que veria conduzir seu marido ao ca
dafalso se não apromptasse este dinheiro no prazo de tres
dias. Que cruel alternativa para uma pessoa que não podia
ajuntar a somma pedida! ElIa supplicou, chorando, que lhe
dessem tempo, dizendo que como os seus bens, estavam de
baixo de sequestro não podia achar quem lhe emprestasse
nada, emquanto seu marido não estives e em liberdade. Vãs
supplicas! Responâeram-Ihe que se não tivesse o dinheiro
prompto no terceiro dia, veria guilhotinar Dudon no quarto.
Mma. Dudon corre consternadissima á casa de todos os ami
~os de seu marido e dos capitalistas mais ricos que conhecia,
Implorando a beneficencia de uns e tentando com prome
sas de lucro_ a cobiça de outros; mas todos foram surdos ás
su.as lagrimas e ás suas supplicas. A infeliz e posa, depois de
mIlhares de tentativas inuteis foi no terceiro dia lançar-se
aos pés do seu verdugo, pedindo-lhe em nome da humani
dade, da justiça e da compaixão, que lhe désse mais um dia
de espera. O tigre, que ella implorava, respondeo com esta
palavras dirigidas ao seu agente: « Eu vou para o tribunal,
« virás dizer-me se te entregaram a somma. » Dito isto, des
pedio a esposa de Dudon, a qual vendo, que não podia livrar
seu marido da morte, ficou tão desesperada, que rompeo em



gritos horriveis. Chegada a hora da audiencia, o agente de
Lacombe foi dizer-lhe que não recebêra o dinheiro. O barbara
presidente fez comparecer immediatamente Dudon e cendem
nou-e o morte.

Entre os pedaços curiosos de um folheto publicado par
LOlluer, deputado do partido da Gyronda, em que descreve
os perigos que correo quando fU<Tia á proscripção de Marat,
o mais curioso é o que encerra as particularidades dos meios
que sua mulher empregou para o livrar das perse<Tuições dos
seus inimigo. « Ouve (me dizia a minha esposa), resta-nos
« ainda uma consolação que no não podem arrebalar a
« de morrermos juntos. Eis aqui o meu plano. Eu alugarei
« amanhã uma casa em um dos arrabaldes de Pariz, dizendo
« que sou solteira onde te prepararei um escondrijo. A po
« licia ba de inda<Tar miudamente quem eu sou, e posto que
« não suspeite que te dou asylo, bastará que conheça que
« sou tua esposa e a companheira dos teus trabalhos para
« me conduizir ao cadafalso; mas ne ta extremidade eu terei
« como tu, animo para os privar desta satisfação matando
« me pelas minhas proprias mãos. Entretanto, podemos es
« capar oilo dias, quinze, e talvez um mez. ou dou . O meu
« ami<To! e te curto espaço de tempo podemo nós viver
« mais do que muita gente, que morre veUla. » Eu a abra
cei apertando-a ternamente contra o meu oração, e os
nossos olhos derramavam lagrimas deliciosa que attesta
vam o doce sentimento que nos animava. « Todavia (lhe disse
{( eu), póde succeder que chegues a -er-te livre de mim, e
« que a vida te seja então menos pesada; que com o tem
« po... »

« Que mal te fiz (interrompeo ella inquieta) para me iD
« sultares deste modo? Eu juro (di se ella pondo as mãos, e
« levantando os olhos para o céo), eu juro, que a vida é um
« tormento para mim sem a tua companhia e um tormento
« insupportavel. e me visse só, morreria de esperada. Ah!
« permíttc-me que morranos junto. » Minha mulher apres
sou-se a executar o eu projecto; alu<Tou uma ca a para on
de eu fui vi er com ella ainda antes de dispor o condrijo
que me preparava. A bellas mãos da minha Ladoiska (é o
nome que Louv t tinha dado a sua mulher) ta mimosas
mãos não timham maneado nunca a enxó a plaina e 'a tro
lha e sem mbaI'<To disso prepararam-me um e condrijo de
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madeira e cal, tão bem imaginado e trabalbdo com tanta
arte, que podia passar por uma obra dos melhores mestres.
deste g'enero. Em uma palavra, a parede estava tão igual,
que era impossivel conhecer o que escondia, se se não sou_o
besse anticipadamente. Se alguem batia á porta, minha mu-,
lher não a abria antes de me dar tempo para me esconder
mansamente. Eu tinha no meu escondrijo uma cadeira, as.
gazetas do dia, uma vela e um phosphoro para a accender
sem estrondo. Como nós tinhamos visinhos ao lado e por
dma, forrámos as paredes e o tecto com tapeçarias para
que me não percebessem quando passeiava. Minha mulher,
em tudo engenhosa, fez-me sapatos de baeta com palmilhas
de clina. Comtudo, estas precauções e outras muitas me-o
nos consideraveis que tomámos, não podiam pôr-nos intei
ramente ao abrigo de uma ordem da Junta de Segurança
geral ou da municipalidade. « Se baterem á porta de noite.
« (me disse a minha estimavel companheira) não a havemos
« de abrir, nem disputar um instante á morte a preza que
« ella procurar. Desde que os satellites da tyrannia arrom
« barem a primeira porta, ainda precisam arrombar mais
« duas bem trancadas. As tuas pistolas estão á cabeceira da
« cama, não para os assassinos, mas para nós. Pelo menos
« teremos tempo para nos matarmos; supplico-te que me dei
« xes morrer antes de ti. Quantas vezes adormecemos quasi
« certos de que não haviamos despertar, senão para passar-o
« mos a um somno perpetuo I Quantas vezes os visinhos, que
« se recolhiam tarde, nos faziam despertar em sobresalto,
«( batendo fortemente ás suas portas I Quantas vezes pegámos •
« nas pistolas e nos abraçámos, julgando que nos diziamos
« o ultimo adeus? »

Louvet deveo a vida á ternura activa de sua e posa, a qual
desde esta circumstancia até que pôde apparecer em publico.
sem susto, não ce sou de o subtrahir á vingança dos seus.
inimigos.

Entre os presos estrangeiros da cadeia de Plessis, havia
um mancebo gentil, casado com uma mulher moça e bella,
que elle amava com excesso. Tão inseparaveis na desgraça,
como o tinham sido no tempo da sua felicidade, estes dous,
esposos lisonjeavam-se de que o mesmo golpe reuniria as
suas almas, terminando no mesmo tempo a existencia de
ambos; e a esperança de uma reunião eterna suavisava os
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horrores, que os cercavam de todos os lados. Um dia em que
a esposa passeiava em um pateo interior da prisão, ouvio
chamar por seu marido; presentindo o signal da sua morte,
correo para elle .e acompanhou-o. O carcereiro se oppoz a
.esta resolução, mais ella o lançou por terra, e apertando o
marido entre os braços, gritou que o queria acompanhar e
morrer junto com elle. Os guardas a separavam do objecto
<io seu amor. « Barbaros! (exclamou elIa então) enganais
{( vos, se pensais que tendes força para me privar da satisfa
« ção de acompanhar meu marido na morte. » Dito isto, lan
çou-se contra a porta da prisão com tanta força, e deo uma
pancada tão forte com a cabeça, que cahio sem sentidos e
.expirou passados alguns minutos.

l\'Iadama de l\lonchy, vendo prender o marechal de Mon
chy, seguio-o, e quiz ficar presa com elIe. Dizendo-lhe os
.guardas que a ordem de prisão era sómente para o marc
chal, respondeo: « Pois que meu marido está preso, tam
~( bem eu estou. » Quando o marechal foi conduzido ao tri
bunal revolucionario, acompanhou-o, e dizendo-lhe o accu
sador publico que elIa não era chamada, respondeo: « Pois
« que meu marido é chamado, tambem eu o sou. » Depois da
.sentença de morte, pronunciada contra seu esposo, "ubio
com elIe á carreta, e representando-lhe o executor que ella
não era condemnada, respondeo: « Pois que meu marido é
« condemnado, tambem eu o sou. » Tal foi a Uluca resposta
desta mulher extraordinaria, a qual teve a satisfação de mor
reI' com aquelIe que não cessára nunca de amar.

A mais compassiva de todas as scenas, que se observavam a
cada passo, era a que ofi'ereciam constantemente as esposas
que de todos os bairros de Pariz se transportavam ao Jardim
do Luxembourgo para esperarem a occasião de verem por
momento ás janelIas da prisão os doces objectos da sua ter
nura. ão havia nada que as pudesse apartar d'aquelIe lugar:
passavam dias inteiros expostas ao rigor do tempo, soffren
do umas vezes a chuva e outras o frio, ou um calor excessi
vo, seO'undo a ordem das estações. Muitas pareciam, comO
r iobé, transformadas em rochedos, petrificadas por uma
temperatura gelada, á espera do momento de verem os cs
posos; a sensibilidade produzia effeitos tão fortes em algu
mas que cahiamdesmaiadas quando elles se orrereciam á sua
vista. Houve tempo em que todo o signal exterior de senti-
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mento, era olhado como um crime; estas sensiveis e intrepi
das esposas recorreram então a differentes meios para
mostrarem a seus maridos a afflicção que as consumia. Uma
apresentava-se com o innocente filhinho nos braços, ba
nhando-o com as suas lagrimas e otferecendo-o assim á vista
de seu pai. Outra, para poder lamentar a desgraça de seu
esposo, vestia-se de trapos, fingindo-se pobre das portas;
assentava-se todo um dia junto de uma arvore, donde o pu
desse ver de tempos a tempos, e mostrar-lhe que não havia
nada que a pudesse consolar na sua consternação. A situação
destas virtuosas esposas, tornou-se ainda mais compassiva,
quando os tyrannos mandaram cercar a prisão com um ri
pado para evitar toda a communicacão com os presos; e
ainda mais, quando deram uma ordem barbara ás sentinel
las do Jardim para que não consentissem pessoa nenhuma
parada neste sitio, ellas recorreram nesta extremidade ao
unico expediente que lhes restava, que era o de atravessar
muitas vezes o Jardim, olhando a furto para os muros do edi
ficio que escondia osltemos objectos do seu amor.

Que quadro mais'compassivo do que o de uma esposa que,
depois de ter tentado inutilmente todos os meios para ver
seu marido preso na cadêa de Plessis, se unio á porta desta
cadêa, onde se conservou quarenta e oito horas de pé, sem
comer, nem beber, exposta a todas as injurias do tempo,
até que cahio sem sentidos, tanto por causa de sua excessiva
fraqueza, como pelo effeito da terrivel afflicção que a ator
mentava. Ella ficou 4 horas estendida por terra nesta triste
situação, sem que o cruel carcereiro e a gente que passava
lhe dessem algum soccorro.

Madama Rebaut-Saint-Etienne não podendo sobreviver
á morte deploravel de seu marido, se precipitou em um poço,
para pÔr termo á terrível situação em que se achava.

Madama Camillo-Desmoulins~ tão amavel como sensi
vel, a quem o desgosto da vida e o desejo de se ir ajuntar com
seu infeliz esposo, in piraram tanto valor e firmeza, que
causou admiração aos seus proprios algozes. Quando se ins
truia o ridiculo processo que a condemnou á morte como
~onspiradora, sorria-se algumas vezes com a ingenuidade da
I~nocencia, da extravagancia dos interroO'atorios que lhe fa
ZIam. Quando ouvio a sentença de morte, exclamou: « Eu
«terei logo a satisfação de me ir ajuntar com o meu querido
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« Camillo! Deixando esta terra, onde não posso Ja possuir o
« que me ligava á vida, sou menos infeliz do que vós (ac
« crescentou ella, voltando-se para os seus juizes), porque
« vós sereis devorados pelos remorsos que acompanham o
« crime até que uma morte infame vos arrebate a existen~

« cia. )
Antes de ir para o cadafalso, preparou-se como quem ti

nha de.fazer uma visita de ceremonia, e toucou-se com um
lenço de garça, mais branco do que a neve, que lhe dava
muita gentileza, fazendo sobresahir o seu cabello negro.
Subio para o carro com um ar tão risonho, que parecia que
ia para uma festa. Pelo caminho conversou alegremente
com um mancebo que ia ao seu lado; e quando chegou ao
lugar do supplicio, subio ao cadafalso, e offereceo o pesco
ço á guilhotina com tanta serenidade de espirito que cau
sou admiração.

Da mulher como fi1ha.

Do poema da Compaixão (la Piétej, de Delille; traducção
do meu 'amigo o Viscondo da Pedra Branca:

Quem não conhece que delicia pura
A natureza unio á voz do sangue?
Fidelia o prova, cujo amavel nome,
Ao porvir foi por Addison levado.
Na infancia sua mãi roubou-lhe a morte,
Mas ofi'erecia ao pai vivo retrato
Nas mimosas feições, no ar suave.
Esse pai que d'amor a idolatrava.
.. .
D'um amante adorada, qual a Nympha
Que para ornar-lhe a corte amor buscava,
Seus attractivos ella mesma admira,
Mas o amor filial, a amor vencia.
Curar das precisões de um pai querido
Farta aos cuidados se não farta o peito!
A tão gratos serviços dedicada
Os misteres do velho servo inveja.
Tocam-lhe o terno orgulho, humildes prestimoso
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Ella mesma a seu pai dava os vestidos,
Faz-lhe o comer, o banho lhe prepara;
De joelh0s o calça, e ella mesma
Li).e pentea a madeixa eQcanecida.
Ao pé lhe punha os moveis favoritos,
E os amigos da infancia, os caros livros.
Conq.uistas meditando, quando as bellas
Para o baile e o festim se aderessavam.
ElIa ao canto do lar, junto ao seu velho,
Lhe ouvia a historia dos guerreiros feitos.
Dansava, ou já na cythara cantava
Velhas arias qu'outr'ra o encantaram.
Ao leito o €onduzia, e á cabeceira
Velando, attenta o somno lhe espreitava.
ElIa a mesa lhe punha, e do cheiroso

ectar das plantas d'Asia o aquecia
Debalde seus amigos lhe diziam.
- cc De fastio piedoso em leis austeras
Ha de ir-se a mocidade supportando
19nara d'hymeneo, viuvez triste?
Segurai esses rapidos instantes
Vós os lamentareis, porém já tarde:
Qual relampago, vai-se a juventude,
Tristes deveres aliaeire o esposo. » -
cc Ai ! minha mãi morreo (dizia), e a morte
C( Do já cansado pai confiou-me a guarda
(C Deleite a multidão prazeres futeis,
« No prazer evitar, minha alma goza,
C( Gozo quando deixando o somno vejo
« m raio d'alegria em seu semblante;
« Gozo, quando a leitura á noite alongo
(C E junto ao leito lhe adormento as dores.
cc Gozo de dia, quando no meu braço
C( Apoiado, lhe ajudo os debeis passos.
cc Em novos laços prêsa a mocidade
cc Repartindo entre objectos dois queridos
C( De meus cuidados parte amor lhe obstara.
cc Amando-o tanto, menos os servira.
cc De minha mãi pela alma juro; nunca
cc Haverá de meu pai, quem me separe. )
Assim fallava; e assim po a meu canto
Nutrir, firmar tão puros eutimcntos.

Salomão) entre os grandes preceitos que dá a seu filho,
Ule recommenàa instantemente que honre a sua mãi, e lhe

T. /. 9
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abrace os conselhos para que eUe viva longos annos sobre a
terra.

O mundo abunda, diz o Snr. Cantú, de bençãos derra
madas sobre o filhos, que honraram seus progenitores, e
lhes prestaram os mais disvelados e af!ectuosos serviços e
sacrificios.

Entre nós, conhecemos tantas pessoas sensiveis, tão cari
dosas, e tão amigas de seus pais, que não só se têm com
promettido por amor deUes, como mesmo se exposto a sa
crificios. Convinha aqui exemplificar, chamando pelos no
mes a essas heroinas do amor filial.

·A. Snra F., ila Bahia, por occasião da revolta de 7 de no
vembro de r837, estando occulta com seu pai, foi, não sa
bemos por que motivo, descoberto, e quando o vinham pren
der um dos da diligencia, enrosLando a arma para lhe atirar,
a beUa filha antepoz-se, e com voz supplicante disse : (( Ma
«( te-me antes a mim, que a meu pai. » Contaram-nos varias
casos de verdadeiro amor filial por essa occasião, de senho
ras a respeito de seus pais.

Durante a revolução franceza, Mlle. Carolle, era filha
unica de um pai que, na época da revolução, contava setenta
e dous annos, passados em acções virtuosas. A amizade que
este homem velho tinha com Laporte, intendenLe civil,
foi a causa da sua desgraça. Sendo preso por se acharem
cartas suas entre os papeis do seu amigo, foi encerrado com
sua filha na prisão da Abbadia, depois do dia IO de agosto.
me. Carolte foi julgada innocente, e solta alguns dias de

pois; mas não querendo separar a sua sorte da de seu pai,
esta virtuosa donzeUa solicitou, e conseguio, o favor de ficar
com eUe.

Na vespera do funesto dia 2 de setembro, que foi o ultimo
para muitos homens da França, Mlle. Carolte interessou
tanto com os encantos da sua fiO'ura e com o calor dos seus
discursos os l\Iarselhezes que faziam a guarda da prisãO,
que a ajudaram a ?'uardar a vida de seu pai. .

Iuitas vezes chamaram fortemente por CaroLLe na horri
vel noite de 2 de setembro, depois de 3 horas de continuados
assassinios. A filha do desgraçado velho, conhecendo o peri
go que o ameaçava, foi apresentar-se diante dos assassinos
que se diriO'iam para seu pai. A. sua belleza e o seu valor
suspendeo-os por alguns instantes. « Por que motivo estás tu
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« aqui preso com tua filha? » (perguntou um dos assassinos a
Carotte.)

cc Examinai o livro do carcereiro, se o quereis saber »
(respondeo elle sem se perturbar).

Dous dos assassinos separram-se, voltando alguns instau
tes depois, disseram que CaroLLe fàra preso por contra-re
volucionaria ... Ainda bem estas palavras não foram de todo
pronunciadas, quando um delles levantou o alfange para de
golar o infeliz velho. A filha deo um grito horrivel, quando
vio esta acção; lançou-se ao pescoço do pai, cobrio-o com o
seu corpo, e sem se demorar em supplicas humilhantes, mos
trou que pretendia unicamente que a matassem primeiro a
eUa.

cc Feri, barbaras! (lhes disse esta virtuosa filha) vós não
c( assassinareis meu pai sem me traspassardes primeiro o
c( coração. »

A' vista deste espectaculo, e a força com que a filha de
CarotLe exprimia o sentimento da natureza, suspenderam o
furor os assassinos e fizeram cahir o alfange da mão do
verdugo. Um delles disse que lhe perdoassem, e esta voz foi
repetida successivamente por outras. Os l\1arselhezes que
estavam de guarda á prisão, penetrando até o lu"'ar onde se
passava esta scena horrivel, arrebataram as duas victimas
das garras da morte (porque sem embargo dos homens que
se inclinavam ao perdão, todos os outros eram inflexiveis), e
retiraram-nas deste espectaculo de deslTraça e de crime. Li
vres depois, foi CaroLLe preso de novo, por ordem do Tribu
~al Criminal, estabelecido pela lei de I7 de agosto. Que de
ltgencias não fez este pai sensivel para apartar a filha do de
signio de o seguir? Supplicas, iustancias, ordens positivas,
tudo foi inutil. cc Se eu desprezei o furor dos assassinos que
c( vos queriam sacrificar (dizia, ella), porque não tomarei
C( parte na vossa desgraça quando ha menos perigo? A es
« pcrança de vos poder livrar da mm'te basta para me su ten
C( tal'; eu mostrarei aos vossos juizes, o vosso semblante ru
« gado pelos annos; eu lhes perguntarei, se um velho, a quem
C( restam apenas alguns momentos de existencia entre os
« ~eus semelhantes, não é digno de compaixão aos olhos da
C( Justiça, depois de ter passado por lances tão crueis; se
C( aquelle, emfim, de quem os cabellos brancos poderam
C( desarmar os algozes e os aSlilassinos"não deve achar nos ma-
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« gistrados a indulgencia que inspira a humanidade? O gri
« to da natureza se fará ouvir de novo, e talvez que eu vos
« possa arrebatar á sorte cruel que vos persegue. » Um fu
nesto presentimento embaraçou por muito tempo o pai de
consentir na proposição de sua filha; mas vendo por fim que
ella se obstinava a quere-lo acompanhar, cedeo.

O con entimento do pai ficou inutilisado, porque o carce
reiro não quiz que elIa entrasse para a prisão; mas o desejo
de o acompanJlar e de o servir era tão forte, que não soce
gou emquanto não conseO"uio dos maO"istrados, com sup
plicas, laO"rimas e empenhos, a permissão que solicitava.
Elia ficou ao pé de seu pai, deL.:ando-o . ó quando ia cuidar
dos J11eios da sua defeza ou protecção para amaciar os jui
zes do Tribunal Criminal. ElIa interessou em seu favor até
os proprios lIIarselilezes que salvaram antes a vida a seu pai,
e mesmo o empenho de algumas mulheres de valimento;
porém tudo foi baldado.

Carotte comparaceo n0 tribunal encostado á sua filha,
quando foi chamado para ser julgado. A multidão immensa
de ,!ente que se achava na sala, não podendo presenciar um
espectaculo tão compassivo sem se commover manifestou
este sentimento por um sussurro de felicitação. ElIa tinha os
olho fixos em .seu pai, como quem o queria consolar. Obser
vou-se 10""0 que principiaram os debates, e sobretudo no tem
po que durou a leitura do proce so e o discurso do accu a
dor publico, que a alma da filha de Carotte parecia impre a
no eu semblante manifestando en i,elmente o sentimen
tos diyersos de e perança e de temor que a a""itavam. EUa
manife tau por differentes yezes de ejo de falIar, porém seu
pai, anle de comparecer no Tribunal, tinJla-lbe recom
mendado que não fallasse, e um iO"llal de reprovação da sua
parte bastaTa para a obrio'ar ao silencio. Filha de ""raçada a
quem o amor filial fez te temunJla do mais borrivel lance I!
Elia te,e a dor de ouvir as terrivei conclusões do accusador
publico que presarriavam a condemnaçã de eu pai. Pallida
e tremula não ha,Tia já nada que a pude e 5U tentar, á ex
cepção da YOZ daquelle que lla amava com tanta ternura.
Carotte disse-lhe alrruma palavra em voz baixa mo tran
do-lhe o céo para onde as uas vi La e voltaram ao me mo
tempo, e esta exprcs ões r liO"io as poderam occorre-la.
Algun instant.es antes que pronuncia sem a sentença do
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pai, fizeram-na sahir da sala. Esta scena foi tão <wmpassiva
que enterneceo e fez gemer quasi todos os circumstantes.

Parecia que esta infeliz tinha communicado a sua dóI' a
todas as almas; desde que desappareceo da vista dos circums
tantes, desde que os seus gemidos cessaram de penetrar nos
corações das pessoas que se interessavam por ella, entregou
se inteiramente a uma consternação difficil de descrever. O
momento desta terrivel separação foi o em que a filha de
Cal'otte vio seu pai pela ultima vez. Permittio-se a algumas
pessoas que se interessavam na sua sorte que entrassem na
prisão para a tirarem deste lugar de horror. Succumbindo
então aos horriveis presentimentos da condemnação de seu
pai, ena perdeo inteiramente os sentidos. Desde que os re
cobrou, cahio em uma terrivel desesperação, fazendo esfor
ços para se escapar e ir morrer com seu pai no mesmo ca
dafalso. Vendo-se por fim cercada de pessoas da sua amizade,
e observando a dóI' e a aftlicção que ellas manifestavam,
principiou a tranquillisar-se. Aproveitaram-se deste ensejo
para a conduzir ao seio da sua família.

Mne. Sombl'euil gemia desde 8 dias com seu pai nas pri
sões da Abbadia, nos dias 2 e 3 de setembro. Já muitas pes
soas tinham morrido ás mãos dos assassinos, e a ferocidade
destes monstros, tornando-se cada vez mais medonha em
presença de tanto sa'ngue, procurava novas victimas. Entre
tanto que tudo gemia á roda denes, fugindo da morte, Mlle.
Sombl'euJl se lança entre os assassinos que já arrastavam
seu pai para o sacrificio. « Barbaros (exclama ella) é meu
« pai, suspendei!! I » A estas palavras, põe-se de joelhos e
beija as suas mãos tintas em sangue. Umfis vezes suspende
o braço que quer cortar a vida de seu pai, e outras otIerece
se ena mesma' ao ferro homicida, cobriudo com O seu corpo
o da amada victima que os assassinos queriam sacrificar.
Um heroismo 'tão generoso em uma donzella de tão poucos
a?nos, e a quem a sua afUicção e a:s suas laoTimas tornavam
aInda mais interessante, enterneceram por tal modo os assas
sinos, que por um instante suspenderam a execução. Mlle
SOmbl'ellil, aproveitou-se deste momento favoravel, incita-os
e applaca-Ihes o furor: mas um dos assassinos põe um preço
horrivel á vida de seu pai. « Bebe (lhe disse elJe) um copo de
« sangue, se queres salvar a vida de teu pai. » Mlle. Som
bl'euil ficou pasmada quanqo 01,wÍO esta cruel proposi~ão;
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mas a ternura com que amoava seu pai, era --tão forte em sua
alma, que a determinou a acceitar.

« lnnocente ou culpado (disse nesta occasiáo um dos que
« faziam as funcções de juiz) eu creio que seria indigno do
c( povo derramar o sangue deste velho, porque é necessarfo
cc ao mesmo tempo matar esta donzella. »

Este discurso foi applaudido e acompanhado de um grito
geral de perdão. A filha ficou tão contente quando ouvia
aquella decisão, que se lançou ao pescoço de seu pai, abra
çando-o e se gloriando de o ter salvado. Livres, foram gozar
da felicidade que parecia ter-se-Ihes mostrado, porque não
durou muito, pois Sombreail, pai e filha, foram presos no
vamente em dezembro do anno seguinte, e encerrados em
uma das cadêas de Pariz. O amor desta moça para com seu
pai, foi cada vez mais forte, sem embargo das horriveis con
vulsões que experimentava pelo espaço de 3 dias, em cada
mez, desde que bebeo o copo de sangue para livrar seu pai
da morte.

Vivendo continuamente na prisão, e jámais se apartando
do adorado ente que lhe dera o ser, foi arrancada violenta
mente da cadêa, por ordem da Junta de Segurança geral, e
ao apartar-se de seu pai, apezar do horrivel presentimento
que tinha, disse-lhe: cc Não vos póde succeder mal, vós ten
cc des sempre sido virtuoso, e a Junta não póde deixar de
c( protegoer a innocencia. Comtudo, se a perversidade de
cc juizes crueis e barbaros vos condemnar á morte, asseguro
c( vos que não hei de sobreviver á vossa desgTaça. » Era pla
no urdido contra o honrado Sombreail; elle, logo depois, foi
décapitado. A infeliz filha ficou na mais cruel e profunda
situação, mil vezes peior do que a morte. o

A marqueza de Bois-Béranger estava presa em uma das
cadêas do Luxembourgo com seu pai, sua mái e uma irmã
mais moçaa. Mais occupada da sorte de seus pais do que das
suas proprias desgraças, a senhora Bois-Béranger não se
apartava um só instante de sua mãi, desvelando-se em ser
vi-la e consola-la com o maior cuidado e carinho. Os seus
olhos não podiam apartar-se desta infeliz mái que a seguia
para toda a parte, animando-a com o seu exemplo e com as
suas palavras.

No dia em que intimaram a seu pai, a sua mãi e a irmã,
o auto da accusação, oexclamou ella aftlicta e consternada
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desta preferencia : « Vós morrereis primeiro, e eu sou con
« demnada a sobreviver á vossa morte? »

Esta infeliz macerava-se e arrancava os cabeUos, entregue
á mais horrivel desesperação, abraçando successivamente o
pai, a mãi e a irmã, e repetindo com gritos espavoridos:
« ós não morreremos juntos!! »

No momento em que a consternação de sobreviver á
morte de seus pais, tinha exaltado a sua dóI' até o ponto de a
tornar furiosa, chegou outro auto de accusação que desi lT

nava tambem a ella. Desde o instante que lh'o intimaram,
cessou de chorar e de se aftligir, passando repentinamen
te dos accessos de furor á transportes de alegria que paten
teavam os sentimentos do seu coração. Foi abraçar imme
diatamente a seu pai, sua mãi e sua irmã, mostrando-lhes
o auto de accusação com signaes de tão grande contenta
mento, que quem não soubesse o motivo de seus transpor
tcs, devia su ppor que aqueUe papel era uma ordem de sol
tura para restituir a liberdade á toda a familia.

« Mamãi (exclamou ella, mostrando-lhe o aulo de accu
« sação) nós morremos juntos. »

EUa se asseiou como o poderia fazer para assistir a uma
festa, e cortou as tranças dos seus cabellos. Quando sahio da
prisão para ,o cadafalso, sustentou sua mãi, á quem o estado
de fraqueza á que se achava reduzida e um grande abati
mento 111e davam apenas forças para se conservar em pé.
« Consolai-vos (lhe dizia esta intrepida e extremosa filha)
« consolai-vos; vós ides ser feliz. ão vos aftligaes, vós de
« veis marchar para a sepultura sem a menor saudade deste
« mundo; não só porque toda a vossa familia vos acompa
« nha, mas porque ides receber a recompensa que merecem
« as vossas virtudes. »

Esta mulher sustentou até á mort.e os mais exlraordina
rios sentimentos de que é capaz uma filha sensivel.

Fougeret, rendeiro oppulento, por não querer dar 30 mil
libras tornezas para uma contribuição revolucionaria, foi
preso, e suas 3 filhas regularmente iam 2 vezes por dia á pri
são de seu pai para o visitar. Amado extremosamente por
suas filhas, desejavam ellas compartilhar com seu pai de
sua sorte. Seus votos foram acceitos, e eUas foram encer
radas com seu pai na prisão: « Nós estamos satisfeitas (dis
« scram ellas, com viva alegria). Nós' pediamos todos os dias
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(C que nos prendessem para fazermos companhia a nosso
(C pai; a sua innocencia nos tranquillisa, e nós o amamos
« tanto! Ah I nós não devemos duvidar do seu triumpho. »

As iagrimas de alegria que derramava esta virtuosa fami
lia por se ver junta, continuavam a correr sem se esO'otar.
cc Minhas ftlhas I minhas queridas filhas I (dizia o pai a estas
(C almas sensiveis, abraçando-as com ternura) todos os meus

,(C males se desvanecem, pois que gozo a aLísfação da vossa
« companhia. Ag'ora desafio afoutamente a sorte á que abale
C( a minha constancia.

Fougere(. alguns mezes depois, foi conduzido ao cadafalso.
Mma. Fougeret annunciou a suas ftlhas esta triste noticia no
dia do seu supplicio, dizendo-lhes: cc Vosso pai foi execu
cc tado. »

Os gritos espantosos e horriveis destas infelizes ftzeram
conhecer a todos os presos a desgraça desta família estima
vel, que, sem poder alliviar a sua pena, conserva com pro
fundo respeito a memoria de um pai tão digno do amor de
sua mulher, de suas ftlhas e de todos, por suas virtudes so
ciaes.

Mma. .Malizey assistia com seu pai, mãi e uma irmã, a
uma leitura de Seneca sobre a brevidade da vida, quando
lhe annunciaram ter chegado a hora de comparecer no Tri
bunal Revolucionario para ouvrir a sua sentença de morte.
Depois de ter visto entregar a seus pais e a sua irmã o auto
da accusação, e de os abraçar, entrou animosamente n'um
corredor, seguida da sua família, onde se achavam já muitos
infelizes, esperando para serem transferidos, como e11a,
diante do tribunal de sangue. Vendo um velho septuagena
rio, que cecl'endo ao horror da morte, chorava como uma
criança, encarou-o, e de um modo agradavel falIou-lhe
assim:

(C Que! vós sois homem e choraes? Eu não lenho menos
(C motivos do que vós para me affligir; sou mãi de família,
(C vou separar-me para sempre de meus ftlhos; tenho aqui
C( meu pai, minha mãi e minha irmã que vão soffrer a mes
(C ma sorte, e com tudo isso não me afflijo com um aconle
« cimento que me reune para sempre a ellcs, e que nos le
(C va á uma habitação onde viveremos juntos para não noS
« apartarmos nunca. »

Os p.r~!30S, que 3, ouviam, tomar~rn-na como um anjo de
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consolação, e o velho desde este instante enxugou as lagTi
mas. Quando elIa ouvio a sua sentença de marte, observou-se
lhe tomar uma physionomia alegre; e ao entrar oom sua
familia na sala onde o executor os havia de ir buscar, tirou
do Ileio uma tesoura e disse a sua mãi : c( Quero cortar-vos eu
c( mesma o cabelIo; é melhor que este serviço seja feito por
« vossa filha do que pelo algoz. » O mesmo fez ao pai e irmã.
Com a maior calma confortava a todos, e ao abraçar pela ul
tima vez a seu pai, disse-lhe com toda a candura: « Eu me
c( apertarei tanto comvosco, meu amado pai, que Deos me
« deLxará passar sem embargo de" todos os meus peccados. »
Ella indo ao lugar da execução, morreu tranquilla.

Mma. Lacltabeaussiere teve a infelicidade de associar-se
com um homem perverso e ingrato, porque não só aban
donou sua mulher, como teve a barbaridade de denun
ciar toda a família como contra-revolucionaria.

Este perficlo, conscio do mal que fazia, levou Laclza
beallssiere ao cadafalso. A senhora deste infeliz, sendo
posta na prisão da Borba, em segredo, e as suas duas filhas
na de Santa Pelagia, tambem em segredo, aconteceo que a
desditosa esposa do infame denunciante foi para a prisão da
senhora de Lacltabeaussiere para poder prestar algum ser
viço á sua desgraçada mãi. Bem que estivesse na mesma pri
são, não podia falIar á sua mãi; porém observando a barba
ridade com que a tractavam, affligiu-se tanto, que cahio em
um frenesi que a tornava louca por alguns intervalIos. A's
vezes os guardas tiravam a mãi do calabouço onde estava
encerrada, para fazerem-na aquecer por algum tempo ao
lume onde se iam aquecer outros presos. A infeliz mãi, en
controu um dia a filha neste lugar, a qual se precipitou a
abraça-la com tanta ternura, que se conservaram algum
t:mpo assim sem poderem articular uma palavra sequer. Os
slgnaes da loucura da filha foram mais frequentes depois este
e~contro i podia dizer-se que era a Nina do amor filial. Uma
sl.tuação tão terrivel não podia deixar de affligir aos que a
viam. Se trabalhava na oostura, dava alguns pontos, depois,
levantando-se precipitadamente, corria aos corredores e ia
as entar-se á porta do calabouço de sua mãi; escutava com
muita attenção, observando se sentia algum movimento, e
exclamava aftlicta : « O' minha mãi I minha terna e infeliz
« mãi I ) Se sentia alguem andar, ou fazer algum movimen-
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to, falIava-lhe e ficava horas inteiras estendida no chão. Sua
voz suave exprimia ao mesmo tempo os accentos da dor e
da loucura. Quando se assentava ao lume, olhava para toda
a parte, e se não via ninguem, gemia e suspirava inquieta,
sofl'rendo alg'umas vezes crueis convulsões. Cheo'ava em ai·
guns momentos a tão grande estado de alienação, que não
podia tomar cuidado de sua propria pessoa; sem alinho, pas·
sava as noites ao desamparo. Todos os dias levava á sua mãi
uma parte da sua ração, o que lhe conservava a vida, por·
que os guardas esqueciam-se muitas vezes delIa. Um dia que
solicitava cOm expressões compassivas que lhe abrissem a
porta do calabouço de sua mãi, para satisfazer este acto de
earidade e de amor filial, os guardas que estavam á. mesa
comendo um gato guizado, zombaram muito delIa, e disse·
ram-Ihe: « Nós não somos criados de sua mãi; que espere se
« quizer. »

As injurias destes esbirros obrigaram-na a chorar.
« Tu choras (lhe disse então um delIes); espera, eu quero

« tomar a meu cuidado o abrir-te a porta da prisão de tua
« mãi, mas com duas condições: a primeira é que has de
« comer um bocado de gato; a seg'unda, que has de beber
« pelo meu copo. »

Ella lhe representou com muito bom modo a sua repug
nancia para comer o gato e beber vinho que não Linha bebi~o
nunca, e o perigo a que se expunha por estar mUlto
adiantada a sua gTavidez.

« Se não fazes o que te digo (tornou o malvado cerbero),
« não se abre hoje a porta da prisão de tua mãi. »

Vendo ella que não havia outro remedio, passou pela re·
pugnancia e pela humilhação de satisfazer a estas duas con'
dições, soffrendo as zombarias grosseiras e indecentes dos
guardas, e assim mesmo esperou muito tempo primeiro que
lhe abrissem a porta da prisão de sua mãi para lhe levar o
comer e passar alguns instantes com ella. Esta infeliz se·
nhora pario uma menina na prisão, e os guardas tiveram a
deshumanidade de a não deixar ver sua avó.

Esta virtuosa família salvou-se com a revolução que levOU
ao cadafalso a Robespierre e a seus in fames partidarios. ,

Mma. de Rozambeau, succumbio tanto á força da afilIe'
ção que lhe causou o supplicio de seu marido que cahio em
d I, . , b e

e Ino. As consolações de seu pai, o celebre Maleslt.er es,
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as caricias de seu genro e de sua filha não puderam mode
rar a sua dor. No dia em que lhe levaram o auto da sua con
demnação e da de seu pai, fez um grande esforço, e antes de
partir para o supplicio foi ter com Mlle. Sombreuil, e fal
lou-Ihe nestes tormos : « Senhora, vós tivestes a fortuna de
« salvar vosso pai, e eu vou ter a de morrer com o meu, e a
« de seguir meu marido. »

Esta luz de razão durou pouco, porque esta infeliz crea
tura tornou para o seu estado de loucura, e assim foi suppli
ciada.

Delleglace, estando preso, devia ser transferido dos ca
labouços de Lião para a Conciergerie de Pariz; e sua filha,
que o não desamparou nunca, desde o instante em que o
prenderam. Esta estimavel filha, depois de fazer inutilmen
te todas as diligencias para que a admittissem no carro que
havia de conduzir seu pai, acompanhou-o por mais de cem
leguas que dista de Lião a Pariz, não obstante a educação
fina e delicadeza do seu sexo. Como o carro levava grande
quanlitade de presos, ia de vagar, o que dava a .Mlle. Delle
glace tempo para se adiantar algumas horas para ir pedir
esmola, e preparar alguma comida para seu pai no lugar
?nde o carro havia de parar ao meio dia. De tarde precedia-o
Iguahnente algumas horas para pedir alguma coberta com
~ue lhe facilitasse o somno nos differentes calabouços onde
la pernoitar. Chegando á porta da Conciergerie, empregou
os mesmos meios de que já estava acostumad~, que era en
ternecer a todos, e ao carcereiro se dirigia. Foi aos magis
trados e juizes para desarmar-lhes o furor, com tanta cons
t~ncía e bondade, que conseguia salvar seu pai. Contentis
Slma COm a felicidade de ter ella só concorrido para conser
vação dos dias do ente á quem ella só amava neste mundo,
puzeram-se a caminho para o seio de sua familia, e em via
gem cabia ~llle. Delleglace enferma- em uma estalagem,
cedendo naturalmente á força das fadigas á que se tinha en
tregado, morrendo nos braços de seu pai, que a pranteava
loucamente pela certeza que tinha no objecto que perdia.

A filha do duque de Rochejoucault, Gondemada á morte
c~mmo seu pai, achou meios de se escapar com elle, subtra
hlndo-se ambos á execução de uma barbara sentença que
os condemnava á morte, para esperarem uma época mais ~a-
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voravel á justiça que tinHam direito de reclamat e con·
seguir.

A filha, depois de esconder o pai em casa de um artista,
ql1e em outro tempo fõra seu criado, buscou outro asylo para
si.

Ambos viviam ao abrigo dos assassinos publicas; mas como
os seus bens tinham sido confiscÇl.dos e a caridade cansa de·
pressa, viram-se logo reduzidos á penuria. A filha, no tempo
em que principiava a experimentar os rigores da mais hor·
rivel pobreza, soube que seu pai estava nú e morrendo á
fome. Não o podendo soccorrer nestas crueis circumsLan·
cias, tomou a resolução de se sacrificar por elIe. Sabendo
que tinha chegado um general republicano á cidade onde ella
se achava com seu pai refugiado, escreveo-Ihe uma carla
nestes termos:

« CIDADÃO GENERAL. - Em toda a parte, onde as vozes
« da natureza são attendidas, uma fi lha tem direito de re·
« clamar a sensibilidade dos homens a favor de seu pai. COJ]'

« demnada á morte, com o que o céo me deo, eu tentei Lo
« dos os meios para o livrar da sorte funesta que o espera·
« va; mas subtrahindo-o ao cute110 elos algozes, eu me vej?
« na impossibilidade de o poder alimentar. Meu infeliz pai,
« de quem todos os bens se acham confiscados, geme actual
« mente na mais horrivel miseria. Sem vestiInenta nem
« pão, e destituido de to'dos os recursos, a sua dasgraça che
« ga até ao ponto de não poder mendigar um bocado de
« pão, implorando a comiseração publica, e apresentando
« os seus cabellos brancos aos corações sensiveis para os
« interessar na sua desgraça. Meu pai, se não é logo soccor·
« rido, morre de miseria no seu asylo; assim, o gosto ,de_o
« ter livrado do supplicio, vai mudar-se na terrivel afnICçao
« de 0 entregar a uma morte, muito mais cruel do que.o
« cadafalso, a que nasce da nudez e da fome. Julgai, cidadao
« general, se a minha infelicidade é digna de compaixão.
« O uni,co meio que me resta, é o de recorrer á vossa ge·
« nerosidade; eu vos o.l:fereço a minha cabeça, entreg-ando·a
« á execução da sentença que me condemnou, se vós me
« prometteis de soccorrer promptamente meu pai que se
« acha quasi a ponto de expirar. esta mesma carta acha
« reis indicado o lucrar do meu asylo, onde esperarei a mor~e
« contente, se puder ter a oerteza de que vos compadeceIS
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« das minhas supplicas e da deploravel situação do meu in
« feliz pai. »

O general republicano correo ao .asylo logo que leo a
carla, e apresentou-se á filha de Rochefoucaull, não como
um amigo, mas como um protector, o qual não se dando
por contente com socc.orrer o pai, salvou a filha. Depois do
dia 9 Thermidor, revisto o processo, foram absolvidos, e en
traram no "'ozo de seus bens.

Conta-se que em Pariz, todos sabem da historia de uma
menina de 8 annos que ia chorar por sua mãi todas as ma
nhãs na Praça da Revolução. Esta iuteressante menina to
mava a precaução de se esconder em um canto; mas por fim
foi observada pelas reO'ateiras que vendiam fructas naquelle
lugar. « Minha mãi (disse ella a essas mulheres), minha boa
« mãi, que eu amava tanto, foi guilhotinada nesta praça. Ah 1
« pelo amor de Deos, não digais que me visteis chorar, por
« que se souberem., matam tambem a meu irmão e minhas
« irmãs. »

Depois destas palavras, que exprimio com tauta candura,
que fez chorar de compaixão a todos que linha em roda de
si, retirou-se, e não voltou mais ao lugar. Algum tempo
depois, soube-se que este anjo de ternura tinha morrido de
paixão, pelas saudades de sua mãi1 no curto espaço de seis
semanas.

Foi nas prisões de Lião, a consolação de um pai, até o mo
mento de morrer no cadafalso, uma innocente criancinha de
5 annos.

Esta criancinha ia todos os dias de manhã e de tarde á
pri?ào, onde fazia mil negaças para arrebatar a cruel melan
colIa q,:e causava a ~ua triste situação. Quando os carçerei
:08 a nao queriam deixar entrar, fazia-lhes tantos afagos e
IQstava com tanta graça, que lhe não podiam resistir. Quan
~o algum cios guardas a não deixavam entrar, assentava-se
a porta da prisão até que a abrissem 'de novo á alO'uem, e
esCOndendo-se então ao laclo ela pessoa que eutraiva, corria
com toda a força pelos corredores até chegar ao quarto oncle
eslava o pai, que a acariciava e beijava mil vezes, rindo-se
para a ale"'rar, e choranclo quando a não podia tirar da
profunda tristeza á que se entrega·va algumas vezes. Esta
~ma~el creaturinha parecia superJor á sua idade, e enviada
o eeo 'para ponsolar o desgraçado, porque dava provas de que
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conhecia a desgraça do seu pai, a necessidade de o arrancar
á afflicção que o abysmava. Contava-lhe, para o distrahir,
algumas vezes as novidades do seu bairro, e as anecdolas
que succe.diam em casa das famílias do seu conhecimento.
Todos os presos a adoravam, admirando-a pelos meios de
que se servia para lhes procurar alguma distracção. Fazia
alegremente. os recados de todos, trazendo-lhes de fóra o
que lhe encommendavam, fazendo admirar a todos os que a
tractavam o seu profundo amor filial.

Da mulher como irmã.

Diz um escriptor que não ha sentimento generoso que
as mulheres não levassem á um grao extraordipario de força
e de energia nos tempos calamitosos da revolução franceza,
do seculo passado. Igual aos outros, o amor fraternal produ
zia estupendos prodigioso

A irmã do livreiro Gatly esperava tranquillamente a de
cisão de sentença que decidia o destino de seu irmão e o
seu. Senhora de si e do segredo que occultava o seu cora
ção, tinha-se introduzido no meio dos assistentes, onde nin
guem a via, mas ao ouvir proferir a sentença que o co~

demnava á morte, gritou com grande esforço: Viva El-Re~!
Sendo presa, disse que assim o praticára, porque quena
morrer com seu irmão. Deferindo-se-lhe a supplica, mar
chou para o supplicio, onde acabou a vida.

Antes que o dia 9 Thermidor pozesse termo ás inaudil~s
scenas de verdadeiro canibalismo, aconteceo entrar na P;!
são da rua de Sevres um esbirro para chamar algumas VIC
timas e levá-las ao cadafalso. Entre os nomes, pronunciou
o de ll1ailléJ que atravessando por entre aquellas desgraça
das pessoas que circumdavam as infelizes victimas da perver
si,dade, se apresentou, esquecendo-se de si, para se lem~rar

somente dos seus 4 filhos que recommendou aos infelIzes
que a cercavam. O esbirro, tanto que a via junto de si, leo
todo o nome que vinha por extenso na lista, designando-a
com o indicativo de solteira. Não era ella a pessoa indigitada
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pelo Tribunal, e o satellite dos juizes de morte, reconhecen
do então o seu erro, perguntou-lhe a morada da pessoa de
signada na lista, que era sua cunhada. « Eu não desejo a
cc morte (respondeo Mme. ilfaillé), mas prefiro-a mil vezes
~ á vergonha de me salvar á custa de outrem. Estou prompta
cc para te seguir. » Mme. ilfaillé foi livre como outros infe
lizes, em consequencia dos movimentos do dia 9 Ther
midor.

A Princeza ilfaria There.::a Isaúel de França, filha do
Delfim, e de Maria Josepha de Saxonia, ama extremamente
a seu irmão, Luiz XVI, e não querendo desampara-lo, e em
uma occasião do dia 20 de junho em que o tumulto se amon
toava em roda della e em que se ouviam ameaças de todos
os lados, notavam-se alo-umas imprecações contra Marie-An
toineUe. « Onde está elIa? (exclamavam alguns sediciosos.)
(( Queremos a sua cabeça! » A princeza Isaúel, voltando-se
então para os assassinos, apresentou o peito aos seus punhaes
e disse-lhes com firmeza: « A rainha? ei-Ia aqui. » Obser
vando que alguns dos seus criados affirmavam que não era
ella, disse-lhes: (C Para que os designaes? Não é melhor que
(C derramem o meu sangue do que o de minha irmã? » Nas
Torres do Templo, Isabel esquecia-se de si para se occupar
unicamente das desgraças de seu irmão, de sua cunhada e
?e seus sobrinhos. Por muito tempo permaneceo presa esla
Infeliz senhora,· e foi só em 1774 que elIa ouvio a sentença
de morte. Quando a conduziram para o cadafalso, os balan
ço~ do carro fizeram desprender e cabir o lenço que lhe co
bria o seio, e assim se vendo descoberla diante da multidão
dos especladores, disse para o carrasco: « Respeita o pudor;
(( cobre-me o seio ».

Quando os Jacobinos tomaram Lião, e uma. junta militar
condemnava á morte os deso-raçados habitantes dessa cidade,
entro? na sala de julgamento U1pa donzelIa, e falIou desta
manetra, lançando-se de joelhos aos pés dos infames juizes:
cc ~e ~oda a minha família já me não restavam senão meus
cc Irmaos; vós tendes ordenado que sejam arcabuzados. Ah!
cc pelo amor de Deos ! determinai tambem que eu morra com
(C elles. »

Es~a triste supplica que ella acompanhou com os mais
hornveis signaes de desesperação, foi-lhe recusada. Vendo
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que lhe negavam esta funesta graça, foi-se atirar no Rhoda
no, onde morreu afogada.

Por esta mesma occasião, e nesta mesma cidade, as irmãs
de um mancebo que se achava preso, em vespera de ser sup
pliciado, venderam as suas joias e compráram com o valor
do seu producto a permissão de lhe irem fallar á prisão, on
de lhe levaram alguns instrumentos que lhe facilitavam os
meios de se escapar. Este mancebo e mais quatro presos, se
achavam em identicas cireumstancias; trabalharam com tiln
ta felicidade em limar os ferros da prisão, que puderam fu
gir. Vencida esta grande dHilculdade, havia ainda ouJru,
que era a de poder illudir a vigüancia dos melhores "uardas
que rondavam constant.emente a cidade e os suburbios. As
irmãs, vendo que lhes não era possivel fazer passar o preso
com segurança pelo meio cle tantos per.igos, tinham prepara
do .antecipadament.e um escon.drijo, onde o occultaram ale
que as circumstancias lhes permitLiram que se puzesse em
salvamento. .

Em Nantes, uma donzella foi ter-se com Carrier para
elle se interessaI' por seu irmão que s~.achava preso. « Que
« idade tem elle? perguntou Carrier. « Trinta e seis amlOS. I)

« Máo (replicou o pedido commissario da commissão nacio
« naI), deve morrer, e as tres quartas partes dos outros com
« eUe. »

Quando a consternada irmã ouvio uma resposta tão des,
humana e cruel, prostrou-se de joelhos, clamando contra a
sua sentença barbara. O cruel Carrier lançou-a fóra ás pan
cadas com a bainha da espada. Um instante depois deste
evento, chamou-a, e lhe disse: « que livraria seu irmão
«( da morte se ella consentisse na satisfação dos seus infames
« appetites. »

« Eu sou sensiível aos sentimentos da honra (respondeo a
« donzella, horrorizada de semelhante proposiçãO), eu peço
« unicamente justiça, e a justiça não se deve comprar por
« uma infamia. »
. Dito isto, retirou-se, e soube que seu irmão fàra co~dU'

zldo para Pambeuf, e lá morrêra no supplido. Certa ella dIsto,
em desesperação suicidou-se.
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Da mulher como amante.

SACR1F1CIOS PELO AMOR.

... • 4 • • • • .. • • •

Tu, só, tu puro amor, despir pudeste
Da cstupida bruteza a humana espeeie ';
Só tu soubeste unir em firmes laços

Os dispersos humanos.
Sem ti insociaveis viveriam,
Nas escarpadas serras, embrenhados,
Ou nos sombrios, verde-negros bosques,

Em pasmada tristeza.
;\8 fuo-ilivas horas passariam
!Em languiclo lethargo submergidas,
Té que o puog'ente estimulo da fome

Lhes espantasse o somno.
Os sino'elos prazeres da amizade,
Prazeres suavissimos, só dados
Aos peitc1s generosos e sensiveis

Provar não poderiam.
As sciencias, as artes sepultadas
No seio da ignorancia inda jazeram,
Que inerte e froxo a nada se atrevera

Um peito irregelado.
As bellas Mareias, as o-entis Lycores
Em vão dos vivos olhos fuzilaram
Accesos raios com que audaz fulminam

Hebeldes esquivanças.
Suas vermelhas, engraçadas boccas,
-Em vão meio-os sorrisos soltariam
Tingindo as juvenis, mimosas faces

De pudibundas rosas.
~nhelantes suspiros, brandas queixas,
l,crnos agrado, carinhosos g'estos,
:\ada mover os pei tos poderia

Dos animados troncos.
<Dos risos, e das graças rodeada,
~cnus com farta mão não derramára
3;,1Il seus rusticos leitos brandas flor s,

Flores Ilue tu só colhes.
T, I.



o gosto de abraçar a cara esposa,
De se ver renascer nos doces filhos,
De educar cidadãos, nutrir virtudes,

Coitados! não sentiram.
.. .. .. .. .. .. .. . .. .
Ah! crê-me, Sousa amor, amor, s6mente
A nossa natureza vivifica:
Amor nossos prazeres todos gera,

Nossos males adoça.
O soldado animoso, que se arroja
Com brio denodado a expor a vida
Em defeza da patria ameaçada

De inimigas phalanges ;
Depois de haver soffrido longas marchas.,
Por aridos sertões, por frias serras,
Arrastando cançado os cavos bronzes

Nas pesadas carretas;
Depois de ouvir nas horridas batalhas
Troando a furiosa artilheria,
Pelos ares silvar os ferreos globos

Que a morte envolta levam;
Depois de ver os rapidos ginetes
Atropellando os fulminados corpos
Dos cahidos guerreiros, ,que em vão pedem

Vingança, ou piedade;
Entre os braços da timida donzella,
Que amor lhe promettêra, prompto esquece
As passadas fadigas, os horrores

Da guerra sanguinosa.
.. .. .. .. .. . .. . ..

Assim, 6 Sousa, na fiel balança
Onde a razão os bens e os males pesa,
Se vê que, sem amor, a vida humana

Seria insupportavel.
P. CALDAS.

Cause, negociante em Tolosa, sendo .condemnado á mor~~
pela commissão revolucionaria, sua amante, que tinba Ja
vendido grande parte do que possuia para comprar á f~rça
de dinheiro algum valimento que lhe pudesse salvar a VIda,
recorreo depois da sentença a um estratagema para conse
guir o seutim. Esta senhora comprou immediatamente um,a
casa pegada á prisão onde o seu amante devia passar a nOI-



te, e encerrando-se neIla com uma criada de sua confiança,
trabalharam ambas com tanta ancia para romper a parede
de separação, que por fim conseguiram fazer uma abertura,
por onde pôde sahir o preso que ellas queriam salvar da
morte.

Vencida esta grande difficuldade, restava ainda outra, que
era illudIT a vigilancia das guardas estabelecidas em di1fe
rentes p0J?tos da sua passagem e as rondas que corriam
constantemente por todas as ruas da cidade. Esta mulher sin
guIar, tinha já prevenido tudo : acompanhou o seu amante,
disfarçados ambos com fardas da guarda nacional, que com
prára naquella mesma noite, e passaram livremente pelo meio
~as rondas, e pela praça onde se estava levantando a guilho
tma que o tinha de decapitar.
.Dubois (residente em Bordeos), preso nas cadêas daqueIla
c~dade, foi mandado, por causa de molestias, para um hos
pItal, onde foi tratado com desvelo por uma enfermeira d.e
nome Thereza. Como Dubois era gentil, inspirou á boa en
fermeira um sentimento mais terno do que o da humani
dade. O continuo tracto de o ver e de o ouvir, e sobretudo
a compaixão que lhe inspiravam as suas desgraças, aca
baram o que um terno interesse e a caridade tinham come
çado.

Vendo ella que não poderia sobreviver á morte de seu
ama,nte, communica-Ihe o meio de salvamento, que era el1e
Iln~lr-se perfeitamente convulsc:>, e ao depois morto, por um
effelto deste accidente. Tudo aconteceo conforme 0 plano.
Tlte~eza, depois de se mostrar sentida pela morte do enfermo,
eobno~ com um lençol da cama, e d~ss.e na visita seguinte
ao meclico que eIle expirára o qual se retirou sem a menor
Suspeita do estratag'ema. '
_Thereza mandou o supposto morto para a sala da dissec

çao, dizendo que fôra pedido pelos estudantes de anatomia.
Desde que Dubois se vio na sala anatomica, vestio-se com
roupa que lhe deu um cirurgião que Thereza tinha inte
~es ado neste segredo, e escap0u-se sem ser conhec.ido.

pezar das cautellas no dia se"'uinte se pôde descobnr alram 'l!> .b a, e Thereza foi presa e chamada a perguntas pelo Trt-
una} Jacobino, e ella alegre por ter salvado o' seu amante,
~nfesso~ tudo, sem dissimulação. A sua beIleza, e um re9l.0

respelto para as acções generosas, salvaram esta donzeIla.



- 148

Dubol~S, que se achava tocado do amor que lhe inspirára sua
libertadora, escreveo-Ihe do asylo onde se achava, chamando
a para se unir a elle com os vinculas do casamento.

Tllere.za fugia com Dllúois para a Hespanha, e lá se des
posaram.

Mma. C... (a historia não revelou o nome), viuva conhe
cida nos departamentos do norte da França pela sua formo
sura e por quilates esLimaveis, concebeo grande paixão por
um militar, o qual foi logo comprehendido nas proscripções
da revolução, e encerrado em uma prisão. A amante fez
immediatamente tudo o que podia para solicitar a liberdade
do seu amor; mas tudo foi baldado, e até mesmo a supplioa
que ella instantemente fazia para ser encerrada com ellc na
prisão. Vendo que tudo era em vão, foi assentar-se defronte
de uma janella da cadêa onde seu amante se achava preso,
esperando occasião de o ver na grade: mas no momento em
que elle lhe appareceo, cahio por terra sem sentidos. Logo
que tornou a si, fitou a vista na janella onde tinha visto o
amante, e ficou muitas horas nesta posição.

'a manhã seguinte, foi para o mesmo lugar, onde passOu
o dia, e nos seguintes continuou sem interrupção, despre
zando a chuva, o vento, o frio e as sentinellas, ainda mais
crueis do que todas as injurias do tempo.

Em uma manhã, no instante em que chegava ao lugar do
seu costume, via sahir um carro da prisão, apresentando-lhe
o mais horrivel espectaculo que se podia otTerecer aos se~s

olhos. Este fatal carro conduzia o seu amante para o supph
cio, com outros infelizes. O seu primeiro impulso foi de
lançar-se diante dos cavallos, para os fazer parar, chaman
do o povo em seu soccorro, e supplieando-Ihe com grandes
instancias que livrasse da morte o objecto do seu amor. Os
meirinhos retiraram-na de diante dos cavallos, e quizeraJJ1
secrurá-la, mas ella se escapou das suas mãos, e foi agarra~-se

ao carro, renovando as supplicas ao povo para que acudisse
a seu amante.

Vendo que ninlTuem se compadecia da sua afflicção, rorn
peo em imprecações contra os sateUites que acompanhavam
as victimas ao supplicio, reprchcndendo-lhcs a infame COI~'

descendencia com que obedeciam aos tilTres que dclerm l


nav?Ju tão nefandas execuções, conjurando-os á que a con
dUZIssem ao cadafalso. Os meirinho retiram-na para um
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lado; porém os gritos dessa infeliz tomavam o tom da mais
horrivel desesperação: neste momento ella arranca inespera
damente a .espada de um soldado, e cravou-a no seu proprio
coração.

Todos os circumstantes ficaram horrorisados, vendo jor
rar do seu peito todo o sangue do corpo. Os soldados ficaram
immoveis de espanto, e o desgraçado amante deo gritos la
mentaveis a fazer com que os companheiros da sua mise
randa sorte se esquecessem da cruel posição em que se acha
vam, occupando-se do novo espectaculo que se ofi'erecia a
seus olhos. Os soldados retiraram para um lado o cadaver
de l\lma. C... , e conduziram o carro para o cadafalso, onde os
condemnados foram todos íTuilhotinados.

Mma. Cr... , e o cidadão Boyer, seu amante, estavam pre
sos em uma cadêa de Pariz, donde Boyer foi chamado para
comparecer no Tribunal. O primeiro pensamento dos tristes
companheiros da sua desgraça foi de que o não tornariam a
ver, e voltaram toclos a vista para a sua amante; porém ella,
sem embargo de se ter mostrado arritada até então de crueis
aftlicções, tranquillisou-se inteiramente no momento desta
separação e via partir o caro objecto de seu amor com tanto
soccO'o, que causou admiração a todos que foram testemu
nhas das suas desgraças. Ella se metteo em um quarto no
momento em que o cidadão Boyer desappareceo de sua vi~

la. Um preso da sua amizade, suspeitando que o seu socego
apparente occll11as e alrrum projecto sinistro, espreitou-a, e
conscO'uio o meio de lhe interceptar uma carta que lhe es
creveo o accusador publico, a qual patenteava os horriveis
pensamentos que agitavam a sua alma. A carta continha aS
seguintes palavras:

C\ CIDADÃO. E' inutil o disfarçar-vos por mais tempo os
« sentimentos favoritos do meu coração e os ardentes yolos
«( que faço pela volta da realeza. Eu consagrarei tOtla as mi
« nhas forças e todos os meus meios a e ta volta tão deseja
«da; e serruro-vos de que o meu ultimo suspiro será ani
l( mado Com a esperança de que os meus votos se realisem. 
l\. VIVA EL-REI I »

Mma. Cr... sabia que escrevendo deste moela couseguia
ser decapitada, o que ella anciosamente desejava; mas vend
qUe esta carta não produzia o' effeito intencional, escreveo
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outra, tomando medidas seguras para que ella chegasse ao
seu destino.

Os seus amigos não lhe deixavam ler as gazetas, porque
Boyer se achava inscripto na lista dos suppliciados. « ão
lo( me occulteis nada (lhes disse elIa), eu sei que o terno ob
« jecto do meu amor foi executado, e tenho animo para
cc supportar esta desgraça. » Em consequencia desta confis
são, disseram-lhe que era Terdade.

Esta noticia, que confirmou os seus presentimentos, li. tor
nou na apparencia ainda mais tranquilla. ElIa se encerrou
pela segunda vez no seu quarto; leo todas as cartas de seu
amante, fez uma cinta dellas, cingia-as á roda da cintura, e
passou o resto da noite a chorar.

No dia seguinte vestio-se e asseiou-3e, como se tivesse de
fazer uma visita de ceremonia : á :p.ora do almoço, achando-se
á mesa com os outros presos, ouvia tocar a campainha da
porta da prisão. C( Felicitai-me, meus amigos (disse ella, le·
(C vantando-se com precipitação); agora sim, é que me vem
« buscar. Adeos! eu sou feliz, eu me vou unir para todo ()
« sempre ao meu querido Boyer. »

Depois disto cortou os cabelIos, e os repartio com os presos
de sua amizade, e lambem suas alfaias e joias, dando á um,
um annel, á outro, um colar, e á outro, uma fita, e assiro por
diante, como lembrança da sua amizade.

Chegando ao Tribunal San<ruinario, disse ao accusador
publico ser ella a autora da carta : cc Eu fui a mesma que
C( escrevi a carta que ahi está: vós assassinastes o meu aman
(C te, assassinai-me tambem a mim; aqui tendes a minha ca
cc beça. » Quando ouvio pronunciar a sentença de morte, fi·
cou tão contente, que parecia ter-lhe succedido uJll bO~l
evento. E ao chegar ao cadafalso, exclamou com força: « EIS

« aqui o lugar, onde elle morreo hontem á mesma hora; e eu
« vejo ainda o seu sangue. Carrasco, apressa-te, e mistura o
cc meu sangue com o do meu amante. »

Ditas estas palavras, offereceo a cabeça á guilhotina, e
morreo pronunciando o nome sempre lembrado do seu que
rido B,oyer.
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A mulher é generosa, magnanima e sublime!!!
Ninguem a imita.

odeputado Lanjuinais proscFipto, pelo decreto de 31 de
maio, foi refugiar-se á Gasa de sua mãi em Rennes, onde
havia uma criada antiga na casa. Este deputado não que
rendo atemorisar a tal criada, não disse que era proscripto;
mas sabendo depois pelos papeis publicas que Gandet fôra
executado em Bordeos, e que o governo envolvêra na mes
ma proscripção todos os amigos que o tinham escondido, e
mesmo os domesticos que não tinham declarado o seu
asylo, determinou-se a apartar a criada do risco que cor
ria, confessando-lhe as circumstancias em que ella se acha
va, e pedindo-lhe que sahisse de casa, com recommendação
de que não dissesse nada. Esta mulher foi tão sensivel á
sua desgraça, que lhe declarou formalmente que o não ha
via de abandonar no perigo em que o via, e que lhe impor
t~va pouco o morrer, quando a vida de seu amo estava ar
flscada. Lanjuinais instou-a muito a que se retirasse, e a
~Iue não expuzesse a sua vida por amor delle, mas tudo foi
lllutil, porque a criada persistio na sua resolução, suppli
cando-Ihe como uma graça a felicidade de ficar com elle até
o seu, ultimo momento. Lanjuinais, admirado de tanta ge.
ne~osldade, foi por fim obrigado a ceder. A vigilancia desta
estImavel mulher foi tão grande depois disto, qu conseguio
a felicidade de salvar a vida a seu amo, escondeu-o ás per
seguições dos satelliLes da tyrannia até a épocha da morte de
R.obespierre, tempo em que acabou a proscripção com
que este sanguinario despota tinha atterrado a França. A
fortuna ue conservar a vida ao filho de sua ama, foi para
esta respeitavel criada um premio superior á gratificação
com que a recompensaram.
1 !labaud de Saint-Etienne, posto fóra da protecção da
eI em consequencia da proscripção de 31 de maio, andava
errante em Pariz de asylo em asylo, eJ..'Posto a cahir a cada
momento nas garras dos stellites da tyrannia. Mma. Pays
~ac, uma m.ulher respeitavel, que habitava cJ? Pa:'iz, sa-
,en~o o pengo que elle corria, fez todas as delIgenclas pos

SlvelS para o descobrir. Depois de conseguir o seu intento,..



- 152-

foi ter com elle, e offereceu-Ihe um as)'lo na sua propria casa.
O respeitavel Rabaud representou-lhe vivamente todos os
perigos a que se ia expôr, se acceiLasse esta offerta; mas
a virtuosa senhora fez-lhe taes instancias, e insistia com
tanta energia, que o determinou a aproveitar-se do asylo
que lhe offerecia. « Porque corro algum perigo, disse ella,
« devo desistir do projecto de vos livrar da morte? Que
« merecimento será o nosso, se fizermos bem sómenle
« quando não custa nada a fazer? » Rabaud vencido pela
força desta generosidade, foi para casa de l\1ma. Paysac,
onde achou todos os soccorros que podia esperar nas suas
tristes circumstancias. Ias, que infeliz escapava então ás
perseguições activas da t)'rannia? Rabaud foi descoberto em
casa da sua bemfeitora, a qual o seguio para o supplicio, con~

um animo igual ao que tinha mostrado quando instára a que
acceitasse o asylo da sua casa.

Não se viram nunca mais graças e o'entilezas reunidas,
com tanto espirito e animo do que as que se encontravam
na Princeza Stainville de l\Ionaco. A Junta Revolucionaria,
depois de lhe intimar a ordem de prisão, em virtude da lei
de 16 de setembro, prometteo-Ihe que a havia de deixar
ficar em sua casa, com g'uardas; mas longe de satisfazer o
que lhe promettêra, mandou-a prender. Escandalisada da
má fé da Junta, buscou pretexto para entrar em um gabine
te, quando a iam buscar, e escapou-se. Sem embargo das
grandes diligencias que fizeram os commissarios da Juuta
Revolucionaria para a prender, conseguio por esta vez Q

grande fortuna de illudir a vigilancia destes Argos, escon
dendo-se em casa de uma amiga, que a recebeo com gran
des demonstrações de affecto, sem embargo de expor a sua
propria vida.

Sahindo depois de algum tempo de casa desta amiga, por
imprudencia ou por motivos particulares, andou errante
pelos campos, sem poder achar um asylo se?,uro onde s,e
abrigasse das perseo'uiç,ões dos seus inimigos. Depois de mUI

tos sustos e sobresaltos, voltou para Pariz, com a esperança
de que poderia viver escondida nesta capital' mas a sua es·, ,

perança não pôde realisar-se, porque as espias e esblrros,
espalhados por todos os bairros de Pariz deram logo com
clla, e conduziram-na a uma prisão. Co~o a qualidade i].
lustre e a riqueza eram crimes irremissiveis, esta virtuosa
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Princeza recebeo dahi a poucos dias o auto de accusação,
preliminar certo de morte. Antes de sahir da prisão, que-o
brou um vidro da janella e cortou com elle o cabello, que
era louro, e que fazia sobresahir muito a sua grande formo~o

sura.
Quando foi para o Tribunal, disse estas palavras memora

veis aos presos que encontrou na sua pas agem: « Cidadãos,
« eu vou morrer com toda a tranquillidade que a innocen
l( cia inspira; eu vos desejo a todos melhor sorte. » VoItando
se depois disto para o guarda que a conduzia ao carro,
tirou do seio um mólho do seu cabello, e entregou-Ih'o, di
zendo-lhe estas palavras: « Quero pedir-vos um favor, pro
« !Tletlei3 de m'o fazer? »

« Sim (respoudeo o guarda). »
« Peço-vos (continuou ella, entregando-lhe o mólho de ca

(( bello embrulhado em um papel); peço-vos, em meu nome
I( e em nome de todos os que nos ouvem, que o mandeis a
« meu filho; neste mesmo papel achareis desirrnado o lugar
«, d,a sua habitação . .Turai-me em presença destes honrados
« CIdadãos, destinados a morrer como eu, que me fareis este
« ultimo serviço. »

Voltando-se depois para uma das criadas envolvida na
mesma proscripção, mas de quem o abatimento contrastava
com a firmeza de sua ama: « Animo, minha amiga, animo;
«( os criminosos são os unicos que devem mostrar fraqueza. »
Quando a condemnaram á morte, ouvio ler a sentença com
todo o soce?,o de espirito; lembrando-se pouco depois dos
s~us filhos, declarou-se pejada; mas sabendo que o Tribunal
tl~ha mandado executar 4 mulheres sem embarrro de terem
feito a mesma declaração, não quiz proloncrar mais tempo
Uma confissão inutil e indigna dos seus principios. Em con
~~qu~ncia desta resolução, escre\Oeo uma carta a Fauquier
fmvIlle que uecidio a sua morte.

No momento de ir para o cadafalso, pedio carmim. « Se
(( a natureza vencer, fazendo-me ceder por um instante á
« fraqueza humana (disse ella) empregarei a arte para a
« disfarçar. » ,

Dito isto, marchou para o cadafalso tranqlli1lamente, com
Um animo sublime, acompanhado de decencia e de. gTaças
qUe fizeram os seus ultimos momentos a imag'em lI1tercs
Sante da Sua vida.
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Certa donzella, de uma l1gura interessante, fo.i accusada
diante da Commissão Revolucionaria de Lião por não que
rer trazer o tópe nacional. ,Perguntando-lhe os juizes que
motivo tinha para aborrecer aquelle distinctivo da nação,
respondeo: « Eu não aborreço o tope, mas como vejo que
« vós o tendes, parece-me o signal dos horrores a que vós
(C vos entregais, e não o qaero trazer por amor disso. »

Um guarda que estavá por trás desta intrepida donzella
pregou-lhe com nro alfinete este distinctivo; porém eIla,
olhando-o com horror, arrancou-o do lugar onde lh'o tinham
pregado, lançou-o sobre a mesa do Tribunal, e foi morrer.

O animo com que se portou Mma. Roland, mulher do
ministro deste nome, merece que se cite aqui, por ser uma
das principaes qualidades com que esta mulher extraor
dinaria e superior ao seu sexo, se fez digna de grandes
elogios. Eis aqui o que ella mesma diz a respeito do seu en
cerro na Conciergerie, e do espirito philosophico que a ani
mava na desgraça: (C Qnando me vi encerrada entre quatro pa
« redes negTas (diz ella), onde havia uma má cama sem
(C cortinas e uma janella com duas ordens de grade:3, e
(C quando fui affectada do fartum que sentem as pessoas
« acostumadas a viver com limpeza quando entram em aI
(C gum lugar immando, conheci que era obrigada a habitar
(C uma prisão, e que me devia conformar com isto. Toda
« via, o espaço comprehendido entre estas quatro paredes
« era bastante grande, e tinha uma chaminé; a coberta da
(C cama era soffi'ivel, e deram-me um travesseiro; assim jul
(C gando as cousas sem entrar em comparações, pareceo-me
(C que não estava muito mal.

(C Deitei-me com o designio de ficar na cama emquanto
(C me achasse bem; e com effeito, quando o meu defensor
« me veio ver no dia seguinte, ainda me achou deitada.
« Elle lançou a vista por todas as paredes com um ar de
(C aborrecimento por me vêr em um quarto tão máo, o qual
(C me parecia já soffrivel, porque tinha dormido. Observei pelo
« seu semblante, que a sua alma estava mais consternada do
« que no dia antecedente.

« Havia grande reboliço nos outros quartos da prisãO, e
(C ?hamava-se com muita frequencia pelos presos; mas eu
(C Ignorava a causa desta agitação.

« Que me importa tudo isto? dizia eu comigo, os tyran-
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« nos não me podem embaraçar de viver até o ultimo instante
({ da vida: eu sou mais feliz com a segurança da minha in
« nocencia do que elles o podem ser no meio do furor que
« os anima; podem vir buscar-me, quando quiz-erem; eu
« sei sahir do mundo, como quem entra no repouso. Quando
C( fui para o quarto do carcereiro para jantar, vi a minha
« fiel aia, a qual se lançou aos meus braços, banhada erL.
(C lagrimas, e quasi suffocada pela oppressão que lhe cau
(C sava a minha desgraça. Este momento foi terrivel para
l( mim, porque me enterneci a tal ponto com este encontro,
cc que não podia respirar, por me parecer que a tranquil
« lidade de espirito é de algum modo reprehensivel quando
« as pessoas que se interessam no nosso destino soífrem
C( g-randes afflicções por nos verem na desgraça.

cc Eu não gosto de fazer grande despeza comiS'o, e acho
cc algum prazer em exercitar as minhas forças, privando
C( me das mesmas cousas que me são agradaveis. Em con
(C sNuencia disto, experimentei até que ponto a vontade
C( humana póde reduzir as suas precisões. Principiei, pas
(C sados quatro dias, por diminuir os almoços, substituindo
l( pão e ao-ua ao café e ao chocolate. Determinei que me
(C não déssem senão carne cosida com hortaliças ao jantar, e
« á. ~oite algumas hervas cosidas, sem sobremesa. Princi
« pIei a beber cerveja para me desacostumar de vinho, e
(C P?r fim deixei tambem a cerveja. Comtudo, como a minha
« dléta tinha um fim moral, dava todo o producto desta
C( economia aos desgraçados que viviam na miseria, para
(C ter a satisfação, quando comia o meu pão secco ao al
C( ~oço, de que elles poderiam ajuntar alguma cousa ao seu
(I Jantar.

« Quando Mma. Roland chegou á Conciergerie, diz o autor
C( d~s Memorias de um preso, fumava ainda alli o sangue de
(C Vlllte e duas victimas; e posto que eUa soubesse perfeiLa
C( ~ente que ia ser condemnada á mOi'te, a sua firmeza foi"
« lllalteravel. Esta senhora era alta e gentil, e supposto
(C não estivesse já na flÔr da idade, era naturalmente en
(I graçada e agradavel. Os seus grandes olhos negros ti
(C ~ham ao mesmo tempo muita expressão e doçura, qua
« hdades que se acham raramente reunidas na mesma peg
(C soa. ElIa fallava muitas vezes á .!rrade com a liberdade e« a . ~

'lllmo de um grande homem. O seu sexo tomava alguns
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« momentos á superioridade; conhecia-se então que ella
« tinha chorado de saudades, lembrando-se de sua filha e de
fi seu marido. Esta mistura de compaixão natural e de força
« tornava-a mais constante.

« No dia em que foi chamada aos interrogatorios, pas
<~ sou diante de todos com a sua costumada firmeza, e quando
« voltou, trazia os olhos humidos; mas as lagrimas que der
« ramára no Tribunal eram procedidas da indignação a que
« a tinham provocado os Juizes, os quaes levaram a barba
« ridade até o ponto de lhe fazerem perguntas ultrajantes á
« sua honra. »

No dia em que foi condemnada, vestio-se de branc6
com mais asseio do que o ordinario; o cabello, que era ne
gro, pendia solto, e chegava-lhe até a cintura, o que a tor
nava mais gentil. Depois que ouvio a sentença que a con
demnava á morte, retirou-se para a sala dos padecentes,
sem dar o menor sigoai de fraqueza. Na passa,~'em do Tri
bunal para a dita sala, olhou para as pessoas do seu conheci
mento de um modo que lhes fez conhecer que fôra con
demnada. Quando chegou á praça da execução, voltou-se
para a estatua da Liberdade, e pronunciou estas palavras me
moraveis: « O' LIBERDADE r QUE CRHms SE NÃO COMlIlETTEnl J';M

TEU NOlllE ! »
Mma. Grimaldi, conhecida já pela firmeza do seu carac

ter, não se desmentio no momento em que o animo cessa
de ser uma ostentação, e em que a alma se acha só com as
suas fraquezas ou com a sua força. Quando lhe apresenta
ram o auto de accusação, não o qniz ler; não por desespera
ção, como succedeo a outros accnsados, mas para não perder
tempo a ler um procedimento injusto, que considerava com
razão como uma formalidade ridicula porque o rejeitou, sem
se inquietar, e sem que se observasse no seu semblante o roe
nor signal de alteração ou de descontentamento. EUa dis
tribuio aos indigentes que soccorria habitualmente todo o
dinheiro que lhe restava; abraçou a sua aia e as pessoas ~a
.sua amizade, e despedio-se de todos com a mesma tranquil
lidade com que um viajante se póde despedir dos seus com-
panheiro!" no fim de uma longa jornada. '

A formosa princeza Lamballe nasceo u' 8 de setembro
de 174n. Todos sabem qual foi o seu destino com o marido
que a sorle lhe deo, e como o perdeo no fim de algum tempo
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de casada. ElIa VIVia ligada á familia real, e tinha tanta
amizade á Rainha que a acompanhou constantemente nos
seus desgostos. Não havia mais de um mez que ella tinha
voltado de Londres quando a Revolução mudou de face
pelo acontecimento de IO de agosto. A côrte de Inglaterra
linha-a tractado com grande distincção, instando-a muito
para que ficasse em Londres até que se restabelecesse o so
cego em França; porém ella, sabendo que as perturbações des
te paiz tomavam uma face mais terrivel, e que a sua amig'a
era ameaçada de novas desgraças, quiz reunir-se á ella, e to
,1]Iar parle na sua boa ou má fortuna. Os exemplos de ami
zade tão fortes, são de ordinario pouco communs nas côrles
dos reis. Mma. de Lamballe foi encerrada em uma das pri
Mes da Casa de Força, depois do dia 10 de agosto. No dia
3 de setembro de mànhã foram dizer-lhe que ia ser trans
ferida para as prisões da Abbadia, illstando-a a que se
apromptasse para esla mudan~,a. Ella eslava ainda na cama, e
respondeo que prisão por prisão, lhe era indifIerenle o ficar
em uma OlI em oulra, e não se quiz levantar.

Um homem vestido com o uniforme de guarda nacional
chegando-se então mais perto dcHa, disse-lhe com aspereza
que obedecesse porque dependia disso a sua vida. A infeliz
senhora, enganada vilmente por este pérfido, disse que faria
e que lhe determinavam; supplicou ás pessoas que tinham
entrado na sua prisão a que se retirassem, e depois de se
veslir apressadamente, chamou o guarda nacional, o qual lhe
deo o braço para a conduzir a um postigo da pristlO por
onde se faziam sahir os presos. Quando chegou ao Tribunal
sanguinario, teve tanto horror de ver as armas e os algozes
escorrendo em sang'ue e de ouvir os gritos de dóI' das victi
mas que elles estavam degolando na rua, que cahio em con
~u,lsões. Os infames assassinos, que se tinham erigido em
JUlzes, fingiram que lhe queriam fazer interrogatorios. « Eu
(( não tenho que responder (disse a Princeza), morrer mais
i( cedo ou mais tarde é para mim indifferente porque estou
CI preparada para a m~rte. »

«( Ah! (disse o que presidia a este ajuntamento de assassi
{( nos), elIa não quer responder, conduzam-na á Abbaclia. )J
r Es~a expressão era o signal de morle em que esles barba
?s .tInham concordado. Os algozes, arremeçando-se enltLO á

Vjctuna, levaram-na ao supplicio. Ainda bem não tinham
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sahido do Tribunal, deram-lhe uma cutilada tão forle pela
parte detrás da cabeça que lhe fez correr o sangue a
cachões. Um grito lastimoso foi a unica expresssão desla in
feliz. Os dous algozes, que a levavam pelos braços, fizeram
na passar por cima dos cadaveres dos desgraçados que aca
bavam de sacrificar. Como a grande quantidade de sangue
que Ule sahia pela ferida a fazia desmaiar e perder as forças,
ia cruzando as pernas para não cahir descomposla. Quando
os algozes viram que ella se não podia levantar por ter per
dido todas as forças, profanaram o seu corpo com mil exces
sos de barbaridade e de infamia. Que homem sensivel pode
ria contemplar este horrivel espectaculo! Os no sos descen
dentes acreditarão acaso o que eu tenho visto, e o que vejo
ainda gemendo de horror? Todo o inferno e todas as furias
com figura humano disputavam enlre si os reslos de um
corpo que tinham lançado na enxurrada depois de aterem
despedaçado; e ajuntando a derisão á ferocidade, obrigaram
um cabeIleireiro a pentear a sua beIla cabeça para a levarem
em triumpho no meio dos dous peito. do coração sanguino
Tento, e de outros... A penna cahe da mão (diz o historiador
horrorisado), descrevendo atrocidades que escandalisam a
natureza e o pudor.

Citemos aqui um rasgo de generosidade e de valor de
uma amiga da infeliz Lamballe, a gentil e virtuosa Lowen
dal. Quando esta mulher eÀ1.raordinaria soube o perigo que
corria Mma. Lamballe na prisão em que se achava encer
rada, reuniu a toda a pressa as pessoas da sua amizade ,e
muitos criados fieis, vestia-os com o uniforme- dos a!lsasSl
nos das prisões,' deo-lhes espadas' e piques, e untando-lhes
os semblantes de sangue e de lodo, paz-se á frente delles, e
marchou para a prisão onde se achava a sua amig'a, com o
designio de a arrebatar á sorte cruel que' lhe destinavam
os seus inimigos. « Ai! ElIa chegou tarde; já o barbara e p.er
« fido duque de O.rléans se tinha adiantado a satisfazer a r31va
« que o devorava contra a infeliz Lamballe, sua cunhada. »
Elle tinha jurado desde muito tempo a perda desta Princeza,
e a sua vingança era instigada pela infame cobiça; porque
com a morte de saa cunhada ganhava cenlo e vinte mil cruza
dos annuaes que era obrigado a pagar-lhe por ter herdado
os bens immensos de seu pai com esta condição.

Sabendo que se tinham o.fferecido 60 mil cruzados a Ma-
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noel para a livrar, o duque de ürléans apressou-se a mandar
á prisão um bando de assassÍllOs dos que ene estipendiava
para a sacrificarem.

Rotond(i), um vil "italiano que vivia desde dous annos em
grande ami.zade com este Principe, foi quem capitaneou o
'trop(d dos assassinos. A desgraça quiz que este pérfido che
gasse primeiro do que l\1ma. Lowendal; assim esta intrepida
mulher teve a dôr de não ver s·enão os tristes restos da
sua amiga entregues aos infames assassinos que os dispu
tavam entre si, como outros tantos tropheos da sua fero
cidade.

O ciume era uma das paixões mais fortes de Robespierre;
tudo o que realçava o merecimento de seus collegas, que
olhava como seus rivaes, tudo o ·que lhes procurava a
altenção pabEca, ou tendia a augmentar a sua celebridade,
irritava a inveja deste tyranno e fazia o tormento da sua
existencia. Entre os factos que attestam esta verdade, o

.que vamos contar é sopretudo notavel pela singularidade
das circumstancias de que foi acompanhado, e pelas suas
funestas consequencias. Collot d'Herbois, um dos rivaes de
Robespierre em poder e atrocidade, foi atacado por um
assassino; as sociedades populares, as secções e as autori
dades revolncionarias reuniram os seus votos para felicitar
a Convenção Nacional pela fortuna qae tevre Collot d'Herbois
de escapar da morte. Este aco1'ltecimento procurou-lhe
tanto a attenção publica que se não fallava senão de Collot
d'Herbois. Á. sua existencia politica tornou-se desde esta
oCGasião muito mais importante ·do que antes, porque apenatil
representava um papel secundaria : o primeiro pertencia a
R.obespierre. Este tyranno, receando ·que a popularidade de
que gozava se enfraquecesse com o acciden1:e de ColIot
d'He:bois, tomou a resolução de attraihir somre si a attenção
publIca a todo o custo. Taes eram as suas circumstancias,
quando a visita de uma donzella que o procurou em occasião
em que elle se achava fóra de casa, servio de motivo ao
tl'tumpho qu-e o seu perfido ooração ambicionava. Este
monstro foi incensado com as mesmas honras que se tinham
COncedido a Collot; as sociedades populares ·e as secções
~o~r~ram n01Vamellte á sala da Convenção 'Nacional, para
elIoüar o mais infame de todos os perversos por ter escapado

ao punhal de um assassino.
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A moça Henaud tinha vinte annos quando deo causa 80
;acontecimento singular que a levou ao cadafalso. Esta dou
zella tomando as cousas em todo o rigor, não devia ser con·
tada entre o uumero das mulheres formosas; mas tinha uma
.-certa graça, e um não sei que, que agradam muitas -vezes
.mais do que a mesma belleza. As suas feições, tomadas elll
particular, não formavam o que se chama uma belleza, mas
o() todo, e sobretudo a geutilleza e a sua figura, davam-lhe
-tanta graça, que era olhada como a mulher mais interes·
-sante do seu bairro. Seu pai assistia na rua da Lanterna,
bnde tinha uma loja de papel, e gozava da reputação da
grande probidade entre toda a gente que o conhecia, e
entre os mesmos mercadores da sua corporação. A sua fa·
,milia era numerosa e bem criada; dous de seus filhos ser
viam debaixo das bandeiras da Hepublica no exercito do
Norte.

Não se soube se a moça Henaud ti nha alguma paixão
-amorosa; formaram-se a este respeito L1iversas conjecturas,
mas todas vagas e destituidas de fundamento e de provas.

ão se póde aLtribuir outra causa á sua conducta senão a que
lhe assignou ella mesma nos interrogatorios. O dia em que a
moça Renaud se apresentou em casa de Hobespierre, foi
a 23 de maio de 1794, de tarde. Perg'untado por elle, respon

.deram-lhe que não estava em casa; ella disse então, um poucO
enfadada, que se admirava de que um fuuccíonario publico
.não estivesse em casa para fallar ás pessoas que o procu
.ravam. Os satellites de Hobespierre pouco acust~lInados a
-ouvir fallar assim, e suppondo que a visita da moça Rena~d
~ncerrava algum misterio, fizeram-lhe muitas perguntas, as
..quaes ella respondeo com tanta firmeza e segurança, que se
-.deram por offendidos.

Que vens aqui buscar? (lhe perguntou um delles) tu vens
com má tenção.

cc Eu venho vêI'> que figura tem um tyranno (respolldeo
.ella). Os guardas de Hobespierre enfurecendo-se com esta
<i'esposta, olharam logo esta tlonzella como uma segunda
-Carlota Corday. Conduzamo-la á Junta da Se?'urança Geral
.(disseram eIles então), é um monstro que queria apunhalar
'fH.obespierre. Elles a conduziram com effeito á Junta da Se
:gurança Geral, onde os Juizes lhe fizeram logo os interrog;l'
.torios se~uiutes :
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« Como vos chamaes? que idade tendes, e em ,que yos oc
« cupaes? »

« Chamo-me Amada Cecilia Renaud (.vespondeo elIa), tenho
« vinte annos, e moro em casa de meu pai, que tem uma loja
« de papel na rua da Lanterna. »

« Quem vos prendêo e em 'que lugar? »
« Fui presa em casa de Robespierre, por pessoas que não

« conheço. »
« Que motivo vos levou á casa do representante do povo

« Robespierre? »
« Fui lá para lhe .falIar? })
« Em que negocio lhe qaerieis falIar? })
« Conforme o tiv.esse achado~ »
« Tinha-vos encM"J'egado ,alguem de lhe fallar! »
« Não. »
« Querieis entregar-lhe alO1l!lm r.equerimento? )
« Não vos impCilr.ta. »
« Conheceis o ·cidadão Robespierre? »
« Não, pois que eu o queria conhecer. »
« Porque motivo o querieis conhecer? »
« Para vêr se me canvinha. »
« Perguntada o' que entendia por estas ultimas palavras,

« respoudeo que e cusa.vam de se cança,r a este respeito,
« porque não responderia mais nada. »

« Quando procurastes por Robespierre (continuaram os
« que lhe faziam as perguntas), enfadastei -vos pelo não achar
« em casa? ,»

« Sim (respondeo .elIa), })
« Conheceis a rua da Estrapade? })
« Não..u .

«. ~lssestes aos cidadãos que vos prenderam, que derrama
« n~ls todo o vosso sangue) .se isso foss~ preciso par.a ter um
« I:et? »

« ,Sim, ,eu o disse. »
« Sustentaes isso? »
« Sim. »
« Que motivos vos deteI:minaram, e vos determinam ainda,

« ad .eseJar um tyranno? »)
« Desejo um rei para não so.ffrer cincoenta mil tyrannos,

« e f .
UI á casa de Robespierre para vêr como era um

« ty,ranno. »
T. J.



- 162-

Os deputados da Junta fizeram-lhe apresentar uma trouxa
com roupa de mulher que ella déra a guardar em uma
loja de bebidas, antes de entrar em casa de Robespierre, e
perguntaram-lhe com que designio trazia a dita trouxa. A
isto rcpondeo: « que como sabia para onde a haviam de
« conduzir, queria levar comsigo roupa lavada para o seu
« uso. »

« E aonde suppunheis que vos haviam de conduzir? »
« A' prisão, e de lá á guilhotina. »
« Que uso querieis fazer de duas facas que vos acharam?))
« Nenhum; eu m~nca tive tenção de fazer mal à ninguem.1I
A moça Renaud foi conduzida á Conciergerie depois

deste interrogatorio; o cuidado de punir os seus atten
tados foi incumbido a Fouquier-Tinville. Este digno mi·
nistro da raiva de Robespierre não esqueceo nada neste
negocio de tudo o que podia lisongear seu amo. ElIe pr,in.
cipiou fazendo-lhe interrogatorios particulares. I o primeIfo
empregou todos os meios capazes de espantar esta donzella,
para a fazer confessar quem eram seus cumplices; mas
ella protestou: « que não queria matar Robespierre, e
« que fôra á sua casa s6mente para vêr a figura de uIll
« tyranno. »

Fouquier-Tinville ameaçou-a, em outro 'interrogatorio, de
que a havia de fazer guilhotinar com seu pai, com seus
irmãos e com toda a sua família, se não confessasse o seu
crime e declarasse os cumplices delle. A isto repondeo:
« que a podiam matar por ter concebido a idéa de que~'er

« vêr um tyranno; mas que commeLLeriam uma injustiça
« atroz se punissem uma família innocente. » .Mlle Renau~
conservou nestes interrogatorios a mesma. presença de ~pl
rito, e respondeo com a mesma firmeza com que tl~ha
respondido na Junta de Segurança Geral, o que Fouquler'
Tinville olhou com uma audacia orgulhosa de que se
indignou muito. Para a punir, lembrou-se de a fazer passar
por uma especie de tormento. Como sabia que ella era
muito asseiada, deo ordem ao carcereiro da prisão ~ara
que a fizessem despoJo ar do seu fato e a obrilrassem a vestir-se, ~ . elll
de farrapos immundos e nojentos. Depois de a reduz1f

lla esse estado, levaram-n a á Camara do Conselho, onde lC

repetiram as mesmas questões e as mesmas ameaças que
lhe tinham feito nos interrogatorios precedentes. Em vez
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de se vexar por se ver coberta de farrapos, zombou do
accusador publico por se servir de meios tão baixos. As suas
respostas foram sempre as mesmas, persistindo em negar
« que não tinha cumplices, nem pretendera assassinar Robes
« pierre; mas a sua perda e a da sua família estavam
« decidida . » Esta donzella extraordinaria compareceo no
Tribunal, a r9 de junho, onde teve a dôr de vêr seu pai
c uma tia que a criára entre os accusados, que lhe associaram.
Os seus olhos arrasaram-se de lagrimas com este espectaculo,
mas passado alo'uns momentos, tornou a tomar a sua
costumada serenidade. Não menos de oito carros foram
necessarios para conduzir ao cadafalso os seus suppostos
cumplices. Contava-se entre elles a formosa Mme de Santa
Amarantlle, sua mãi, e seu marido, o filho do ex-ministro
Sartine, Sombreuil paí e filho, o assassino de Collot d'Herbois,
e outros muitos individuos que ficaram admirados de se
verem reunidos e condemnados como cumplices do mesmo
delicto. Á vista de cincoenta e quatro condemnados, vestidos
cada um com uma alva vermelha, distinctivo reservado para
?S assassinos, incendiarios, e cercados de tropas de cavallaria,
mfantaria e artilharia, parecendo que iam para uma festa,
offerecia um espectaculo capaz de irritar as almas, ainda
menos sensiveis.

Todo o mundo olhava com attenção para ]\lHe Renaud;
a approximaç~o da morte não produzia a menor alteração
no seu semblante; pelo contrario, observou-se que conservou
até o ultimo momento tanta presença de espirito, que olhava
para toda a gente com incrivel tranquillidade. Esta heroina
não patenteou um só instante de fraqueza no espaço de
meia legua de caminho que ha desde a Conciergerie até o
lugar do supplicio, que era então na extremidade do arrabalde
de Santo Antonio. Conversou tranquillamente com os com
panheiros da sua desoTaça e observou-se que se sorrio• <O ,

mUitas vezes no meio da conversação. No lugar do supplicio
~escêo do carro com toda a firmeza, abraçou seu pai e sua
lIa, e exhortou-os á que morressem com animo. Quando lhe
chegou a sua vez de subir ao cadafalso, lançou-se .prompta
mente para a guilhotina, e offereceu a cabeça ao ferro
destruidor, com grande socego. Assim morreu Mlle Renaud,
de quem se não pôde descobrir o projecto; as suas respostas
Podiam motivar algumas suspeitas, mas estas suspeitas
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não deviam de modo algum dar motivo á sentença barbara
do Tribunal que a julgou. Seria impossivel achar Juize.
tão depravados, que, por indicios tão leves, a condem
nassem á morte, e toda a sua família, exceptuando os
infames e sanguinarios satellites do jacobinismo. Fouquier
TinvilIe tinha mandado conduzir a Pariz os dous irmãos
desta donzelIa, que serviam no exercito, para os executar;
elIes tinham já chegado a essa Capital a 9 de thermidol'
(27 de julho), e deviam ser guilhotinados pouco tempo
depois; mas a revolução deste dia salvou-lhes a vida, dando
cabo de Robespierre e dos seus satellites.

Maria Carlota Corday, de quem falIámos, merece, por todos
os titulos, o primeiro lugar entre as mulheres celebres
da revolução Franoeza. Esta heroina vivia retirada em
casa de seus pais, occupando uma grande parte do tempo
no estudo da historia antiga, estudo que lhe inspirou os
primeiros sentimentos da liberdade. Achando-se em Caen,
quando a mocidade desta cidade se alistava d.ebaixo da.
ordens de Winfen para marchar em soccorro da maioridadc
da Convenção Nacional, opprimida pelos Jacobinos, o ardor
com que esta mocidade se sacrificava pela patria desperlou
na sua alma os sentimentos que a acção verdadeira ou
supposta de Mucio Scevola lhe tinha inspirado, o que a
determinou a renovar este exemplo, apunhalando 1\laral,
que as eÀ"Pressões sanguinarias do seu jornal faziam olh8f'
naquelIe departamento como O principal motor das alarJll
<lades que desolavam a França. A paixão de vêr o seu
amante assassinado em um tumulto excitado pelos jornaes
de Marat, podia ser o principal motivo da sua resolução;
mas este facto não é tão evidente, como suppõem alguns
escriptores. .

E' certo que Carlota Corday foi de proposito a Pariz para
matar Marat, e executou o seu projecto cravando-lhe uma faca
no coração. Longe de defender a vida diante do Tribunal
revolucionario, onde a conduziram no mesmo dia, elIa fal~ou
da sua acção como de um dever com que tinha cumprIdo
para com a sua patria... c( Eu tinha direito de matar Maral
cc (disse ella), convencido ãesde mwto tempo da mais infamc
« perversidade, e condemnado '{!leIa opinião publi,ca, de quem
« eu executei a sentença. »



Percebendo que a dese&11aVam, quando lhe estavam fa
zend<il os interrogatori0s, poz-se em l!l1na attitude que
ap.l'eswtava ao artista o. todo das suas feições, e pedia-lhe
que mandasse um dos seus retratos á sua famüia. Depois
de ouvir lêr a sua sentença com atlenção e sangue frio,
fallou alguns momentos com o seu defensor officioso, e
sahio com a mesma tranquiUidade. Tirou tres cartas do
seio, depois de OllVIT- a senten~a, e que, as deo aos Juizes, ro
gando-Ihes' qne ar mandassem aos seus destin'os. Duas eram
para o deputado Barbaroux, e continham a relação exacta
de tudo o que lhe tinha snccedido, desde a sua partida de
Caen até o momento do processo. Na terceira, despedia-se
de seu pai.

E' dÍ'ffi:cil de pintar o heroismo com que Carlota Corday
se porto.u desde a prisão até o cadafalso. As regateiras co
nheeidas com o nome de farias da guilhotina, que os Jaco
binos tÍlnhaJ!líl estipendiado para que a amaldiçoassem com
apupadas quando subisse ao fatal carro que a havia de
conduzir para o suppl'Íclo, ficaram tão confusas quando
observaram o modo respeitavel com que ella se portava,
que não puderam pro·ferir um só palavra. ElIa subio ao
cad'afatso com firme.lla.

O carcereiro tinha-a informado em grosso do genero do
seu supplicio; mas elIa ignorava os accessorios, e quando o
algôz lhe quiz amarrar os pés, julgando que elle a queria in
SU,ltar, agitotl-se para se defeIlder; mas 100"0 que lhe ex
phcol!l o mo.tivo c1aquella aeç.ão, sorrio-se do seu euoano, e
ceSS0tl de resistir. O pudor fe2J conr fortemente as suas
fa~es quando o algôz fhe tirou o lenço que lhe cobria o
SI\JO no momento em qne o ferro da gwThotina a ia pri
var dia vida. Esta ultima imflressão da m0€lestia ofl'endida.
snbs'istia aiada CfI!lando (} executo,r mostrou a eabeça ao
povo.

A esposa ete Lépinai, general da Vendei, estava presa em
Nantes com uma criada natural de ChatelterauIt, a qual a
S~l1via: cQ,m tanta aroi,zade que se tinha encerrado "Volunta
~'amente ~'m ena na prisão. Um d1a em <que os soldados
o~am buscar os presos' p3:ra os coool:lzir â morte, esta

crIada omnindo cliaJ.ll!»ar poc l\I1ma. Lépinai, que por amor
de certa indisposição se tinha recolhido por um instante ao
seu quarto, e sabendo que a ama ia morrer, apresentou-se
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no lugar deIla, foi para o supplicio muito contente por
sacrificar a sua vida para salvar a de Mma. Lépinai. E ta
heroina da amizade morreo affogada nas ondas do Loira,
com outras muitas victimas.

Da mulher como Irmã da Caridade (1).

G'est toi, dont la piété plu lendre
Verse I'aumône ã pleines mains,
Guide l'aveugte et vienl atlendre
Les voyageul's SUl' les ehemins;
C'est toi qui dans I'asile immonde
Ou les deshérHés du monde
Viennent pour pleurer et sonfTrir,
Donne, au.x vieillards, de saintes filles,
A l'enfaoL sans nom des l'amilles,
Au malade, un lit pour mourir.

LA:MARTINE, lJymne à J.-Cltrist.

Junto ao leito agonisante de um moribundo que luta com
a, morte, permanece uma virgem de feições angelicas, ius-

(I) Não nos recordamos onde lemos que uma Irmã da Caridade, durnnt.e
o espaço de 50 annos que servio em tão santo mister, cuidou de 300 0111
enfermos, do que se admira o esel'iplor de tamanha virtude.

No dia 19 de julho de 1849, S. Exa. Rvma. o nr. D. Romunldo
Antonio de Seixas, arcebispo da Babia (por nossas instaneia ), fundoU a
confraria de S. Vicente de Paulo naquella cidade, com o fim de mandar
vir de França algumas Irmãs da Caridade, o que e reali ou feliz~entc.

O primeiro que teve a lembrança de pedil' para o Brasil IrmllS da
Caridade, foi o nosso respeitavel anligo o Exro. Snr. vi conde da
Pedra Branca, como se verá dos documentos que aqui transcrevcmos.

« llIm. Snr. Dr. Alexandre .José de l\fello lIIoraes. - O mimo das
hOll:osas .c benignas expressões de V. S., atiçavam a vaidade, ~ullnd:
deVI á frieza da velhice lembrar que o apreço nasce da impressao qu
recebe nossa alma em momentos favoraveis e que foi de eerlo cm u~
desses, que V. S. leo os versos tocante á~ Irmãs da Caridade; d'aJu
vem a.fortuna delles, e a eslima que tanto me lisongeia.

« O assumpto disfarça, e encobre os defeitos : gostamos de ler ~
que pensamos, c o prazer guarda o sabor de . uu orig'em; o milagre c
d'esse' anjos que mostram seI' a l11ulIlCI' assim "irlu'osa, o esmero ()e
Dca ..
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pirando com sua presença tranquilla, confiança e con forto;
mais adiante, outro anjo de Deos, enco tado á cabeceira de
um homem, que lhe é e tranho, suavisando-Ihe as dores com
a candida mão. E quem são esses anjos que symbolisam a
mulher na terra? São Irmãs da Caridade.

ascemo para sentir, e ó a mulher é que bem compre
hende as mais pequeninas mudanças da sensibilidade. Ama
nos, quando apenas somos possiveis, quando realidade, e
me mo ainda além do tumulo. Seu amor é unico, unico ó seu
pensamento de affecto mavioso ou afflictivo.

Ei-Ia no mundo, como mensaO"eira de Deos, providen
ciando e repartindo com o homem a metade da vida, a fa
zer-U1e menos pesada apropria existencia, e menos tormen
tosa a peregrinação. Innocente, sem mancha, impeccavel,
esse anjo de candura, á medida que a existencia se prolon
ga, entrega-se á de cripção do homem, com vontade e sem
acção. esse viver de prisões, nessa existencia circumscrip
ta, a muU1er se julga feliz, por ser mais nobre que a do ho
mem a sua missão na terra. Anjo de Deos, os homens tudo
te devem : o teu imperio, não se acabará na terra. O que ha
de grande, indifinido, no sentir dos homens, tu o symboli
sas. A religião, a virtude, a sabedoria, a prudencia, a mag-

« Admirando os prodigios, apanhei a occa ião que podia dar ao
no 50 Brasil o exemplo dos santos de veios das filhas de . Vicente de
PaUlo, como V. S. vio no documento, que a meu pedido lhe apresen
tou o SOl'. Alexandre Borges, não para reclàmar prioridade ioutil, pois
~el que o merecimento não está no sonho, e sim na r alisação' porém
a most!,ar a satisfação de ver, pas ado vinte annos, verificar- e o que,
eom magoa minha, então falbara.

cc Desculpe não dizei' o porque, a cada um fique o que lhe toca.
cc HOje, á pieLlade de um dig'oo prelado, c ao empenho de homens

bemrazejos como V. S., deveremos o que ouLi"ora seria demasiada for
tuna de um só.

«Teremo de ver brevemente e tabelecida a irmandade que V. S. me
annuncia, graças ao extremo cuidado de V. S., e á paternal valio 11

prot~eção de S. Exa. Rvma. : tão dignos eXeml)!os serão "'osto amente
segul?Os. - Bem haja aquelle, que pela im( ren -a e tendeo a mão do
mendigo a pedir e mola pelo amor de DEOS, para obra tão admira
vel.

«Agora, que conheço a mão, vou aperta-la em signal de ven~ração,
~ nella deporei a minha otTrenda : o Snr. João Gonsalves Ferreira m
az o obsequio de ser o portador, e eu peço o de não saber a mão es

qUerda, o que faz a direita.
« Nenhuma occ~sião me podia ser tão grata, quanto esta, para ofre-
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nanimidade, a fortaleza, a caridade, e a demais virtudes,
vestem-se com as tuas galas, adornam-se com o teus ves
tidos.

Que amigo mais flel pos ue' um homem do que uma
mulher?

Nos prazeres da vida, ou na adversidade, é a mulher a in
separavel companheira do homem : ninguem a iguala no
amor, nem na fidelidade, e mais ainda na piedade. Só a mu
lher comprehende a piedade, ninguem como ella exerce a
caridade. e mais virtudes sociaes.

A par das miserias humanas, ella apresenta o balsamo
da consolação, por existir nella a força precisa para o exer
cicio pleno, infatio'avel do seu empenho no mundo.

Votada ao serviço do homem, e até mesmo aos seus ca
prichos, encara os males sem murmurar.

A mulher, do berço á epultura, é a amiga desinteressa
da do homem; e abraçada com a innocencia, carinhosa se
desvela á lhe ervir de mai; e qual rainha do univer o, por
sobre tudo' atrav a á se mostrar protectora. atada ao amor,
até depois da existen ia, a mulher venera a sombra do ho
mem, adora a sua lembrança. O modo por que compreheude
as affeições :xt riores, a facilidade dos desenvolvimentos,

receI'-me a seu erviço, c leval'-lhe os protestos da di tincta considera
ção, com que prezo ser de V. S. o mais attento venerador, amigo, ele.

CI Engenho S. João, I de abril de 18[~!J' » cc Pedra Branca. »

A' S. M. I'imperatrice du llrésil, D. A.melia.
Madama. - Qu'il soit permis a celui de vos sujets qui de premieI' a eu !'honneur

d'étre emploYé à votre service, d'être aussi le premieI' qui ait le bonheur de
saluer V. M. du nom de son impel'atrrce. Que la premiére gr:lce qui êmane d~
V. M. I. soit aussi la récompense des services d'un sel'viteur ndéle. Que V. M. com·
mence par pal'donner mon ambitión; je pronte, madame, de la fortune qui me
sourit. Je supplie donc V. 1\1. 1. de valoir bieo emmeoer dans sa suite d.e\U.
soours de charité, pour établir au Brésil celte institulion, le chef·d {puvre de la vertu
des femmes. Que V. M. emmêne aussi avec ene, deux dames de St. Denis, paul'
iustituer une maisoo d'éducalion POUI' les filies des brésiliens qui onr biell merité
de la patrie. Que V. M. fasse émblir des caisses de rachat, el d'épargnes
pour la liberté des esclaves, et la civiUsatioo des lodiellS. Que V. M. éta
blisse une socieU: à !'instar de . M. l'imperatrice de Russie, pour la coloLlisation
et le mariage des pauvres. Que V. M. 1. appreone·la sous sa nrotectiOIJ;
particuliêre les eorans trouvés, et qu'elle fasse établir une société de belles
lettres à !lio de Janeiro, et des sociétés d'agriculture daos tout I'empire, et
qu'elle choisisse pour foodateurs des ces divers établissemens I'Evéque d'A.nemuria,
et MI'. M Calmon du t>io e Almeida. J'ose eo'Cord prier V. M. d'accepter I'exein-
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sua nimia sensibilidade, a collocam na subi:<i>a da nossa paT
ti{;u1ar estima e adoração.

A cada instante, sua sensibilidade se affecta, e conform
Ü' modo porque lh toca, ei-la compade~ida, em lagrimas, cm
cuidados sem.fim; e quando o homem, ufano do triumpho,
bn ca vence-la, lhe não disputa a gloria.

A bencficencia e a. caridade são os- seUS' distinctiv(f)s de
O'loria.

E' talvez por este conh cimento que o homem, profunda
mente tocado dos males affrontosos de seus semelhantes, con
rreo-ou por meio da religião, a essas filhas do céo', para exer
citarem e repartirem com o homem infeliz os seus mais va
liosos cuidado ; e ellas, com o pensamento na Divina Pro-
videncia, o coração no amor da benefi.eencia, a tudo s
expoem! Filhas muito amadas de Deos, os soft'rimentos· dos
homens vos são penosos!!! ão importa... Vosso coração sen
sivel, é maior qn a adversidade. A miseEia é um 11Ilal; pre
veni-Ia, repara-la, é nm bem; vós na ce tes para: o bem dos-
homens ... Prchenchei vossa mis ão sublime. .

A religião christã, tão maraviLhosa em 1hilosophia, quant
simple m preceitos, é íiundada na caridade e na liberdade
elo hom m.

Illaire i-joint de la ronstitution de I'empire, pour Que V. I. J. prenne la
langue nationale. C'est déjà. trop demandeI', et cependant ma. femme et une
filie ont aussi leur priere. ElIes supplíent V. M. d'accel'ter les deu objets
d'art brésiüen, Qne la chevalier de Planou déposera au:'> pieds de V. r. ELIas
seront fieres de penseI' QUe les premiers objet5 de parure bresilienne dont
V. M. se soit servi, viennent de leurs mains.

En daignant nons accorder les graces que nous demandons ii. V. M., qn'elle nons
permeUe de lui baiser la main, en signe de notre reconnaissance.

ne V. M. J. Le tres humble et trés dévouê surviteur. - ( igne) Le Vicomte- de
Pedra Branca. Canlorbery le 30 mai I !9.

A" son altesse royale madame la princesso Augusto Amélie de Baviéro, duchesse de
Leucl\tenberg.

Madame. - Ayant eut lo bonheur d'assister à la assignature du contra.t de
mariage, qui, dans mon opinion, va [aire la felicité de m't patrie, je crois Qu'il
me sera permis de portel' mes félicitations jusqu'aux pieãs de votm altesse
r0l'ale. Fiel' de cette fal'eur du sort, j'cn abuse peut être, en suppliant votre
altasse royale de vuloir bien presenteI' ma trés humble requette ci-joiute ii. mon
augnstc Souveraine.

Madame, pardonnez la fierté d'un homme de bicn, ot d'un servitour dêvouü, et
dalgllez agrêer l'homlllage des sentimens de la vénératiol1 profonde avec lesquels je
suIs.

N1adame; de votre altesse roya:le, três humble et obéissant servi teu r,

Cantorbery 30 mai 1.829. (Signe) LE VrcollTE DE PEDRA BRA.NCA.
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As anteriores religiões adoptadas, desconheciam a carida
de, por julgar antes um erro dos sentidos do que uma rea
lidade de facto, que eleva o homem ácima das intellio-encias.
O christianismo, fallando ao espirito e ao coração, compre
hendeo a dignidade do homem, e se fundou na caridade.

A caridade, sendo a mais nobre de todas as virtudes, e a
mais necessaria para a humanidade, é a bandeira do chris
tianismo, e o sentimento que mais approxima o homem do
seu creador. A sciencia murcha, mas a caridade edifica. A
caridade é paciente, é benigna; a caridade não inveja e nem
obra temeraria nem precipitadamente; não se ensoberbece,
não é ambiciosa, não busca os seus proprios interesses, não
se irrita, não suspeita mal, não folga da injustiça; pois folO"a
com a verdade; tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo
so.ffre.

A caridade, como diz S. Paulo (r. a E. aos Corynthios),
nunca jámais ha de acabar, ou deixem de ter lugar as pro
pbecias, ou cessem as lagTimas, ou ej a abatida a sciencia. A
humanidade, sentimento nobre, que nos enche de compai
xão, ou de verdadeiro amor para com os nossos semelhantes.
de algum modo nos faz participar dos mysterios da Divin
dade quando protege e vela sobre o miseras que padecem.
Este sentimento, que tão de perto nos toca, quando vemos a
dor ou a infelicidade, é tão poderoso em nossos corações
que, obrando sobre o instincto, faz gerar a sympathia. Sen"
Limos um não sei que de mysterioso que nos obriga a voar
mos em soccorro do miseravel.

Ouçamos o que diz o Espirito-Santo por boca de l\Ioysés
(Deut. 15, 78) :

« Se estando tu no paiz, que o Senhor teu Deo te ha de
dar, cahir em probezá um dos teus irmãos, que moram das
portas para dentro da tua cidade, não endurecerá~ o teu
«oração, nem cerrarás a tua mão, mas abril-a-has para o
pobre, e lhe emprestarás o que vires que elle ha mister. »

Jesus Christo com as suas obras exemplificou o que es
tava escripto, e perguntado por um doutor da lei o que
era preciso fazer para entrar na posse da vida eterna? (Lu,
cas, 10, 25 e seg.) « Amarás ao Senhor teu Deos de todo o
teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, ~

de todo o teu entendimento: e ao teu proximo, como a ti
mesmo. »
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O christianismo dá tanta forç.a ao espirito, que o eleva
ao verdadeiro enthusiasmo. A' tudo se sujeita o christão
por amor de Christo. Sua fé não enfraquece, ao contrario,
mais robusta se apresenta nos tormentos da vida. O chris
tianismo tanto vigora o homem como a mulher, cada qual
se esforça nos santos trabalhos á que se entregam. « Assim
(diz o conselheiro Bastos), os cenobitas do monte de S. Ber
nardo, tão elevados acima dos sentimentos vulgares, como
sua habitação o é acima das outras habitações terrestres,
rodeados de neve e cadaveres, respirando um ar humicida,
practicando actos da mais extremada virtude, passam uma
vida quc, para os apathicos eg'oistas e para os impios, não
póde deixar de ser um incomprehensivel mysterio. Quem
se não enternecerá contemplando estes heróes do christia
nismo? Quem, vendo-os, não cahirá de respeito e admiração a
seus pés?

As Irmãs da Caridade são outro prodigio pcrmanente
desta sublime virtude. Até a revolução Franceza as re
peiLou, não respeitando outra alguma associação religiosa.
As paixões desellfreiadas que atacavam tudo suspendiam
sua furia á vista desses anjos da terrá. Soldados freneticos,
invadindo seus hospicios, vociferando injuria sahiam ar
rependidos, edificados e cheios de "y~neração por eHas.

Ao só nome de Irmãs da Caridade, todas as idéas de vir
tuoso heroismo se despertam. Talvez (diz o patriarcha dos
philosophos), não ha nada maior sobre a terra que o sacri
Reio que faz um sexo delicado da belleza, da mocidade e
muHas vezes do alto nascimento, para tractar nos hospi
taes a reunião de todas as miserias humanas, cuja vista é
tão humilhante para o nosso orgulho e tão revoltante para
o nosso melindre: mas o que não diz, é que isto são prodi
gios da piedade; é que toda a antignidade pao-ã' não o.ffe
rece nada de comparavel a esta admiravel instituição' é
que antes do christianismo senão havia visto nada tão
grande; é que os inglezes, tão ufanos de seus philantropicos
estabelecimentos invejam ao catholicismo, estes que eHes não
tem podido aclimar.

Assim como o enthusiasmo do genio faz os poetas e ora
dores, o enthusiasmo da gloria faz os grandes capitães
será o enthusiasmo da caridade que faz as filhas de S. 'i
cente de Paulo? Talvez não faltará quem o pense : mas o
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O enthusiasmo ama a publicidade, electrisa-se aos sons dos
clarins da fama, e as filhas de S. Viceute trocam as deli
cias, o esplendor e as vaidades do mundo pela obscuridade
dos hospitaes, pelos retirados asylos em que se pena e chora.
O enthusiasmo não tem senão accessos; a sua luz é como a
do relampago, que ras?,a subitamente os ares e de apparece j

e ellas permanecem sempre da me ma sorte; a sua vida é o
sacrificio da manhã, da tarele e ela noite, é o trabalho, é o
sacrificio de toda a vida. Onde houve uma con tancia su
pel'ior á dellas, em soffrer e em soccorrer os que otIrem?
Quem unio tanta severidade comsigo á tanta sensibilidade
com os infelizes? Uma paciencia tão inalteravel, uma ab
negação tão heroica, uma coragem tão magnanima, entre
tantos objectos que revoltam os sentidos, entre tantas in
gratidões que revoltam o espirito? Que força desconhecida
sustenta este sexo delicado? Que mão poderosa defend.e
estas virg'ens innocentes, e rep ll· para 10nO"e uellas os
males que ellas alliviam? Porque milagre salvam ella a
sua viela, com a sua vida, com a sua virtude? AIlTuma co
lumna protectora marcha diante dellas, ou é um raio da
gloria divina que brilha em eus semblantes! Ellas, po
rém, não se dedicam só nos hospitaes ao serviço da huma
nidade. Onde se geme, onde se chora, onde a morte lucta
com a vida, onde se precisam seus cuidados ou seus des
vellos, ellas estão lá. Conem para prestar, as ruas das cida
des, os caminhos tortuosos dos campos, sem que algum es
to.rvo, sem que motivo algum as embara e: e anjos enviados
do céo aos desditosos da terra, o seu ministerio não se li
mita aos soccorros temporaes. Quantas v z s de seus labias
purissimos, ellas destillam o doce maná da religião com que
animam entes extraviado , proximos a ficar nos desertos
de crime? Quantas Vel'les com um gesto, com uma palavra
cheia ele uncção divina, ellas introduzem a luz da fé nas trevas
da incredulidade, no labyrintho desanimador elo crime, as
c~nsolações da esperança? Aqui temos a mulher e as Irmãs
da Caridade.
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Da mulher perante o Evangelho.

EGUNDO S. LUCAS.

Houve em tempo de Herodes, rei de Judéa, um sacerdote
por nome Zacarias, da turba de :Abias, e sua mulher era da
famiha de Arão, e se chamava Isabel. E não tinham filhos,
porque Isabel era esteril, e ambos se achavam em idade avan
çada.
. Succedeo, pois, que exercendo Zacarias diante de Deo -o
cargo do sacerdoci0, na ordelR ,de sua turma, cahio-lhe por
sorte, serundo o costume que havia entre os sacerdotes en
lrar no Templo do Senhor a offerecer o incen o : e appareceu
a Zacarias um Anjo do Senhor, posto em pé da parte direita
do altar do incenso; o que vendo Zacarias, fioou todo turba
do, e foi oTandc o temor que o assaltou. Mas o . njo lhe
disse : « ão temas Zacarias, porque foi ouvida a tua ora
'Ção; e Isabel, tua mulher, te parrirá um filho, e pôr-se-lhe
ha o nome de João. » Algum tempo depois concebeo Isabel,
ua' mulher que por 5 m,ezes se deixou estar escondida,

dizendo : « Isto é a gTaça que Gl Senhor me fez n s dias em
que attendeo a tirar o meu opprobrio dentre os homens. »

Estando Isabel no 6.° mez, foi enviado por Deos o Anjo
Gabriel á uma cidade da Galiléa, chamada azareth, a uma
virgem desposada CGID um varão, que se chamava José, da
casa de David, e o lIome da virgem era L\RIA. Entrando o
Anjo onde EUa estava, disse-lhe:

«Deos te salve, cheia de graça; o Senhor é comtigo; benta
és 'tu entre as mulh.eres. )

ElIa como o ouvio, turbou-se do seu fallar, e descorria
pensativa, que audação seria esta. Então o Anjo lhe di se :

« ão temas, MARIA, pois achaste graça diante de Deos :
eis conceberás no teu ventre, e parirás um filho, e pôr-lhe
has o nome de JE uso Este será grande, e será chamado
Filho do ALTISSD\IO, e o Senhor Deos lhe dará o throno de
seu pai David, e reinará eternamente na casa de Jacob; e o
.seu reino não terá fim. »

E disse MARIA ao Anjo:
« Como se fará isso, pois eu nãG conhe-ço varão? »
E, respondendo, o A.njo lhe <ilisse. :
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« O ESPIRITO-SANTO descerá sobre Ti, e a virtude" de>
ÁLTISSBlO Te cobrirá de sua sombra; por isso mesmo e>
Santo, que ha de nascer de Ti, será chamado Filho de Deos.
Que ahi teus tu, Isabel, tua parenta, que até concebeo'wn
filho na sua velhice, e este é o 6.° mez da que se diz esteril~

pois que a Deos nada é impossivel. »
Então disse MARIA:
« Eis-aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo

a tua palavra. »
E naqueUes dias, levantando-se MARIA, foi com pressa ás

montanhas de uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zi:!
carias e saudou a Isabel. E aconteceo, que tanto que Isabel
ouvio a saudação de MARIA, deo o menino saltos no seu ven
tre; e Isabel ficou cheia do Espirito-Santo ; e bradou em alta
voz, e disse:

« Benta és tu entre as mulheres, e Bento é o fructo do teu
ventre. »

Então disse l\'L\.RIA :
« A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espirito'

« se alegrou por extremo em Deos meu Salvador. Por 'elle
« ter posto os olhos na baixeza de sua escrava; porque eis aJli
« de hoje cm diante me chamarão bemaventurada todas as
« gerações. Porque me fez grandes cousas o que é Poderoso~

« e santo o seu nome. E a sua misericordia se estende de
« geração a geração sobre os que o temem. Elle manifeste>u
« o poder do seu braço: dissipou os que no fundo do seu co
« ração formavam altivos pensamentos; depoz do throno os
« poderosos e elevou os humildes. Eucheo de bens os que
« tinham fome, e despedio vazios os que eram ricos. Tomou
« debaixo da sua protecção a Israel, seu servo, lembrado da
cc sua misericordia. Assim como tinha prometLido a nossO
(C pais, a Abrahão, e á sua posteridade para sempre. »

j\[ulier, ecce filius luus... Ecce Maler lua.
(S. J.·Cap. XIX, Verso 26 e 27·)

Em pé junto da Cruz, Maria, estavas,
Vendo morrer na Cruz o Autor da vida.
Morrer ESSE, que o céo cobre de nuvens,
E de um aceno a "noite enche de estrellas I
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Choravas que era mãi ... mas filha d'Eva.
Sorrias vendo a pobre humanidade
No sangue dessa CRUZ lavando a nodoa,
Que o primitivo crime lhe estampára.
Do alto da montanha Tu mostravas
Ao povos, a Israel, aos céos e infernos,
Que ali vinhas cumprir sobre o Calvario,
O que ao celeste nuneio prometteras,
- Corredemptora ser da raça humana, 
A prol do homem, como Eterno, dando
O mais que tinhas... Deus... TEU proprio FILHO.

Chorosos, como Tu, os milhões d'anjos,
Que pelos céos e terra, e mar revoam.
(Quasi invejando o homem que valia
Do FILHO e do SENHOR o sangue todo)
Prostrados ante o CHRISTO soluçavam.
Vendo humilhado, como rei. AQUELLE.
Que sobre os mundos erigia SEU throno.
As festas de BELEH, as 'alegrias
Em prantos se mudavam sobre o GOLGOTHA ...
Tudo era luto e dor, saudades tudo.
Mas quando a TI JESUS volveo seus olhos
« Mulher (dizendo) os homens são teus filhos,
« Em meu lugar T'os deLxo, Eu T'os entrego;
« D'elles todos sê mãi, mãi carinhosa, »
Foi então, que o sonoro hosana ouviste
Que inteira a creação TE descantava.

Os anjos das nações banhando a azas
No angue de TEU FILHO moribundo,
Voaram para os povos, que guardavam;
E sobre elles o balsamo esparo'indo,
Que das nevadas plumas lhes manava.
Em concerto c'os orbes Te disseram.

Hosana ao TEU nome que E's cheia de graça,
Bemdita entre todas, bosana ó Maria I
A serpe do abysmo TEU pé despedaça,
As furias lhe domas, hosana, ó Maria I

Ó FILHO não chores, que houveste do Eterno,
O homem por filho, TE fica, ó MARIA,
Invejam-no os anjos, pragueja o inferno,
Acatam-no os mundos, hosana, ó Maria I



Das obras divinas não é a mais bella?
Não foi o seu preço TEU CHMSil'O, Ó Maria?
Tu mesma o remiste, ceIe te donzella
Tu mesma o salvaste... !losana ó Maria.

o que Eva de males causou peccauora,
Sarastes acceitando er Mãi, ó :l\1aria,
E Mãi dos homens tornaste-te a.<rora ;
O' gentes reunidas, hosana à Maria.

Que és Mãi, Tu lhes mostra, que nunca TE esqueces1

Que a CRUZ tantos fiUl0 TE deo, ó Maria,
Ao VERIlO apresenta seus rog'os preces,
Dizendo-TE, escuta-os; !losana, ,ó Maria.

Do alto lhe brilhas estrella dos mares,
as trevas da vida, piedosa {aria.

Nas angustias consola-o , ó Mãi dos pezares,
Recebe-Ule os cultos: hosana1 ó Maria.

(D. J. M. DA P. ELE!\CASTRE.)

Do Bello 'e da 'Belleza.

Dessa mesma harmonia ab orto o mundo,
io brotar mór poder do que a Belleza

Que sempre a enfeita mai.s, e a suppFe ás vezes,
Que em todo o temp0 e sitio apraz a Graça.
Mas como defini-la, e seus encantos Y
Ah! percebe- e a Graça 'e não s explica.

ence a exl1aIlações e é grato á vista
forma pa sageiras vislumbrar-lhe;

cintilla a furto, mostra-se um momento;
E fl'a?'ancia que man a en~rasca os alFes,
E' flor que desabrocha ao desalinho
E proxima de abrir-se he ita ainda.
A idéa, que tran cende o véo que a furta,
Gosto de imao-inalJ.· ao dever junta;
E da imaginação é prefenida
A' sempre reg'ular BeIleza insulsa.
Acho em suas feições, hem que Jindc.cisas1
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Um chiste que não tem cantor no exacto
Da Belleza : a liO'eira fórma sua
Onde está? na princeza, ou na pastora?.
Onde d arte a despeito, a atureza
Pa sando a faz nascer, e a lança á toa.
Com o mesmo feitiço, em tudo amavel
]?alla ou reprime a voz, descança ou lida.
E da singella infancia o dom primeiro;
Deo-Ihe a Graça o seu facil abandono,
Lesteza, que Montagne exalçou tanto.
Com ella sempre vem ditoso á tempo,
Seus philtros mais gentis do acaso tira,
Elia nunca procura e sempre encontra.
Poucos a topam, mas sem custo a topam.
Receia a compressão, teme a fadiga.
Oesforço lhe despraz; quando risonha
Os malhos de Vulcano impunha Venus
Oar da felicidade a faz mais bella.
Ocapricho se molda á encantadora,
'em quando a esquecem, quando a buscam foge.
E nympha que ao pastor, que a segue, escapa,
E volve arrependida, e mais amavel;
Traz em desleixo, em desalinho encanta;
Tibullo é seu poeta; e seus cantores
De Lilia nas feições ella inspirava.

DELlLLE.

A Belleza, considerada abstractamente, não é outra cousa
mais que os caracteres reaes e destinctos, e os signaes ex
leriores e conhecidos da perfeição de um individuo.

Condillac chama bello a tudo que agrada á vista, ao
ouvido e ao tacto; do que se póde concluir, com outro pen
sador, que o bello não é absoluto; e que é relativo ao carac
ter daquelle que o julga, e á maneira de que é organi
sado, O bello póde ser considerado sob quatro modos,
que são : o bello que afi'ecta o sentido da vista; o bello mo
ral, que é a mola do coração; o bello nas obras do espirito,
qUe á elle mesmo pertence; o bello musical, que é do do
minio do ouvido; o bello visivel, que é uma concordia
que resulta das producções que a natureza ou arte põe
'Cm seus trabalhos, e consiste na variedade, reduzida á uni
dade.

O bello moral, é a analog'ia das acções do homem, com O

7. I. 12
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fim para que veio ao mundo, e consiste no amor do bem pu
blico c da ordem civil.

O bello nas obras do espirito, se divide em bello essen
cial, bello natural e bello arbitrario. O bello essencial con
siste na honestidade e na verdade unidos á clareza : O na
tural consiste nas imagens, nos sentimentos e nos movi
mentos. As imao-ens devem encerrar em si, o grande e gra
cioso; ou pelo menos, um dos dous : os movimentos devem
contêr o forte e o terno, e bem, o que se chama pathetico.
O bello arbitrario, con iste no gosto proprio de cada nação.
O bello musical, consiste na melodia, ou na harmonia. Estes
sentimentos vistos como se devem, não têm em resultado
s~não conduzir-nos ao gosto do bom e do honesto.

O Dr. Pedro Russel (r) fallando do bello, diz, que exami
nando os objectos proprios para delinear a idéa do bello)
acharemos que vai com ella envolvida a idéa do bom, que
sempre se lhe mistura por uma daquellas rapidas opera
ções do nosso espirito, que de muita idéas parece formar
só uma. Todos cancordam em que, para os objectos serem
bellos, devem ser grandes, isto é, devem ter toda a relatin
grandeza, que a sua especie permitte; porque o mais pe
queno objecto póde ser bello, comparado aos seus seme
lhantes : uma rosa é bella, quando tem toda a 0Tandeza e
lustre passiveI de uma rosa, e então é mais activa e mais
agradavel a impressão que faz em nossos sentidos: um ca
vallo é bello, em proporção á sua corpulencia, á flexibilidade
de seus jarretes, o luzir de sua pene, a soberba do seu as
pecto, e o fogo que respira pelos olhos, pelas ventas, attes
tam o seu vig'or e ligeireza. O author elo artigo Bello na
Encyclopedia, serve-se do exemplo de um bello caval1o,.
para combater o author do Ensaio sobre o JV!erito e a Vir
tude, que refere ao bom, o principio do bello ; um bello ca
vallo, que passa pela rua (diz elle), parece bello á quantos o
vêm, posto que nenhuma esperança tenham de o possuir.
Esta objeccão é pouco reflexionada: quando admiramos a
belleza de um objecto que parece não ter comnosco re
lação alguma, por uma illusão momentanea, tomanos o
lugar daquella pessoa que está em circumstancias de o go
zar; esta acção reflexa do nosso entendi:\nento, ou antes ela

(I) SysL. Pby. e MoI'. da Mutiler) cap. 1.0, parlo 2.
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nossa sensibilidade, repete-se a cada instante da vida;
e é provavelmente com este fio que á natureza nos pren
deo aos outro sere, sem o que para todos seriamos in
defferente : deste modo, quando um campo nos parece
bello, nós por um momento nos identificamos com aqueHe
que Ule recollie o frueLos. A belleza do universo nasce da
ordem em que e tá posta e em e pedal das vantagens que
della resultam aos entes sensiveis que encerra, em cujo
numero nos contilmos.

Tas producçõe da arte, as im como nas da natureza,
consiste o bello nas idéas da grandeza e exacta correspon
dencia da execução com um designio util que sempre em
nosso espirito accordam. A iuéa da <Trandeza excita ordi
nariamente a do poder: e quem é que não sabe porque mo
tivo esta ultima atrahe tanto os homens? Querer-se-hia.
por ventura s r poderoso, se dahi não viesse proveito? A
g-rélndeza e a humildade seriam maneiras de existir absolu
tamente indifl'erentes, se não fossem as vantagens inheren
tes á uma, e aos inconvenientes que acompanham sempre
a outra.

As proporções de um bello edificio agradam-nos porque
exactamente preenchem o fim proposto, e concorrem para
a grandeza e solidez da obra, ainda mais que para a sua bel
leza : p uco admira-nos os mais bem acabados capitéis, co
rinthios, collocados sobre columnas, cujas dimensões não
promette sem bastante segurança ao peso daquellas grande
maças que tinha de sustentar; os ornatos só produzem bom
cffeito quando reunem as qualidades essenciaes : desde
nham-se os prazeres frivolos quando se não gozam. aquelles
que são indi pel1saveis : um tecto pintado por Miguel An
gelo não deleitaria um homem que receiasse vel-o de
S~bar sobre a sua cabeça : por semelliantes impressões,
aluda que menos manifestas, é que ordinariamente julgamos
os objectos, sem que o nosso e pirito Fareça adverti-lo. A
architectura gothica desagrada-nos porque os ornatos, de
que excessivamente se carrega e a falta sensivel da pro
porção em seus meios, ainda mais do que provam o máo
~osto do artista, annul1ciam a fragilidade do edificio; por
ISSO que, servindo-lhe de regra Q capricho, offerece muitos
objectos selll designio; e que as suas multiplicadas figuras,
cm vez de nos recordarem a atureza, nol-a fazem anto-,
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lhar desordenada, atormentando em consequencia a nossa
imag'inação. Dir-se-ha talvez, que se tudo consiste na gran
deza e na solidez, nada é mais faci! do que obter essas pre
rogativas; porém esta idéa é falsa: ellas dependem de uma
certa proporção nos meios empregados para as obter; pro
digados estes meios, prejudicam o objecto proposto, e e '
torvam o seu uso. E' pois a periLica correspondencia dos
meios, com um fim util e grande, que faz com que as cousas
sejam bellas; e é isto o que os nossos sentidos observam logo
que são feridos por algum objecto com que se depara esta
feliz correspondencia.

Nem tudo o que é bom é bello; vejamos agora como me
lhor se póde comprehender esta idéa : o bello é tudo o que
agrada a no so espirito, pelo conhecimento que temos do ente
em que o observamos; ou para fallarmos na linguagem dos
discipulos de Leibnitz, bello é ser perfeito, em quanto delle
observamos a perfeição. A Belleza é em si mesma a qualida
de que tanto gostamos de encontrar nos objectos. Enca
rada só por si e abstractamente, a Belleza não é mais que os
caracteres reaes e destinctos, e os signaes exteriores e co
nhecidos da perfeição de um ente; considerada nos objectos,
que por causa della chamamos bellos, dizemos que a Belleza
é o poder que tem um ente de agradar-nos, quer pelos ca
racteres reaes que nos apresenta de sua perfeição, quer pelos
signaes exteriores pelos quaes elle no-la annuncia. Final
mente (como quer um dos redactores do gTande codigo da
humanidade), se se toma a Belleza como um sentimento que
nos occupa, é ella 'O sentimento reflectido do prazer que e..\:
perimentamos pelo conhecimento que adquirimos da perfei
ção de um ente, quer por descobrir elle seus caracteres es
senciaes, quer por destinguir-lhe os signaes que della annuo
ciam a presença. Dizer Belleza é dizer uma qualidade, que
quando' a vemos impressiona-nos agradavelmente; o sen
timento de sua presença é essencialmente um sentimento
de prazer, um movimento de approvação e de preferencia.
Segue-se disto, que tudo o que não faz em nós alguma im
pressão, tudo que não destinguimos, tudo cuja presença phy
sica ou moral para nós não tem principio de prazer algum,
não tem para nós Belleza.

A ,erdadeira Belleza, é essencialmente destincta, e não é
outra cousa senão a perfeição percebida nos individuos per-
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feitos. O sentimento que a belIeza nos faz experimentar, não
é um sentimento cC?,o, não é uma sensação que só dá ao
nosso e pirito uma idéa simples e confusa, que é indepen
dente de nossas idéas, de nosso intendimento. E' um senti
mento reflectido do que somos aifectados só pelo conheci
mento, menos confu o que o que delIe temos a principio;
um sentimento cuja causa não é uma qualidade ph)'sica, uma
impressão material de um corpo sobre nossos sentidos; po~

rém um objecto puramente ideal e intelIectual que só é per
cebido pelo pensamento. ós o descobrimos mesmo mui dis~

Linctamente nos seres puramente intelIectuaes por meio do
e pirito, como n'um discurso, n'um poema, n'uma propo
sição composta n'um s)'stema scientifico. Se em muitos ca
sos devemos fazer uso de nossos entidos para distinguirmos
a Belleza, provém isso de a enconlrarmos nos corpo que
percebemos pelos sentidos : porém mesmo neste caso, os
sentidos servem-nos para descobrir a BelIeza, assim como a
vi ta nos serve para descobrir os pensamentos de um autor,
n'um escripto que temos, ou com o om-ido a apanhar as
idéas do orador que nos falIa: estamos certos que nino-uem
dirá que a vista e o ouvido é que servem as perfeições in
tellectuaes do escripto, ou do discurso. Dizer, como nós, que
o sentimento ela BelIeza, é um sentimento reflectido, não é
dizer, como alguns escriptores, que percebemos e sentimos
a BelIeza por um instincto tão pouco esclarecido e reflecti
do, como o que nos faz dislin o-uir quanto é bom ama-la,
distinguirmos o doce calor do corpo humano e o ardor abra
zador do fogo.

Com eifeito, se o systema desses escriptores tivesse fun
damento porque razão o menino não perceberia alguma Bel
leza no que por esta qualidade encanta ao homem feito?
Porque razão um ignorante, cujos elltidos são. tão perfeitos
como o do mais habil conbecedor, não encontraria alo-uma
Belleza no que encanta o homem instruido? ão é necessa
rio conhecimento algum preferivel, nenhuma meditação,
nenhuma indagação, nenbuma experiencia precedente para
que um rpenino, ou um ignorante, que nada tem visto, e
que pouco tem reflectido, ache agradavel o leite de sua ama,
o cheiro de uma rosa, o som de uma flauta, e o gosto ele
uma fructa bem madura. Dirão do mesmo modo que não é
necessario ter uma luz de experiencia e de reflexão para en~
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contrar e sentir a Belleza n'um pedaço de architectura,
:n?um quadro de Raphael, n um discurso, n'um poema, n'um
pedaço de musica, n'uma armada, n'um governo e n'uma:
acção moral: porque se o sentimento da Belleza fosse uma
sensação, se a mesma Belleza fosse uma qualidade, da qual
~e julga sem razão, o menino ou o ignorante, que nem a
gente e nem a vê de presente em um objecto realmente
Eello, ahi a descobrirá quando houver adquirido mais luzes,
€fUando pela exp.eriencia e observação diuturna do succedido
na natureza puzer-se em estado de julgar do que é perfeito.
Porque, diariamente, vimos, que quanto mais a expe.riencia
nos esclarece sobre o que constitue a perfeição dos entesJ
mais Belleza descobrimos no que é perfeito. Se nos objectá
rá aqui, sem dnvida, que vê-se os meninos preferirem ás
pessoas bellas, ás feias; um io-norante distinguir um belIo
homem e uma m1llher beUa, de uma p ssoa feia.

A Belleza não é mais que o's caracteres distinclos e bem rJi
siveis, e os signaes bem pronunciados e conhecidos da perfei·
ção dos entes.

Os dous membros desta defLnição necessitam ser distin4

guidos. Os caracteres da perfeiçlio el'um objecto são sua
mesma perfeição, o que constit:ue a essencia; ver esses ca
racteres, é vêr a mesma perfeição do ser, sua aptidão em
preencher seu destino. Para julgal-o, é preci o saber: 1,0

ao que o -ente é destinado; 2.° o que é exigido para que
elle possa corresponder á seu destino. Ora~ nem uma, nem
outra cousa está no poder dos sentidos; só se adquire dissO
o conhecimento pela reflexão e pela experiencia, qu fórma
as materias com que a reflexão se exerce. Vemos o homem
andar, c julgamos que essa é l!lIDa das cousas para que odes·
tino o chama: não o vejo andar de quatTo pés como os bru
tos, vejo-o andar direito: vemos conservar-se de pé, servir-se
dos braço para pegar nos corpos, e dos olhos para desc~

brir em tomo de si o ql1e eriste e o que o interessa. Eis
uma: parte de seu destino; á principio não advinharemos como
deve elle ser conilgurado para poder executar essas diversas
cousas com a maior facilidade; mas pela experiencia que
em nós mesmo fazemos, pela que vemos fazer nos outros, ins
trUJi-mo--nos bem depressa, e então julgamos que para cllc
C0nservar-se em pé, é necessarÍlo que as partes de sen corpO
estejam em exacto eql1ilibrio: sabemos (LUe si só um lado cS-
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tiver mais carregado decidirá logo sua quéda. A symetria das
partes que ompõem seu corpo parece-nos então uma con
dição essencial á sua perfeição e destincção bem pronun
ciada dessa partes, que são iguaes de ambos os lados, tor
nam-se á nossos olhos um traço notavel de belleza, porque a
symetria constitue a essencia da perfeição do homem, no
que se chama andar direito, e conservar-se em pé. Esses são
os caracteres que nós chamamos caracteres distinctos e bem
visíveis de perfeição. Dizemos caracteres distinctos e bem vi~

siveis, porque se esses caracteres fossem invisiveis, nós não
veriamos ahi belleza alguma; se apenaS fossem observaveis,
nós só teriamos uma ligeira idéa de sua perfeição e só á custo
perceberia sua belleza, nosso espirito avido de conhecer àS
causas do que vemos succeder, ficaria pouco satisfeito, pois
que não enchergaria as razões do que existe e os meios em
pregados para produzirem o etreito do qual sente a utili
dade. Póde-se fazer o mesmo raciocinio sobre todas as partes
do corpo humano.

A applicação destes principios é principalmente sensivel
na architectura. Um edificio póde ser essencialmente per
feito e não ter entretanto bell za; sua massa uniforme póde
firmar-se n'uma base assaz sólida para que não corrà risõo
de se abysmat; ser a saz elevada perpendicularmente pará
que se não tenha temor que se desenrole: os lugares pó!"
onde a luz deve entrar collotados de modó quI" possatl1
eSclarecer os repartimentos, as portas abertas e dispostàs
de urna maniera propria á facilitar a elltrada e as coI11n1U
nicações; os repartimentos providos de tudo que exigem
as necessidades, as commodidades e os prazeres dos haoÍ
tantes. EntreLanto tudo isso póde ser sem belleza; porque,
em parte, se haverá expremido os càTacteres de diversas
perfeições para que o espirito aS dístinga.

Porém, quaes são aqui esses ca.racteres? A experiencia
do que a physica e a natureza 110s ensina, noS dirá. A'
uma reunião de pedaços de certa elevação, da qual Se quer
prevenir o. desmoronamento, a quéda ou a destruição, ã
naLureza exige que o ouLro seja mais elevádo, que as pattes
laLeraes lhe sirvam de apoio e fil'mem-se bem 'umas o1)r~
as outras: que tudo que excede da base, óu da linha pat'al
leIa sirva de apoio para impedir que elle se derrubê j éf.f1~
se possa sustentar por escóras perpendiculareS os pesM
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maiores, sobre tudo quando pela natureza de suas feições
exigem que :3aiam do corpo principal; essas escóras devem
ter uma grossura proporcionada ao pe o que devem carre
gar: todas as peças devem ligar-se e apoiarem-se, e sus
Lentarem-se de modo proprio á prevenir a eparação, a de 
truição e a quéda: tal é a regra da solidez; a da estabili
dade, que consiste no que é destinado á sustentar-se em pé
e não poder ser derrubado nem de um, nem de outro lado,
não só exige uma exacta perpendicularidade observada na
accumulação das peças, porém apoios cuja base seja propor
cionada á altura do corpo principal; e alem disso uma des
tribuição bem igual do peso de cada lado, as massas mais
grossas no centro, ao menos no lados, com dimensões e ta
lhes iguaes. Muito peso d'um lado faria abater o todo;
apoios mais longos, mais fortes e mais altos que o corpo prin
cipal, não seriam apoios; tornar-se-hia o corpo princi
pal, e contra a natureza das cousas o apoio mais baixo e
mais paqueno ficaria no centro, onde perderia a força e
deixaria de ser apoio. E' esse o defeito de muitos edificios
cujas alas, que são julgadas ser os apoios do corpo princi
pal, são maiores e as vezes mais altos; é esse lambem o
grande meio dos edificios gothicos, cujas extremidades são
ordinariamente massas gigantescas, aq das quaes o corpo es
sencial do edificio só parece um lugar muito fraco para
contêr o ~que segundo o bom gosto, que não é mais que a
lei da natureza, deveria servir de simples apoios desti
nados á sustentar a estabilidade do outro, que sendo o
corpo principal deveria ser mais elevado' do que seus apoios.
Vamos procurar nos raciocinios vagos a essencia da belleza;
as proporções das quaes não sei dar a razão, o gosto do ins
tincto do qual não conheço as regras, e que fica arbitraria,
não poderia me instruir. Porém vemos a belleza, senLimol-a
com prazer, quando sabendo o que deve ser uma cousa para
ter todas as qualidades requeridas para sua perfeição, vemos
em caracteres distinctos a expressão dessa qualidade, a pro
va de sua existencia, e os traços essenciaes da perfeição do
objecto. E' facil agora fazer applícação destes principias a
todos os objectos imaginaveis que são susceptíveis de bel
leza, ás producções da natureza e ás obras d'arte. Em tudo
que existe perfeição, si o enle é de natureza a poder ou
pelos sentidos ou pela reflexão descobrir-se a perfeiçãO,
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os traços distinctos e percebíveis dessa perfeição serão sem
pre a belleza. Já dissemos que, além dos traços que ex
primem immectiatamente perfeição, e que são caracteres es
senciacs e con tituintes, havia uma Belleza que constituia
signaes percebiveis de uma perfeição, que sem elles não po
deriam percebeI-os, porém da qual elles são indicios por
instituição da natureza, de sorte que é preciso conhecer o
sentido dessa linguagem da natureza para descobrir-lhe a
Belleza. Explicar-nos-hemos por um exemplo. Admiramos
como uma Belleza no corpo da mulher, o arredondamento
dos membros e das juntas, a passao-em aOTadavel, correcta e
pouco notavel d'uma parte á outra, d'on Le provém a appa
rencia de custo nos movimentos, e por is o mesmo mais
gracioso. Vemo com io-ual sentimento de approvação e
encaramos como uma Belleza no corpo do homem, mus
culos bem pronunciados, expressados de um modo saliente,
passagens bem sensiveis e decididas d'uma parte do corpo
á outra, junta que se annunciam, e d onde nasçam appa
rencias de movimentos mais duros, mais bru co e mai de
cididos, menos arredondamento nos braço , barba bem for
nida, o que nas mulheres olhariamos como um traço de
fealdade.

Este não são caracteres constituintes porém im os sio-
naes annunciativo da perfeição. Si estes traços fossem a
mesma perfeição, a Belleza á esses diversos re peitos seria
a mesma, tanto no homem como na mulher. São estes os
signaes dos quaes muitas vezes não vemo a ligação com a
perfeição que annunciam. ias afóra o dUferente destino
~ais natural ao homem e á mulher, a experiencia nos en
sma que esses traços mais distinctivos no homem são i0'_

naes do vigor e da agilidade, que sua vocação natural tor
nam-lhe necessarios, que muitos annunciam a coraO'em e a
firmeza de que elle tem precisão por seu estado e destino
no entanto que os traços apagados, qualidade do sexo fe
menino, são indicias de menos força, de mais doçura e de
Sua aptidão em preencher o fim para que foi creado e para
representar o papel que a natureza lhe assi nalou. Esses
traços uma vez conhecidos, para erem siO'uaes das disposi
cões requeridas em cada um dos sexos, tornam-se á nosso
olhos bellezas reaes. Succede o mesmo a rc peito da viva
cidade e da cor dos olhos, de certas feições do semblante, da
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reurnao que caracterisa a physionomia, da têz, da brancura
oe do unido da pelle, etc; essas diversas apparencias são me·
nos Bellezas reaes que signaes reconhecidos como annuncio
ordinario das disposições do corpo ou do espirita, do ca
racter dominante, das paixões, das inclinações e dos cós
tumes, por consequencia, como signaes de perfeições ama
veis ou de deffeilos reprovaveis. O mesmo dá-se com a
fórma e a cÔr das fructas e de certos animaes. Julcro que
ninguem negará os diversos factos que acabamos de e:x."pÔr,
e nem desconvirá que nos differentes objectos de que vimos
de fanar, o effeito da BelIeza não seja, como temos observa
do a perfeição percebivel e distincta, quer por seus proprios
caracteres, quer pelos signaes com que a natureza a annun
cía. Porém onde irmos nós aprender a julO'ar dessas per
feições? Já insinuado tambem o temos, que não será pois,
como a maior parte dos autores, que tem escrlpto sobre ó
bello, na supposição de um gosto innato que não existe, ou
que não é mais que uma experlencia começada com a nossa
vida; nem será tambem nas idéas va"'as d'uma unidade ori
ginal e sobrenatural, n'uma combinação de verdade e unifor
midade, do que a razão composta fórma a Belleza; numa
variedade, n uma regularidade, n uma ordem, n'uma unifor
midade, n'uma proporção, d'onde nasce uma qualidade
que exerce o espirita sem mortifica-lo; na ob cura proprie
dade de despertar em nós idéas abstractas de relações: e nas
regras eternas e immutaveis da geometria.

Apezar de todas essas noções, nós ignoraríamos sempre
o que é a Belleza, e ficariamos sem regras fixas para julgar
de sua existencia. Porém tomamos á natureza observada
por mestre, o conhecimento do destino das cousa por guia,
e acharemos que tudo quanto faz distinctamente perceber
a perfeição d'uma cansa; tudo quanto sobre elIa traça ca
racteres claros e intelligíveis constitue a Belleza; que eJl1
quanto n um ente nada ha pintado em nosso espirita a
perfeição e não nos torna sensiveis, por mais perfeito, tá
davia, que realmente seja esse ente não é Belleza para nós;
que ao contrario, quando nosso espirita nelle distingue urtí
grande numero de gráos de perfeição e quanto mais dis
Linctamente os percebe separadamente, mais Belleza lhe en
contra.

Entretanto, ha dous objectos muito susceptíveis dé



Belleza, e nos quaes todavia não é muito facil em apparen
da descobrir o destino, e do mesmo modo a perfeição, á
vista do 'que parece que é por sorte de instincto que se o
julga; e não por um juizo esclarecido, como é certo, á res
peito de outro qualquer objecto: um é a côr, o outro os
sons.

As côres e os sons podem-se offerecer á nossos oliJos sob
dous pontos de vista, como empregados pela arte, para imitar
e retratar em nossos sentidos os objectos conhecidos ou ima
ginados; a pintura, representa á nossos olhos, pelo empreO'o
das cores, as apparencias exteriores e visiveis dos seres
corporaes; a musica, serve-se dos sons para representar, fe
rindo nossos ouvidos, os movimentos d'alma e os accentos
das paixões. Consideradas sob esse ponto de vista, as pro
ducções da pintura e da musica tiram sua Belleza da exa
ctidão com que ellas correspondem á. seu des~ino, isto é,
da perfeição da imitação; nesse caso ellas por si mesmas
entram na classe dos seres da Belleza, dos quaes temos fal~

lado.
Em segundo lu ar, as côres e os sons oIferecem-se como

susceptiveis de Belleza, ou como della dando.-no o seu ta
manho só pelo etTeito de sua combinação, sem que pos amo
indicar por destino preciso de sua xistencia senão sua me ma
e.x:istencia e sensação agradavel, que a impressão que ena
fazem sobre. nós nos faz experimentar.

As côres agradam á nossos olhos, tomada cada uma á parte,
e os sons agradam á nossos ouvidos, tomando cada um in
mividualmente, como os sabores á nosso paladar, e ()S per"'
fumes de nosso olphato; mas os outros só pro luzem sob esse
pOnto de vista simples sensações agradaveis ou desaO'Tadavei ,
o quaes se não podem attribuir Belleza sem appartar-se da
renTaS de lJIma exacta impressão.

Sob outro ponto de vista, as côres e os sons podem
ser dispostoS' e combinados de uma maneira propria á pro
duzir sobre as razões da vista e do ouvido, novas impr ssõe
PTevistas pelo pensamento e criadas pela arte de coufun ir1

Ou de as dispôr: aqui é propriamente que começa a difificul...
dade que nos consta, e que para ser inteiramente destruida,
exigiria discussões improprias de entrar nesta obra cujo
fim é a moral. Entretanto mostramos aqui; L0, em rela
Ção ás cÕres, que muitas vezes se chama bella. uma só cÕr,
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logo que agrada á vista da pessoa que a julga: nesse caso, se
deveria dizer, para fallar exactamente, que é aOTadavel
assim como se diz que o gosto de um fructo agrada ao pa
ladar: chama-se betla tambem quando é de perfeita uni
formidade, sem mistura alguma de tinta diversa; nesse caso,
olha-se como tendo um destino, que se não póde dizer que
essa côr preenche mais ou menos perfeitamente: se ella
preenche perfeitamente esse destino, tem algum direito de
atLribuir Belleza á essa côr, pois que ofIerece ao espirita um
caracter real de sua perfeição, ofl'erecendo-Ihe uma perfeita
igualdade de tintas em toda a extenção de sua superficie, e
portanto um destino exactamente preenchido. O mesmo
diremos dos sons, encarados sob um ponto de vista seme
lhante. Notaremos em 2.0 lugar que as côres e os sons po
dem tambem ser combinados uns com os outros, collocados
successivamente, reunidos e misturados de diversas manei
ras; porém aqui, onde as combinações não' têm regras, nem
desenho, e sem outro guia senão o capricho, de um tal ajun
tamento não poderia resultar Belleza, porém tão sómente
uma raridade de sensações, sem caracter decidido e sem
significação: e não se teria mais direito de chamar bello
uma tal reunião de sons e de côres, do que o cosinheiro faz
de difIerentes sabores em um guisado. Quando se reune
essas côres e esses sons, segundo as reOTas da harmonia, da
qual a observação produz sempre um efIeito agradavel para
os olhos ou para os ouvidos; e quando a harmonia das côres
é bem observada e bem distincta, della resulta uma verda
deira Belleza. A vista distingue a concordancia das côres
e o ouvido a dos sons. As gradações se sustentam umas nas
outras e fazem experimentar sensações, nas quaes o espirita
distingue as relações fixas e determinadas, com eUe os dis
tingue nas proporções das fórmas do corpo, percebe tanto no
todo como nas partes, e vê o fim de cada idéa parcial concor
rer para formar uma concordancia que elle procurava. Então
ha ahi um desenho, um destino, meios, concurso das partes,
e uma perfeição. Se os caracteres dessa perfeição são distin
ctos e o espirito as percebe, então eUe encherga ahi Belleza.

O' dos olhos enlevo, alma do peito,
Aos corações ó despota querido,

Dos bens da vida causa 1
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Acceita o votos meus, a sim tão puros,
Como os que dás prazeres inelIaveis,

O' divina Belleza !

Se por um favor teu dás mil disgostos,
Que importa? Um favor teu, não dá mais gosto,

Que pena teus tormentos?

Os desgostos que dás medir-se podem,
Mas o prazeres"não, sempre são novos

No favor concedido.

Na me ma tyrannia és deliciosa,
Se um instante a atormenta, é para dar-nos

Iais gostosos momentos.
O caprichos, desdens, ciume, enfados,
São incentivos, precursores tri tes,

De amorosa alegria.
Se as nuvens o.fl'uscar o sol parecem,
Quando as dissipa e surge, mais brilhante

A vista se afigma.
Vem no meu coração ver como imperas!
Vem só, ah vem qual és, vem como as ondas

De Gnido a Deosa virão?

Quanto mais nua, tanto mais agradas:
Se di farçar defeito pode o adorno,

Dá quebra á formosura.

Essa arte só que falta d'arte finge
Emprega, sejam postos teus enfeites

Pela mão do descuido.

Em roupas de manhã deixando o leito,
Antes que o toucador te insulte, encantas,

Qual Ieda madrugada.

'Quasi despida, destacada Venus,
Ante as rivaes no Ida se apresenta,

E Paris não balança.

Não empregues Belleza alheio adorno;
Da lua o brilho nota como é baço,

São emprestadas cores.

,~ teus pés vês curvado o mundo inteiro
,-<ontente de render-te vassallagem,

Tão grato é teu dominio !
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E se existe um mortal que te resista
';roma as fórmas de Lilia, e entôa affoita

O hymno da victoria.

o merecimento das mulheres.

POR G. LEGOUVÉ (TRAD. PELO Y. D.\. P • .BRà:'\C_\.)~

O mordaz Juvenal tomado d'ira,
Boileau menos raivoso, e tão severo (1),
Contra o mimoso, delicado sexo,
Da satyra o veneno despej aram.
Bem que entre elles, e eu muito medeie,
Vou deffender-vos sexo que respeito;
Opponho á seus ataques, vosso imperio,
Canto da humanidade a melhor parte (2).

Quando do cahos, em que os Mundos eram,
Deos os astros chamou, a terra, e os mares,
Os campos estendeo, alçou montanhas,
Os bosques sombreou com verde manto,
E espectador da nova scena, o homem,
Por milagre maior, mandou surgisse:
Foi a belleza sua obra extrema (3),
Foi o remate do poder divino;
E o supremo poder que mais podia?

(IJ Accrcscentemos mais Pape e Milton, ao numero dos injustos, 011'
contractictorios. Não se comprehende como o pintor delicada d'E"" 53

tyrisasse as mulheres, e nem como quem ustentou que tudo é bOOl,
acbasse má a mel bar obra do Cr adoro Se no reinad de Calígula 5e
pudesse encontrar a vil'tude em Roma, razão teria Juvenal : Boilcn~,

porém, que desculpa terá escrevendo no seeulo de Luiz X[V '1 EntilO
subia tanto de ponto a amal)ilidatle das mulheres quanto o talento dos
homens; é que para um poeta parece mais picante sustentar unl para
doxo do que dizer a verdade. Os que lerem es es autores, leam toll1
bem: Diderot, Thomas, Grétry, Bernardin éle Saint-Pierre, SégUl' te je~I1C~
Greg. Pareio, Crist, Bronzini, Lod. Dominiclli, Ortcnsio Landi, VtDCL

Maggi, Gil'. Ruscelli, C. Agripe.
(2) Vej. lIL M. Campnon, Aug'uste Greuzi, c du Saussoir.
(3) Vejo Paraíso percliclo de lIHlLon. - Creação d'Eva.
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Celeste aspecto que a innocencia exalça,
Bocca, olhos, que tudo despotisam,
Elia sorrindo, pranteando elles :
Esses cabellos, que em anneis ondeam,
eio, que a fórma attrahe, e o peito agita,

E a tez na transparcncia, um Yivo sangue,
Oalabastro d azul matiza, em fios,
Convida mais que á amor, á idolatria.
Vendo o emblema dos r umes na belleza,
Um povo já Ule deo por patria o impireo (1) :
Avontade dos céos dictava aos Celtas,

o som da sua voz branda ou terrivel;
Mais que humano poder lhe attribuiam ;
Tudo quanto tocava era sagrado.
De amavel fanatismo deslumbrados
Diziam: « ElIa é Deos, pois que a adoramos. »

Inda esse culto existe, ainda julg'am
Rir-se, enlutar-se o céo, quando os seus olhos.

Qual o vaso conter não póde o cheiro

(ti O povos m uas dif'f rentes religiõe têm conhecido a nece i
dnde da inLervenção da mulheres: ba ta que lancemos os olhos sobre
n MYlhologia do Gr go e do Romanos, para vermos a veneração em
que eram Lidas' lias pr diziam o fuLuro, e em que da lripode an-radn,
sahis cm os decreLo , nada de im! ort.ante c arriscava: aclJaremos as
fesLas de Vellus, os mysLçrios da Boa Deosa. Sempre os seus Deoses,
guindas ou eduziclos por uma muluer, - Jupiter por Leda' ApoJlo
por Daphné. - A virLudes da mullleres mereciam monumenLos publi
cas, como o ilencio de L ona, a eloquencin de ]\lirthe; e anLes delle ,
cnlro os Eg'ypeio , 1 is bemfeiLora, etc. E Sll me ma veneração fez com
que os talenLos II virtudes as qualidades moraes, as ciencia as ar
le, emam, tudo quanLo mai honra a humanidade fos e repre enLado
!IOr nome e traços femininos. Yenu é a belleza, ]\[jnerva a abedoria
Phcmis a jllsLiça, Palias o valor; a bondade, a temperanç.a, a "raça,
c~o', Taeito diz, que entre os Gallos, a mulher tinha alguma cousa de
dlvlno.

No l\[ahometanismo as hueris são a recompensa dlls eleita. (YcrseL 30
do Sura 33 do Alcorão,)

A cita dos TalmudisLas preLende que a mulher é a melade do 110
Iuem, que continuamente tende a unir-se: quando se enconLram ap
parece a venLura, e as duas almas c reunem depois da morLe em feliz
União, que Jaz a perp Lua felicidade; o que lembra o diLo de anta The
roza, que, perg'unLada sobro qual seria o tormento do condomnudo
~Cspondeo: « Não amarüo llUl1Ca. » Emfim os el1ri 1,;10s dão culto á mu-

l
her'admiravel, lue, uniea no seg'r'edo da Divindade, deo ao mundo o libol'
(\dor das nações.
TOdavia houve tambem quem dissesse que a alma ela mulher era



Do aroma fugaz, tal no serralho
Escrava soberana, o seu tyranno,
As cadêas d'amor offrer obriga.
Entre nós onde livres tudo estrellam,
No bosque, nos jardins, ou já nas salas,
Bastam mostrar-se, nem falIa'r precisam
Pois logo ao coração mandam os olhos,
Involuntaria commoção gostosa.
E agradam d'um só modo? Alma do mundo
A mudos, exteriores dotes, juntam,
Das prendas os encantos que não morrem.

Se d'harpa docU ao sonoro accento,
Casa Cloris a voz suave e clara,
Passeia a vista do instrumento á Cloris
Duplo deleite saborêa a mente:
Pára a harmonia, e o mestre o lugar toma,
Se mais sciencia tem, ha tantas graças?
Mais atrevidos sons tira, mas vê-se
Por amor torneado um braço airoso,

dilTerente da do homem: Mulieres homines non esse, é o titulo da Dis
sertação; c a lncrui iç<1o eondemnou um liVI'O he panhol no qual se
sustentava que as mui h re n<1o têm alma; ma' ú na llalia achou
sectarios, Vejo l'Obsef'valeur de la femme, que bem contra la com
Egeria dictando as lei a Numa, Aristocléa iniciando a Pytagoras na
sciencia dos costumes, A pazia a Pericles n politica, e a Socratc na
philosophia. Leoncia tJ'açando a Epicuro o Codigo do prazere; Debu
tade dando os primeil'oS rudimentos de pintura; apho ensinando a
cantm' 'UI UI' em versos in imitaveis; Aglltis inspirando a Cleomenc o
restabelecimento das leis de Lycurgo. Quanto com o respeito quc lhe
tinham o Romanos, que a vi ta de uma Vestal alvava ao criminoso
como para lhe pagar o have-Ias a lei privado de darem por outro roo
do aos homens. Com a allenç.lo que Lycurgo cm suas lei deo á in
fluencia que ellas têm sobre os homen, sendo até nos jogo publicas
ellas, que em seus cantos, reprehendessem o.' vicios, e louvas em as
virtudes; ao que allendi,m1 tanto, que era a idl1a com que na batalba
de Salesla o rei Cleomenes animava a ,eu il'mão. Emfill1, como com a
influencia que têm tido no mundo, O rOllbo da SabiDa, foi causa de
uma g'uerra. A morte de uma mulher, a InanclJa do triumplJo dos Ho
mcios. Uma mulher causou a morte do filho de Bruto. Lucrecia fez
ca11il' o tILrono dos Tarquinios, e motivou o triumpho da 1i1 erdade. SeJll
Isabel de Castella, Colombo não descobriria o Novo-Mundo. Scm Cu
thill'iDa, Pedro não teria o nome de O'rande. Que influencia não teve Catha
rina de Medicis? O que por uma mulher não viI'am os Portuguezes? LcJll
}Jrem-se de 19nez de Castro,

A aqueHes que as accusam de ambiciosas, apresentaria Clu'istina da
Suecia.
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Que em torno d harpa mollemente a abraça?
Vê-se o rubÔr, o amavel embaraço,
Que da Virginea face eleva as gTaças?
Qual o ouvido seduz, agrada aos olhos?
Segue a dansa ao concerto, novo encanto:
Lucinda, e Laura no verdor dos annos,
De lindas louçanias enfeitadas,
Na elegancia do corpo esbelto e leve,
Semelham lirios, que favonio agita
E sente o par nos passos cadenciados,
Que sem Cyprina não aa-rada Momus.

Sem Venus o theatro que valêra?
Certo dos verso a magia póde
Commover por Zatra, suspirando
Seu amor, seus combates, seus tormentos,
Mas na scena tomando um poder novo,
Gausin (I) dos olhos conquistou mais pranto.
'ó á mulher foi dado, ó be1las artes!

Empregar teu segredo, a arte escondendo.
e Valayer na têa espalha flores (2),

Colhê-las cuida a mão que a vista illude.
Cuida- e que respiram os retratos
De Lebrun immortal; a mão das Graças (3)
Em seus toques resumbra; inexprimivel,
Em tudo as Graças, novo g'osto imprimem.
Lê Tencin, Lafayette, Ricoboni (4),
Amor o esboço fez das obras suas,
Em Cecilia, Senange, e Theodoro (5),

(I) Tal realce deo e ta in io-ne actriz no papel de Za:ira, que M. de Vai'
lairc cscI'evendo-lh , cLiz : c( Zalra é obra tua. »

(21 fadame Valluyer Costcr roi ua idade 1 19 anuo, recebida
membro d,l Academia R al de Piutura, pelo taleuto de pintar flore e
a natureza morta. Dous dos eu crundro se vão admiraI' no museo de
Versaille..
. \31 Mad. Le Brun não é ómen tc celebre nos retratos, no que rivn

Iisou com Vandik, mas ainda por bem acabado, quaes os da paz t.rll
.lendo a abundaucia, Vellus aLando as azas a Amor, e a ternura materna,
em que se repre entou com ua filha no braços. Foi e tudar á HnHa como
pensionaria.
t 141,Estas tres senhoras ão autoras; a primeira das JlIemoria de
~ ~mlnge' a segunda de Za'ide, e da Prínceza de Cleves ; a terceira do
larquez de Cre sy, Ernestioe, e outro contos agrndaveis.

(51 CeCilia é obra de lIfiss Burney: foi tão bero recebida em Lon
~I'es, como ero Pm'iz. TI'es obras de !\Iad. de Flah1lut, depois lIfad. de
. ousa, autora de varias outros escriptos. Adele e Theodoro é de Mad.

i3
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Retratado tão bem amor se encontra
A's mulheres prohibir quiz um poeta (I)
Extravios temendo, a arte d'ApolIo :
Convenho que em viril feroz delirio,

ão façam resoar l\lavorcia tuba,
Mas por mimosos dedos dirigida (2)
A avena pastoril, melhor suspira.
Priva-las da poesia!. .. Quem d'amores
FalIa melhor, talvez que melhor ame:
Exerce-las deixemos sem receio,
Arte que a bem d'amor tornar-se póde.
Censor do sexo, á tua austeridade
São futeis esses don ah! se mover-te
Suas prendas não podem, seus serviços
Saberão desamar-te: quem os neO'a?
Por nós com a existencia principiam
Da mulher os extremos, sim é ella
Que no seu seio nove mezes guarda
O fructo de hymeneo, tão triste ás vezes;
E no leito da dôr, da sua á custo,
Vida lhe dá; é elIa que votada
Ao novo ente, lhe consagra attentos
Cuidados, que no berço exige a infancia.
Oh! que ternos desvelos! Se adormece
Affasta o insecto, que voando o inquieta:
Vedar parece ao despertar que chegue;
Nem do filho arreda-la póde a noile :
Das sombras ao ilencio applica o ouvido,
E se Morfeo lhe illude a vigilancia.

de Genlis, obra, como quantas escreveo, guiada pcla habilidade e gosto, e
cheia de attracLivos.

(I) O poeta Le Brun. .
(2) Os lindos versos de l\!ad. Beaufort, Bourdic, Viot, Verdier, PI'

pelet de Salmo Beauharnay, Dufrenoy, Babois, Guichelin, Du Chàtelet.
E hoje mesmo muitas podemos nomear, como sejam a condes a d'Oe)'
nhausen, Francilia, Maldonado, D. Barbora, viuva do poeta Alvarengn, da
provincia de Minas.

D. Beatriz Ferrão, compositora de musica, c de quem se conheccn1

versos em portuguez, latim e italiano, filha da mesma provincia; D,
Marianna (das contendas), tambem de Minas. .

E em tempos mais retirados mui eruditas foram: a infanta D. MarIa,
filha d'el-rei D. l\!anoel; Luiza Segea, filLJa dc seu mestre; a condessa da
Ericeira, D. Joanna; Paula Vicente, filha de Gil Vicente, etc. .

D. Isabel de Castro, 2.' condessa d'Assumar, que não só se distíogulO
em poesia como em pintura; e como ella, em ambos os ramos, a duqueza
d'Abrantes, D. Anna de Lorena.
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Abrindo os olhos ao menor susurro,
Ao berço do filhinho inquieta corre.
Se dorme, attenta se recréa em vê-lo,
Tranquilla apenas a seu leito volta.
Se acorda, logo os peitos lhe otIerece,
E saude lhe dá no leite puro.
Para o materno amor não ha fadiga,
Vive mais do que em si no filho caro (1).
E se aos olhos do e po o e apresenta,
Mais bella é quando o filho ao collo pende.
Conjugal fructo, maternal thesouro,
Perfeição sem pár na estima sua.

Vêde a joven Izaura tão festiva,
Como quando do mal que ultraja o rosto,
Tocado sente o filho, seu retrato
Do contagio at.errados fogem todo
Elia sem medo aspira o ar infecto'
Não se afa ta do filho moribundo.
Espalha-se a peçonha, ataca os olhos,
Omal cumpre arredar, cumpre que hajam
Labias fieis que sorvam o veneno
Atudo a mãi se atreve, não balança,
Esquecendo a belleJ;a, a vida, o esposo,
Com destemida boca os olhos preme (2),
Que nevoa impura a claridade véda :
E pouco a pouco as palpebras soltando,
Pela segunda vez dá luz ao filho.
Que pai excessos faz tão generosos?
Tem outras precisões, outras bondades.
Cresce em idade o filho, e qual os d'Aguia,
Que de medir o céo cedendo ao impulso,
As debeis azas junto ao ninho exercem,
Das forças infantis o ensaio inceta.
Docemente o sustem co'a mão tremendo,
Mede os terinhos passos mal seg'uros,
Segue o vagar do tímido passeio,

(I) Diz Gretry no seu ensaio sobre a musica, que o coração de uma mãi
é a obra prima da naluréza; e em seu abono memoro a resposta daquella,
a quem Da perda do filho um padre procurava consolar, lembrando-lhe o
sa~riflcio de Abraham. cc 'Meu padre, exclamou ella, por certo Deos não o
eXigiria de uma mãi. »

(2) Esta acção é verdadeira' e Mad. de Genlins refere outra muito seme-
lhante. '



- r96-

Sua ama foi outr'ora, hoje é seu <Tuia.
Entra a balbuciar, ella é seu mestre l
E o nome que mil vezes lhe repete
« Mãi » o nome é primeiro que articula.
Seu mestre é inda quando a ler começa,
Com elle a soletrar finge que aprende,
Para ensinar meUlOr lhe finge a idade.
Vem-lhe os mestres moldar a tenra mente,
E os descuidos da in fancia austeros punem;
A quem as magoas vão contar queixosos,
E atfavel os castigos lhe apadrinha?
Sua mãi, ella é sempre que o defende,
Pequenas dores, grande mal da infancia
Affaga, e em seu pezar tomando parte,
Com mei<Tuices, c'um brinco, a dóI' disfarça.
Anda na infancia o riso junto ao pranto.

Foges quadra innocenl , idade amena,
Vem o tempo, em que o somno dos s ntidos
Passando, o homem para amar d sperta.
Já timido rubor lhe tinge as faces,
Já viva chamma nos seus olhos briUla,
Já bate o coração, geme, e os suspiros
Lutam no peito, que ancioso arqueja;
Precipitado sangue arde nas veias,
Agitado desperta, inquieto dorme,
Avido, afanoso entra no mundo,
Leva ao acaso tumultuosos votos,
Segue um prazer que sente, e não conhece,
E em ti mulher, é só onde elle o encontra.
Tu pa<Tas em segredo seus suspiros,
E a seus vag'os desejos te abandonas.
Favor primeiro, da primeira amada L..
Quando nos labio de engraçada bocca,
Bebe dos beijos o i<Tllorado nectar,
De favor em favor quando subindo,
Toca da amada em extasis nos braços,
Da voluptuosidade pura o auge,
N'outro universo julcra-se elevado,
Onde a terra se eclipsa, e o céos se abrem.
Não se conhece mais, suspira, anhela;
Absorto na magia que o circunda,
Da mente ao coração o enleio passa;
Nada n'um ar que todo é delicioso.
Sua amada I... Ah I seus olhos a devoram!



Ella é seu Numen a quem rende culto.
Hontem ardia o peito, hoje arde o peito;
Sente que exi te, e não se nelle, ou nella.
Se a uma festa vão, não perde a vista
Um movimento só do bem que o enleva.
Na solidão do campo a am@r propicia,
Se o nascer vai saudar de um claro dia,
Em cada objecto a vê; de Flora o esmalte,
Lembra-lhe as faces, que o pudor colora:
Do firmamento o azul que o dia acclara,
D'uns olhos celestiaes o azul semelham.
A luz macia que a manhã derrama,
Dá do seu terno olhar vivas lembranças (1).
« O murmurio do preguiçoso arroio,
« O susurro do bosque suspiroso,
« De Zephiro sereno o subtil sopro,
« Philomella audosa goro-eando, »
Osom da sua voz despertam n'alma.
Tudo lhe falla da paixão que sente.
Não mais langores já, não mais tristezas,
De mimos {loura Amor a noite e dia,
E enlevado no objecto que o enfeitiça,
Em continuo prazer a vida espraia.
'fae melindres só sente o namorado,
Ias nem empre o que val conhece o homem.

Cede á incon tancia, e qual a abelha busca,
Dos jardins nos cheirosos ramalhetes,
Veloz voando, ás mais viçosas flores:
Sorve ligeiramente a cÔr e os suecos,
Corre de bella em bella, c errantes fogos
Aqui, e ali lhe dão graças diversas.
Mas esse moveI bem, ventura incerta,
Move o sentido só, toca a vaidade,
Cansa alfim, e o vasio reconhec .
Pede então a Hymeueo bem, que mais dure,
E consorte escolhendo acha a ventura.
Vê de flores o templo engrinaldado,
O dia, que do amigo faz nas faces
Borbulhar a alegria, e essa donzella
Que ante os altares vem docil, submissa,
A elIe unir-se cm laço indissoluvel :
BelIa em candura, em graça, em juventude,
Dar-lhe d'amor a publica promessa;

(I) Estes verso são de mais e do traduclor.
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E a Religião que nos céos grava,
Com poder santo, o grato juramento,
E a veneranda mão d'um pai amante,
Que entrega a filha com seu nome ornada.
E essa noite feliz, quando ardor ca to
Assaltando o pudor da ingenua esposa,
No modesto silencio, ouve o primeiro
Grito d'amor, sorpreza a innocencia.
Tudo a mente, e os sentidos reanima,
De dia em dia entregue á chamma nova.
Se os foCTos, que o verdor da idade atêa,
EUa sentir não faz, no peito infunde
Duradoura affeição, dita perfeita.
A tida confiança, paz, ternura,
Bens verdadeiros da innocencia, firma.
Os prazeres augmenta, a dóI' tempera,.
O trabalho minora, enche o descanso,
E o mais pesfldo emprego lhe suavisa.
Repousa o artista ao lado da consorte.
Nos braços da consorte a si fugindo,
Busca o ministro do commando allivio,
Esquecer vai do tedio, da suspeita,
O fastio que róe a alma dos ,CTrandes;
O orCT u1ho amor distrahe, da espo a ao lado
Do peso d'honras livre, em paz descansa,
Vivendo só com quem se consolara?
E quando pai se vê 1. .. Feliz esposo!
Que joia sem iCTual! com que transporte,
Sente-se acarinhar d'outro si mesmo!
O penhor precioso ao peito e treiLa,

as infantis feições as suas busca,
O filho á mãi compara, e mais lhe agrada
Se o retrato da mãi divisa neUe.
Dos braços quando o 1arooa, allento estuda
Dos modos seus o moveI embaraço,
E transportado vê na inquieta casa,
Brincar, correr, crescer a imagem sua.
Como na inclinação, que mostra lhano,
Divisa o que será! ... E se persuade,
Da fraqueza da idade distrahido,
Ver neUe a honra dos seus velhos dias?
E se Hymeneo irmã deo a teu filho,
Dobra n'alma paterna o jus querido.
A filha junto á mãi vê satisfeito
Buscar do irmão diversos passa-tempos:
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Crescer, por seus cuidados, cada dia,
o e pirito, co tumes, nos talentos;

E no ar pudico de virtuoso sexo,
Prometter graças, feminil modestia.
Tão dourado destino á esposa deves.

Qual o de amor existe um terno laço
Pura amizade és tu, que sem ciumes,
Quanto mais prendes, tanto mais deleitas;
Se vens d'uma mulher inda és mais doce,
Então é que és d amor a irmã querida:
Tens então esses mimos, ar fagueiro,
Delicada attenção, finos cuidados
Que os homens entre si não sabem dar-se.
Tem-se menos que amante, e mais que amigo.
Gostamos nos projectos que formamos,
Que a mulher sej a o nosso confidente;
Em pratica feliz, comnosco pesa
Oque ha de certo, e de precario nelles.
Se nos punge o pezar, o mal deseja
Da mulher o intere se; ella é que sabe
O tom que as dores calma, e os seus olhos
Sabem chorando serenar o pranto;
E o puro coração lhe dieta os termos
Que n'alma do infeliz o allivio espargem.
D'amizade cantor, bom Lafontaine I
De Sabliere ao lado, assim viveste (I);
Sem praticar de amor, ella te ouvia
O coração, as fabulas, as macroas;
Buscava o teu pensar no fundo d'alma,
Sabia de teus crostos perguiçosos,
Desviar os cuidados: e te dava
Sorte tão simples, quaes as tuas obras.
Taes beneficios faz o sexo amavel.

Qual nos guia ao prazer, convida á gloria;
Agloria é obra d'um sorri o ás vezes.
Quem ha que d'uma bella enamorado,

(II Mad. de la Sablicre teve Lafontnine em sua companhia por e paço
de 20 annos; todos sabem o humor desleixado do Phedro francez, e por
ta~to o trabalho, que sem querer, daria. lIIorta sua amiga, lIIad. d'Hervart
fOI buscar Lafontaine para sua companhia, e vendo-o lhe disse: « Venho
convida-lo para morar em minba casa »; c cllc respondeo : « Para lá ia
eu. » Este dito faz o elogio de ambos. .
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Se pago fôr d'um ar que os olhos sabem,
Louros não busque se um talento goza?
Apenas falia amor, disperta o genio.
Lê noite e dia os mestres em poesia,
Sem hombrear com elles não respira;
E das Musas no grave estadio, offerece
Seu trabalho aos juizes, todo é fogo I
De sentimento, que diverso embate!..
A côr da phantasia aos versos pas a.
E mórmente na scena onde a acção pinta
Os ardores do amante, a dóI', d'amada,
Do estI'O em cada verso imprime o cunho,
Que dar não póde quem amor não sente:
Da doce inquietação sujeita o encanto,
O coração applaude, a voz, as lagrimas :
Goza, triumpha, e arrebatado exclama:
O' mulheres, a vós devo os meus louros I..
Em um ocio vulgar este mancebo
Jazia, e agora quem á guerra o chama?
E' que aos olhos do objecto que o enobrece,
Por Marte honrado, subirá de preço:
A' mulher o valor agradou sempre.
Vós o provais ó tempos de heroismo (r).
Quando, na quadra reino de Belleza,
D'um cavalleiro a amada o signal dava
Para os combates excitando o brio,
Altiva lhe ofIerecia o arnez, a espada,
E os a'9dornos marciaes em que arte dextra
Tinha enlaçado cifras amorosas;
Ora d'amante intrepida acceitava
Por banda um véo, por egide um retrato;
Vaidoso pela mão que assim o armava,
Corria aos p'rigos, anhelando a gloria:
Qual se armas encantadas revestisse,
Estandartes tomava, hostes vencia.
Voltando ovante, qual o premio era?
D'accordo com a honra, a dama em pompa,
Seu amante o acclamava, e a frente sua,

(I) Nada mais nobre do que proteger a fraqueza opprimida, guardai'
a tranquillidade publica, defender o sexo fraco; e taes eram os objecl.oS

a que se dedicavam os cavalleiros : jurando ó por Deos e pela sua
dama, mostravam a que ponto a religião e as mulheres podem elevar o
homem: assim, as medalbas e as fitas, que subsLituiram as cifras c aS
divisas, fossem tão bem dirigidas, que aos cavalleiros se não seguiriam os
Quixotes.
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Dado lhe era então cinO'ir a corôa.
Acoragem e o amor assim brindados,

o terno e altivo peito sub-limavam
Porque hoje uso tão nobre que intlammara
De nossos pais o animo, não vemos

osso vôo impellindo, ornar o berço
Da nascente republica? invenciveis
Sem tal magico estimulo já fomos,
E menos hemos ser se amaveis formos?
Dignos do nome nosso ver quizera,

ossos guerreiros, da victoria em OTaça.
De gentis damas por vir?,ineas dextras
As palmas receber; assim os Gre?'os
Tão grandes em destinos, coroavam
Pelas mais lindas mãos, de Marte os filhos
E os favores da gloria assim brincados,
De mais renome os fastos lhe adornavam.
Esse briosos tempo imitemos,
Seja sempre de Marte, a amante Venus;
E em concordia a belleza e a valentia,
De força e graça a mistura off'reçam.
Quem melhor que a belleza o brio eleva?
De Mavorte tambem sente o ardimento.
üutr'ora, qual heroe vío- e uma dama
Em Palmira, afrontar de Roma o ímpeto (I)

(I) ZCuobia subia ao throno dc Palmira cm 267, c bateo os Rom'ânos no
Egypto e ua Pcr ia,

Semil'ami', rainha de Babylouia nos anoos de 1229 antes de J. C.,.
foi arbitra dos mouat'cl1as d'A ia, I.il'ou c dco sccptros amai dc um
rei.

Tomyris, rainha dos Sc)'thas, vcn co a Cyro.
Bnodicéa, rainha elos Brctõcs combatco os Romanos.
lIIargal'ida dc \\'aldcmal' rainha de Dinamarca, conquistou dous

reino,
~!argal'ida d'Anjou raiuha dc 1I]1\'latcrra dco 12 batalhas para pôr no

tlu'ouo a Hcnriquc IV, seu csposo. 19'ualrncutc ,loauna dc l\fontfort, duqucza
de Brctanha para por a coroa na cabcça dc cu filho.
I~curiqucta d'lnglaterrn pa ou 9 vczcs o Occano para combater Crommwcl.

MUitas mulhcrcs sc distinguiram p las armas no tcmpo das cruzadas;
muitas na iuva ão dos Turco nas ilha do ArchipclaO'o, c IIIcditel'1'aueo:
muitas nas g'uerras d'Aix, lIIar cillc Pcronc, etc. Na antiga Lusitania foi
cclebrc a batallla cllRmada das mulllcl'es, Com Isabcl FCl'Dandc , c I abcl
M~dcirn no ccrco dc Dio muita outras mulhercs, cujos nomes os homens
Dao mcmoram, :'C distinguiram.

A iul'anta D. Bcrcug'uclla, filha d cl-rci D, ancho morrco yalorosamente
-'la guerra, acompanhando seu marido o rei de Diuamarca,
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E outra ás suas leis domando o Eufrates,
Conquistar, imperar: que digo? As palmas
São privativas ás rainhas? Outras
Não soberanas, já nO,campo ousaram.
Generaes, ou soldados d'aço e ferro,
Opprimirem os membro delicados,
D'Elmo rude insultar o rosto angelica,
A lança subpesar com as mãos mimosas,
E os perigos buscando oppor aos golpe ,
Mimos, devidos a mais brandas lutas:
Ganhando o nobre esforço gloria dupla,
O braço, e os olhos davam-lhe a victoria.
Tuas façanhas, Telesía aLlesto (I),
Attesto o teu valor, da França arbítrio.
O' Joanna d'Arco! d Orléans os muros (2),

Maria Fernandes, ou segundo outros, d'Almeida (padeira de Aljubarrota),
é bem conhecida pelo seu dcnodo. Conserva com razão a memoria os
nomes de D. Filippa de Vilhena e D. Iarianna de Lancaslre, que armaram
seus filhos na acclamação dei-rei D. João IV.

D. Isabel, mulher de JorO'e Cabral vice-rei da India.
A condessa da Ericeira, já citada, é tambem celebre pelo valor com que

expoz a vida por seu marido.
Em a colonia do Sacramento, a mulber de Manoel GaIvão, morreo defen

dendo o paiz.
Em Hespanha, D. Maria Pacheco, mulher de João de Paclilha, depois da

morte do marido, vencendo a D. Pedro de Gusmão, teve com eIJe tanta
generosidade, quanto valor havia mostrado.

Maria Pita, defensora da Corunha.
D. Mencia de Nidos, celebro na batalha de Arauco. Em Pernambuco,

D. Maria de Sou a, tcndo morrido seus tres filhos mais velhos batendo-se
contra os HoLlandeze , mandou aos dous que lhe restavam occupar o lugar
daquelles, uníndo-se a Ma111ias de Albuquerque.

Uma senhora Paulistana escreveo aos depulados de sua província li
Côrtes de Lisboa (1882) : « Deixem-se de iuuteis debates, venham tomar
{( lugar entre os uo os O'uel'l'eiros. E' no campo da honra que se hH
{( de sellar a independencia do Brasil: lá me encontrareis com o arcO C
« seta. »

Na expulsão dos Lusitanos, da Bahia, no batalhão n. 3, uma mulhe:,
d'aquclla provincia, servia como soldado, e com tal distíncção, que sublo
a alferes, e obteve a ordem do Cruzeiro.

(1) Telesilla, filha d'ArO'os, poeta e guerreira, salvou sua patria, sitiada
por Cleomene, rei de Sparta, no anno de 557, antes de J. C. Erigiram-lhe,
com razão, uma estatua.

(2) Joanna d'Arco, campoueza de Domremi, em 1429, obrigou aos InglezeS
levantar o assedio d'Orléaos, e conduzio Carlos VII a Reims para ser
sagrado. Os InO'lezes a queimaram; c os Franceze lhe levantaram uma
estatua em Roueu. Em 11f72, Hachette salvou Beauvais, sitiacla pelo duque
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Tremiam; vôas da choupana ás atmas ;
Torna o brio ao soldado, e crê do empyreo
Vir ás suas fileiras o anjo amigo,
Pelejas, e do InlTlez o orgulho abates,
alvas a França de e trangeiro jugo,

E liberta Orléan , a Reims absorta,
Dás o rei, que sem throno já fugia.
Sexo feliz, é teu sempre o triumpho,
Mas não te quadra o ferro, tens nas laarimas
Mai certas armas, e poder mais digno.
E p'rança dos Judeus que Aman bania,
D'Assueros aos pés de pranto ornada,
Esther a graça pede, e a graça alcança.
Oaltivo Coriolano unido aos Volscos,
Roma, que o dearadou, vem pôr em cinzas;
Pontifices vestaes, tribunos, velhos,
Tudo a seus pés e prostra; os Deoses mesmos
Parecem upplicar, ante ella curvos,
Porém nadando em raiva, a nada attende,
Ia ferir ... a mãi se lhe apresenta (I) !
Roma em vão de seu filho a separava,
Sacrificando a injuria ao bem da patria
Implora ao vencedor, que cede á prece'
Roma salvaram de etruria as lao-rimas.
Quantos heroes a lagrimas cederam!
Ed,uar,do em Calais, tenta debalde,
SeIs vlctimas expôr do alaoz ao alfange;
Defende as nobres victimas a esposa (2)
Do principe terrivel quebra a furia,
Dá gloria ao vencedor, vida aos vencidos.
E' para o rei fortuna, e é para o povo,
Que sensivel mulher o throno occupe.
E' refugio do oppresso, generosa
Foge ao fausto da côrt , e da choupana,

d~ BorO'onha: apresentou-se na brecha á frente da mulheres daqueUa
cidade, anancou a bandeira, e lançou da muralha abaixo o soldado que a
arvorava.

(I) Bem conhccido é c te facto na hi toria. A mãi de Cleomenes antes
quiz ficar e crava do que consentir que para liberta-la seu nUlO fizesse
alliança com os Acheos.

(2),Na guerra de .Filippe de Valois e Eduardo III pelo throno da França,
CalaIS sustentou II mezes de a sedio' e t.a con tancia irritou ao vencedor,
que qUerendo passar o habitantes ~ fio d'espada, convieram que seis lhe
rossem levados deseal!{o , e com cordas ao pescoço. Eduardo os mandou
matar, mas a raiuha obteve livra-los.
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Das prisões na importuna ombra, o grito
Recolhe do infortunio, e ao throno leva.
Dos tri tes sons o coração doído
Alcançam do poder que torne affavel,
Perdão o criminoso, abriero o pobre,
E o beneficio ao rei, amor gran ea:
E' grande o rei se o povo é venturo o.
Então quando a virtude resplandece!
E é só quando rainha? não, sua alma,
Seja qual for o estado, é sempre boa.
Abri-vos, eia, estancias da miseria,
MesquinllO asylo do doente pobre,
Mutilado "'uerreiro ! A mulher vejam
Tomando ali de irmã o nome caro (1),

(I) SCEllI'S de la ChariliJ (Irmãs da Caridade), nome de uma ordem de
mulheres que c votam pOI' certo tempo, ou por toda a vida, ao celibato, e
se dedicam ao serviço dos ho pitaes. Não 11a voto mais digno e nem
elogio que iguale :í constancia com que preenchem tão penivel e virtuosa
ministerio. Onde não ha mulher o doente geme, e languece, diz SalO
mão ('l.

n Por nossa assidua diligencia, e pela summa bondade de S. Exa. o Sal'.
arcebispo da Bahia, podemos fundar naquella cidade, como já. dissemos, uma
confraria, afim de manter a pia iustitui~ão de S. Vicente de Paulo, como se
verá. do seguinte auto de sua installarão.
Auto de iustallacão solemne da pia confraria de . Vicente de Paulo, instituida nesta

cidade de S. Salvador, e Bahia de Todos os antos, pelo venerando e doulD
arcebispo, o Exm. e Rvm. Sr. O. Homualdo Antonio de Seixas, do conselho de
S. AL 1., grande do imperio, e primaz do Brasil, etc.
Aos l.9 dias do mez de julho do anno de nascimento de '. S. Je:;us-Ch~is~o,

nesta cidade de S. Salvador. e Bama de Todos os Sa.n tos, no palacio arclllCPIS'
copal, achando·se presentes na sala do docel de S. Ex. Rvma., os ExJU5. S~,
barão dos Fiaes, conselheiro Joaquim Marcellino de Brito, desembargador Jono
José de Oliveira Junqueira, chefe de divisão José Joaquim Raposo, e os rl·
Dr. Alexandre José de Mello Moraes, vigario LourenÇO da ilva Magalhães Cal"
doso, conego-vigario José Joaquim da Fonseca Lima, vigario O'. Joaquim ~e
Almeida, conego cura Vicente Maria da Silva, chronista do imperio IgaaclO
Aceioli de Cerqueira e Uva Custodio Joaquim da Costa, Alexandre Rouca,
Dr. José Antunes da Luz, Wencesláo Miguel de Almeida, Manoel Antunes de
Abreo, Manoel dos Santos Corrêa, Dr. José \mcs Barbosa de Madureira, ca·
millo José da Rocha Bittencourt, juiz de direito Dr. Francisco Marques de
Araujo Góes, José Manoel de Amorim, Manoel Joaquim de Azevedo Costa,. Dr.
Francisco l\Iuniz Barreto de Aragão, padre JIIarianno de Santa Bosa de Lima,
capitão Alexandre Balbino de Proença, Antonio Peixoto de Miranda Veras, Pe
dro SeaupiQuet, padre Miguel Antonio Luiz Ferreira., Joã.o Baptista DarbOia,
padre Antonio de Cerqueira Daltro Pinto, vigar.io Licinio Francisco dos Sao~s
Andrade, A. de Oliveira e Sousa, e Manoel Pinto Leite; appareceo o ve~e.r~/
prelado diocesano, que foi recebido com profundo acatamento, e se dlr\gJ~ o
aos circnmstantes disse, que antes de tudo os convida"a a assistirem tL lD1SS~
do Espirito -Santo, que se ia celebrar em honra do dia na capella do seu pala
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Do zelo affectuoso, da piedade
Obalsamo entornar: outras no claustro,
A bem da terra em prece, o céo fatio-am,
E dos altares o infeliz buscando,
Para bem dos mortaes, á Deos se immolam.
Coragem terna 1As meigas bemfeitoras,
Vencem o tedio do lugar infecto
Para as dores o allivio adivinhando.
Nada lhes pe a se o infeliz consolam.
De salutario linho as chao-as cobrem,
Compoem d'angustia o leito companheiro,
Uisero leito, que piedade escassa,
A' dor apenas dá meio a,gazalho
Da humanidade imagem, e ses tristes

tio; ao que todos reverentemente obedeceram, principiando o acto ás ouze ho
ras e nove minutos da manhã. Finda a missa, '. Ex. Rrma, acompanbado
~r todos os irmãos. dirige·se para a sala do docel, e ás onze horas e trinta e
tIDCO. minutos deo principio á instaUarão, por um eloquente discurso analogo
ao dia e á institukão, o qual foi ouvido com profundo respeito. Findo o dis
curso, o venerando prelado dirif{e a palavra a todos os irmãos, afim de se pro
cedcr li organisacilo da mesa, e de accordo com os demais encarregou ao irmão
Dr. Mello Moraes, 'omo um dos mais interessados na instituie<lo, de orgaui
sa:la, ao que submissamente obedeceo, e pondo-se em pé, um pouco por de
lras da cadeira do venerando prelado, nomeou para provedor nato da irmanda
de de S. Vicente de Paulo, o ExlU. e Rvm. 1'. arcebispo; vice·provedor,
E~m, r. barilo dos Fiaes; escrivão, o ne~ociante MauoeI Pinto Leite; tbesou·
relro,. o proprietario Custodio Joaquim da. Costa; irmãos mesarios o Exm con
sell1elro Dez, Joaquim Marcellino de Brito, o Dez, João José de Oliveira. Jun
q~e1r~, couego cura Vicente jlaria. da ilva, Manoel dos antos Corrêa, conego
Vlg~rlo do Pilar José Joaquim da I'onseca Lima.

FlDda esta eleicilo, e approvada por unanime vontade e geral contentamento,
~ vencrando prelado propoz de novo aos irmilos instituidores, que a i.J:mandade
e . Yicente de Paulo tomasse por seu protector nato a S. M. o Imperador, o

d~e fOi muito approvado e geralmeute applaudido' e por todos os irmãos foi pe
E1do ao douto prelado' provedor para que se incumbissc de fazer sciente ao

l:U1•. r. ministro da justilia, para que leve á augusta presença de S. i\1. 1. este
voto SlDcero da irmandade. Outl·Osi.Jn propoz mais o Exm. e Rvm. irmilo prove
~or, pa~·a. que o Exm. presidente da provincia fosse considerado sempre provedor
1000ra1'l0 da irmandade de S. Vicente de Paulo, o que foi tambem geralmente
aProvado. O irmão. Dr. MeJlo Moraes, propondo os relevantes serviços prestados
pc o Exm. r. visconde da Pedra Branca, em favor das Irmãs da Caridade, a
Irmandade lhe conferio o lugar de provedor nato e honorario, Feita esta elei!;ào,
d' Ex.. I\vma, determinou que o irmão Dr. Mello !foraes lIzesse sem,pre parte
Sa ~esa, e estivesse presente á todos os actos e deliberacões da irmandade de
i 1Cente de Paulo, A irmandade confiada na alta bondade e patrocinio de S.
dx. I\vma, pedio-Ihe que désse tudo por feito, e que com os demais membros
.. a mesa se encarregasse da confeccão do compromisso para ser apresentado
~ asscmbléa legislativa e ser approvado. Depois disto S. Ex. Rvma, abencoou
i~~ob:a; e nào havendo mais nada a tratar, se lavrou o presente auto de
t d <u;a~, e approvação, em que eu escrivão Manoel Pinto Leite, assignei com°os os ll'mãos presentes. - Arcebispo, P. - Barão dos Fiaes, V.-P", etc., etc
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A quem vós soccorreis, sentem com jubilo,
E com amor talvez, mulher, que o amigo,
Sejaes, a cujos bens os dias devam.

Mulheres, sem razão vos chamam timidas,
A' voz do coração sois sempre intrepidas.
Porque em Thebas outr'ora vis algozes,
Antigone votando ao horror da fome (1)
Viva sumiram em caverna hedionda?
Porque aos fraternos insultados restos,
Pelo odio aos abutres promettidos,
Com piedosa mão deo sepultura.
Vio na lei o supplicio, e Polinice
Pedindo a tumba vio ; mais não balança
Em sepultar o irmão, e a si com elle.
Eponine o que faz levada á morte (2)!
Seu vencedor dez annos illudindo,
Nos perigos do esposo vai ter parte.
O' de Hymeneo exemplo memoravel !
A cova torna em templo de ventura.
Ao medonho do sitio, oppãe carinhos,
Disfarça o luto de sombrios écos,
Da ternura c'os sons, os seus cobrindo;
E na gruta onde á noite ambos se unem,
Thalamo finge d'Hymeneo ditoso
Branca fez mais; Bassano sitiado,
Morto o esposo a seu tumulo off'recia,
O diario tributo da saudade.
.Ao ferro vencedor Bassano cede;
Por entre o sangue que a vingança entorna
De Branca no palacio entra Aciolino.

(I) Expirando Polinice as mãos de Elcocle, pedío a Anligone sua irmã,
que o enterrasse. EJlc havia pegado em arma conlra a patria, e a lei lhe
negava a sepullura; todavia a irmã o sepultou, apezar de ser condemnada
a morrer de fome em uma caverna.

(2) Eponine acompanhou durante 9 annos, a seu marido Sabino, príncipe
GaJlo, o qual em um suhtcrranco se occultava a Vcspasiano scu vcncedor;
sendo descobertos, foram ambos ao cadafalso. A beJla Panthéa esposa
d'Abradate, Porsia dc Brulo, Paulina de Seneca, Arria de Petus, Camma,
viuva de Sinate, sacrificaram-se por seus maridos.

As senhoras Babianas olfereceram as uas joias e adereços para as
despezas da guerra que expelio os Porluguezes de sua patria, c ~o

mesmo tempo que se olfereciam a sacrificar tudo peja salvação do palZ

natal, por esse predicado, s6 natural ao sexo, requereram ao Impera
do):' para que excluisse da expulsão os Portuguezes casados com Bra
Idlelrall.
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ElIe a vê, elle a adora, os pés lhe abraça,
E amoroso triumpho exio-ir tenta.
Elia resiste, e elle ameaça, e freme.
Ao respeito d'amor, succede a audacia;
Quasi a ceder a ri pidos transportes,
« Não insultes aos mortos I Branca exclama,
« Aqui repou a o espo o ai! Por quem choro;
« Dá que abraça-lo eu vá; sem testemunhas,
« Dá-me um' hora, e depois de mim decide.
Enternecido o vencedor concede.
Aloi a sepulchral, erguer mandando,
Esperançoso sahe; e afouta Branca
Sobre o gelado corpo o seu lançando,
Oextremoso seio aperta, e a pedra
Que as sagradas religio as acobria,
Com mão afouta sobre si tirando,
Cahe, e quebrada, a vida lhe desata.
Salva-lhe a honra do consorte a tumba (1)•.
Tudo póde o dever nas almas puras.

Por que tão loncre vou buscar modelos!
Banhado em sangue, o sceptro dos decemviros,
Quando a França opprimia, eIlas mostraram
Magnanimos sublimes sentimentos.
Odó surdo, a amizade foragida
Calado o coração,.reinava o espanto:
OFrancez do Francez era inimigo,

enhum defender sabe, e morrer todos;
Só com zelo sag'az, terno, as mulheres (2)

(I) Este faeto é lJistorico : a lJeroin:l era mulher de João BapU ta de la
Porle, governador de Bassano.

(2) Fôra inflnila a lista, se tentasse nomear todas quantas mulheres
na revolução fraoceza fizeram acçõe raras e sublimes. E te sexo é
sempre a melhor porção entre lodos os povo, ou formam nação sepa
rada: para admira-lo lancemos os olhos sobre os Almanaks das pri
sões.

l\Iad. Reynard, sendo o marido condemnado pelo infame Robe pierr
esgotados debalde os meios de salva-lo, afogou-se no rio l\Iarne.

lII~d. Lavalette, não quiz largar o marido que levavam para er en
lenclado, e abraçada com elle, não cedco senão à força dos barbara qu
lho (lrrancaram.

l\Iad. Davaux, acompanhou da provincia a Pariz seu velho nfermo
esposo; quiz ser presa com elle, e com elle foi acabar no cadaral o.

l\Iad. S.•. acompanhava a seu marido na pri ão, ouvia chamar m Il r
elIe, cra a voz da nlorte : abraça-o, e sendo arrancada de seu brm;
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Para a morte afastar que irada esvoaça,
Ousam dos tigres afi'rontar a sanha.
Tal se arranca ao repouso quando a Aurora,
Espera o monstro, e denodada o encara.
Outra do carcereiro ao pranto immovel,
O avarento furor com ouro doma.
Outras do pai, do esposo na masmorra,
Vão com os affagos olvidar as mao·oas.
Esta do amante que ao patíbulo arrastam,
Quer ter parle na sorte, e alegre o implora.
Esta a juiz perverso cede, e o esposo

exclama: (( Barbaros I não deixarei por i so de morrer tambem », e partindo
a cabeça nas grades da prisão, expirou.

Mad. E.... , amante de Caus " ne"'ociante de Tolo a d pois de
haver despendido quasi quanto po suia para alva-lo, comprou uma
ca a conti"'ua fi prisão, e na vespera do supplicio, vestida de soldado,
entrou por um buraco, que com uma criada Ilavia praticad na parcde, e
salvou-o.

Outra amante assistio fi execução do objecto que amava, acornpanhou o
cadaver :í. sepultura, e deo ao coveiro cem Juize para que lhe désse
a cabeça; e com ella envolta em um véo, marchava quando á natw'eza
cedendo amor, de maiou na rua, e endo publico o facto, foi condemnada
á morte.

Mad. C... , fiJha de Sens (este nome lembrando Eloisa e Abeilaru, é caro
ti almas sen iveis), Jevou a genero idade a eu auge, morrendo na
guilhotina por um amante infiel. Legou sua filha á ua rival, a qual lmme
diatamente a adoptou,

Todos os dias viam-se em França as prisões cercada de mul11ercs de
todas as classes, que anhelavam o momento dc VCl' o pai, o marido, o
irmão, o amante: u quadra mais lesabrida, o lugares os mais immuudos,
nada as estorvava.

Os vinculas do sangue foram igualmente honrados com nobl'es saCl'i
ficios.

Mad. Gattcy, pcdio morrer com sua irmã, e só um dia depois lhc foi
concedida a graça.

Em Lyão, uma donzella, depois de clamar no tribunal em dcfesa dc seu
irmão, condemnado elle eUa afogou-se no Rhoue.

Na mesma cidade e época, as irmãs do mancebo Poral O alvaram, e a
mais quatro companheiros de prisão, emprcgando para a evasão a maior
sagacidade e coragem.

O amor filial não desmentio a natureza.
As meninas de Bus y e de Brion, uma de r5, outra de 18 aonos,

preferiram a prisão em companhia de suas mãis, á liberdade sem
eBas.

l\Iad. Grimoard, e depois Potier, solicitou ir para a pri ão de sua ruiH,
Mad. Lachabaussiere; fcz para isso uma long'a viagem, cstando muiLo
adiantada na gravidação; ao ver a mãi no segl'edo, enlouquccco, c na
loucura mostrou todos os extremos do mais terno amor filial.
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Com virtuoso adulterio salva, e morre (r).
Todas servem de amparo aos desditosos,
Rogam, choram, immolam-se por elles.
Constantes sempre, e humana nos peri<ros.
Volvam-se os olhos á septembro a quadra,
Que ao vasto assassinato abria caminho:
Das leis, e do Senado na dormencia,
Monstros que Baeco, e as furias irritaram,
Horrores nas prisões urrando espalham.
Sexos, ordens, seus golpes não distinguem,
C'o mortos, moribundos amontoam.
Tudo treme?. Só tu só tu, SombreuU,
Ka fiôr dos anno , co' a carna<re affrontas;
«Parai 1.. Vêde 1.. He meo pai! .. Barbaras, <Trita! »
Cahe a seus pé ; e as mãos as mãos an<Tuentas
Lhes beija: é pouco redobrando alentos,
Ora sustenta um braço que ameaça,
i()ra ao ferro homicida o corpo expondo,

Iuitas mulheres houveram, a quem ómente a humanidade in pirou o
nobre desprezo da vida em bem do eu emelhante.

Maria, creada em uma prisão de Bordcaux, fcz com que dous pre o e
-evadi sem, e querendo lIe dar-lhe 500 francos muito affronlada e mo 
Irou, e di se: « Não mereciei o que por vós fiz, pois em tão pouco m
-estimai, que me julgai captiva do vil intere se; abraçai-me, e não quero
outra recompensa.

Mal!. Boyer co tureira, quiz ante morrer do que depôr contra um accu
sado, que não conhecia. Já cm outro tempo Epichare', quiz antes morrei'
do que denunciar.

Mad. Ruvilly, cm Bl'est, acolheu Uili velho de 80 anno , pro cripto,
-c que ella não conhecia. O velho ao cabo de dou dia lhe declarou que
era padre c pro cripto, que com medo de lhe vir a er funesto e retirava.
Enternecida a hosped~ não o con entio' foi eondemnada ti mOI'tc; e o que
mais é, o foi tambem madame De maret, sua irmã, por não a haver
-denunciado.

O celebre Coudorcet, de modo algum quiz aeeeitar a lIo pitalidade que
uma scnhora, sua amiga, lhe otferecia com instancia; e algum tempo
,depoi appareeeo ao pé de PUl'iz, vicLima do uicidio.

Mad. Le Jay, livreira em Pariz, acolheo Doulcet de Ponlecoulant em sua
-casa, e seu zelo foi tão engenhoso, que salvou a si e a elle.

Asobrinha de um sacri tão de Bruxellas foi in-ualmente feliz, occultando
.a um francez emigrado por muito temI o em um carneiro da igreja. O
passos desse facto otTereeem bellos ru .,.os de theatro .
.M~d. Bedée, Bouquet, e muitas outras, tiveram a gloria de morrer

vlctlmas da hospitalidade.
(I). Não é imaginação poetiea, é verdade: vejam-se os processos de

'C~rl'ler, e de José Lebon, e encontrar-se-ha essa virtude no sacri11cio da
VIrtude mesma.

T. J.
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Do pai o corpo com o seu defende:
Di'sputa aos golpes o adorado velho,
Arranca-o, perde-o, e a arranca-lo torna,
E seu pranto, seus gritos, seus esforços,
Os assassinos um momento abalam.'
Nota-lhe a compaixão, apanha o ensejo,
Das garras do verdugo o pai arranca,
E ovante leva em generosos braços,
Por sanguentada estancia o peso caro.
lo I triunfo I AnLigone moderna I
Seja qual fôr do throno, e povo a luta.
Teu santo esforço irá de idade, a idade;
Para admirar-te os corações se unem,
~ as oppostas facções teu zelo applandem :
Es dos filhos o exemplo, e dos pais gloria.
Em vão salvaste o pai?. Dos máos o evades,
E dos juizes cahe sobre elle a espada.
Dessas que deprimis, eis as virtudes.
Se a nossos pés a sorte o abysmo rasga,
Ou nos tem, ou comUGlSCO nelle cahe.
E's, mulher, do infeliz seguro abrigo,
E's do feliz orig~m dos prazeres.
Quando o rosto dos annos mostra o ultrage,
A consorte a velhice inda embelleza.
No fim da vida, o homem goza. a dila.
D'esposa ter, modesta e carinhosa,
Com que da vida o curso finalise
E meiga filha que ensinou a ama-lo.
Mostrando-lhe o caminho que trilhára.
Deve á cuidosa terna complacencia,
Os alivios de incommodos frequentes,
Peso de velhos anuos companheiro.
E amigas taes deixando, acham seus olhos,
Olhos que affastam o terror da tumba.
Vós do extremoso sexo, inimigos,
Aos rasgos que offereci, dizei, que oppondes?
Pintaes a avara, a jogadora, a altiva (1).
A caprichosa, a futua, a desdenhosa,
A lYlegéra em ciume incendiada,
Do consorte flagello, algo2; do amante!
Mas taes defeitos cumprepuos correr-lhes,
E somos Anjos nós que a deprimimos?
Nós temos suas faltas, seus defeitos,

(I) Defeitos de que Boileau increpa ás mulheres na X Sat)'l'u,
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E para oppôr-lhes, temos os seus dotes?
« Na educação adrede apoquentadas (I),
« De algumas attenções em pago, oh! quantos
{( Damnos lhe causam nossas leis injustas!
« Por caprichos dos pais, quantas languecem.
« Nascidas para amor, n'um claustro austero,
« Onde amor sufIocando são seus dias
« D'agro dever mui longo sacrificio?
« E quantas de Hymeneo em ferreos laços,
« Pelos vicios do esposo padecendo,
« De fome e de nudez caros filhinhos,
« Tanto mal deslembrando, ainda o amam;
« E a extremosa virtude, inda excogiLa
« Uma razão, com que defenda o ingrato I »
Quantas 1.. mas sem me ouvir, com ar severo,
D'Eriphile o adulLerio me apresentas (2), '
De Medéa o furor que espanta Cholcos (3),
Crimes que em Lemnos maculára o sexo (4),
De Messalina Saturnaes horriveis.
E d'anLi?"os annaes, passando aos nossos,
Medieis fera apresentaes, medonha (5),
A' carnagem franceza o filho instando!
Quem não detesta sano-uinarios entes?
Mas alguem julga os reis pelos Tiberios ?
Do justo aos olhos, a mulber perversa,
Deve tornar odioso o sexo inteiro?

(I) O traductor julgou a proposito juntar mais este quadro (que ao vivo
observou), aos do original.

Nada ha tão cx:travag'ante e Gontradictorio, quanto á conducta dos
homens a respeito das mulheres, ellas não concorrem para as lei e são
~ugeitas a eJJa ; não têm as vantagens da sociedade, e hão de ofIrer os
IUcommodos e penas. 6s a queremos, não só virtuosas, porém acima das
Suspeitas' tramamos laços á ua virtude, fazemo-Ias culpadas, c punimo-Ia
de o Sei'. Provocamos a sua fraqueza, e as insultamos na quéda: nada as
deSCUlpa, c todos tentam scduzi-Ias.

(2) Eryph.ile, seduzida pclos presentes de Polon.ice, dcscobrio o valhacouto
de seu marido Amphiaraus.

(3) Sabem todos, que I\Iedéa, ao fO"'ir com J"ason, despedaçou seu irmão
Absyrtbe, e espalhou os membros pelo caminho. Não era mulher, era um
monstro, tambem os ha entre as tlôre •
.(4) As Lemo.iannas degoláram seus maridos de volta de uma longa

vIagem.
(5) Catharina de Medicis passa por haver incitado a seu filho Carlos IX,

rei de França, a horroro a carniceria de Saint-Bartbelemy. (Consultai,
neste sentido, a obra intitulada i- Les Crimes des Reines ele France,
etc., et;;.).
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Scintilam sobre nós milhões de estrellas?
São de procella algumas precursoras,
E bem que o aspecto eu de graça indique,
Suas irmãs por isso brilham menos
Quando da noite abrindo o véo ombrio,
A tristeza das trevas afugentam?
Ornam flores os prados, e s'entre ellas
AIO'umas a traições veneno prestam,
Admiram-se menos as que lembram

'haste pendentes, da innocenda as cÔres?
Que a vista alegram, e o olfato animam

o halito cheiroso que derramam?.

Sois, ó mulheres, apezar da inveja,
As flÔres que da vida o campo adornam;
Tu que murcha-las tentas, deixa o erro.
Ah! sabe-as respeitar, quanto quere-las,
E se do sangue a voz não é chimera,
Curva ante o sexo, ao qual tua mãi deves.

« Sexo mimo o de meiguice enleio (I),
c( Perdoa a minha audada, ousei cantar-te,
cc Só voz divina poderia tanto.
c( Se cantar-te não sei como te quero,
cc Se falta o estro, o coração sobeja,
cc A bem do coração disfarça o canto. »

Das mulheres illustres em lettras
e em bellas-artes.

Não são sómente os impulsos do coração, a extrema sensi
bilidade, quem por sobre tudo tem elevado a mulher; tam
bem as lettras e os encantos da harmonia as artes, as têm cal
locado no templo da memoria, com não menos dislincção,
que as que se têm ennobrecido pelas gTandezas da alma.

Deixando aos estranhos os illustres nomes das Saplws, da
Grecia, das Staele e Dacie da França, das Falconias da lLa
lia, das Segéas da Hespanha, fallaremos das nossas, cujo ca-

(I) Estes seis versos são do lraducLor.
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talogo é por demais extenso. Entre os nomes distinclos, que a
historia litteraria portugueza e brasileira revela, sobresahem
as autoras seguintes:

BIOGRAPHLI..

D. Adrianna FaO'undes, morta em q13.
D. Antonia de S. Domingos.
D. Bricrida de Alarcão, morta em 1622.
D. Brites de Sousa e Mello.
Soror Francisca da Conceição.
D. Joanna da Piedade, morta em 1688.
D. Josefa Maria da Madre de Deos.
D. Luiza dos Anjos.'
D. Margarida Pinheiro.
D. Filippa unes.
D. Leonor Gil da Gama.

III TORrADORAS, CHRONISTAS, ARCHIOLOGAS

E GENEALOGICA •

D. Antonia Bapti ta.
D. Antonia de S. Caetano, morta em qoó.
D. Cal.harina de Calvos l\Iuniz.
D. Filippa de S. lao'o, morta em 1574.
D. Francisca de Campos Coelho, morta em qo8.
D. Guiomar dos Anjos.
D. Giomar da Silva.
D. 19nacia Xavier, morta e'm 1647.
D. Joanna Baptista.
D. Leonor Coutinho, condes a de Vidigueira.
D. Leonor de . João Baptista, morta em 1648.
D. Leonor de Macralhães, morta em 168 .
D. Leonor de oronha, filha do marquez de Villa Real,

morta em 1573. Esta senhora foi discipula do celebre mestre
André de Rezende.

D. Maria Bapti ta.
D. Maria da 'Conceição, morta en 1680.
D. l\Iaria Magdalena de S. Pedro, morta em qln.

RELIGI,'\O E TlIEOLOGIA.

Soror Auta da Madre de Deos. (Estudou regularmente
Theologia e Direito na Universidade de Coimbra.)
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D. Brigida de Santo Antonio, ou por outra, D. Leonor de
Mendonha, morta em 1655.

D. Brites do Espirito-Santo, morta em 1679.
D. Catharina de Christo.
D. Cecilia do Espirito-Santo morta, em 1727.
D. Jacintha do SS. Sacramento, morta em 1752.
D. 'laria do Céo, morta em 1752.
D. Maria Magdalena, morta em 1701.

GEOGRAPHIA.

D. l\Iaria Joaquina Josefa.

POESIAS VARIAS.

D. Leonor de Almeida. (Filinto Elysio tece á esta illustre
senhora os mais lisongeiros encomios).

D. Beatriz Francisca de Assis Brandão.
D. Delfina Benigna da Cunha (cega).
D. Guiomar da Silva.
D. Francisca Columna.
D. Filippa Barreto.
D. Isabel.
D. Isabel de Castro e Andrade, morta em 1595.
D. Anna de Lima, condessa da Castanheira.
D. Guterre da Silva, morta em 1484.
D. A. B. da L. (Suas producções estimaveis conservam-se

ineditas, e nós as temos lido.)

POESIA EPICA E DRAMATICA.

D. Helena da Silva (autora de la Passion de Christo), morta
em 1500.

D. Brites de Sousa e Mello.
D. Bernarda Ferreira de Lacerda, autora do poema epico

A lfespanha Libertada, e outras producções litterarias.
A respeito desta illustre senhora diz o Dr. Agostinho Rebello

da osta, na sua descripção topographica e historica da cidade
do Porto, que ella foi singular na Rhetorica, na Poesia, na
Pbílos phia, na Mathematica, nas Humanidades, e até na
MUHic' , tocando com a maior perfeição muitos instrumentos
}wftrloni s. Além das linguas mais cultas da Europa, que
fHlh v om a nacional, sabia tambem a Hebraica, a Grega e
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a Latina. a arte de debuxo e miniatura, ninO"uem houve que
a iO"ualasse. Aos 18 annos de idade compoz o L° tomo da
Hespanha Libertada, e o 2.0 aos 24. Foi a primeira que
e creveo a respeito do celebrado deserto do Bussaco, e a que
em 50 cartas, sobre es e assumpto esteril, se ex.-plicol1 em cada
uma dellas por conceitos e palavras differentes. As suas
virtudes em nada excederam á sua admiravel sabedoria,
exercitando-se em multiplicadas obras de piedade, entre as
quaes reluz o convento de Carmelitas descalças, que pela
efficacia dos seus rogos se fundou em GÔa. Filippe III de
Castella, respeitando nella estas raras qualidades, a preferio a
tantos homens sabios de que abundava o seu seculo, elecrendo-a
mestra de seus filhos D. Carlos e D. Fernando. Este alto e
l:onorifico emprego, ella (ignora-se o motivo) o regeitou.
Nasceo em 1595, e morreo no 1.0 de outubro de 1644.

POESIA SAGRADA, LITTERATURA E HERlIIENEUTICA

D. Catharina, infanta de PortuO'al, morta em 1463.
D. Maria da Encarnação, morta em 1680.

TRAGEDIAS.

D. Anna da Rocha (quinhentista).

POESIA LATINA E GREGA•

. D. Anna Josefa de Menezes (Foi mestra da lingua latina da
lnfanta D. Maria).

ROl\[ANCISTA. .

D. Luiza de Azevedo, morta em 1679.
D. Leonor Coutinho (condessa da Vidigueira).
D. Catharina Damasia Borges Teixeira.

ELOQUENCIA, E NO GENERO EPISTOLAR.

D. Josefa de Menezes (3.a condessa de Ericeira), morta
cm 1709.

JURISP~:I.UDENCIA.

D. Catharina, duqueza de Bragança, morta em 1614.

TRADUCTORAS.

-d S~o tantas as senhoras que se têm dedicado a este genero
e htteratura, que é enfadonho mencionar-lhes os nomes.
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HARMONIA.

Entre nós o genio musico é por demais espantoso, e po
demos ufanar-nos que as senhoras Brasileiras são de um
gosto particular para os encantos de harmonia.

PINTURAS E DESENHO.

D. Loureana Adelina de Moraes (residente cm Maceió),
Esla senhora é d'um talento tran cendente para a pintura
e tão admiravel para retratos, que temos ouvido a alguns
professionaes tecerem-lhe subidos elogios. Como esta ha ou
tras de muito merecimento.

lIIEDICINA E SCIE 'CIAS NATURAES.

D. Joanna Vieira, formada pela escola de medicina da
Bahia : exerce com singular talento a arte obstretica, e os
demais ramos dos conhecimentos medicos.

Ultimamente têm sahido das e colas medicas do Brasil,
formadas algumas senhoras, dignas de todos os respeitos por
seu grande aproveitamento nas sciencias medicas; e não
mencionamos por ignorar-lhes os nomes.

JORNALISTA.

D. Antonia Pussich, redactora do periodico Benejlcencia em
Portugal.

Entre uós (no Brasil), existe um periodico intitulado Jo~l!al
elas Senhoras escripto -por Brasileiras. Este jornal é de 105

trucção variada e faz honra ao paiz.

PHAR1\lACIA E CJTJ1IIICA.

D. VirO'inia Maria Ribeiro Diniz, senhora mui instruida em
pharmacia, e outros ramos dos conhecimentos humanos.

As dignas irmãs do nosso illustrado collega e nobre ami~o,
o Exm. Sr. desembargador e doutor medicina Candldo
Ladisláo Japi-Assú de Figueiredo e Mello.

MUSICA E CANTO.

D. Henriqueta dos Santos Arêas.
São em tanta copia, e de tão subida instrucção e gosto no

Brasil, as 'senhoras na arte da musica, que podemos dizer ser
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O genio musico representado por elIas (r). E quem é que,
ouvindo na hora a mais avançada da noite, ao som de harmo
niosos iustrumentos, uma das nossas modinhas, não sentirá
saudosas recordações por elIas despertadas? Uma Brasileira
exprime pelos accentos de sua voz a linguagem dos senti
mentos, e o coração palpitando no peito, manda ao centro
da organisação os transportes d'alma. A modinha é, no nosso
parecer, a musica mais sentimental, e a que melhor exprime e
se acommoda ao gosto e genio brasileiro. '

Modo de conhecer a mulher pelos
caracteres physionomicos.

(SEGUNDO LAVATER)

o orgulho e a vaidade são o caracter geral de todas as mu
lheres; basta ferir uma destas paixões para fazer sobre~ahir

os signaes e tudo o que ella sente internamente. Estes tra
ços caracteristicos encontram-se mais raramente na fronte,
do que nas alas do nariz, e no arregaçamento das ventas,
li.OS vincos das faces e dos labios, e principalmente no sor
I'lso.

Uma mulher de um espirito desdenhoso e caustico 'jámais
póde ser propria para amio'a; e esta disposição, por mais as
tuta e feia que seja, uma mulher não o poderá nunca occul
lar; reparai sámente no movimento das alas do nariz e do
l~bio superior, vistos de perfil, todas as vezes que se falIar
tltal1~e della de suas rivaes, ou de qualquer outra mulher, sem
ser nval, faz-lhe sensação. .

As mulheres com verrugas vermelhas, cabelIudas ou com
muita barba no queixo, principalmente em sua parte inferior,

(1) Em eonsecfueneia de nunca irmos ás reuniões c aos bailes, c por
lanto inteiramente afastados das oeeasiões de podermo apprceiar e
aValiar o mcril.o inclividual de no as bellas cantora, niio mencionamos
a~i Por seus nomes as mais di tinetas senhoras nesta parte dos eOl1.he
Cimentos humanos.
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{lU no pescoço, são ordinariamente boas dona de casa, vjgi
lantes, activas, porém de um temperamento excessivamente
sanguíneo, amorosas até a loucura, e mesmo até a raiva; ta·
garelam muito e de boa vontade sobre o mesmo objecto: são
importunas, e só deUas se desembaraçam os homens com
custo: convém tracta-Ias com circumspecção, e não teste·
munhar-Ihes senão um interesse tranquillo, e fazer por uma
especie de fria e doce dignidade com que estejam sempre em
.certa distancia.

Se o andar de uma mulher for sinistro, isto é, decidida
mente sinistro, não só desagradavel como torto, impeluoso,
sem dignidade, atirando-se para diante e para o lado, com
um ar desdenhoso, acautelai-vos. Não vos dei.xeis seduzir,
nem pelo encanto de sua beUeza, nem pelas <Traças de seu
espirita, e nem mesmo pelo attractivo da confiança que ella
vos poderá testemunhar; sua bocca terá os mesmos caracte
res do seu andar, e sua conducta será tão dura e falsa como
esta: tudo quando fizerdes por eUa, pouco a tocará, ou com
moverá, porém vin<Tar-se-ha da mera falta que praticardes
com ella. Comparai seu andar e as linhas de sua fronte, seu
andar e os vincos ao redor de sua bocca, e ficareis espanta·
lia da maravilhosa concordancia de todos estes signaes carac
teristicos.

As mulheres de olhos boliçosos, peUe singularmente fie·
:.dvel, enrugada, moUe, e quasi pendente, de nariz aquili~o,

face corada, bocca raramente tranquiUa, queixo bem assIg
nalado, e a testa muito redonda, coberta de uma pelle macia,
e ligeiramente enrugada, não são sómente eloquentes, de
imaginação viva e fecunda, de prodigiosa memoria, e chei~s
de ambição; têm tambem muita inclinação ao galanteio, e nao
obstante toda a sua prudencia, esquecem-se facilmente do seu
dever.

Uma mulher com a raiz do nariz muito abatida, ou afuu
dada, muito secco, dentes caninos um pouco salientes, por
feia que seja, e por poucos encantos q~e além disso tenha,
terá para o vulgar dos libertinos e dos voluptuosos um allrac·
tivo mais facil, mais cerlo e mais irresistivel que uma mu
lher verdadeiramente beUa. As mais perigosas merelrizes,
que hão apparecido perante os tribunaes, distinguiam-se
todas por esles caracteres. FU<Ti, como da peste, das mulh~
res marcadas pela natureza por estes traços, e não formeIS
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laço:algum serio j árnais com:ellas, -ainda mesmo .que gozem
da mais intacta reputação.

Da jlhysionomia das mulheres,
consideradas em suas differentes

idades.

(CONFORlliE LAVATER E ~IOREAU)

A physionomia da mulher quasi nunca está de todo so
cegada: os musculos do rosto e essas faces elegantes, cuj o
rapido movimento e animado jogo exprimem todas as gra
dações do sentimento e do pensamento, têm mais acção do
que volume : os traços do semblante não têm um caracter
permanente, como acontece no homem, e não revelam com
tan~a fraqueza a direcção do espirito e a natureza dos senti
qlentos. A aO'itação que succede, apaga os traços do que suc
cedeo, e que não é assás prolongada para imprimir um caracter
duravel : a propria natureza da organisação da mulher contri
bue para esta differença.

Os ano'ulos, as saliencias e os contornos mui pronuncia
dos é que fazem os traços physionomicos : nas mulheres tu
d.o é arredondado, pelo menos durante a mocidade: um te
cIdo delicado, expansivo, elastico destroe todos os angulos
e une todas as parLes pelas mais doces transições. Além disto,
?S musculos são mais moveis; estão menos tempo entregues
a mes~a contracção e não mo lificam tanto a physionomia
que lhe cheguem a dar a expressão habitual que permitte
l~e descobrir a paixão dominante, a natureza das inclina
çoes, o emprego das faculdades e as direcções do coração e
do espirito. Nas meninas, a physionomia é ainda mais mo
~el; e além disto, menos desenvolvida. No entretanto, elIa é
Já mui significativa; e é espantoso (como diz Rousseau), a
ex.pressão que já têm essas physionomias mal formadas; seus
traços mudam de um instante para outro com inconcebivel
rapidez. Vêdes nascer e passar a11i, como relampago, o sorri
so, o desejo e o terror; e de cada vez, julgaes ver um novo
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semblante. Esta 0Tande mobilidade, este joO'o tão rapido nas
mulheres e nas meninas, só póde informar no momento
presente e no instante em que se experimenta a emoção; a
physionomia, ainda que muito expressiva, não olTerece ca
racteres physionomicos. Entretanto Lavater explicou seu
principios e suas observações em um °Tande numero de
mulheres e de meninas; chegou a differençar em seus tr~ços

signaes de um caracter já formado, ou a uatureza das incli
nações e das alTecções que se devem desenvolver (I).

(I) De uma publicação periodica antiO'a, exLraclamo as seguintes
observações que nos pareccm filha de um espirito aUenLo e reflec
tido.

PHYSIONOl\IIA DA MOÇA SOLTEIRA.

E' a moça soHeira uma crcaLura . s neialmente falJaz, complexa e
mysteriosa - especie de Protheu, de Camale;lo - ente á um tempo as·
Luto e ingenuo, timido e aurlaz, mas cujos costumes, apezar das di/fe'
renças de clima, de raça e habiLos, ofl"reccm mlmiravcis analogias.

Divide-sc esta variedade d espeeie ~Iul/ter, em muitas categorias. Ma
nntes de enumerar as sua divisões e subdivi õ , esboçaremos alguns
Lraços geraes ([Ue a distinguem.

E' altiva, inconslanle, curiosa excessiva e ensivel; e lá sujeita a su
bitas sympalhias, c nunca lUTazoadas; enamora-o e repenlinamenle de
um sem numero de paLxõe inhas, movimcnto in linclivos de um co
ração quc procura com inslancia novas an'cições - flórc de um dia
que emmurch cem logo ao ele abrochar!

E' a moça por nalureza dis imulada; lem sempre reservado um numero
infiniLo de pequcnos estralag-ema .

Repare-se como está acruella moça com os olho baixos como são eus
ademans timidos e circumspectos .... não crrruerá uma só vcz sequer
os olhos dUI'anle a vossa visila, mo t.rar-se-ha inleiramente enlregue
ao seu trabalho: aposto como iTeis jurar, que é surda e muda? Coitado
dc vós I ainda mal não chega le' á pOI'ta da rua, que já elJa vos aon·
lysa, distilJa, disseca .... E' um chuvcil'O de rcflexões áccrca de vo sa
pessoa, rosto e maneira : - um diluvio de ob ervações - uma inun·
dação de crilicas engenhosas, maJignas .... Em summa, submette-vOs a
uma autopsia moral.

Examinemo-Ia aO'ora, quando e acha em reuniões. .
m dos traços caracleri licos das reuniões de moças é que eIlas o

andam, sahem, entram, correm e param cotlectiuamenle. Todos este
diversos movimentos excculam-se com lat uni;io e exaclidão, que 1100
rariam a uma companhia de caçadores. Nilo fazemos menção da fuoest.n
e estranbolica mania que lcm as mocas de se abracarern e lJeijareJ1l ao
pé de todos.... "

E' lão conll eido este facto, que se torna super fluo tocar nelle. TulU
bem não Jla uma só pessoa que não tenha obs rvado a differença que
existe entre uma reuni;io de meninas, e a em que se acha algum 110-
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Da mulher virtuosa e da má mulher.

POR SALOllIÃO

Ouve, meu filho, a instrucção de teu pai, e não largues a
lei de tua mãi para se accrescentar engraçado adorno á tua

mero. Acha-la -heis, quando a sós, simples e naturaes.... Mas sc entl'a
um homem? Notarei' immediatamente gatimanlla, posturas e tuda
das, inilexõe particulares, etc., etc. Esta toma Ull'l ar pensativo, aquella
Rorri-se, aque]['outra e tira os pés. Mas de graçado de vós se tiverdes
a im]lrudencia de aventurar-vos em um circulo de moças que se co
nhecem 1... Antcs ser um viandante extravindo no bravios el'tões da
America, e cahir d'improviso no meio d'uma m)'steriosa assemblé.1. de
easeaveis. Achar-vo -hei sem g'uia em c pecie de Cité ou COIll' eles
m/meles, onde se faJla um dialecto inintelli·,.ivel. ... Surprehend reis
palavras desconhecida, risos a sob-eapa; signaes inexplicaveis' ouvi
rei ; ouvireis, sem perceber, murmurinhar a vossos ouvidos uma lin
guagem metaph)'sica, pbantastica, cabalistica, satan ica, l1yerogli
phiea ii i I

- E dar-se a perros.
Se pozermos de parte as observações geraes, e entrarmos nas diversas

categorias da especie chamada moça solteira, observaremos primeira
mentc a moça da capital e a da provincia.

AquelJa é frivola, elegante, artificial e o')'aciosa; esta pesada, im
mobil, desgeitosa e embiucada : reconJJecereis aquella pela sua t'órma
desembaraçada, e esta pela immensidade de cu chapéo, luando é de
uso traze-los pequeninos, pelo talho gothico de todo o seu fato, pelo
modo eom que pega no leque, assim como pelas cores vivas que a
distinguem .

.Tem-se muitas vezes comparado as mu.ihere' com as borboleta.
Nao queremos repetil' e ta comparação, mesmo por já er um tanto
~'oeoeó; mas sempre diremos quc lia um lonto desta semelhança que
IOfelizmente escalou aos rabiscadores de madrigaes. Queremo fallar
{ia transformaç.ào. Com el1'eito, existem duas époeas mui di tinctas para
as moças. A primeira, é a cra das lições de piano, bordar, etc.; isto
dura dos )3 aos 16 anuas, e nos paizes do norte até ao )9: fórma
n~scente, trajo singelo, rosto infantil. Pensa pouco, e raras vezes, e
nao sonha senão eom bagatellas. lIIas apenas troa a outra época, quebra
a borboleta immediatamente o involucl'O... Enul0 é que elJa é verda
deiramente moça. Torna-se-llle o coração nm alJ)'smo - o lJenSamento
Um mysterio _ a mente um volcão. 'e foi solida a sua educação, é um
bom easamento sua idéa fixa; mas e a eduearam com leviaudad, e é
abrasada a sua imaginação pela eultura das artes e ela poesia, oh 1 então
ser'lhe-ha a vida um meditar sem fim - eontinuo aborreeimento;
fóra da soeiedade serú sua existencia inteiramente ideal, sem fallar de
Um gasto prodigioso de flitas, mantas, chapéos, vestidos... Adopta en-
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cabeça, e um colIar ao teu pescoço (r), porque eu fui tambem
filho de meu pai, tenrinho, e unigenito diante de minha
mãi. Filho meu, attende á minha sabedoria, e inclina o teu
ouvido para a minha prudencia, afim de vigiares sobre a
o'uarda dos teus pensamentos, para que os teus labias con
servem a disciplina. Não te deixes ir atrás dos artificios da
mulher (Salomão falta da má mulher); porque os labios da
meretriz são como o favo que destilla o mel, e a sua garganta
é mais lustrosa do que o azeite; mas o seu fim é amargoso
como o absynthio, e talhante como a espada de dous gumes.
Os seus pés descem á morte, e os seus passos penetram até
aos infernos. Elles não andam pela vereda da vida j os seus
passos são vagabundos e inevitaveis.

A tua veia seja bemdicta, e vive alegre com a mulher que
tomaste na tua adolescenciaj elIa seja para ti a corça que
muito amas, e o teu engraçadinho veadinho j os seus peitos te
embebedem em todo o tempo j no seu amor busca sempre o
too prazer.

Conserva, filho meu, os preceitos de teu pai, e não lar
gues a lei de tua mãi. Traze-os incessante a todos ao teu
coração, e põe-os á roda da tua garganta. Quando andares,
elles te- acompanhem; quando dormires, elles te g'uardem, e
em acordando, falIa a elIes j porque o mandamento, é uma
candeia, e a lei uma luz, e a reprehensão da disciplina o
caminho da vida, para que te gnardem da má mulher e da
língua lísongeira da estranha. Não cobice o teu coração a
sua formosura, nem te deixes prender dos seus acen06j
porql:le o preço da meretriz apenas é de um pão : mas a
mulher captiva a alma do homem, a lI{ual não tem preço. Acaso

tão a moda em todo o seu rigor. São lodas as suas acções calculadas;
se se levanta, é para lhe admirarem a esbeHa f6rma; se sorri, é para
mostrar os lindos dentes. Reparae que s6 borda ou concerta o cabeJlo
para que lhe noteis as candidas mãosinhas. Já lhe não servem as artes
de enlevo, mas sim· de casquelharia. O trabalho então deixa de ser o~

cupação - é mais um meio de agradar. Não gosta mais do baile por SI,

occupa-se mais com o par d@ que com a dansa: nunca mais come diante.
dos homens. Vivia ouLr'@ra de inslincto, agora s6 vive pela cabeça e peJo'
ceração.

(I) Proverbias. Cap. I, V. 8 e 9; Cap. 4, V. 3; Cap. 5, V. 2, 3, 4, 5, 6,
18 e 19; Cap. 6, V. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26; Cap. 7, V. 13, 14, 15~
16, 17, 18, 19, 20, 24 e 25; Cap. Ia, V; I; Cap. 1<1, V. 22; Cap. 12, V. 4r
Cap. 14, V. I; Cap, 1'9, V. 14.



póde o homem esconder o fogo no seu seio sem que ardam
os seus vestidos? ou póde elle andar por cima das brazas sem
que se queime a planta dos pés? assim, o que se chega á mu
lher do seu proximo, não ficará limpo depois de a tocar.
E tendo á mão um mancebo, o beija, e com uma cara sem
vergonha lhe faz caricias dizendo: « Pela tua saude offereci
victimas, hoje dei cumprimento aos meus votos desejando
ver-te: eis aqui te achei. Fiz sobre cordões a minha cama,
cobri-a com colchas bordadas do Egypto I perfumei a minha
camara de myrrha, de aloe e de cinamomo. Vem, embria
guemo-nos de amores e gozemos dos abraços desejados até
que amanheça o dia; porque meu marido não está na sua
casa, foi fazer uma j ornada muito dilatada: levou comsigÜ'
um saquitel de dinheiro: lá para o dia da lua cheia, é que ha
de voltar á sua casa. »

Ouve-me, pois, agora, filho meu, e está attento ás pala
vras da minha bocca. ão se deixe arrastar o teu espirita a
ir pelos caminhos desta mulher; nem te deixes enganar dos
seus.

OfiUlO sabio, a seu pai dá alegria; porém o filho insensato
é a- tristeza de sua mãi. A mulher formosa e insensata é
como um annel de ourQ na tromba de uma porca. A mulher
diligente é a corôa de seu marido; e a que 0bra cousas dig
nas de confusão, far-lhe-ha apodrecer os ossos. A mulher
prudente,. edifica a sua casa' A lNSIPIE TE destruirá ainda com
as ,suas mãos a que está já feita. O filho insensato é a dÔr do
pal~ e a mulhe~ amiga de litigios é como o telhado que está.
reVindo continuamente em gotteiras'.

Os pais dão casas e riquezas; porém o Senhor dá propria
mente uma mulher de prQdencia, (I).

II) J.N1U'RU€<Ç,io QUE BERSA8É DEc} à SE.U FILHO SALOMÃO (Extr..
do Calil 3.1. dos P.). E O ELOGW DA J:IoIULHEB. l~ORTE.

9ue te direi eu, meu amado, fiUlO, que te direi eu, amado fructo das
Illi~as entranhas, que te direi eu, querido objecto dos meus desejos?

Nao dês os teus bens ás mulheres, nem empregues as tl<las riquezas em.
desllruir Reis.

Nüo dês. aos reis, ó amue); Ilão dês vinbo aos neis; porque não ha
segredo onde reina a bebedice.; o para que não succeda «:rue elles he
bam e se esqueçam da justiça e transtornem. a equidade na. causa; dos
nUlos do poblie. :Mas dá aos qu,e estão aftliQLos um licor "apaz de os em-
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Do Pudor (1).

Mas vejo (rue o Pudor lhe segue o trilho,
E quem póde apartar da graça o pejo?
Com seus olhos discretos ousa apenas
Mesmo a imaginação notar-lhe arcanos ;
Ias do amavel rubor, ditoso enleio,

·0 inefavel feitiço adora muda.
Vicio audaz se refreia ao seu conspecto,
E o respeito ao desejo a chamma esfria.
Recata-se de si, de si não sabe,

briagar, e vinho aos que estão em amargura de eoração, para que ellcs
bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mai da sua
dóI'.

Abre a tua bocca a favor do mudo e para defenderes as eau as dc
todos os filhos que passam : abre a tua bocea e ordena o que é justo,

.e faze justiça ao necessitado e ao pobre.
Quem aehará nma mulher forte? Seu preço excede a tudo o que vem

.de remontadas di tancias e dos ultimos confins da terra.
O coração de eu marido põe nella a sua confian~a, e elle não ue

.c.essitará ele despojos.
Elia lhe tornará o bem e não o mal em todos os dias de sua vida.

Buscou Jã e linho, e o trabalhou com a indu tria de sua mão. Fez- e
como a náo do neg'ociante, que traz de longe o eu pão. E se levantou
de noite, e reparti o a preza aos seus dome ticos, e 05 sustentos ás suas
escravas. Considerou um campo e eomprou-o; plantou uma vinba do
fructo das uas mãos. Cingio os seus rin de fortaleza, e corroborou o
seu braço. Tomou-lhe o gosto, e vio que a sua negociação é boa: a sua
candeia n'io e apag'ará de noite. Elia metteo a 'ua mão a cousas fortc
.e .os seus dedos pegáram no fuso. Abrio a sua mão para o necessitado,
e estendeo os seus 1)I'aços para o pobre. Não temel'ú que venham sobrc

.a sua familia os rigores da neve, porque todos os seus tlomesticos trazcn l

vestitlos forrados.
Elia fez para si moveis de tapeçaria; ella se vestio ele finíssimo linha

e de purpura. Seu marido será illustre na assembJéa dos juizes ([uan
.do estiver assentado com os enadores da terra. Elia fez delicado len
çes e vendeo-os, e entreg'ou um cinto ao Cananeo. A fortaleza e a fol'
mozura é o de que ella e reveste, e ella rirá no ultimo dia. Elia abri?
a sua bocca á sabedoria, e a lei da clemencia está na sua lingua. Consl

.derou a verdades da sua casa, e não comeo o pão ocio a. Levantaram
se seus filhos, e aeclamaram-na ditosissima : levantou-se seu marido, c
louvou-a.

J\Iuitas filhas ajuntaram riquezas : tu excedestes a todas. A graça é
.enganadora, e a formosura é vã : a mulher que teme ao Senhor, es a
é a que será louvada. Dai-lhe do lructo das suas mãos; e as suas obraS

.a louvem na assembléa dos juizes. •
(i) O Dr. Gonzaga, deserevendo o modo por que começou o seu
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E nua esta virtude inda é modesta.
Cobre-a o véo da decencia, está vestida
AVenus pudibunda aos nossos olhos
Mas melindrosa e timida, qual vemos
Murchando a sen itiva em nossos dedos
Um gesto, uma palavra, um nada a espanta;
Corre a encontrar-lhe a timidez mimosa,
Fria inflamma; e o Pudor a graça é d'alma
Mas quando neste quadro eu me alfadiO'o,
Elle proprio o pincel nas mãos me embarga.
Misto ineffavel de altivez, modestia, .
Teme reprehensões, louvores teme,
Vejo corar seus tímidos feitiços,
Profanar-lhe as feições temo ao pintál-as.

DELILLE (Imag. Canto 3).

amor com D. Maria Joaquina Dorothéa de Seixas, dá-nos a idéa mais clara
POssivel do Pudor de ta virgem, na seguinte Lyra :

Os seus compridos eabellos,
Quc sobre as cosk"l ondeam,
ão que os de Apolo mais bellos;

Mas de loura cÔr nüo süo.
Têm a cór da negra noite,
E com o branco do rosto
Fazem, Marilia, um composto
Da mais formosa união.

Tcm redonda c lisa testa,
Arqueadas sobrancelhas
Avoz mein-a, a vista hone ta,
E seus olhos siio dous súes :
Aqui vence amor ao eéo,
Quc no dia lu mino o
Océo tem um sol formoso,
E o traves o Amor tcm dous.
Na Sua facc mimosa
MariJia, estão mistu~adas
PUl'pureas folhas de rosas
Brancas folhas de jasmim:
Dos rubins mais preciosos
Os seus beiços são formados;
Os scus dentes delicados
São pedaços de marfim I
Ma.1 vi seu rosto perfeito
DCI logo um suspiro, e elle
Conheceo haver-me feito
Estragos no cora<;...10.

T. I-

cc Punha em mim os olho, quando
cc Entendia eu não olhava,
cc Vendo que os via, baLxava
cc A modesta vista ao chão;
cc Chamei-lhe um dia formoso;'
cc ElIe, ouvindo o eus louvore ,
cc Com um ge to desdenhoso
cc Se surrio, e não fallou.
(C Pintei-lhe outra vez o estado,
cc Em que e tava esta alma posta;
« ão me deo tambem re posta,
cc Con trangeo- e e suspirou 1.
cc Conheço os signae , e logo
cc Animado da esperança,
« Busco dar um desafogo
cc Ao cançado coração.
cc Pego em seus dedos nevados
cc E querendo dar-lhe um beijo,
cc Cobrio- e toda de pejo,
cc E fugio-me com a mão. I)

Tu, MarUia, agora vendo
De Amor o lindo retrato,
Comtigo estarás dizendo,
Que é este o retrato teo I
Sim, Marilia, a cópia é tua:
Que Cupido, é deos suppostb,
Se ha Cupido, é só teu rosto,
Que elle foi quem me venceo !

i5
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o Pudor é o sentimento natllral do honesto, e este sen·
timento póde ser dislincto sob dons pontos de vista, confor
me tambem comprehende um dos redactor do Cocligo da
Humanidade (T. XI, p. 599); um, a infantil, e outro, por
effeito do habito, e consequencia não reflectida de educação;
é o que consiste nas precauções do decoro usado na socieda
de, relativamente ás acções e aos passos innocentes e não mo
raes por si mesmo. E' elIe que ensina aos meninos a não
descobrirem o corpo na presença de te temnnbas, a subtra
hirem-se á vista dos outros paI:a satisfazerem certas neces
sidades da natureza; a nem mesmo nomear as partes do cor
po que se lhes ensina a nunca deixar ver e nem tocar. Por
mais desprovido que seja ue moralidade este Pudor nos me
ninos" deeencia machinal e falta de reflexão, não é uma
cousa indifferente, e que se po~sa sem incon euiente deixar
de inculcar ás crianças e converte-la em habito' indelevel, .
porque é o germ en do Pudor real nas pessoas que são ca
pazes de uma virtude: um salva-guarda de sua pureza, du.
rante muito tempo, e uma barreira que os defende contra
os ataques daquelles que parecem abusar da ianorancia da
mocidade sobre as consequencias da muila familiaridade em
seus gracejos. Esses gracejos, contrarias ás regras I:esllricta
do decüf@, podem ser muitas vezes causas de um perigoso
abuso, tanto mais á temer que delIe se não desconfia, seus
jovens á elles se entregam, quando estão desembaraçados de
testemunhas incommodas; se serão máos sempre, aiuda mes
mo que abuso algum os acompanhou, basta só os mancebos
se familiarisarem com os olhares e contactos maliciosos e fi
carem por isso no caso de não estarem em guarda nas cir
cumstancias em que o Pudor póde ser essencialmente ata
cado, porque elles deixarão ir as cousas muito mais long~,

sem se assustarem com emprezas temerarias, e sem exp.efl
mentarem esse temor, es a emoção salutar que conslJtue
o PudoF, e que o inàuz a se pÔrem em guarda contra UUl

mal do qual ainda não tem uma idéa clara. Quantas moças
noviças se têm assustado com empl'ezas, desconfiando das
intenções, e defendendo-se com fogo e successo contra as
tentativas de um impudico, sem ter outro guia para se c~u·

duzirem senão o habito <iue têm formado dessa decenCla"
desse Pudor infantil, que oUl:3.va como um insult@ os esfoIlÇOS
feitos para descobrip e tocar nas partes de um corpo, que
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desde a infancia os tinham de aco Cumado ás Vista e aos con
tactos de quem quer que fosse? Uma moçoila, ou um rapaz,
a quem e tinha feito adquirir o 'habito de olhar como de 
honroso para si deixar ver ou tocar nas partes de seu corpo,
que o u (} nos ensina a occultar, e jámais faHar neUas sem
necessidade indispensavel, teriam nesta disposição machinal
um presentimento muHo mais forte contra as acçõe licen
cio a , que lodos os raciocinios com que se lhes quizesse ins
pirar aversão para eHes.

Com a idade, vem um tempo em que é preciso fazer al
gumas modifi ações nesse Pudor infantil e machinal; a eHe,
se junta a idéa de uma moralidade que encara como virtu
de a precauçõ s, que elle nos havia posto em habito; e q'ue
dá em razão da civilidade e regras da decencia; é então que
se €onhece as consequencias das pessoa que lhes são permit
tidas e das que lhes são interdictas, e que hão aprendido pe
los discursos que ouvem, pelas acções que vêem os outros
praticar, pela relações novas que vêem se estabelecer na so
ciedade, pela leis particulares de que hão adquirido o co
nhecimento, e, mais ainda, talvez por certo sentimentos na
turaes que experimcntam por certos deS'ejos que se levan
tam, sem l!Iue se saiba como, e por certas pinturas que a ima
"'iuação traça, aprende-se, dio'o, por todos estes meios, que
ha um uso particular e interessante a fazer, que dessas par
tes que se está habituado a cobrir com cuidado, que este uso,
cau a de consequencias mui importante , está sugeito a rc
gras que se não podem violar sem grandes riscos; que esse
uso legitimo, em certos casos, o é tã<'> pouco em outros, que
póde expor aquelles que o permUtem em si contra as regra
a todas as desvantaO'ens do desprezo publico e da mais deses
perada deshonra.

Uma secreta inclinação ao prazer solicita a erventia des
sas par~es do corpo, como orgãos da voluptuosidade, mas
uma OU~ra inclinação, tornada habftual, põe um freio a este
desejo, pelo temor do desprezo que se lhe seguiria, tendo
se o habito do Pudor, tudo quanto o ataca parece um in ulto
que se não poderia soffrer em deshonrar-se tanto aos olhos
daquelles a quem se permUte esses ataques, como aos dos
'que sabem que S'e 0S hão permittido, sem a elles oppor toda
a resistencia de que se é capaz. Entretanto, ha casos, em
que a resistencia é reprehensivel, e então é um dever vencer
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es a repugnancia em fR'I ar de certas pessoas; desde então o
Pudor torna-se uma virtude moral reflectida, sugeita ás regra
da conveniencia.

Tem-se disputado muito, sobre o eni erma deste sentimen
to : uns olham como natural e independente da educação,

affirmam que se encontra em todo os humano em quem
se não tem procurado apaaá-Io; outro pretendem que elle
é só fructo da educação, los usos e das leis. Se agitamos
esta questão, não é porque sua decisão possa influir real
mente na qualificação do Pudor, para delle fazer uma virtu
de ou um simples uso, e nem mudar as obrigações dos hu
manos á tal respeito, dando-lhes o lireito de se eximirem,
sob o pretexto de que este entimento não é devido á natu
reza, mas sim ás instituições humanas. Bastará que no estado
actual das cousas, o maior bem da humanidade faça uma lei
pela qual a falta de Pudor seja um vicio deshonroso.

Para bem julgarmos da natureza e do principio deste sen
timento, permitta-se-nos suppor pessoas educada n'um es
tado de perfeita ignorancia, principalmente, no que póde in
teressar ao Pudor, dotados ele um caracter innocente, e que
desde o seu nascimento não tenham recebido nenhuma das
l:egras de conveniencia ás quaes os meninos entre nós estão
acostumados, e que, em muitos individuos, é a unica oriO'em
do Pudor.

Suppomos pois, que as pes oas que ianoram absolula
mente o que a theoria e a pratica póde ensinar-lhes prin
cipalmente tudo o que se pa sa entre pessoas de sexos dif
ferentes, desde os mais simples carinhos até aos ulLimoS

favores do amor, habitam um clima quente, que os dispensa
de trazer ve tidos, de sorte que apparecem empre nús; po
deriamos encontrar entre nós muitos jovens criados e~n

tanta circumspecção, que vivem n'uma inteira ignol'anCla
sobre a relaçõe dos sexos; entre a gente do povo, que
vivem em habitações solitarias e recolhidos nos bosque
e nas montanhas, póde e acham pessoas que não telll
idéa alguma das regras de conveniencia. Ha na Afric~ e
aqui na America povos onde a .mocidade anda intClra
mente nua; os mancebos, no caso de que se trata, não de
veriam ser julgados na idade da puberdade ao menoS no
estado em que estão as crianças, sem terem o'menor vislum
bre de Pudor? Deixarão vêr seu corpo nú, sem a menor
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emoção como fazemos com nossas mãos e nosso rosto; e
temos toda a razão de crer, que se não déssemos vestidos
aos nossos filhos, se pelas censuras que lhe dirigimos
quando se descobrem, não os acostumassemos a encarar esta
acção como uma falta, se pelas precauções, que se quer
que elles tomem, quando qualquer necessidade exi o-e que
se descubram, não dés emos um ar de mysterio á essas
partes occultas e naturalmen te não excitassemos sua curio
sidade, elles chegariam á adolencia completa sem saberem
o que era Pudor; a menina mais modesta, mas timida, appa
recia diante dos homens, núa, sem enrubecer e sem o
menor embaraço; verosimilmente a completa puberdade
procederia aos primeiros movimentos do Pudor, com tanto
que esse acto tives e precedido toda a theoria sobre os
prazere do amor e ou o dos sexo .

Não negaremos entretanto, que nessa interessante épocha
da vida humana, uma mocidade viva e de temperamento ar
denLe, sentisse neçe sidade, não experimenta se desejos, dos
quaes não teria senão uma idéa confusa, mas que, não obs
tante Sua ignorancia diversas sensações involuntarias lhe
fariam de cobrir a séde e os orgãos; a presen a dos dous sexos
excitaria n um e n outro movimentos desconhecido , emo
ções vivas, que procurariam acalmar sem saber como. Ex
perimentariam uma tendencia á se approximarem, á qual
~odavia, elles não se entregariam senão com terror, porque
IS o auO'menta sua em ção e não sabem o que lhes poderá
succeder. Insensivelmente o habito de se verem, a confian
ça, a amizade, dão ás suas maneiras e seu di cnr o maior
familiaridade; fazem-se onfidencias reciprocas do que ex
perimentam á vista um do outro; alo'uns carinhos feitos ao
acaso, tão sem cous~rallO"imento como sem providencia,
aLearão em seu sanO"ue um fogo encommodo, levarão a
perturbação á seus elltidos e causarão novas e notaveis re
,'oluçõe ; um impetuoso ardor, cheio de delicias, ainda que
~compauhado de perturbações fará seus arinhos mais ac
tiVOS e sem outro g"uia mais que essa céga impulsão porém
com tanto temor quanta impaciencia, con. eO'uiriam tocar
ao termo á que ~ natureza se propoz e apaO"ar assim esse
fO~? tão voluptuoso, quanto penivel. Se n'esse m.omento
cntlco obreviesse um terceiro, duvidamos que elles tlvess~m
vergonha; mas cremos a presença de sa tesLemunha que, dlS-
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trabi.Jldo sua attenção, interrompia o cur o de sentimentos
que experimentassem, desacrradaria-lhes muito, unicamente
porque o di trahia d'um sentimento que queriam inteira
mente atisfeiLo. D'onde provirá a ver onha n'elles, não
tenno violado lei alO"uma que lhe seja conhecida, não tendo
prejudicado á nenhum de eus camaradas e tendo-se accu
pado á provarem-se por: todos os meios possiveis sua terna
inclinação?

No momento de seus transportes amorosos, não ha idéa
alguma de falta ou de irreO"ularidade em sua conducta; per
rém depois de passado o delirio, que pensarão elies? que
sentirão? de que aniquilação sairam elles? em que esqueci
mento de si mesmo estiveram em vida? Tornam-se mais
caros um ao outro; e descobrem uma fonte nova de prazeres,
dos quaes antes não tinham idéa alo"uma; não lhes aconte
ceria olharem essa descoberta como uma conquista de que
elies só fossem proprietarios, e que querem reservar só
para si, temendo diminuir-lhe o preço, repartindo com os
outros? E' um precioso thesouro de que só elles têm a
chave, Demais, a presença da testemunha que sobrevei01

lhes causou uma interrupção de prazeres que elles acharam
dolosa; de então por diante, elles cessarão ao abrigo de
olhares incommodos e longe de testemunhas que os dislra·
hiam : d'ahi nas<?em as mysteriosas precauções, os occul~s

signaes de intelligencia e todo e se pequeno trama, feJlo
para as vistas daquelies de quem querem fuO"ir, mas á quero
não enganam por isso mesmo que ignoram aquillo de que
se trata; primeiro germen do Pudor, sem er ainda Pador
propriamente dito.

Entretanto fica aos dois jovens dãscipulos de amor uma
oriO"em ne inquietaçãO. O estado violento em que se acham~

a perturbação que sentiram, e sendo seus prazeres quas l

dôres, não teriam feito elies um mal real? Examinam-se, es·
perimentam em si uma mudança d'estado que lhes era des
oonhecido, e uma fonte de emoções indefiniveis das quaes
antes disso não tinham idéa alguma. Talvez que por essa
revolução Jaaj a para elles consequellcias funestas : desde
então não podem vêr os orO'ãos de sentimeatos tão vi'V05,

sem sentirem atear-se o fogo e as emoções que experimen
taram : não será sem temor que elles d novo se entreguem
á seus transportes e nem sem pezar que á eUes se recu-
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sem. Os objectos tentadores não estando presentes, os sentidos
se acalmam e os dous sexos ficam tranquillos. O meio mui
na,tural de prevenir a volta muito frequente de taes movi
mentos, tão temidos como clesejados, que se tornam damnosos
e aos quaes se a:rreceiam de entregar-se, o meio mais natural,
dizemos, é separarem-se; mas os tranquiJ.los encantos da
sociedade, os attradivos d'amizade, o prazer de ver-se a quem
se ama e fallar-Ihe, oppoem-se á essa separação : só resta
.pois a precaução de cobrir obj ectos tão proprios á commover a
pessoa de que já está instruida do seu mister; aquelle dos dois
sexos que tem mais sensibilidade e delicadeza, sentirá mais
vivamente a violencia dessas convulsões e que terá comprado
as delicias com mais d@res, sem duvida, sentirá os instru
mentos com mais emoções, se sentirá mais agitado sómente
Com a idéa delles, que virá retratar em sua imaginação,
temerá mais a vista delles e lhe fugirá com mais promptidão,
seu saJilgue em movimento, aff1uirá com mais força para as
partes mais delicadas, e se, como em seu rosto, os vasos
sanguineos são em maior numero e cobertos d'uma pene mais
transparente, se verá no mesmo instante um rubor que
revelia uma emoção interior, a agitação da sensibilidade,. o
esforço do temor e ás vezes o fogo d'um desejo qu'e se julga
haver mui fortes razões de reprimir. Neste caso, é o Pudor
propriamente diLo, isto é a contenção natural ao sexo mais
delicado e mais sensivel.

Esse temor mui vivo a principio e após as primeiras
experi ncias, apaga-se em parte, ([aaudo novas provas hão
familiarisado duas pessoas que se amam, como causas dessas
emoções, e que julgam. poder, sem temer consequencias
funestas, entregarem-se completamente na occasião e fazer de
sua complacencia um meio de se provarem mais efflcazmente
n'um amor sem reserva. Entretanto, quando mesmo se
quer fazer o temor, que se chama Plidor, em favor da pess0a
com <iple se faz os primeiros ensaios e com que se consente
partilhar os primeiros transportes d'amor, todo aquelle
que é dado aos excessos nunca cumpre os ajuntamentos
sem uma emoção mais ou menos penivel, porêm que vai
todos os dias diminuindo pelo habite, fructo dos actos. ,
relterados.

l\1as por mais familiarisadas que estejam duas pessoas
ligadas com essas provas d'uma confiança sem reserva, o



temor, o Pudor, toma todo seu imperio quando se trata com
pessoas com quem nu nca se teve familiaridade; a confiança, a
viva amizade, o habito de se verem, que conduz emfim os
dois amantes 'aos ultimos penhores d'um amor sem reserva,
não subsiste em nenhum dos dois como uma pessoa
extranha; então nada contrabalança ao temor que in pira,
principalmente ao sexo mais fraco, á approximação dos
momentos convulsivos de prazer; receia este estado novo,
dahi provêm os temores, as inquietações, os obstaculos, a
defesa e a fuga. Instruido pelas primeiras eÀrperiencias, que é
um caminho para quem deseja prazeres, e que é para es e fim
que é pretendida da parte d'outro sexo, quer esteja disposta a
goza-los ou a dar-se de má vontade, a mulher, que não quer
excitar esses movimentos no homem terá cuidado de evitar
tudo que puder despertar a idéa, e induzir alguem a formar
sobre ella pretençães que está resolvida a não favorecer.
Nesse intuito, occultará aos homens tudo o que de perto ou
de longe puder sua presença atêar fogos que ella não quer
apagar e excitar desejos que está resolvida a não satisfazer;
menos preca~ções a esse respeito as exporia a solicitações
que talvez descahiram com custo.

Desta sorte o Pudor, que nasce do temor de accender
desejos n'aquelles á quem se não quer satisfazer, não poderia
ser conhecido de dous amantes, que só tem por unicas teste·
munhas elles mesmos. Adão e Eva não o experimentaram
emquanto foram os unicos humanos sobre a terra; o que
sentiam só tinha por fim precaverem-se contra a repetição mui
frequente de seu proprio ardôr; era contra i mesmo que
queriam estar em guarda ~ d'outro lado é verosimil que
depois do que sentiram, tivessem medo, que deixando desco
bertas as partes por onde haviam peccado, seu Creador, nãO
conhecesse o novo estado em que se tinham posto e que a
vista desse estado, não depuzesse contra elles, os transporte
a que indiscretamente se haviam entregado; por isso Deos
lhes disse: « Donde soubeste tu que estavas nú, senão porque
« comeste da arvore de que Eu te tinha ordenado que não
comesses?» (Gen., cap. 3, v. rr).

Se o Pudor, que toma precauções contra os assaltos daquelles
áquem não quer favorecer, não póde ser conhecido de

. dois amantes que se crêm unicos no mundo, será certa
mente de todas as pessoas sensiveis, que vivem em socieda-
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de, ainda que lei alguma positiva lhes houvesse prescripto
qualquer regra á esse re peito, e que tivesse por unico guia
a natureza não depravada. Creio firmemente que a natu
reza em sua pureza, inspira-nos o amor, que faz com que
o homem liaue-se de preferencia á uma mulher e esta
exclusivamente a elle só; que o casamento, que consiste na
união de dois individuos, é pedido pela natureza das causas,
que o bem da humanidade exige, e faz da castidade uma
lei, e que por consequencia é a natureza que dá ás mulheres
e te Pudor, que é o mais seguro guarda da castidade. Se a na
tureza por si só, independente das leis sociaes dos usos dos
povos e dos preceito religiosos aos dous sexos fez do Pudor
uma lei; se, como já temos observado, ella se torna mais ef
ficaz no sexo mais fraco e mais sensivel' quanto mais forte
não deve elle ser ainda, nas sociedades policiadas, onde as
leis civis e religiosas os co tumes, os usos communs, os ha
bitos da infancia e mesmo os prejuizos se juntam á natureza
para exigir Pudor, e delle fazer um dever muito importante,
porque é a mais poderosa barreira á impudicicia e ao de
boche?

O Pudor tem, pois, por fundamento o temor das paixõe .
Aquellcs que arrastam as pàixões, devem ter banido todo o
Pudor; e ao contrario, aquelles em quem se não vê Pudor,
não conhecem freio ás suas pai."\:ões: então não ha mais mo
destia em suas maneiras decencia em seus dicursos, e nem em
suas acções.

Não ha Pudor, sem costumes; e não ha bons costumes para
as mulheres senão n'uma vida retirada e domestica. e di
zemos que os cuidados da familia e da casa são partilha
dellas, que a dignidade de eu sexo está na modestia, que a
vergonha e o Pudor são nellas in eparaveis da honestidade,
'que procurar os olhares dos homens é já deixarem-se cor
romper, e que toda mulher que se mostra, se deshonra;
se avançamos tal moral, no mesmo instante se elevará contra
n,ós a philosophia d'um dia que nasce e morre 110 canto d'uma
cldade, e que tenta abafar o grito da natureza e a voz unani-
me do gene1'0 humano. .
~ respeito do Pudor do sexo em particular, que arma

mms doce poderia a natureza dar ao sexo que ella destinou
~ defender-se? Os de ejos são io'uaes I Que se tem a dizer a
IstO? ão ha as mesmas faculdades de satisfaze-lo n uma e
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n'outra parte! Que seria da especie humana, se a ordem de
ataque e de defeza fosse mudada? O assaltante escolheria-ao
acaso occasiões em que a victoria fosse impossível; e o as
saltado se deixaria ficar em paz, quando não tivesse necessi
dade de se render, e seria perseguido sem deLxar-se vencer
quando se achasse fraco para succumbir; finalmente o Pudor
e a vontade sempre em discordia, e não deixando jámais par
tilhar desejos, o amor nã0 seria mais o sustentaculo da naLu
reza, della seria o destruidor e o flageilo.

Se os dous sexos tivessem sido feitos igualmente, e rece
bido as primazias, a vã impetuosidáde não se teria salvado, e
os fogos sempre languecendo em aborrecida liberdade, já
mais se irritariam, e o mais doce sentimento a custo pene
traria no coração humano, mal preenchendo seu fim. O ap
parente obsLaculo que parece alongar esse fim, é o mesmo
que o approxima. E os desejos encobertos pela vergonha,
tornam-se mais seductores; mortificando-os, o Pudor os in
fiamma: seus temores, seus desvios, suas reservas, suas ti
midas confissões, sua terna e ingenua fineza, dizem melhor
o que ella julo'a calar, pensando que a paixão não o teria diLo
sem ella: ella é que dá preço aos favores e doçura ás recu
sas. O verdadeiro amor, com effeito possue, o que só o pudor
lhe disputa; essa mistura de fraqueza e de modestia, o to:"
na mais tocante e mais terno; quanto menos obtem, maIs
augmenta o valor do que ob,tem , e é desse mod.o, que elle
goza ao mesmo tempo de suas privações e de seus prazeres.

Porque razão, se perguntara, o que não é V'ergonhoso para
o homem, o é para a mulher? Porque será crime n'um sexO,
o que é permittido no outro? Como se as consequencias fos
sem as mesmas de ambos os lados I Como se todos os a1!lsLeroS

deveres da mulher não se derivassem disto : que um fi1l10 de
ve ter um pai! Quando mesmo estas .importantes considera"
ções nos fallassem, teriamos sempre a mesma a dar, e eIla
seria sempre sem replica: assim o ordenou a natureza, e
abafar sua voz, é um crime. O homem póde ser audaóOso,
que tal é seu d~stino; poís que era preciso que um se decla
rasse. Mas toda a mulher sem Pudor, é culpada, vil e depra
vada, porql:le calca aos pés um sentimento natural á seu sexo.

Como se póde disputar a verdade deste sentimento? A
terra toda não dá disso pomposa testemunha? A compara
ção só dos sexos, bastára para cerLi!lca-Ia. Não é a natureza
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.que orna as jovens com esses traços tão doces, que se tor
nam ainda mais tocantes pela vergonha? Não é ella que
põe em seus olhos esse olhar timido e terno ao qual só
com muito trabalho se resiste? 'ão é ella que dá á sua
tez mais brilho, e á sua pelle mais finura afim de que um

.modesto rubor melhor se deixe perceber? Não é ella que
as torna timidas para que fujam, e fracas para que cedam?
Com que fim lhes daria ella um coração mais sensivel á pie
dade, menos ligeireza no andar, menos robustez no corpo,
menos estatura musculos mais delicados se as não tive se
de linado a se deixarem vencer. Suo-eitas aos incommodos
da gravidez e á dàres do parto, esse accre cimo de traba
lho exigiria diminuição. de forças? Para reduzi-las a esLe
penoso e~tado, na as fez assás fortes para não succumbirem
e não á sua vontade, e assás fracas para terem sempre um

pretexto de se entregarem. Eis precisamente o ponlo, em que
a natUl'cza as collocou.

Passemos ag'ora do raciocinio á experiencia. Se o Pudor
fosse um prejuizo da sociedade e da educação esse senti
mento deveria aU"'mentar nos luga.res em que se tem mais
?uidado na educação e em que as leis sociae se aperfeiçoam
Incessantemente, e deveria portanto ser mai fraco onde se
está mais perto do estado primitivo. Acontece totalmente
o contrario. os campos, as mulheres são timidas e mo
destas, uma palavra as faz corar, ellas não usam erguer
os OUlOS para o homens, e guarJ.am silencio diante delles.
r as cidade, o Pudor é io-nobil e baL'Xo; é a unica cousa de
qUe uma mulher bem educada teria vero'oulla, porque se
julo-aria desb.onrada nas sociedades que frequenta, onde seria
olhada como uma pessoa falta de trato; e a honra de fazer
Corar um homem hone to só pertence ás mulhere da melhor
roda (1).

. (I) Qual é o l10mem Jloue to e peu ador que se não aborrece de
ver uma mOÇ<liLa, aI ert.ada exce ivamente . ú pela l uca pretenção de
. e t.ornar bem feiLa 1 Qual é o homem prudent.e (rUe não aborrece uma
I~ulher de 110nesLamenLe vestida e cheia de denguice friyola, mais
aluda, sem proposit.o e fundamento, que t.ão bCln adornam uma c
nhora em qualquer sit.uaç.l0 cm quc e colloca? E. ses baile, cssa gral]
des reun.iões verdadeLràs colas dc COI'l'UPI:.áe> não servem mal~ que
de paSSar o temp precioso da vida lU sonho, com cliverlLmentos sem
frueLa, que por flill. trazem a ruina das que os frequenlam. á e~-pcricncia
nOS tem mo ll'atio que poucas são as moçoilas que frequcnt.am os bai-



o argumento tirado do exemplo das animaes não é con
c1uente e verdadeiro. O homem não é um cão e nem um
lobo. I ão é preciso que estabeleça em suas especies as
primeiras relações da sociedade para dar a seus entimentos
uma modificação desconhecida sempre aos brutos. Os ani
maes tem coração e pabcões; mas a simples imagem do ho
nesto e do bello só entra no coração do homem.
~ão obstante isso, quem poderá asse,erar que o instincLo

não produz nos animaes o que a verO'onha produz no ho
mens? Vemos todos os dias provas dis o. Vemos-los occulla
rem-se em certas nece sidades para e conderem aos senti
dos, um obj ecto de desO'osto ; ,emo-los depois, em vez de
fu O'ir apressarem - se á cobrir os vesti O'ios delle. Que falta
a esses cuidados para que tenham um ar de decencia, ho
nestidade e Pudor, senão ser por tal tomado pelos homens?
Em seus amores, vemos caprichos, escolhas, recu as estuda
das, que roçam de bem perto a maxima de irritar as pai
xões pelos obstaculos. o instante em que escrevemos isto,
temos ante os olhos um exemplo confirmativo. Dois pom
binhos, nos felizes tempos de seus primeiros amores, offe
recem-nos um quadro bem differente da e tupida brutali
dade que os nossos apoloO'istas da petulancia lhes attribue.
A branca pombinha vai seguindo pa so a passo o seu bem
amado, e foge ligeira logo que elle se volta. Fica elle em
innação? Com mimosas bicadas o excita; se elle foge, ella
o persegue; se se defende, com pequeno e certeiro vôo o
aLLrahe ainda; a innocencia da natureza maneja as meigui
ces e a branda resistencia, com tal arte que daria trabalho
ao mais habil casquilho. Não; a faceta Galatéa não o faria
melhor, e Virgilio poderia ter tirado d'um pombal encantado
ras imagens.

Quando mesmo se podesse neO'ar que um sentimento
particular de Pudor fosse natural nas mulheres, seria menoS
verdade que na sociedade sua partilha deve ser uma vida
domestica e retirada, e que se as deve crear nos principio~,

que á isso se referem? Se a timidez, o Pudor, a modesua
que lhe são proprios, são invenções sociaes, importa cul-

Jes, que se easam vantajosaménte; e se alguma tem tido a fortuna de
originar o seu consoreio dessas gl':mde l'euoiões, é .logo pl'ivaehl del!a ,
desde o instante ena que se casa. As reuniões de familia são mais felizes
c proveitosas; porque á ellas só vão pe 'soas ela amizade e ele confiança.



tiva-Ias nellas, e toda mulher que as desdenha offende os
bons costumes. Haverá um espectaculo tão tocante, tão
respeitavel como o d'uma mãi de familia, rodeada de seus
filhos, reO'endo os trabalhos de seus famulos, procurando á
seu marido uma vida feliz, e governando convenientemente
sua casa? E' ahi, que ella se mostra em toda sua dignidade de
mulher honesta; é ahi, que ella impõe verdadeiramente res
peilo e que a belleza partilha com honra as homenagens
rendidas á virtude. ma casa, cuja senhora está ausente,
é. um corpo sem alma, que cahe logo em corrupção: uma
mulher fóra de sua casa perde o seu maior lustre, e despe
daça seus verdadeiros ornamentos; mostra-se com inde
cencia. Se possue um marido, que busca ella entre os ho
mens? Se o não tem, como se expõe a afastar, por uma parte
pouco modesta, aquelle que talvez a quizesse por esposa?
EUa mesma sente que não está em seu lugar, e até sua
beUeza, que agrada sem interessar, não é mais que um erro
que seu coração lhe exproba. Quer esta impressão venha
nos da natureza, quer ela educação, é commum a todos os
povos do mundo; por toda parte a mulher é considerada
em proporção de sua modestia; por toda parte se está con
vencido, que abandonando as maneiras de seu sexo, ellas
abandonam seus deveres; por toda parte se vê que então a
veril e firme segurança elo homem torna-se em atrevimento
n'ellas, se aviltam por essa odiosa imitação, e deshonram
tanto seu sexo, como o nosso.

Pensamos que não temos prestado muito á natureza atLri
buindo-Ihe só o Pudor, tal qual o havemos descripto, sem fa
zer ahi entrar o que certamente o caracteri a entre os povos
civilisados, a idéa do despreso á que a falta de Pudor expõe
u~ e outro sexo, principalmente aquelle que por sua sensi
bilIdade e fraqueza deve ter mais reserva e contenção. Entre
os povos, cujos costumes são mui simples, onde a ambição
e o interesse não são .que fazem os casamentos, essas uniões
contrahem-se com facilidade, são numerosas e etfectuam-se
cêdo; ahi são só celibatarios aquelles que não são capazes
de amar ; os amores illicitos quasi que são desconhecidos
a esses povos; as pretenções de um homem sobre uma mu~
lher que não é sua, são extravagancias tão raras, que quasl
nUnca se apresentam ao espirito, sem duvida as precauções
do .pudor são ahi pouco .procuradas, e a ausencia d'eUe
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pouca emoção causa; satisfeitos os sentidos sem custo ele
gitünamente, qnasi que não são susceptiveis de movimentos
irregulares, capazes de faze-los obrar contra as leis: por
esta razão, quanto mais simples e puros são os costumes
entre esses povos, menos severo e escrupuloso é o Pudor;
basta que seja casto. Porém se os costumes se corrompem,
já não é o mesmo; então a falta habitualmente de reserva
nas maneiras e nos disemrsos, fornece um elemento ao de
boche. Só as pessoas virtuosas e delicadas é que conheeem
ahi o amor e não a depravaç.ão, e que dão seu coração uni
camente á um objecto, e que sem elle (coração) jámais en
tregam seu corpo; l'l'ella é s6-mente que os principi0s da
depravação produzem o efFeito de au~mentar-Ihes o Pudor,
torna-las mais escrupulosas, e fazendo crescer as precauções
que estão dispostas a tomar cemtra tudo que revela desejos
relativos a uma paixão, que a pessoa não de certo quer
autorisar e nem favorece. Comprehende-sc que é princi
palmente, para não dizer unieamente, nas mulheres, que
esses ejifeitos têm lugar; como ellas não são que dão os pri
meiros passos, e em geral os homens gostam de atacar e
lugar em que acham reCl'lSa, é pelo mais ou men0S Pud19r
e reserva que elles perccbenl Ras maneiras e nos discurs19S
da mulher que conhecem até que ponto podem chegar es
faVO'l'es qu'e ella lhe deve conceder.

Entre os povos civilisados, como nós, e na Europa, pelo
menos entre os ]lomens que não são do commum, geral
men-te aco:ntece o mesmo; os exteriores sómente elo Puàer
é ql'l'e variam a algum resperto conforme o temp0, os
lug'ares e as circumstall.cias particulares. Ainda que os
costumes eurcrpêos, :no assumpto da castidade, Iílã0 sejam
dos mais regulares, comludo R,ão têm ainda clíegado a?
ponte> d'e qu.C'. uma rapariga :namoradeira 'e urma mulller 11
bertin& não sejam desprezadas por todos a>quelles que nã~

Sã0 cumpliees de seus desregra'mentos. Não ha aID sé paI
que :não olhe como ai'Fronba a sedução d'tlma ftlh&; um
m&rido que não seja des-presivel, qne não eRcare uma
inTidefidade de sua mulher como um crime capital; nem
um h.omem d 'licado que queira tomar por esposa uma ~uo~a

suspeitada sómente de máos €0stumes· ou que um marido
c~m~inta que sua mlllher, em quem ell~ confia, tenha f~rni'
lla'fldade com outra qlle seja tfd:a por infleI a seu maridG,
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Toda a menina e toda mulher nesse caso são objecto do
desprezo de todas as pessoas honradas; mas como não se
toma testemunhas quando se quer ser culpado desses des
varios, a necessidade de serem estimados empenha em par
ticular as mulheres, pouco cuidadosas de sua honra, a toma
rem todas as passiveis precauções para envolver nas som
bras do mais profundo m sterio seus desregramentos, e é
só quasi p la indiscrição de seus galans, e por seu pouco
Pudor, ou antes por seu pudor mui facil, que eIles vêm ao
juizo do publico; as que são prudentes, ainda mesmo só ex
teriormente, tlevem ter sentido e sentem quanto as appa
rencias do sevéro Pudor são essenciaes á conservação de
sua honra, e para prevenir os máus juizos, que a falta das
precauções, que a contenção eÀiO'e, dá direito a apparecerem.

E' facil a toda mulher prudente deduzir destas obser
l'ações a conducta que dever ter para prevenir os desejos,
as solicitações, as pretenções illegitimas ql!I.e eIla não quer
·e nem deve querer favorecer, afim de afastar de si qual
quer desconfiança que injuria á sua honra. Tomamos aqui
por honra das mulheres, o direito real ou supposto, que
cIlas tem para pretenderem ser dignas do amor, da estima e
·da coniiança dos homens delicados, e a isenção de toda
e qualquer mancha feita á sua innocencia pela C]1Ual se teria
·direito de as desprezar ou estimar menos. Dissemos, CJiue a
honra tem jús ao amor, á estima e á confiança; estas tres
COusas são e sen ia s: p la. graças do corpo que as. mu
lheres agradam aos sentidos, e pelas do coração, ou do ca
racter moral, que são a sensibilidade, a doçura, a com
placencia, a providencia e a bondade, que eIlas agradam á
alma e conciliam o amor; é pelas virtCldes, quero dizer
pelo d.oce gosto, por todos os seus deveres, quer communs
aos. dois sexos, quer particulares ás mulheres,. por sua sin
cerldacle, sua assidu4dade ao tr.abalho, se"Q. amor pela ordem
·e P?f ~ma prudente' economia, sua piedade, sua clecencia,
a ~gll1dade de seus discursos, a gravidade, seu andar, sua
carIdade, sua justiça, sua contenção e sua modestia, que
e~as conciliam a estima; é finalmente, por sua fiumeza em
nao ceder aos motí-vos de proceder mal, em as tentaçees,
P71a sinceridade de suas palavras, franqueza de seu proce
.dlmento, constaneia no seu amor para aquelle á quem deu
seu coração, que as mulheres .adquirem confiança ~ a falta de
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Pudor as faz perder todas essas preciosas vantagens, esse
direitos que, bem conservado , constituem sua honra. Toda
mulher sem Pudor, ou é um ente d'uma frieza estupida,
d'uma repugnante insensibilidade, incapaz de inspirar amor,
ou conserva-lo onde a primeira apparencia o havia accen
<lido.; ou então é um ente, que á força de se ter entregue
sem contenção á libertinagem, se tem familiarisado com os
modos mais vergonhosos do deboche e que de nada mai
córa; esta só poderia agradar aos mais debochados devassos:
e póde-se formar outro juizo, que não este, d'uma mulher
que se mostra descoberta a outros, sem ser aquelle á quem
seu coração e seu corpo pertencem, que permitte liberdades
indecentes aos que não têm direito algum sobre ella que soffre
sem se irritar, que em sua presença se faça acções desho
nestas, ou que tenham em sua presença discursos licenciosos
e que toma parte nas conversações livres e obscenas?

Que estima se póde dar a uma mulher, a quem em nosso
seculo é permittido brinquedos e jogos de mãos e familia
ridades, que neces ariamente conduzem a familiaridades
maiores; uma mulher que parece procurar a vista e os
olhares dos homens, que permitte, áquelles que á vêem mais
vezes, dar-lhe beijos e abraços pegar-lhe no corpo, che
gar-se mesmo a seu cólo e excitar n'ellas sensações mais
ou menos voluptuosas? Que toda mulher se lembre, que
não ha um só homem, por pouco experimentado que seja,
que não julgue, que aquella que permitte essas familiarida
des, que ella quer que se creia innocentes, permittiria tam
bem outras maiores ainda, estando segura de escondei-as
áquelles de quem temem o desprezo, e que perde assim a
estima de quem ella queria pretender (I); e quanto uma
moça que leva a tal ponto a falta de contenção, perde na
conceito d'aquelles senão ha confiança, que talvez a quizesse
para esposa; porque vendo n'ella tão pouca reserva, a olham
como uma pessoa em quem o gosto da voluptuosidade do-

(I) A estima por uma mulher, é uma consequencia natural do pudor e
da modestia; não se illuda eJla quando vê que querem tomar libcrdad~s
sobre ella, é isso mais scgura prova de que é desprezada: devc. enlno

mostrar, por meio de indignação, que só é desprczivel aquelle que UJ5ulla

scu Pudor. Todo galanteio na mulher a cxpõe a csscs desprezos, c ó des
pl'czivel porque é por ahi que elln se torna criminosa. No pudor, neIU
mesmo a llliIis ligeira faUa é innocenLe·.



mina muito para que a deixe de resistir á tentação, quando
ella se apresentar assás favoravelmente para que julgue
poder impunemente succumbir !

Finalmente, que confiança póde um amante depositar na
amante, da qual quereria fazer sua mulher; que confianca
póde ter um marido em sua e 'posa, vendo que elIe não era
o unico de quem buscava os olhares e de quem quizesse
captivar o coração; e que tem outros objectos esses olhos
de quem quer fazer brilhar seus encantos secretos, a quem
dá a liberdade de vel-os de tocaI-os, de gracejar e de fa
zer-lhe caricias tão ao-radaveis para quem as faz como para
ella que as recebe, em quem elIe procura excitar desejos e
nada poupa que seja proprio para fazeI-os nascer. Se se
lembrarem que o amor é um sentimento de preferencia ex
clusiva, omprehenderão que uma conducta que annuncie
que essa exclusão eSLá tirada é o veneno do amor, e não
subsistir com elIe.

O Pudor real tornará uma mulher extremamente reser
vada em seus olhare , no que ouve, em suas palavras, em
suas leituras, em seus prazeres, em uas maneiras e suas
vestimentas. Em seus olhares, arredando-os de todo o ob
jecto que puder excitar n'el1a idéas libidinosas, e que ella
não ousará contar a um extranho sem corar; no que ouve,
guardando-se de dar ouvidos a discursos que uma pessoa,
que realmente a respeitar e estimar, não se atreverá a di
rigir-Ihe; no que diz, cohibindo-se de fal1ar no que se refere
aos prazeres do amor, principalmente na presença dos ho
mens, e mesmo só na presença de mulheres; isso seria sem
bre imperdoavel a uma menina. Um homem de educação
jámais terá taes discursos, excepto com sua esposa, na pre
sença de mulheres á quem respeita e estima, se elIa mesmo
não o auLorisar a isso (I).

ItI Concluiremos este artigo com a seguinte nota que nos parece corro
borar mai as nossas idéas relativamente ao Pudor:

Uma mulher deve-se livrar das leituras que são licenciosas, e
fornecendo materia á imaginação só servem para deprava-la, atean
(!o-lhe o fogo mni vivo e dando-lhe um forte motivo de preoccupação.
EX~mplo da leitura que fallamos, os livl'os puramente ph)'sieos, a his
torIa natural, d'anatomia ou de physiologia, que a certos respeitos e em
Certos casos, poderiam dissipar uma ignoraneia muita profunda. Uma
mUlher, mesmo em seus prazeres, deve conservar Pudor: se é só de
Um divertimento que se trata, como a dança, o passeio, a musica, a

T. I. i6
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Importancia da mulher.

POR A. G. TEIXEIRA E SOUSA.

Si tlu...'Civeis encantos,
Tão caros pastos ao tragar da idade,
Unicos fossem, que a elevada séde,
Por entre a humanidade te elevassem,
Seriam teus encantos irrisorios,
Miseravel seria a gloria tua:
Ambos seriam antes teus algozes,
Ou patibulo cruel onde e pirasses
A todos os momentos entre os golpes
De saudosas lembranças do passado,
De uma reminiscencia dolorida,
Olhando nos vesLig'ios dos encantos
Os andrajos, adornos do sepulchro,

O sudario da morte,
Ou as mentidas pompas da belleza
Soltas em v:ago, fugitivo fumo!

mulher que tem cuidado de sua reputação, não eutregará a elle senão
com uma ,condição que não autorise ning'uem a falt.ar-lhe o re peiLo,
C' não se abandonará realmente, e nem afl'eetará a abandonar- e ao
prazeres simplices com esse ar de voluptuosidade c de indolente sensibill·
dade, que tão claramente annuucia o de ejo de. seI' seduzida c a disposiçãO
de ceder á es a educção,

Em suas maneiras, uma mulber que tem Pudor, sem er falta de
gra!:.a e gros eira, conservará 'empre dirrnidade; affavel e previdente,
jámais será insultada; alegre em desenvoltura br'incallJona em indlT
eencia, regosijando- e com moderação na oeeasião em que tcm inno
ceute motivo para isso porém nunca most.rando-se ineonsideradtl c
nem esquecendo o que deve a si mesma a seu marido e á 'ociedade; re
serváda sem timidez, ella mo 'tra que não procura os homens e nem os
teme, porque sente- c capaz de re i til' a suas pretençãe c de recusar
a seus desejos, Uma menina deve ter mais timidez n uma. reunião de
homen~ e não se lhe póde censurar isso.
, Finalmente, em sua maneira de vestir, uma mulher que tem pudor1
s.e guardará de apresentar-se d'um modo que annuncie que seu fim_ e
mostrar os encantos destinados a aecender desejos e que o uso geral ~~o
exija que. deixe descobertos c nem que traga á vista, Nisto sem dUVida,
é preciso consultar a moda da. épocha : o que é indecente n'um tCJl1~OI
deL~a de ser n'outro; ha muito temp , que o par rebique era tidO
por falta de bons costumes; hoje em certos paizes é esse uso tão gerRI
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Ah não! não, ó Mulher; de mais sublime
Preço encerras em ti magos encantos,
Belleza mais real, e mais ano-elica I

Acaso vês o tumulo?
Pois ali mesmo, aonde o Anjo da morte
As purpuras dos reis dilacerando,

Esmaga as suas c'roas,
Espalhando os pedaços de seus sceptros,
Entre vermes, ossadas, e arcabouços,
Ali pois se aniquilam n'um repente
Os flacidos encantos que ufanosos,

Em frocos enflorados,
Em precio as gemma , aureos fios,

Já tanto se extremavam
Esplandecel1do em sericos adornos!
E quando pelas leis da natureza
lmpellidos, balroam sobre o tumulo,
U!U ó ai, um gemido, uma só lagrima,
EIS o atrôo de tão grande baque!

NãO, Mulher, h.a em ti cousa maia alta
Que encanto materiaes.

Si existisse na externa formosura.

(/U~ o não pór rebique é querer alfectar uma modestia que mesmo as
mais prudentes oiio levam em conta. Temos nas gr1!ndes roda, mu
lh~res com a garganta, a cspacluas e parte das costas e do peito in
tell'amente llcscot)ertos; as primeiras que se encarregaram de mo traI'
?Uas tau tas parte de seu corpo, de oerto oão temiam ferir um Pu lor
n que já tinham renunciado; porém o que espanta é que mulhere'
que POSSITiam essa virtude, se houvessem podido re olver a romper a
barreira que até então a prud.encia linha respeitado; ma o desejo de
provar que ellas não cecliam em belleza áquetia que só mostravam
seu 06110, para pór á venda eus encanto, foi um moth'o que fez oallar
toda outra qualquer oonsideração; e logo que o u o tornou- e ....eral,
o sa iudecenoia tem tido cousequencias' menos peri"'o a . Ha ni o
~ma consideração que deveria ter oontido as pes oas sensiveis, q~e
êm ser, que quanto mais se de oobrem e ses encanto eoretos, mal

se diminuem a somma dos prazeres legítimos, cujo ....ozo eoreto é que
faz a felicidade do verdadeiro amantes. Que devo u áquella que faz o
publico partilhar comio-o o favor de admirar seus aLLraetivo ?

Se o encantos ccretos de uma mulher são feitos para xcitar o ....ozo
da u '- - ii
~ ,.nll.\o conjugal, desde que esses encantos forem publicos, nao ter' o

ais Para o marido um forte attraotivo; e naturalmente sei':\. levado pm'a
on(le tem mais a aclmil'ar.
u Entretanto J"la aqui uma observaç,llo) que nos teni impressionado
mas poucas de .vezes; e vem a ser, que uma mulher reservada que e -



Toda belleza, então que de mais lindo
Que a rosa a des'brochar rubi-fragante;
De aperolados globos irrorado

O seio yoluptuoso?

Não é da forma o eleo-ante garbo
Que dá-te alto valor;

Que a palmeira, dos bosques, circumdada
De relvas, de florinhas, e de arbustos,
Branda ne?'ociando á man a brisa
Com os faceiros, oscilantes leques
Em garbo excede, e d'elegante sobra.

ão é a meig'a voz com que em torrentes
De nectar, deslisando de teus labios

Em ondas deterouras,
Levas ao coração do homem fraco
O revoltante - sim -, hospede incommodo,
Que despeitado 0- ell - hospitalisa

Máo grado a intcllio'encia
Seosivel ao imperio da vontade 1
Não é a mei"'a voz tua belleza,

Que o sabiá dos campos
Tambem sensivel voz no valle espraia.

t<lndo ornada, torna-se m publico decotada excessivamente descO
berta, sem corar, sem vexame, e talvez me mo fazendo disso uma gl?"
ria, terá corneio vivamente se é sorprehendida por um homem em traJc
caseiro, que dob:ará ver só metade do que ella tem patenteado aos olhos
de todo mundo, nos bailes' julgaria is o uma indecencia reprehensivel,
e teria razão: no grande mundo, no meio da ooiedade, ella se olha
raria oomo uma pc soa que vai representar seu papel num thealro
respeitavel, onde ning'uem ousaria faltar-lhe o respeito; porem ell1 s~u
gabinete, em seu clesatin/w, era uma mulher e UDla mulher que nilO

podia impuramente mostrar seus eneanto sem excitar desejos; pare
ceria autorisar a que se os manifesta se n'uma circumstancia em que
os olhares do publico não a incommodassem; 10"'0 o que fosse de: uso,
e o que em publico n.10 seria eensuravel, tornava-se no particular
pouco prudente. Neste caso, uma mulher que necessita e quer ser
respeitada, não poderá sei" muito reservada em nenhum dos casOs de
que aeabamos de fallar. 'o

A menor falta de sua parte, a menor eomplacencia, o menor galantel ,
lhe attrallirá o desprezo publico; sua reputação se tornará equivoca, e sua
perda será certa,

Pelas pinturas que ornam sua habitação, pelos livros que lê, pelas
palavras que pronuncia, pelas maneiras que tem c pelos vestidos de que
usa, é que se tira a consequencia para se formarem os juizos sobre seU
Pudor e sobre seus costumes,
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Tão pouco externas graças
De encantos ext'riores !

ão são lindas madeLxas,
Nem feiticeiros derretidos olhos
Em amoroso, seductor eftluvio'

ão são faces de neve,
Que pudibundo o iris purpurea,

em labios que diluem
Entre celeste e magico sorriso
Forçada convicção nos seios d'alma :
i\ão é um todo emfim formoso e bello

os traços ext'riores,
Suave efIusão d'alma,
Ou mavioso enlevo

De uma alma sensitiva, alma amoravel,
Que constitue ao olhos do philosopho
Um ser celestial, um ente angelico.

Ha mais sublimes dons, ha outros dotes,
Que constituem pessoa
E quasi divinisam;

Que os dotes do ext'rior apenas formam
COllsa cheia d'encantos.

Quando, ó Mulher, fiada no teu sexo,
Em teu frageis encantos pas ageiros,
Soberba do teu ser além te exaltas;
Quando, estudando leis ima?"inarias
Opposta á razão e á natureza,
Ao homem sup'rior te crês vaidosa,

Então és COllsa apenas.
Mas quando intelligente

Estudando o teu ser com serio exame,
Fraca te encontras, fraca te acreditas,
E confessando do teu ser o fragil

Em teu favor appellas
Para a do hom' indulgencia angelica,
Então tu és pessoa, então o homem .
A teus pés vem depôr fieis respeitos.
Porque então és formosa, és linda és bella I

Quando, acolhendo torpes lisong'eiros,
De teu culto venal servis ministros,
Que, no profano altar onde collocas,
De sordida ignorancia ataviado,

O de tua vaidade
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Ridiculo delubro,
Sobre as ara mephyticas te queimam,

De assás libidino o
Corruptor interess ,

Com gangrenadas mão corrupto incenso,
Quando, verdades cres baixa lisonja

Pagando essas torpezas
Com impensadas phrases,

Com requebros indignos que envílecem,
Então és cousa apenas.

Mas quando amiga da razão suprema
Prestas ao sabio teu cuidoso ouvido,
Quando, apoiada na louçã virtude
Oppões os dotes soberanos d'alma
Aos delicados traços ext'riores,
Quando, timida, cauta, e receiosa

Ante a tua fraqueza
Nobre, e discreta evitas

Do lisongeiro a indigna sociedade;
Quando, grave, sisuda, esperta estudas

O serio de teu rosto,
Teus ademans hon stos,
E teus breves discursos,

Então tu és pessoa} então o homem
Vem depõr a teus pés submissos cultos,
Porque então és formosa és linda, és bella!

Oh I quando terna, e respeitosa filha
A mão paterna carinhosa afagas,
Onde mil filiaes beijos estampas,
E lhe aligeiras da pesada idade
Gravoso cargo de abhorrido imposto;
Quando, extremosa mãi, doce, e ternissima
Acarinhas entr'osculos, entre abraços
O mimoso filhinho, que em teu seio
Extrahindo da vida o doce nectar

Sorrindo te enamora;
Quando, cheia de Deos, ditosa cumpres
Sacrosanta missão, que só compre'nde
A que sabe ser mãi, porque outro tempo

Filha extremosa fora;
Quando, esposa fiel, honrada, e amante
Tu reconheces no querido esposo
Um ser, que tu mais forte, e mais sublime,



Teu protector, o guarda de tuá alma,
De teus bens de teu corpo, e tua vida,
Companhia fiel, sincero amigo
A quem na vida te entregaste toda;
Quando em tão prazenteira sociedade

Tão bem-aventurada,
Reconheces em ti um ente fralTil

Carecedor de amparo;
Quando terna rodêas o consorte
De meiguices, de amores, e de encantos

De honra, e de respei tos,
Que amor divino e sacra fé sustentam;
Quando, em tudo, e p'ra tudo lhe procuras
A sua approvação, e seus conselhos,
Suas consolações em tuas dores,
E felicitações em teus prazeres;
Quando, com esse ente formalisas
Só uma intelligencia, um sentimento.
Uma vontade emfim, um - EZl só quasi...
Mulher, como és fo~mosa! Oh como és linda I
Então tu és pessoa, então o homem
Acha a teu lado o quanto de mais doce
A vida tem em si . tu lhe revelas
Os encantos do céo porque em tua alma" . I

Habita então um Deos, e um Deos te inspira!
E com que nobre sentimento exaltas

As faculdades tuas
Lá quando a voz de Socrates ouvindo

Tu entras em ti mesma,
E á força de estudos reflectidos

A ti propria conheces,
E en tão te possues!

Tu compre'ndes então como Aristoteles,
Sentes como Platão,
E queres como Zenon !

Quanta moral belleza não revelam
Ora os teus sentimentos.

Mas quando desvalido o teu consorte,
Ou de inopia infeliz misera victima,
Dura arrasta existencia desgraçada
Nas lacerantes garras da inúligencia;
Tu fida, ao lado seu, quantas o afflig'em
Ferrenhas privações sorrres com eUe j
Cantas com elle, se elle acaS0 'canta,
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Com elle choras, se elle acaso chora;
Com elle a prantear, e a rir com elle;
Quando por fragil erro maneatado
Entre as cadêas pelas leis forjadas,
Tu, com elle, supportas, a seu lado,
Expiatoria, merecida pena,
Severa punição de atroz delícto,
Que unico elle perpetrára incauto;
Quando seus duros ferros partilhando,
Seus cruentos desgostos, seus pezares,
Suas dores, seus prantos seus gemidos,
Tu lhe suavisas parte de seus males,
Alliviando um tanto de seus Ferros;
Quando tu maviosa, e compassiva
O seu lívido corpo entre teus braços
Roubas, ligeiro instante, á acerba barra

Do carcere hediondo;
Quando, um teu puro, angelica sorriso,
Ante seus tristes olhos mal-abertos
Espanca, cm parte, as sombras d~masmorra,

Desesperada luz de um condemnado;
Quando, por elle os delicados membros
Maceras nesse chão amáro, ingrato,
Argila reprovada do proscripto,
Arrojada aos mais agros soffrimentos
Só para partilhar do esposo a sorte;
Quando, junto do seio, entre teus braços
O tenro filho melindrosa afagas

Mostrando-lhe o esposo,
Tu a balbuciar então lhe amestras

O tão querido nome,
Que respeitar lhe cumpre; desta sorte
Ensinando do berço ao caro filho,

Esse pedaço d'alma,
A respeitar, e amar ao pai miserrimo,
Esse que é de teu ser metade infausta;
Então, Mulher, Mulher, oh quanto és nobre!
Então és bella, és grande, immensa em tudo!
. Então, l\'Iulher sublime,

Es heroina, és Anjo, és Divindade!

Se, porque deo-te acaso a natureza,
Nas fórmas ext'riores,

Magicas graças, lépidos encantos,
E feiticeiros mimos,
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o homem te idolatra e Anjo te chama.
Se moraes perfeições, moraes encantos
Tua alma de envolve a que mór titulo,

Mulher ten tu direito?
Então és mai que um Anjo, um Deos és quasi I

Um Deos 1. .. E que milao-res tu não pódes
Quando em teu coração, quando em teu rosto
Vem revelar-se um Deos e um Deos palpita?
Oh prodi?"io ! Oh portento! Oh maravilha!
Do imperio da belleza e da virtude!

Teus encantos 1. .. são elles que amor geram,
Mas impensado amor surdo á verdade,
Amor cego á razão, amor sem luzes.

Mulher, os teus encantos...
O bem e o mal do mundo; a paz, e a guerra;
DesO'raça, e f'licidade; amor, e adio;
Trevas, e luz; mentiras, e verdade;
Virtude, e o vicio; a innocencia, e o crime;
Dese pera, e perança; o certo, a duvida;
Alegria, e prazer; dôr, e tristeza;
Céo de delicia, inferno de amargura...
Um cahos emfim; são elles, teus encantos,
Que no trilho da vida e pinhos vertem,
.Que no trilho da vida espargem flÔres I

im, quando incuriosa
Tu em ti reconheces

O poder liberal da natureza
'uma chusma de encantos gracio os,

Em perfeições cravadas em teu rosto,
Em dotes eno-astados em teu corpo;
Com elles tôrpe vicias e maltando,
Com elles refalsando infaustos erros,
Libras teu bem no·mal da humanidade...
Então, Mulher perversa, ó ente iniquo,
Maldição sobre ti, adio a teus dotes I
E á tua formosura, aos teus encantos
Anáthema do céo, do mundo anáthema!
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Organographia physiologica, physionomica

e philosophica do homem e da mulher.

DO H01\1E 1.

Existo; mas quem sou? Brado intimo
E' este d'uma voz que eu n'alma into:
Fito em mim mesmo atonito meus olhos,
Todo o meu ser em si se immerge e pensa;
Rompe um clamor universal silencio,
E me diz que sou corpo organisado,
E um de infinitos an~maes, que a terra
Mui carinhosa mãi produz e nutre:
Como elles nasço e vivo, cresço e morro;
Como elles sinto a dÓI', sinto os prazeres;
São mui iO'uaes nas sensações corporeas;
Em todos vejo identicos sentidos;
Existe em todos machinal insLlncto,
Que em varias gradações se eleva, ou desce
Desde o vasto elephante ao verme ignoto.
A vigilia tenaz me can a e prostra;
A fadiga aturada inerva as forças;
Exhaustas forças me restaura o som no.
Hei mister respirar nos livres ares,
Obra do Eterno, fluido pasmoso!
Nenhum homem, nem arvore, nem bruto,
Nenhum composto organico e vivente,
A vida póde conservar no vacuo.
E sem alma calor, que a Natureza
Em toda a parte accende, em toda espalha,
Nenhum, nenhum dos animaes existe.
Do mar no escuro, no profundo seio
Prende o calor vital, e anima os entes
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Do vasto abysmo, mlldos habitantes
D'agua e terra tambem, que em mim renovam
Quanto um segredo ignoto e profundo
Consumidor principio acaba e gasta,
Para viver como animal preciso.
Mas que pasmosa architectura é esta
Deste corpo, que eu palpo, eu sinto.

MACEDO (Medit.)

Encontram-se no corpo do homem certos compostos
que os anatomistas e physiologistas denominam por elemen
tos organicos, e estes são: a gelatina, a flbrina, a albumi
na e a gordura. Estes elementos existem nos solidas e
fluidos, em diversas proporções, seerundo as partes onde se
extrahem, a idade e o temperamento individual: e contém
principias communs, conhecidos pela analyse (como sejam o
carbono, o azote, o hydroereneo, uma pequena quantidade
de oXy?'eneo e saes), os quaes se or~)"anisam, ou por uma im
pulsão geradora, ou por uma irritação morbida, que é origi
nariamente fluida, e se solidificam, e os solidas se reduzem
a fluidos, para se renovarem pelo processo da nutrição. Os
fluidos disseminados (diz um escriptor) por toda a parte,
~nchem os vasos e humedecem as paredes das cavidades, e
Impre?'nam o parenchyma das partes, .e, associados com os
orgãos, concorrem ao exercicio das funcções que os mesmos
executam. Os humores são communs, como os que se acham
espalhados por toda a economia: taes são o sangue e a lym
pha, proprios a certas partes e differentes entre si por suas
propriedades physicas e sua composição, sua orierem e usos
taes como a bilis, a urina e o esperma, etc.; outros se de 
envolvem sob a fórma de vapores como a sorosidade, a ma
teria da tran piração pulmonar e cutanea; outros no estado
do liquido, como o sangue, a urina e a iympha; outros ap
parecem sob uma consistencia média, como a gordura, a bílis
e o licor espermatico.

Bichat (o immortal reformador da Anatomia physiologi
ca), julgando comprehénder melhor a estructura organica,
fez sentir o variado cruzamento e reunião das fibras dos di
versos tecidos do corpo do homem, embora differentes pela
natureza das moleculas cont1das nos intcrVallos que as mes-



mas fibras deixam entre si; e então é que associado(estes te
cidos formam a estructura primitiva dos orO"ãos, m cujos
intervallos são depostas as substancias nutritivas que lhes
são indispensaveis. Os systemas de que se compõe o corpo
do homem são: o Cellular o ExILalante, o Absorvente, o Ar
terial, o Venoso, o Capillar, o Nervoso, o Osseo, o Medular,
o Cartilaginoso, o Fibroso o Fibra-cartilaginoso, o llfllS

cular, o .Mucoso, o Glanduloso, o Dermoide, o Epidermoide
e o Pelloso.

E' o tecido cellular uma substancia filamentosa, mais ou
menos branca, que se encontra geralmente em toda as par
tes do corpo, e se compõe de uma infinidade de fibra e de
laminas dispostas de maneira a formar uma multidão de pe
quenas cayidades ou cellulas, que communicam entre si e
contém limpha ou gordura. Este tecido, percorrido por um
consideravel numero de vasos, entra na formação de todas
as partes do corpo, e lhe serve de meio de união. O estudo
desta substancia tem feito conhecer que ha duas e pecies
deste tecido: uma, que e compõe de laminas contíguas e p~'

rallelas, entre as quacs não se encontram cellulas nem caVI
dades; e outra, em que se encontram não só laminas conti
guas, como filamentos que se entrecruzam e formam cellulas
areolares, onde a gordura é contida, e a sorosidade é exiJa
lada. Conforme as idades, o tecido ceLlular é formado de um
muco espesso, no feto, que augmenta em densidade até se ma
nifestarem as laminas e filamentos' e á medida que a idade, ,
caminha, se encontra impregnado de suecos albl.llninosos .c
gelatinosos. Depois de nascida a criança, em vez de albl~I~I

na, encontra-se gordura, que se conserva até á idade vml,
e, á medida que se declina para a velhice, tambem vae-se
diminuindo, e o tecido ceLlular torna-se pouco contractil.

Dos VASOS EXHALANTES. - Os vasos exllalantes são a
continuação dos capilares arteriaes, e cujas terminações
abrem-se na superficie interna das paredes das cavidades,
onde depõem os liquidos necessarios a manter essas partes,
para bem exercerem suas funcções; ou na mesma substan
cia dos org'ãos, a fornecer-lhes os elementos de sua nutrição.

Dos VASOS ABSORVE:-lTES. - Estes vasos, que çompõem uro
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systema, são os vasos limphaticos, ou absorventes, ou glan
glionarios; são elles de côr esbranquiçada e de fórma nodosa,
por causa das valvulas que guarnecem o seu interior. Nas
cem por orifi ios imperceptiveis na superficie do corpo, nas
paredes das cavidades internas, e nas mesmas substancias
dos orgãos, oppostos por toda a parte aos vasos exhalantes.
Em sua distribuição, elles se encontram em toda a parte onde
ha abundancia de tecido cellular.

O SYSl'Ei'U. i'IEDULLAR comprehende a rede de malhas
delicadas que se desenvolve na substancia esponjosa dos
o sos, onde exhala um sueco oleoso que enche todas as
cellulas osseas.

O SYSTE;lrA CARTILAGINOSO são substancias brancas flexi
veis, elasticas, menos duras que os osso , porém muito mais
que todos os outros tecidos da org'anisação. Acham-se na
cabeça, ligando os ossos entre si, nas superficies articulares
moveis, cobertas por uma membrana s)'novial, que lhe dá
uma apparencia polida e brilhante, na circumferencia das
cavidades, onde concorre á sua formação. As cartilagens,
embora existam no interior do corpo e cobertas por di.tl'e
rentes tecidos, com tudo têm uma membrana fibrosa pro
pria, que se denomina pericondro. Sua organisação é forma
da do tecido cellulal' e de vasos brancos.

O YSTEMA FIBROSO é o que serve de intermedio aos
musculos e ossos, e é continuo comsigo, mesmo em quasi
todas as partes. A sua fórma é m mbranosa no periosteo,
dura mater, aponevrozes de envoltura dos membros e de
alguns orgãos, e em outras partes elle tem a fórma de mo
l~os nos tendões e nos ligamentos articulares. Em sua orga
msação, elle se compõe de .fibras brancas luzentes e côr de
perola, parallela nos tendões, e encruzada variadamente nas
aponevrozes.

O SYSTEi'IA FIBRO-CAnTILAGINOSO par:ticipa da natureza
do fibroso e cartilaginoso, porque executa algumas vezes as
funcções de ambos, como se vê nas fibro-cartilagens inter
v,ertebraes, que reunem mui solidamente as vertebras entre
S1, não obstante permiLtirem-lhe mover:"se um pouco, umas
sobre outras. Bichat, comprehendendo bem a natureza deste
systema, quer que essas fibra-cartilagens sejam membrano
sas, como as que forram as aberturas das orelhas e nariz;
outras inter-articulares" como as que se encontram nas ar-
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ticulações, temporo-maxillares, sterno-claviculares e ou
tras ; uma terceira especie, que é a que fórma canaes, para
o escorregamento e reflexão dos tendões etc.

O Y TE1I1A :lWSCULáR é con iderado sob dous pontos de
nsta, que são, um que está sujeito ao imperio da vontadc,
e o outro é-Ih independente. Os primeiros são perfeita
mente conh c~do , e servem para os mo imentos, e o se
gundos são de tinados aos movimentos dos orgãos da nutri
ção, e se encontram no peito, no ventre, no tubo inte Unal,
etc. O musculos no feto são pallidos e muito delcrados, c, á
medida que o feto se vae d senvolvendo, adquirem uma cor
roxa, e ao depois do nascimento, logo que respira o ar
atmospherico, tomam a côr verm lha (I).

O SYSTElIlA MUCO o não é outra cousa mais que a pel\c
que se introduz no interior do corpo pelas differentes aber
turas de sua superficie, e vae formar por continuação as
membranas mucosas, das quaes uma é a gastro-pulmonar,
que é a mais extensa, e forra os olhos, as vias lacrimaes,
nasaes, pulmonares e digestivas; a outra é a genito-Ulina
ria; e finalmente ha uma que forra o interior dos conductos
excretorios das mamas. Esta membrana de côr 1'0 acea, mui
delicada, tem a mesma organisação da pelle. Acham-se en
tre a espessura das membranas mucosas pequenas glandulas
isoladas ou agrupadas, que se chamam criptas mucosas a
quaes segregam o mucus destinado a lubrificar a face da
membrana por onde t 'm de pa. sal' o obj tos fJ1le se põe em
contacto.

O SY TEMA GLA mULAR comprehende um numero consi
deravel de orgãos diJ'ferentes por ~ua organisação; porém ap
proximados pelo uso commum, que é extrahir do sang'ue os
elementos mais ou menos compostos das substancias que de~
vem seoTegar. Umas com a idade diminuem, tendo antes mUI

grande volume, como thymos, athyroide e as capsulas super
renaes; outras augmentam, como os testiculos e as mamas.

(I) Os musculos (conforme o Dr. J. Cloquct) são orgão vermelhOS ali
avermelhados, eminentemente eoutraeteis, por meio dos quaes se executa
a maior I arte dos movimentos animaes.

Os l1lusculos dividem-se em museulos da vida animal, isto é, q,ue
pertencem á vida de relação, executam os movimentos sob a la
fluencia da vontade: Laes ão os musculos dos membro, da cabeça, do
Lronco, eLc.: e em muscuJ.os da vida organica, ou que se coutrabelIl sob
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o SY TEMA SORO O, é de fórma membranosa e á maneira
ue um sacco sem abertura; porém as suas superficies inter
JIlas mutuamente se correspondem, e são continuamente hu
medecidas pelo soro que exhala. Esta membrana forra a face
interna das ca idades splanchinicas e a externa das vísceras

11 in.t1uencia de certos c limlllos especiaes, como o coração, as fibrali
carnudas do e tomago, etc.

Os lIlusculos da vida animal offerecem numerosas variedades rela
tivas á sua fôrma, grandeza itllação, usos, etc. Podem- e dividir, como
os ossos, em mu.sculos longos, largos e curlos,. cada uma dc ta expressões
apresenta mu eulos simplices ou compostos.

Os lIlusculos simplices têm todas as uas fibras em direcção semelhante,
e tem s6mentc um corpo como o musculo costureiro e o mu culo
quadrado pronodor.

Os musculos compo tos ão aquelles que têm um só ventre e varios
tendõe , coroo o bicep brachial e o musculo sacro-lombar.

Aos musculo compo tos pertencem tronbcm os museulos ralona
do . Suas fibra partem d um cenlro commum, e são disposlas como
o raios de um circulo: lae são o diapbragrna, o mu culo i1iaco e o
lemporal.

Os musculos peniJormes têm ua fibras dispo tas em dous ramos
ou em duas ordens que se unem sobre uma haste méclia, fazendo an
"Ulos mais ou menos abertos, pouco mais ou meno, como as barbas
de [uma penna, inserem-se sobre sua baste commum: tal é o grande
palmar.

JlIusculos semi-pt'eniJormes. Sua fibras são obliqua, como no caso
precedente, ma inserem- e s6mente sobre um dos lados do tendão.

Dilf re-se muito na indicação do numero dos musculoso Alguns au
tore elevam-os :l 400 e mais: 1\[. Cl1au ier não aclmiLle senão 368.
~ ma:..:ima ])a.rte do musculo' é aos pares; lia mui poucos que sejam
ImlJ,tre .

O musculos são deu0minados conforme:
1.0 Os seus usos: como o diapl1ragma, o buccinador, os extensores,

os flexore, os adductore', os levantadores, os abaixadores.
2'. Sua pOsirão : Laes ão os mu culos inter-espinbo o , inter-os eos,

sUbclavio, popliteo, anconeo cubital, iliaco, temporal, etc.
.3.0 Sua figura .. coroo o trapezio, o splenius, os lombricoides, dentados,

ulgastricos, deltoide, scaleno, rhomboide, tc.
4. 0 Sua dimensão: a im como o musculO grandc pcitoral, grande

recto anterior da cabeça, pequeno pcitoral, o grande, o médio e o pe
queno, musculo das nadcgas (gluteos), etc.

5.0 Sua direcção: os musculos obliquos, o transver o do abdomen, o
recto anterior da coxa, etc.

6.0 Sua composição: os musculos semi-membranosos, semi-tendinosos,
o eomplexus, etc.

7·° Suas ligações aos diversos pontos do esqueleto a que se. fixam:
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que ella contém. Compõe-se a membrana sorosa de vasos ab·
sorventes e exhalantes. Entre as articulações e as bainhas
dos tendões estão as capsulas synoviaes, que não são outra
cousa mais que membrana soro as destinada a exhalar o
fluido necessario a facilitar o exercício dessas partes. A unica

como os musculo tcrno-cleido-mn toideo, occipito-frontnl, tern<r
hyoidiano, etc. E' obre e ta con ideraçiio que se acha ba cada a <r
menclatura do profe -01' Chau i r c a de M. Duma .

As ligações dos mu culos com os ossos ão por meio de tendões c de
apDmorose .

El Ul\LERAÇÃO DOS l\lUSC LOS.
MUSCULOS DO TRONCO.

i\ruSCULOS DA CABEÇA.

A. MUSCOLOS DO CRANEO.

NOMES ANTIGOS E MODERNOS.

I.· Região epicranea.
l\1usculo fl'ontal-occipitat - Occipito-fl'ontal.

2.· Região auriculaT'.

Musculo auricular superior - Temporo-ol'ieular.
)') anterior - Zigmato oricular.
') posterior - Iastoido oriculal'.

3.· Região occipito cervical anterior.
!\lusculo grande recto anterior da cabeça Grande trachelo sub-

occipital.
» pequeno recto anterior da cabeça Pequeno trachelo sub-

occipital.

4.· Região occipito-ceT'vical posterior.
i\luscuJo grande recto posterior da cabeça - A.:\:oido occipital.

» pequeno recto da cabeça - AlIoido occipital.
JJ grande obliquo da cabeça - Axoido alloidiano.
)J pequeno obliquo da cabeça - AlIoido sub-mastoidiano.

5.· Região occipito-cervical latel'al.
lIIusculo recto lateral da cabeça - AlIoido sub-oeeipilal.

B. i\ruSCULOS DA :FACE.

I.· Re(Jião palpebral.
Musculo orbicular das palpebras - Naso-palpebral.

JJ supercilial' - :Fronto superciliar.
JJ levantador da palpebra superior - Orbilo palpebral.

2.· Região occlllar.
I\luseulo recto superior do olho - Idem.
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differença que se encontra é ser o fluido das capsulas mais
espesso e unctuoso que o das cavidades splanchinicas; e isto
provém da necessidade local.

O SY TEMA DERlI!OIDE. A pelle comprehende todo o syste
ma dermoide. Esta membrana participa da vida animal pelas

MusculO interno do olho - Idem.
» externo do olho - Idem.
li inferior do olho - Idem.
li obliquo uperior do olbo - Grande obliquo do olbo.
») oblülUO inferior do olho - Pcqueno obliquo do olbo.

3.° Reqião nasal.
~lusculo pyramidal do nariz - Fronto-na <1l.

)1 tl'jangul<u' do nal'jz - Suh-m1L"l:ülo nasal.
li levantador cOlUmulU da az<1 do nariz - Grande sub-maxillo

labial.
)) abaL"'I:ador da aza do:nariz - Comprellendido no la~ial.

4,0 Re(Jião maxillar superior.
Mu culo levantador do labio uperior - !édio super-maxilJo labial.

J) canino - Pequeno uper-mm.:illo labial.
li grande zyo'omatico - Grande zygomaLico labial.
) pequeno zyg'omatico - Pequeno z)rgomaLico labial.

5.· Reqião maxillar inferior.
Musculo triangular do labio - l\Iaxillo labial.

») quadrado do labiol' infcrior - i\[ nto labial.
) levantador da barba - Comprehendido no mento labial.

6.° Reqião intermaxillar.
MlIsculo hucinador - Aveoto labial.

») orbicular do labios - Labial.

7.° Reqião ptel'ljqo-maxillal'.
Museulos ptery"'orcUanos interno - Grande pteryg'o-maxilIar,

) externo - Pequeno pterygo maxillar.

8.° Reqião tempol'o-maxillar.
Musculo ma terino - Zygomato ffi1L'i:ilJar.

») temporal - Temporo maxill<u'.

9.° Reqião linqual.
MlIsculo hyoglosso - Idem.

li geniog'losso - Idem.
)1 tyJo glo o - Idem.
li lingual - Idem.

ro,o Reqião palatina.
Musculos peristaphylinos externos - Pter~rgo stapllylino.

l) interno - Petro staphylino.
» palato slaphylino - Idem.

T. I.
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numerosas sensações que transmiLte á intelligencia e ávida
organica, pelo vasto emunctorio que offerece ás maLerias
heteroa-eneas da economia, e pela entrada que dá a diversas
substancias exteriores por meio dos vasos lymphalicos, cujos
orificios inhalante ella contém.

l\Iuseulos pharyngo staphylino - Idem.
» glosso staplJylioo - Idem.

l\[USCULOS DO PESCOÇO.

I.· Região cervical anterior.
l\Iuseulo cutanco - Tboraeo Facial.

)) sterno mastoidiano - Idem.

2.· Região !Iyoidiana superior.
l\Iuseulo digastl'ico - 1\Iastoido geniaoo.

)) stylo-lIyoidiano - Idem.
II mylo hyoidiaoo - Idem.
II genio hyoidiaoo - Idem.

3.· Região !tyoidiana inferior.
fuscuJo omoplata hyoidiaoo - Seapulo hyoidiano.

I sterno hyoidiaoo - Idem.
)) sterno thyroidiano - Idem.
» tlJyl'O hyoidiano - Idem.

4.· Região pllaryngiana.
Museulo constrictor inFerior 1

» » médio Compr'ehendidos nos sLylo-pharyagianOS
» » superior de cada lado.
)) stylo-pharyngiano

5.· RC(fiüo dorso cervical.
!\fusculo trapezio - Dor o supcr-acromiaoo.

)) rbomboide - Dorso scapulnJ'.
» splenius - Cervico mastoidiano C dorso traehiano.
)) grande complexus - Trachelo occipital.
» pequeno » - Traehelo mastoidiano.

6.· Re(Jici.o cervical lateral.
!\[useulo scaleno ante.rior - Co 'to tracheliaoo.

)) )) posterior - »

l\lUSCULOS DA COLUMNA VERTEBRAL.

L· Região prevertebral.
l\lusculo longo do pescoço - Predor 'o alloidiano.

)) grande psoas - Prelombo t1u'ochantiano.
» pequeno psoas - Prelombo pubiano.

2.· Região vertebral posterior.
l\lusculos inter-espinhosos cervicaes - Inter-eervieaes.
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A sua face externa, coberta pela epiderme, em di
versos lugares apresenta pregas: a sua face interna está
em contacto com o tecido cellular. Os musculos que
exprimem as paLxães prendem-se á pelle que cobre o
rosto.

Musculos inter-e pinosos dorso lombares - Idem.
» sacro-espinal, lon"'o dor aI sacro-lombar - Sacro-espinal.

3.· Regiüo vertebral lateral.
Musculos inter-transvcrsarios do pescoço - Inter-trachelianos.

» » do dOl'so - Comprebendidos no sacro
e pinal.

ru CULO DO PEITO.
) .• Região thoracica anterior.

Musculo "'rande peitoral - Sterno bumeral.
)) pequeno peitoral - Costo coracoilliano.
» sub-clavio - Costo clavicular.

2.· Região thol'acica lateral.
Musculo grande dentado, reunido ao angular do omoplata - Co to seapulm'

e traehelo seapular.
3.· Região inter-costal.

Musculos inter-eostaes externos - Idem.
l) » internos - Idem.
» supereostae - Idem.
» triangular do sternum - SLerno costal.

4.· Região diaphragmatica.
Musculo diapbragma - Idem.

5.° Região vertebro-costal.
Museulo pequeno dentado, posterior e superior - Dorso costal.

» » inferior - Lombo costal.

6.° Região tlwracica posterior.
Museulo grande dorsal - Lombo humeral.

l\ruSCULOS DA PELVIS (OU DA BACIA).

).0 Região anal.
MusCUlos levantador do anus - Super-J)ubio coecygiano.

isebio eocc)7g'iano - Idem.
Sphincter do anus - Coceygio anal.

2.· Região (Jenital.
A. Do homem.

Museulo isehio cavernoso - Ischio sub-peniano.
)) bUlbo cavernoso - Bulbo-ureLhral.

transverso do perineo - Isehio·perineal.
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Tres partes di!ferentes constituem a estructura essencial
da pelle:

I.a O clwT'ion: tecido denso analogo ao systema fibroso,
penetrado de aberturas estreitas e obliquas, que dão passa
gem aos vasos, nervos e pellos.

B. Da mullier.
Musculo ischio cavernoso - I chio sub-cJitariano.

» eonstrictor da vagina - Perineo eJitoriano.

J\lUSCULOS DO ABDOMEN.

1.° Região abdominal.
J\Iusculo grande obliquo - Costo abdominal.

» pequeno obliquo - lIio abdominal.
)) transverso - Lombo abdominal.
» recto - Sterno pubiano.
» p)·ramidal - Pubio su·b-umbelieal.

2.° Região lombar.
J'I1useulo quadrado lombar - lIio costal.

l\1USCULOS DOS l\1El\ffiROS.

i\IUSCULOS DOS MEMBROS THORACICOS.

A. J\!useulos da espadoa.

1.° Região escapular superior.
Museulo super espinhoso - Pequeno uper scapuJo troehiteriaoo.

» sub-cspinboso - Granuc uper seapuJo troebüeriano.
» pequeno redondo - Mais pequeno super scapulo throchilc-

riano.
») grande redondo - Scapulo bumeral.

2.° Região escapular anterior.
:MuseuJo sub-scapular - Sub-seapuJato troehini.ano.

3.° Região escapular exlerna.
l\Iulculo deltoide - Sub-aeromío llumeral.

B. l\lUSCULOS DO BRAÇO,

1.° Região brac!l.ial anterior.
:Museulo coraeo brachial - Coraco humeral.

» biceps braehial - Seapulo radial.
» brachial anterior - Humero cubital.

2.° Região brachial posterior.
J\!usculo triccps braehial - Seapulo humero-olecraniano.

C. MUSCULOS DO AJ.'{TE-BRAÇO.

1.0 Região ante-hrachial, anterior e superficial.
l\fuseulo grande pronador - EpitroebJo radial.

» grande palmar - Epitroelllo metaearpiano.
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2-.:1 O corpo reticular é uma rede vascular muito delicada
que e associa ás pupillas nervosas. Uma porção dos seus vasos
contêm estagnado um fluido sem côr nos Europeus, e mais ou
menos córado nos outros povos: a outra porção contém fluidos
brancos em circulação, os quaes são substituidos pelo sangue,

Museulo pequeno palmar - Epitroeltlo palmar.
» cubital anterior - Epitrochlo ou Cubito carpiano.
») flexor uperficial dos dedos - Epitrocblo phalangiano com·

num.
2.· Região anti-brachial anterior e profunda.

Mu eulo flexor profundo dos dedos - Cubito phalangiano commum.
), grande flexor do pollecrar - Radio phalangiano do pollegar.
» quadrado ponador - Cubito radial.

3.· Re{Tião anti-brachial posterior e superior.
Museulo extensor commum dos dedos - Epicondylo super phalangiano

cOlllmum.
» exteusor do dedo lninimo - Epieontlylo super' phalangiano

dO.dcdo minimo.
)) cubital poslerior - Cubito UI er metacarpiano.
)) anconco - Epicondylo cubital.

q.• Região anti-brachial posterior e profunda.
Mu eulo adduclor do pollegar - Cubilo super metacarpiano do pollegar.

)) pequeno exten or do poUegar - Idem.
)) grande exten or do polle"'ar - Cubito super phalangiano do

pollegar.
» extcn o!' proprio do ill(lieador - Cubito uper phalangiano do

index.
5.· Re{Tião radial.

Mu cujo gl'anue upinador - lIumero super raclial.
), pequeno supillaclor - Epicondylo raclial.
)) primeiro radial - lIumero super metacarpiano.
» seg'llDdo radial - Epicolldylo super melaearpiallo.

li

»pequeno flexor
opponente

))

))

D. l\ru CULOS DA MÃO.

r.. Re{fião palmar externa.
Museulo abduetor do polle"'ar - Cal'po super phalan"'iano do pollegal'.

)) opponente II - Carpo metacarpiano do pollegar.
li pequeno flexor), - Carpo pbalangiano do pollegar.
)) adduetor )) - Metaearpo phalangiallo do pollegar.

2.· Re{fião palmar interna.
Museulo palmar eutaneo - Idem.

» adductor do dedo minimo Carpo phalangiano do dedo mi-
nimo.
Idem.
Carpo metacarpiano do dedo mí
nimo.



quando por qualquer irritação a sensibilidade da pelle se
augmenta: dahi nasce a razão por que em certas cir
cumstancias o rosto adquire subilamente uma côr vermelha.

3.a O corpo papt"llar : pequenas eminencias formadas da
espansão das extremidades nervosas, conforme a opinião

4. 0 Região palmar média.
lIfuscutos lombricoides - Palmi-phalangianos.

» inter osseos - l\Ietaeul'po phaJangianos lateraes palmares e SUJ10r
palmares.

lIfUSCULOS DOS rElIIDROS INFERIORES.

(Abdominaes. )

,\.. l\fUSCULOS DAS 'ADEGAS E DA COXA.

1.0 Região elas nadegas.
lIfuscuto grande das nadeg'as (g'luteos) - Sacro femural.

)) pequeno das nadegas - Pequeno ilio-troehanteriano.
)) mediano )1 - Grande ilio-troehanteriano.

2.° Região ilíaca.
Musculo i1iaeo - Ilíaco troehantel'iano.

3.° Região peluitl"Ocltal!teriana.
lI[usculo pyramidal - Sacro trochanteriano.

») obturador interno - Sub pubio trochanteriano externo.
)) II externo - Sub pubio trochanteriano interno.
» gerneo superior - Ischio trochanteriano.
)) inferior - ))
) quadrado crural - lschio sub-lrochanteriano.

4. 0 Região crural anterior.
Musculo costureiro - lIio pretibiul.

I) crural anterior - Ilio rotuliano.
)) triceps crural - Trifemoro rotuliuno.

5.° Região crural posterior.
Muscuto semitendinoso - lschio pretiberal.

)) serni-membranosos - Iscllio popliti tibial.
)) biceps crural - lschio femorso peroneano.

6.° Região crural intel·na.
Museu lo peetineo - Super pubio femural.

)) recto interno - Sub-pubio pretibial.
)) grande adduetor da coxa - Pubio femural.
» pequeno )) - lschio femural.
)) médio ) - Sub-pubio femural.

7·° Re(Jião crural externa.
lIIusculo tensor <.la aponevrose crural - llio aponevrose femural.
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commum, as quaes se perdem na pelle, é o que chamamos
corpo papillar. Estas papillas percebem-se facilmente atra
vés da epiderme que as proteo-e, nas palmas das mãos e
plantas dos pés, onde formam linhas concentricas, separadas
com regos superficiaes.

B. l\ruSCULOS DA PERNA.

1.° Re(Jiií.o anterior da perna.
Mu culo tibial anterior - Tibio super-tarsiano.

li extensor do dedo gro o do pé (artelho) - Peroneo super pllalau-
giano do dedo pequeno.

I) exten 01' eommum dos artelho - Peroneo super phalangiano
eommum.

li peroneano 'lOterior - Pequeno peroneo super metatarsiano.
2.· Re(Jilio posterior e superjlcial da perna.

.[useuto trieeps da perna - Bit'emuro caJcaneano.
)) plantar del<rado - Pequeno femuro caleaneano.
li popliteo - Femuro popliti tibial.

3.° Re(Jião posterior e profanda da perna.
~[usculo grande nexor clos art lho - Tibio phalangiano commum.

)) tibial po terior - Tibio sub-tar·siano.
11 grande nexO!' do gro '0 artelho - Peroneo sub-phalangiano do

primeiro artelho.

4. 0 Região do peroneo.
}[u eulo longo peroneano I1lteral - Peroneo sub-tarsiano.

li curto peroneano lateral - Grande peroneo sub-metatarsiano.

C. l\ru CULOS DO PÉ.

1°. Re(Jitío dor 'al do pé.
Museulo pedioso - Calcaneo super phalangiano commum.

2.· Regitío plantar média.
Museulo pequeno nexor dos ar·telhos - Calcaoeo sub-phalangiano com

mum.
» acce sorio do g-rande flexor - Porção do tibio phalangiano com-

mum.
I) lombricoide - Planti ub-phalangianos.

3.° Re(Jião plantar interna.
~[uselllo adeluctol' elo grosso artelho - Calcaneo sub-phalangiano do grosso
. UI'telho.

I) pequeno flexor do grosso artelho - Tarso sub-phalangiano do
grosso artelho.

li abduetol' obliquo do grosso artelho - l\[etatarso sub-phalangiano
elo grosso artel he.

I) abductor transverso do grosso artelho - l\fetartaso sub-phalan-
giano transversal elo grosso artclho.
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Não se devem reputar papillas as pequenas eminencias
seccas que fazem a pelle de alO"umas pes oas aspera ao tacto;
porque ellas são produzidas por tuberculo gordurosos ou
vasculares que levantam a epiderme.

O aspecto dolido e luzenle que a pelle mostra em alguns

4.0 Regiüo planlar exlerna.
Musculo abductor do pequcno artelho - Calcaneo sub-pbalangiano do

pequeno artelho.
» cnrto flexor do pequeno artelho - Tarso sub-phalangiano do

pequeno artelho.
5.° Região inler-ossea.

Musculos inter-os eos dorsaes c plantarcs - Metatar o sub-phalangianos
»' lateraes, super-plantares e ub-plantares.

Em geral, dá- e o nome de ventre á por\:iio média dos musculos, e as
suas extremidades ehamam-se cabera c cauda: daqui vem o nomes de
gastro-enomiano , de dirra tl'ico, de biceps, triceps, quando eUes offerecem
dous ventres duas' ou tres cabeça, etc.

Os museu los são formados:
1.0 Es encialJUente pela jlbra muscular on carnulia.
2.° Por lecido cellular : elle une ntre i as fibras carnudas. E' pouco

visivel entre as mais delicada ; /porém torna-se mais vi ivel á medida
que as fibras se reunem em feixes mais consideraveis. Fórma além
di so em cada musculo um llvoHorio exterior que o une ás partes vi
zinhas e lhe permille mover-s.

3.° Por arlerias. Vem do' troncos vizinhos e são cm gcral mui
consideravei; ua gros uI'a e numero silo sempre em relação com o
volume dos musculos. A' excepção de algumas vi -cera, como os pul·
mões e os rins, ha pouco orgãos que recebam tanto sangue como os
museu los.

4. 0 Por veias. Se"'uem ellas nos musculos a mesma marcha que as
arterias que acompanham cm todo o seu trajecto. Bichat pensa que,
cm geral são desprovidas de valvlllas.
. 5.° Por vasos ll/mp/laUcos. :10 pouco conhecidos, c não podem ser
seguidos facilmente entre as fibras carnudas.

6.° Por nervos. Siio numeroso e de volllme variavel; vêm quasi to'
tios do cel'ebro ; aI"'Ull porém vem dos gano'liões e acompanball1 aS

arterias. Em geral, elle pcnetram o Lecido carnudo ao IUC mo tempO
que os va os, aos quae' iio inteiramente unido. Uma vez entrados
nos museulos, os nervos e dividem e ubdividem até desappareeer de
todo.

Não se sabe ainda ao certo e cada fibrilla muscular recebe um filete
nervoso. Os mu culos são os orgãos activos do movimento (') .

• (') DA MAnCIIA. - A marcha ti o modo da progressflo ordinaria : execu~·se
~o modo seguinte: todo o corpo tem·se sobre uma das pernas, que fica 1I~1'
movei, para fornecer um ponto de apoio, emquanto o p' da outra se suspen e
do solo, pela Jlexão successiva. das articulatões de todo o membro; a coxa se
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lugares, é devido ao humor O"orduroso que os jolliculos se
baceos segregam: estes folliculos são pequenos saccos mem
branosos e vasculares qlle se acham engastados na espessura
da pelle.
. O Dr. Gualtier, na sua, dissertação inaugural á Faculdade

dobra sobre a ba ia: a perna sobre a coxa, e o pé sobre a perna: porém a fle·
xão da coxa sobre a cabeça não póde ter lugar sem trazer para diante o joe
lho, assim como todo o membro; entrio os musculos que tinham concorrido
para esta elevacrio total do membro se relaxam; a cabeça e o corpo inteiro se'
inclinam para diante; u linha vertical que passa pelo centro de gl'Uvidade do'
corpo deixa o membro fixado, e passa para o outro que vae servir de ponto de
apoio a todo o corpo, emquanto o outro membro executará. um mechanismo
igual.

Os braços movem·se na marcha, m,L~ om um senLido contrario úquelle dos
membros inferiores; olles sorvem como de maromas e snsteutam o oquiLUlrio afim
de garan til' as vacilações do C0I"IlO.

A lIARCUA se faz el11 linha recta, mas não tardaria ella a tomar sobre o lado
esquerdo por causlt da força mltior do lado direito, se a vista nrio corrigisse
este desl'io. A seguran"lt lia mlu'cillt está. somllre em razão directa do grão
de afastamento do pé, na inversa da. mobilidade do solo que sustenta e do
plano. I

ii. ~IAUCIU, sendo um movimento natural, é de tanta importancia que, por
Oleio deUa, um homem ex.periente púde conhecer o caracter do individuo. Nrio
especificamos aqui 0111 resumo todas as idéas flue possuimos sobre esta ma
tena, porque, no decurso deste nosso trabalho, teremus occasião de fallar em
Separado.

Do SALTO. - O mecho.nismo do salto baseio.-se inteiramente sobre a flexão
preliminar de todas as ,Lrticulaci3e , e sobre a sua ex.tensão subita. As pal'tes que
tõm a maior influencilt no s3.1to silo as pernns; é ltlli, com eO'eito, que o peso a sus
pender ÍJ mais considerave!. A cUl'roÍl'a augmenta muito a extensão do salto, pela
Impuls:1o quo lhe C0l11111Uni ·a. 1 os quadJ'upedcs, quanto mais compridos silo o mem
bl'os posteriores, Ull\iores e mais prodigiosos silo os saltos.

DA CAUUElIl.I. - A carreil'll. rcsulta dl\ combinação da mar 'ha e do salto. Ha
lIlui [Iou ·os animacs ttl0 bem constl'Uidos pa.m a cal-reÍl'a como seja o homem.
Os Conedores respiram com umil. admiraval ccl l'idade; deitam para trás fi ca
beca. e as espaduas; uilo apoiam mais que as oxtl'OmilJades dos ]l 's sobre o solo,
e movcm os brar)os a Lei.os sempro n'uma OPllosição 'onst:l.nte com suas
pernas. '

O NADAR consiste na acção de mpul'I'ar a agna afim de sustentar o corpo e levai-o
para ondc se quel·. A rfuantida.de du. agl1lL que o nadador desloca inflne consideravel
mente para a velocida.de dos movimentos.

,~ cstes movimcntos gerHes cOl1l'ém ajuutal' os pnrticlllares da cabeca e da face.
cUJo conhecimento é l11ui importante para o pintor e para o medi '0. os luga.res coe
respondentcs de Cadl! um deUes, fallarel110s com a maior clareza possiveI, afim de
Chegarmos ao termo que nos pl'opuzemos.

i D'l DANSA. - E' um movimento regular do corpo, e passo medid.o, feitos ao som de
d~strumentos ou da voz. Ell,t vcm de todos os povos, mesmo os mais selvagens, e tem

lVersas applicaçi3cs.

Um es l'jptOI' portu"'uez fa!lando da dansa diz « qne deve, como a lllntttl'a
o a Poesia, ser uma copia da bella Natureza. Um baile é um qua.dro, a scena
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de medicina de Pariz, reconhece no corpo reLicular quatro
partes, que desÍo-oa na ordem da sua superposição de dentro
para fóra com os nomes: I.n, de botões sanguineos' 2.a, de
camada albida profunda; 3.n, de gemulas' 4.." de camada
albida superficial. Conforme o mesmo autor, o corpo papil-

a tela, o movimento mechanico das figuras eqnivale {IS cOres, a physionomla
del1as ao pincel; o todo e vivacidade das scenas, a musica e o vestuario formam
o colorido, e o compositor é o pintor. Porém nesta arte se olIerecem ao artista mais
obstaculos pam vencer do que nas outTas; porque o Ipincel e as cOres não estão na
sua mão, e os quadros devem ser v,uiados e momentaneos.

II Os bailes que até agora temos tido são em geral mono tonos e lan!!,uidos, falta·
lhes aquelle caracter de expressão que lhes serve de alma: nada mais raro do
que encontrar genio em sua composi(:ão, elegaucia em snas fórmas, facilidade
em seus [(rupos, exa tidão, e limpeza nos meios Ide que as diversas IOguras se
servem. Deveriam os mestres de dause, se tivessem alUor á perfeição e &ntilU'
siasmo pela gloria, consultar assiduamente os quadros dos gmndes pintores:
este exame os approximarüL da Natureza. Então, melhor instruidos, fugiriam
quanto lhes fosse possivel daquel1a symetria de figuras que, fazendo l'elletiçiio
de objectos, olTerece dois quadros semelllautes na mesma. tela. Quadros S)'me'
tricos de direita ú esquerda só podem ter lugar nas entrad.as de figurantes
que não tem caracter al::;um de expressão, e servem uni.:amente de dar aos dano
sarinos lugar para que tomem a respirac.ào. Tambem poderia caber em UID
dansado gemi, com que se termine uma. fesla em quartetos e sextetos. ape.zar
de que é ridículo sacrificar nestes passos a expressão, e o seutimento á nex,b,'
lidade do corno e agilidade das pernas. Nas scenas de accào deve a symetna
ceder infallivelmente á NaturezlL Quem é que vio s)'metria em um reuanho de
ovelhas que foge dos dentes mortiferos do lobo, ou em camponezes que desam·
param seus casaes e campinas pal'a forrar-se ús iras do inimigo que os perse
gne? A arte consiste em saber disfarçar a arte. Kão presnmam que intentamos
pregar a desordem e a confusão; o que nós queremos e qlle na mesma irregularidade
se encontre a regularidade. Queremos engenhosos grupos. sentimentos forles, porélD
sempre naturaes. As figuras ·sú nodem agmdar sendo apresentadas com ligeireza e
desenhadas com tanto gosto omo elegancia.

« Uma dausa bem composta é umlL viva pintura das paixões, costumes, usos,
ceremnnias e trajes de todos os povos da terra, e por consequçncia deve faflar
á alma pelos olhos. Dansa que e fallida de ellpressões, de quadros \'ivos e d~
situa,ções fortes, fica. necessariamente sendo um espectaculo monolono e fastl·
dioso.

« Como as dansas entram na ordem das representações, devem reunir as par·
les do drama.. De ordinurio não ha. sentido algum nos assumptos que se tratam
em dansa, e sào um apontoado de scenas desligadas e tão conJusas como de.s·
agradavelmente conduzidas. E' comtudo em gE'l'a1 indispensavel a observanCla
de al,::umas regras. Todo o assumpto de baile deve constar do exposição, uexo e
50Iur.ão.

« A variedade é o attribu10 esseucial de uma dansa; os incidentes e qua_dro~
que re9ullam della devem seguir-se com rapidez; se a Illarcha da acção nao e
J'apida, se a attenrào enfraquece, se o fogo nào se communica igualmente a to·
das as partes, se não acquista novos grúos de calor, ao passo que se desenvolve
a intriga, ti certo que o plano é mal combiuado e coucebido; pecca contra a po~'
tica do tlJeatro, e nào faz elTeito nos lJt\pectadores. Não ha porem defeito lao
capital como quel'er associar generos contrarios. misturar o serio com o CO°
mico, o nobre com o trivial, o glLlante com o grotesco. Estes quotidianos e
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lar são os botões sanguineos situados immediatamente aci
ma do chorion.

ApeIle do feto, nos primeiros tempos depois da concepção,
é uma camada mucosa transparente; no segundo mez da
prenhez, as fibras do chorion apparecem debuxadas; passado

gro;seiros defeitos accusam o compositor de falta de juizo'e de mediocridade de
~coio, de gosto depravado e de cl'assissima ignorancia. O caracter e genero de um
baile não devem desUgurar-se com episodios de caracter e genero diverso e muito
menos oppOslo,

l( Todo o baile complicado e dilTuso. e cuja aCl.:àc nào corre limpamente e sem
trope~os, e que para entender-se necessita de que se recorra a um programma;
todo baile que se nilo compõe das tres necessarias partes, exposi~ào, nexo e
soluc<10, nunca senl (fazendo-lhe muito favor) mais do que um frivolo diverti
mento, mel hor Oll peior dansado, despido de expressão e caracter, e só proprio
para entreter crianças e parvos. Confessamos que a expressão mechanica da
dansa tem subido a um grande ponto de perfeição. e que algumas vezes tem
~raca; porém a graça nii:o é mais do que uma parte desta arte; a brilhante
faCilIdade e encadeamento dos passos, as difllcultosas opposicões das pernas e
br~o~ não são (faUando em rigor) mais do Que o mechanismo da dan a; o
bailarmo ou bailariua mais idiota ptide ad'luirir esta perfei~ào, que só depende
de mero exercicio e da maior ou menor nexibilidade mUSCUlar, Quando estas
~Ilsas uão são adoptadas pelo espirito; quando o genio não dirigo estes mo
vunentos todos: Quando o sentimento e a expressão lhe não dão forras para
COmmover e interessar, fica o espectador tranquillo e desgostoso. apezar de quantos
applausos der á execu~ão.

{( O b?m exilo deste genero de e pectaculos nasce da boa escolha do assumpto
~ sua dlstribui\'ão, lia mui tas cousas Que não podem expressar-se com gestos.
udo ,Que se chama dialo{]o tmllquíllo não tem lugar na pantomima. Nunca

POder" fazer elTeito um baile em que o compositor não souber evitar o Que
mI' UlOnotono e frio, As grandes paixões não sào mais proprias da tragedia
do QU,e lIa pantomima, e aiuda esta. om alguus casos lhe leva vantagem. porque
~, a,c~ao ac mpauhada da palavra não eX[lrime mais do que elia restriclall;lente
.. IZ, e. Quando é s';, ajuda-se de Quanto a imaginação dos espectaculos ajunta
~,QueUe slgnal vago o indeterminado, A pantomima segne a ordem da perspec
Iva CID que as m'iudezas se perdem nos longes, Os quadros da dausa reque

rem tracos bem distinctos caracteres ViI701'OSOS opposi\,ões e contrastes tão
artificiosos como rea1f:ados.' Um mestre q~e é ílabil deve apresentar em um
golpe de vista todo o elfeito da machiua. e nnnca sacrificar o todo a uma
parte; e 5 deslembrando.se por al'Tuns instantes das principaes personagens
c que Podet'l~ cuidar dl\ totalidade deltas. Se acaso põe toda a attencão nos pri
meirOS dansarino, fll'n-lhe a acção suspeusa, enfmquecida a marcha das sce
nas e a eXecu~.ão em en'eito. 1 ,lo tem cabimento no theall'o cousas inutei. e por
CO~seQl1enCia deve banir-se da scena tudo que a possa arrefecer. introduzindo
~~ la sómeute o numero de actores Que a execu\;ào do drama reslrictamente pe
I~. Dissemos acima que devem por alguns instantes esquecer-se a' persona~ens

~r:n:lpaes. e com etfeito temos para nós Que é menos difllcultoso fazer que HeI"
~ne, e Omphale, AI'iadna e Oaccho, Ayax e UIysses representem partes tmns
S6 edentes~ do ,C/ue "inte ou trinta pessoas que andam com esta,s personagens: ora,
dUas nao dizem nada em scena. 'ulllpre pÔ l-as ftira. e. se dizem alguma: cousa~
loeve sempre a sua conversação dizer respeito ;i dos primeiros actores, Nao est...Ir a dl!Vlda em dar um 'amcter distillctO ás primeiras figuras. porque estas o

10 de SI e são os heI'jes da scena; a gl'ande habilitade est.i. em in trodnzir com
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algum tempo mais, a pelle adquire uma côr roxa, devida ao
grande numero de vasos capillares que neHa se distribuem;
ella está em contacto com as aCTuas do amnios, de cuja im
pressão irritante a defende a materia unctuosa de que se acha
coberta.

decencia os figurantes, e, dando·J11es partes mais ou menos importantes, associal·os
ás ac(:ões dos berúes.

« Segundo estas idéas, é faci! de entender que a dansa. pantomimica deve ser
toda em a ~ão, e que os ligurante~ não devem OCdupar a s na que o actor deixou,
só para entretel-a com liguras symetricas e passos cadenciados; mas sim para a
encher com uma representação viva e auimada, que conserve o espectador sem·
pre attento ao assumpto que os actores precedentes lhe expuzeram. Não se e~·
tenda porém disto, que os figurantes e as flgurantas devem repl'esentar papeis taO
fortes como as primeiras partes; mas que, em razão de esfriar toda a ac~o de um
baile que não c geral, é fori;a que se empenhe toda a solercia e arte em elles ~r
ticiparem deUa, pois é justo que as personagens principaes conservem supeno
rldade sobre todos os objectos que as circumdam. Está pois o ,u·tilleio do com·
positor cm reunir todas as suas idéas em um só ponto, a que vão dar todas as
operações do genio e espirito. Com este talento brilharão os cal'acteres em
toda a sua luz, sem serem olTuscados por objectos flue sú devem ervir·lhes lIe
sombra. Um mostre de dan'a deve dar a c,tda figunt ac~ões, cameter e PoS'

pres ão que a distinguam das outras, Todas as liguras devem chegar ao mesmo
fim por caminhos oppo tos, e com unanime con('ordancia concorrer para, com a
verdade de seus ge ·tos e sna imitarão, 'olorirem a acção que o compositor lhes
desenhou. Se a monotonia se introduz n'lII11 baile; se não vemos nelle aquella
constante variedade de expressão, fórma caracter ql1e observamos na. nature
za; se os lel'es e imperreptiveis trat;os que pintam as mesmas paixões" COUl
rasgos mais ou menos distinctos e CÕres mu is ou menos vivas, niio são apphcados
com arte e distribuidos com gosto, é então o qnadro um m diocre tratl~tllJ1JllO
de um exceIlente origin,tl; e como não apresenta verdade nenhuma, nua lem
força. nem jt'ls de commovcr e excitar afTectos. A mescla das cMes, sua grnda
/;lia e os alIe 'tos que produzem na luz merecem tambem a atLenrãO do mo~~
de dansa. O realce qne isto d:L ás figuras, a limpeza que eSllalha sobre as ~

'mas e a elegan ia que disto tiram os gl'llpOS, é bem pela eXlleriencia ~nhCCJ'
do. Foi Mr. Noverre o primeiro que em França, nos Ciumes do SCl'l'alllO, J1n~IOU
a dimiuuição da luz que os piutores bsel'\'alll nos quadros. As cores fo~te.> ~
inteiras estavam em fl'ente e formavam as partes salientes do painel pantomllJ1tCO,
seguiam·se as menos vivas, e tinha rcservado para os fundos as cores branllas e
vaporosas; seguia a mesma diminuitii.o' nas estaturas, e este feliz invento foz re
alçar ti. execul',10. Tudo era harJl1Dnia, tudo era tranquillidad ; nada se enlpecl,n,
nada se destruia; e~ta concordan.cia encantava os olhos que, som fatigar·se, .15

partes todas abrangiam.

"Toda a decoração, de qualquer especie que seja" é um painel preparado, pa~~
receber figuras. Os actores e as actrizes, os dnnsannos e as dansannas suo i
personagens qne devem adornai-o e embellecel-o; mas, para que semelhante pa;
nel possa agradar e noIo olrenda a vista, cumpre qne nas dUTerentes pa~tes ~e
o compõem brilhem proporções exactas. As cÕres dos pannos e dos vesUdos le
v~m regular-se pela decoração, flue pódá comparar-se a nm beUo fun,do ;.se e:es
na.o fór tranquillo e harmonioso se tiver as cõres mui vivas ou mm bnlhao_o
desfará. o encauto do quadl'o, prl~ando as fignras do l'esalto que devem ter; now
haverá. nada que destaque, resaltando uma confusa radiarão ou arrogn~amdeD.
de córes e recortes não gradnados, que fatigue a vista e desgoste o especta ar.
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Logo que o infante nasce, apparece a pelle côr de rosa.
O excesso de vitalidade que elIa goza nesta época a expõe a
diversas e frequentes erupções.

A sua susceptibilidade na idade adulta é entretida pela
aLtenção que temos de a defender de todas as variações da
atmosphera.

Finalmente, no velho torna-se secca e amarelIada, e ape
nas conserva uma pequena parte nos phenomenos da vida.

O SYSTEMA EPIDERMOIDE comprehende: L°, a epiderme
exterior ou sobre-pelle; 2.0, a pellicula das membranas mu
cosas; 3.0, as unhas.

,A epiderme cobre o systema dermoide em toda a sua ex
tensão, e o acompanha nas differentes desigualdades da sua
superficie. ElIa é uma membrana fina e transparente que se
suppõe ser inorganica e formada de laminas quasi . obrepos
tas. A sua natureza é tão desconhecida, como o modo por
que se regenera quando é destruida. Muito adherente aos
corpos reticular e papilIar, preserva este da irritação que o
contacto immediato dos corpos estranhos lhe póde produ
zir. Dá passagem pelos orificios, que a penetram, aos pelIos
e extremidades dos vasos exhalantes e absor'ventes.

A epiderme é muito delicada no feto; porém a das palmas
das mãos e plantas dos pés, desde o momento da sua forma
ção, é mais espessa e densa. Na velhice, calle em fórma de es
camas furfuraceas, por se achar demasiadamente secca.

As unhai> são appendices da epiderme que as fórma do
brando-se; o derme as reveste na sua raiz e nos seus lados,
depois se insinua por baixo della , sem se lhes apegar. Quan
do pela maceração ou fervura se destaca a epiderme, des
tacam-se com elIa tambem as unhas.

O SYSTElIIA PILLOSO. Toda a superficie externa da pelle é
coberta de pelIos, cujo nome e modo de existencia variam
segundo as regiões ; no rosto existem as sobrancelhas, as
pestanas e a barba; no craneo os cabelIos, etc.

Os pellos nascem de pequenos bulbos alojados no tecido
cellular subcutaneo, e sallem para fóra da pelle, passando
através da mesma pelas aberturas obliquas que já, acima
fizemos observar.

Cada pello compõe-se: L0, de um dobrado tecido vascu
lar, do qual uma porção encobre a materia estagnada que
lhe dá a côr : a outra contém em circulação suecos brancos,
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os quaes são substituídos pelo sangue na plica polonica' 2.°,
de um canal membranoso, que se extende desde o bulbo até
á extremidade do pello, e contém immediatamente 08 pe
quenos vasos de que fallámos; 3.0 , de uma envoltura externa,
fornecida pela epiderme.

Os cabelJos no feto apparecem desde o seu principio sem
a materia córante; o resto do seu corpo stá coberto de uma
pennugem, que desapparece depois do nascimento.

Os pellos crescem rapidamente na idade da puberdade,
fazem-se cinzentos nos velhos, e perdem o seu bulbo e a
substancia interior que os assemelhava ás partes oro-anisa
das; reduzidos neste estado sómente ao seu canal membra
noso, não tardam a cahir, sem deixarem vestigio algum da
sua existencia (1).

O SYSTEMA ARTERIAL compõe-se de vasos elasticos, que
partem do coração, do qual recebe o sangue para o dis
tribuir pelas diversas partes do corpo. Este systema de
vasos contém ora sang'ue vermelho, que recebe imme
diatameote do coração para o distribuir por todo o cor
po, ora sano-ue negro, que o distribue exclusivamente noS
pulmões. As arterias compõem-se de uma tunica interna

(I) Ainda que todos os tecidos que examioámos abracem quasi a
totalidadc das lxu'tcs que compõem a nossa ol'ganisaçiio, comtudo
rcstam alguns quc sc não podcm arranjar entrc clIes, taes são: [,', a
CI/oroirle, que assemclha algum tanto ii estructura do tecido rcLicul;lr da
pclle e dos peJJos; 2.°, a pia maler, quc púde ser incluida no systcma
meduJlar da substancia csponjosa dos ossos' 3,°, o cI'ystatino e cor~o

vítl'eo, que não se podem comparar com tecido algum da ecooonu3
animal; 4,°, o lecielo esponjoso ou o cavernoso do mentuJo, do mamc
Ião, do clitoris, do baço c da placenta, cuja natureza parece ser ccl
Julosa e v;lscular, e ne tes ultimos tempos foi designada por nlgumaS
pessoas como tecido erectU, tc.; 5.°, os ovm'ios e as prctendidas (flan
dula,~ de Pacchioni, ou (JI'anulosidades cel'ebl'aes; 7'°, as tl'ompas
de Falopio, etc.

Todos os tecidos que formam o objecto da anatomia geral, por virtu
de da sua estl'uetura, são dotados de certas propriedades independcn
tes da vida; Laos são : 1.0, a e:xtensibilidade do tecido, pela qual se po
dem extender e aug'IUentar de volume, quando qualquer cau a mccha
nica ourar sobre eJJes; 2.', a conll'actibítidade (/0 tecielo, pcJa qual se
podem apertar e contrahir, quando cessar a acção que os extendcr ;
3.', n .propriedade de se encresparem como as substancias cornoHS,
quando se acham cm contacto com o. fogo, ar secco, acidos conccntra
dos, etc. (Lcg.)
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mui fina, de outra média, elastica e mui fragil, e de outra
externa celIulosa.

O SYSTE~{A VE:\"O o parte das extremidades arteriaes e
recebe o sangue para o levar ao coração. TO seu interior, as
veias são guarnecidas de valvu-las, afim de retardar a marcha
do sangue a ser levado proporcionalmente ao coração.

O SY TEMA CAPILLAR são tenuissimos vasos que succedem
as ultimas ramificações arteriaes, e entram na estructura
dos tecidos dos orgãos. Bichat (T. 2.°, p. 470), na sua Anato
mia geral, falIando dos capillares, diz que todos os nossos or
gãos contêm uma infinidade de capilIares que se cruzam,
reunem separam, communicando-se de mil modos uns com
os outros; e é por is o que e póde con iderar o corpo ani
mal como um ajuntamento de vasos capilJare , cuja extensão
é immensa e abraça as mais pequenas divisões dos nossos
orgãos, de sorte que apenas se podem conceber algumas
moleculas organicas reunidas sem capillares; do que se se
gue que este sytema não é sómente o intermedio das arte
rias e veias. E' delle que nascem todos os exhalantes, os
excretorios, etc. E' elle quem fornece todos os vaso que
levam aos nossos orcrãos a materia nutritiva: deve-se por
L~nto representar existente, assim nas partes onde as arte
nas não penetram, como naquella onde ellas se distri
buem.

O SYSTEMA NEm-aso são cordõe esbranquiçados, cylin
~lriformes, que e ramificam em todos os oro-ãos destinados a
Imprimir-lhes sensibilidade e movimento. Têm por origem
uns o cerebro, o cerebello, a medulla oblongada ou espinhal
~lue mandam para os diver os orgãos senLinellas presidir
a vida; e outros, situados nas grandes cavidades, na cem
dos ganglios nervoso, e se distribuem nas entranhas, inde
pendentes dos outros nervos com que se anasLomosam.
Os nervos têm no interior pequenos canaes membranosos
qUe contêm uma polpa rrredullar, cobertos de uma membra
na (nevrileme), que conservam estes canaes reunidos aos
vasos que mantêm a vida..

A' medida que partem de sua origem, os nervos, entrela
çam-se em varias partes e formam plexus, e em outras for
Inam intumecencias denominadas ganglios, em grande ·nu
mero, nos nervos que presidem á. vida interna ou organica.

O SYSTEMA OSSEO é o mais resistente e duro do corpo do
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homem. EUe é destinado á protecção de orO"ãos importantes,
e a servirem de agentes passivos da locomoção. Reunidos por
presilhas naturaes ou artificiaes, formam o squeleto (I).

A fórma dos ossos varia segundo o seu destino, e sua es
tructura não é a mesma em todas as idade , porque nas
{;rianças são elasticos, e nos velhos têm um tecido duro e com·
pacto, com as cavidades maiores, e são menos pesados que na
idade adulta (2).

Dividem-se os ossos, conforme as dimensões geometricas,
em longos, largos, curtos ou mistos, como por exemplo, o !tu
merus ou o ossos do braço; o femur ou o o so da coxa, que são
.ossos longos; os osso do punho ou do corpo são curtos; as
,espadoas e os parietaes são ossos largos; os ossos misto ,como
os temporaes, participam de muitos g'eneros. A substancia

(I) o ossos que compõem o esqueleto llUmano são : 1 frontal 2
ParieLae:, 2 Temporaes, 1 Occipital, I Sphenoide, 1 ELhimoide, os 2

ungnis ou lacrimal, os 2 ossos do nariz, 1 "omer, 2 Pomolu ou fn
·ciae , 2 Ma..xillares superiores, 2 Palatinas, I Ma.xillar inferior (8 ossoS
do ouvido, sendo o Martello, o EstrLbo, a Bigorna e osso orbicularl, I

Hydoide, 2{~ Vertebras, sendo 7 cervicaes, 12 dorçaes e 5 10mlJare;
24 costellas, 1 SLerno, 2 Espadua, 2 lavicu]a, 2 Hwneru 2 Ra
dius, 2 Cubitu _ O carpo é composto; 1.0 do Scafoide, 2 SeIDilunlli'es,
3 Pyramidal, 4 Pisiforme 5 Trape ia, 6 Trape oide, 7 Os o grande, 8
Gancho o. A bacia é composta dos 2 osso iliacos, 1 sacro, e o coe;
cyx n, 2 o sos da coxa, 2 ToLulas, 2 Tibia, 2 Peroneos. Em cada pc
1 Astrag'alo, 1 Catcarneo, 1 Scaphoide, 1 Cuboide, 3 Cunjformes, 5

·ossos do meLaLarso, e varias ossos chamados Sczal1loil1e .
(2) De cobria-se no fim do seculo '7 (anno de 1(92), no Bourg d.e

Lasse em Anjou, um terreno que continha 15 ou 16 selHllturlls, que [I

nham la, 12, 14 e 17 pés de comprimento, com cadaVCI'es do mcsmo
tamanllO.

(') O coeeyx é o rudimento no homem, da cauda dos aniDlaes. No J~o~o~
parece eS\Jantoso o apparecimento desta parte, que nilo é orwnario nos 1Ud~Vl'

·duos de sua especie, e no entanto nilo nos devemos admirar quo se tenham Visto
homens de cauda. Em Orléans, um homem desta especie singular, desgostosO
de assim se ver classillcado na classe dos quadl'llpedos. volunttwialllente se 1'0-

· signou a uma operação que o levou ao tumulo, Este facto e.tá. consignado no
" Mercurio » de setembro de t7i8. Em Aix, na Provança, uma .rapariga ch~
mada Martine e um procurador de nome Berard estavam no caso do cidadao

· de Orléans; porém não se sujeitaram il. operação. O Sr. Cruveillier de la CIOU[~'
tão conhecido por suas acções de valor contra. os Turcos, é uma nova p~ov~ :
tal variedade. Na parte mel'iwonal da 1lI1a Formosa, nas Molucas e PllIhplna

•existem ra~as inteiras, segundo o Dr. Guindant, de homens com cauda; e entr
os negros e negras que habitam os ardentes desertos do Boroa, a maior par o

, é sujeita a esta singularidade.
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destes corpos é compacta.. esponjosa e reticular: a compacta
é a exterior; a esponjosa é aquella que vae formando peque
na cavidades á medida que se caminha para a e:\.1,remidade;
a reticular é uma modificação da precedente, e se acha na
cavidade medullar dos o sos. os o so 10nO'os existe interior
mente uma cavidade cylindrica que serve para conter a
medulla.

A superficie dos o sos é coberta de uma membrana fi
brosa, chamada periosteo, eheia de eminencias e cavidades
destinadas para a articulação dos ossos entre si, e inserção
dos musculos, reflexão de tendões, etc. As eminencias que
são continuas com as substancias do ossos chamam- e apo
physis, e as que são sómente contiguas chamam-se epiphisis,
que ao depois se tornam em apophyses á medida que os ossos
caminham para o seu verdadeiro estado de aperfeiçoamento.
Oesqueleto do homem, quer natural quer artificial, s~ divide
em 3 porções; em cabeça, tronco e extremidades.

Da cabeça.

A cabeça comprehende o craneo e a face. O craneo é uma
especie de boceta ossea ovoide, formada pela reunião de 8
ossos, que serve a proteger o cerebro, o cerebelIo e sua!! mem
branas dos choqu e impre sõe exteriores (I). O 1.0 o so
é o frontal, que está situado na parte anterior do craneo e
superior da face, onde fórma a testa e uma parle das orbitas
occulares; o 2.0, os dous parietaes, quasi da fórma de um
quadrado, situado aos lados e em cima da cabeça, e consti
tuem a 'maior parte da abodada craneaua; 3.°, o occipital
situado atrá dos parietaes, e é dos ossos do craneo o mai

II) A sim como tem acontecido nasc rem fetos sem a roenor appa
rencia de cabeça, tem succedido viverem outros com o craneo vazio
sem vi ceras. O craneo ol'!'erece ainda muitas variações, e as duas ob
scrva~:ões se"'uintes devem ser deste lJumero. 1\lr. de N.. , na ceu com
a parte cabelluda, ou antes, com toda a parte posterior da cabeça
sulcada de cima a baixo. Cada vinco reprcsentava exactamente uma
talhada de melão,

O cardeal de Richeliell tinha duplos os ventriculos do cerehro. Cada
Um delles tinha por cima um outro, formando a sim dua ol'dens, tanto
para diante como para trás.

T. I,
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espesso e recebe a parte posterior do cerebro, e principal
mente o cerebello, de que as mais ligeiras lesões são prompta
mente seguidas da morte. Articula-se este o so com a columna
vertebral por meio da vertebra denominada Atlas. Os tempcr
raes são 2 ossos situados sobre a partes lateraes e inferiores
do craneo, onde formam as fontes ou temporas, e se dividem
em 3 porções, uma escamosa, outra mastoidea, e a terceira
conhecida pelo nome de rochedo, atravessada por canaes e
cavidades que contem os instrumentos da audição, e mais de
cada lado o martello (o sos do ouvido), a bigorna, o estribo,
o lenticular, e é obliterada pela membrana do timpano. O
sphenoide, situado na base do craneo, está formando real
mente a chave, e a sua fiO'ura, como o nome exprime (cunha),
se tem comparado a um morcego de azas abertas. Este osso,
por sua fórma e situação, articula-se com todos os ossos do
craneo e com a maior parte dos da face.

O Ethimoide (osso crivoso), é um osso que, entre a suas
duas massas lateraes, apresenta uma lamina horizontal crivada
de uma porção de buraquinhos, que servem a dar passagem
aos filetes nervosos dos dous nervos olfactivos.

Considerações physiologicas e physionomicas

do craneo do homem.

Lavater, apreciando em muito a construcção do craneo, e
acompanhando o seu desenvolvimento desde os nucleos osseos,
affirma que os contornos destes orgãos e a configuraçãO do
craneo podem fornecer conhecimentos mais ou menos apro
fundados das propensões do individuo, a energia ou fraqueza
do caracter daquelle a quem pertencia; porém as outras
fórmas do craneo, suas proporções e sua rigidez, ou sua
molleza é que melhor e approximadamente póde indicar a
fraqueza ou a força individual. Assim, quaudo se encontra~
em qualquer craneo traços de grande solidez, ningue~ esta
autorisado a concluir que o homem a quem elle pertenCIa era
um ladrão ou um santo; porém, nada se arriscará em affirm~
que alli se descobre uma abundancia de força impulsiva, seja
ella applicada a esta ou áquella propensão.

Lavater affirma que, pela inspecção dos ossos de certos era-



neos, se poderá dizer que o tecido, a fórma, a molleza de suas
parte, indicam evidentemente uma pessoa fraca, dotada da
faculdade de conceber idéas, e privada de toda a força impul
siva ou virtude creadora; que em tal conjectura os individuos
que têm o craneo assim construido obram fracamente e
são por natureza incapazes de resistir ás fortes tentações
e de emprehender grandes cousas. Assim, é claro que o
iudividuo que tiver um pouco de penetração póde em
presença de varios craneos conhecer, sem muita difficuldade,
o talento ou a força, as propensões e os habitos do sugeito a
quem pertenceu.

Sentimentos de HerdeI'.

Que mão poderá pegar nessa substancia encerrada na cabeça
e no craneo do homem? Um orO'ão de carne e sanO'ue poder',
penetrar nesse abysmo de faculdades e forças internas, que
ou fermentam ou repousam? A mesma Divindade teve
cuidado de cobrir esse cume sagrado, morada e laboratorio
das mais secretas operações, com uma floresta, emblema dos
bosques sagrados, onde eram d'antes os mysterios celebrados.
Fica-se possuido de um terror religioso, com a idéa desse
monte sombreado que encerra raios, com que um sol escapado
do chãos póde esclarecer e embellezar, ou devastar e destruir
o mundo. O pescoço, onde a cabeça se apoia, mostra não só O

que está no interior do homem, como Lambem o que elle quer
eÀ'Primir. Designa a firmeza ou liber lade, a molleza e a doce
flexibilidade. Ora, sua altitude nobre e desembaraçada an
nuucia a dignidade da condição: ou, curvando-se, exprime a
resignação do martyr, ou, firme como uma columna, modela
a força de Alcide. Finalmente, suas deformidades, seu enter
ramento nas espaduas, são ainda signaes caracteristicos e
cheios de verdades.

Lavater e Gall comparados em seus systemas
por seus commentadores.

Os commentadores de Lavater, querendo dar ao seu tra
balho mais lucidez e valor, julgaram confrontaI-o com o do



Dr. Gall, feito sobre o estudo do craneo; e dizem, fallando.do
systema de Gall :

« O novo genero de indagações não interessou só aos sabios
ou a alguns homens de letLras; passou do retiro philosophico
e da academia para o salões, e até, entre o homens mais
frivolos, tem sido o a sumpto de todas as conversações e
objecto de uma activa curiosidade. » Lavater e Gall differem
pelo fim, pela intenção e meios de observações, sob muitas
semelhanças, porque ambos buscaram conhecer o interior
pelo exterior, o homem moral pelo homem physico; e qui·
zeram perceber os segredos do coração e. as direcçõe do
espirita na linguagem escripta pela natureza, nas partes mais
solidas da organisação. Os outros homens, não impressionam
sem a physionomia em movimentos, a sensação presente e
os caracteres das paL-xões. Em suas inda<rações Lavater e GalI
occupam-se da physionomia em repouso, e mesmo de uma
especie de physionomia passiva' tractam um e outro desta
parte do corpo humano, ou de sua copia fiel em relevo
como um monumento que nada exprime ao observador vul·
gar, cujas diversidades, entre certo numero de individuos
differentes, ~ão percebidas e interpretada pelo physiono
mista, e podem fazer-lhe as mais importantes revelações: e
bem assim, os differentes gráos de curvatura de uma testa,
uma ligeira differença na fórma da cabeça, forneceram muitas
vezes a Lavater as mais importantes indagaçõe . Gall mo trou
igualmente a maior sao-acidade em observações semelhantes.
Lavater fez entrar em seus estudos da physionomia todas as
partes do semblante, e mesmo todas as do corpo; as aLtitudes,
os gestos, o som da voz e até o caracter da escripta; emfim,
tudo que no exterior do homem póde ter uma significação e
uma lingua<rem lhe não escapou.

O Dr. Gall limitou suas observações ás diversidades ~o
craneo, e restring'io o theatro das observações, com o desiglllO

de penetrar mais que todos os ph) sionomistas que o prece
deram. Lavater muitas vezes julga ao primeiro olhar; e, em
todas as cousas, interrogava com a vista. Gall faz suas obser·
vações ajudado pelo tacto, os signaes dos quaes suas obser
vações lhe iam ensinando; indicava o valor nas diver~as
regiões do craneo. Quanto ao fim, Lavater refere-se á physlO'
nomia, e não mistura ás suas indagações dado algum de
anatomia e de physiologia. Dirá por exemplo : « Esta con-
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vexidâde das fontes, este arco superciliario, esta fórma 'do
craneo, indicam ordinariamente uma disposição notavel do
coração ou do espirito ". Porém não cuida, como ph.ysiologista
ou anatomico temerario, em achar a causa material e organica
dessa disposição; limita-se a conhecer o signal e os effeitos.
~all, ao contrario, quer conhecer as causas, e, depois de ter
passado uma parte de sua vida no estudo anatomico do
cerebro, persuadio-se ter encontrado em sua organisação os
segredos da alma; e no exterior do craneo, as revelações
desses segr'edos e os signaes das disposições interiores, donde
resultam as grandes variedades do coração e do espiritb entre
os homens.

Da face.

A face compõe-se de 2 partes: uma quasi immovel e supe
rior, e outra moveI, denominada queixo ou maxillar inferior.
A primeira porção da face comprehende os maxillares
superiore , os ossos do' nariz, os mallares ou pomolos ou
os.sos da face. Os lacrimaes ou ungueis (pela semelhança que
~em com a unha), estão situados na fossa orbitaria, junto
a base do nariz: os palatinos ou ossos da abobada palatina;
as cornetas ethimoidaes inferiores, situadas nas cavidades
nasaes; e o vomer, osso comparado com a relha do arado, de
que tem recebido o nome latino, o qual unido a uma lamina
carlilaginosa, divide em duas a cavidade nasal, e fórma as
ventas.

O maxillar inferior primitivamente é composto de dous
ossos, que se reunem depois e formam um só, de figura
porabolica, ou por outra, semelhante a uma ferradura de
cavallo aberta.

Os dous maxillares são guarnecidos de fortissimos ossos
duros (cobertos em grande parte de uma substancia esmalti
forme), em numero de 32, sendo 16 para cada ma.\:illa, os
quaes estão encravados em buracos apropriados, a que se
chamam alveolos. Estes ossos são por todos conhecidos sob o
nome de dentes, e se têm dividido em 3 classes: La, INCISIVOS

(c~rtantes) : seu numero é de 8, sendo 4 em cima e 4 em
baiXO, situados na parte anterior da face; 2. a, CANINOS

Ou laniares, em numero de 4, sendo 2 para cada maxilla, os



de cima, são voltados para baixo, e os de baixo para cima;
3.a, os MOLARES, em numero de 20, sendo 5 para cada lado
dos queixos. Estes dentes receberam o nome do seu uso, por
se assemelharem ás mós, e se dividem em pequenos e grosso
molares. Os dentes vulgarmente chamados do siso, são os ul
timos grossos molares, que apparecem mui tarde.

Considerações physiologicas dos dentes.

Os de~tes servem para a mastigação e para a boa pro
nuncia das palavras, e tambem impedem que a saliva corra
para fóra da bocca: são os dentes um dos principaes orna
mentos do rosto.

Na época do nascimento, os dentes não são apparentes:
ficam occultos por algum tempo na espessura dos alveolos,
afim de evitar as dores á mãi, no acto da mamentação. Sin
gular previdencia ! Nem isto esqueceo á Suprema Sabedoria I
Os primeiros dentes ordinariamente apparecem ao 6.0 mez
depois de na cida a criança; aos 4 annos, vêm os 2 molares,
em cada maxillar; na idade de 7 annos, pouco mais ou me
nos, os 20 dentes, que existiam antes dos 4 annos, cahem.
Dos 8 aos 10 annos, observa-se em cada queixo, romper um
dente l\[OLAR. O dente da SABEDORIA ou do siso apparece
muitas vezes ao 18, aos 30, e aos 33 annos, e então é que se
completam em numero os dente que se ncontram na bocca
do homem.

O osso HyllOideo (as:sim chamado por se assemelhar ao Y
grego), é um pequeno circulo osseo situado entre a base
da lingua e o larynge. Não se articula com o so algum, e
como que suspenso, se une ás partes vizinhas por musculos
e ligamentos; elle serve de ponto de apoio aos musculos da
lingua.

Physionomia dos dentes.

Nada mais positivo, diz Lavater, mais saliente, do q~e a
significação caracteristica dos dentes, não sómenLe conSIde
rados quanto á sua fórma, como tambem pela maneira por
qde se apresentam. Temos feito algumas observações, e em re-
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sultado são que os dentes pequenos e curtos, tidos pelos an
tigos ph sionomistas como signal de constituição fraca, no
adulto, ão attributo de extraordinaria força corporea. Tenho
os tambem encontrado em pessoas de grande penetração;
porém tanto em un , como em outros, não eram nem bem
brancos, nem formosos. Dentes grandesJ são indicio certo
de fraqueza e de timidez. Os dentes brancosJ adequados e bem
arranjadosJ que quando se abre a bocca parecem avançar,
sem a exceder, e que não se mostram sempre de todo des
cobertos, annunciam decididamente no homem feito, espi
rito brando, polido, e coração bom e hone to. Isto não quer
dizer que e não possa ter caracter mui eslimavel com den
tes estragados, feio ou desiguaes; porém este desarranjo
physico, provém á maior parte das vezes de doenças, ou de
alguma mistura de imperfeição moral. Aquelle que não tem
cuidado em seus dentes, e que não trata ao menos de lim
pa-los, annuncia já por este deleixo, sentimentos ignobeis.

A jórma dos dentesJ sua posição e propriedade (comtanto
que esta ultima dependa de nós), indicam nossos gostos e
nossas inclinações. Quando as g'engivas da fileira superior
apparecem, assim que se abre a bocca, ordinariamente é
annuncio de frieza e fleugma.

Os dentes por si sós, bem estudados, podem guiar-nos no
conhecimento das inclinações dos individuos.

E' tão aliente e ta parte da bocca, que não escapou á
agudeza do poeta (Marcial) quando ep 0Tammando disse:

Tinhas, Elysia, se bem me lembro agora,
Por todos, quatro dentes. Escarraste
D'uma vez, c'o tossir, dous juntos fóra;
D' uLro tossir os outros dou lançaste
To se sem susto, que ainda que arrebentes,
Já não has de e carrar mais outros Lentes.

(Trad. por F. Elysio.)

Dos caracteres do genero humano,
tirados da fórma do semblante

e extrahido das observações de Lavater.

Em physiologia, as palavras rosto e physionomia não de
vem ser tomadas como synonimos. Rosto, é a grande divisão
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da cabeça que está abaixo e adiante do craneo do homem,
e que comprehende os sentidos da vista, do ouvido, do pa
ladar e do olfato, uma parte do orO"ão da mastigação, e
aquelles que servem para a expressão da ph)'sionomia. O es
paço que comprehende os cabellos da barba, tanto superior
como inferior, e o angulo posterior do maxillar inferior,
marcam os limites do rosto, cuja figura approxima-se da ele
gante fórma de um oval, insensivelmente comprimido e e 
treiLado em sua extremidade inferior.

Ph)'sionomia, em linguagem ph)'sionomica, é só o rosto,
considerado relativamente ao exercicio da vista (1).

(I) A palavra Physionomia vem do latim barbaro visa[Jilll/l, que
sirrnifiea o que exerce a vi ta.

O Sr. padre RoqueLlc fazendo a dislioeçiio do valor das palavras
cara, fronte, rosto, sembtante, face, vulto, diz ;

« Cara é p:t1avra gTega Ical'a ou kctré, e sio'nifleava eab ça, eume ou
cimo; mas entre nós ó i.gnifiea a parte anterior da eabeça do homem
e de alcrun :mimaes bruto. E' express;lo vulrrar e ás veze incivil e
....1'0 eira. Niio é admittida em esty lo elevado, e. em lugar delia usam o:
poetas a palavra frente ou fronte (que ambas vêm de fl'ons). José Agos
tinllO de !lIacedo diz na 11fellitaçiio :

cc !lIas que pasmosa al'ehitectura é esta
cc Deste eorpo que eu palpo, eu sinto? A frente,
cc Qual soberana lhe preside e manda! »

cc E Camões;

cc Que não no largo mar, eom leda fronte,
CI !lIas no lago entraremos de Aeheronte.
C( Estando e'um pened.o fronte á fronte,
cc Que eu pelo rosto ang'elico apertava,
C( Não fifjuei homem não, mas mudo e quedo
cc E junto d'um penedo outro penedo. »

(Lus., I. 5[, V. 56.)

(C Chamavam os latinos roslrum ao bieo das av ., ao esporão da próa
das embarcaçõe e ao que eom elle e parecia; os no sos anti"os cl~a
mavam e ainda hoje O' Castelhanos ehamam rostro a cara dos raClO
naes, por ser a parte saliente elo eorpo, sobretudo Yi to de perfil, e~l

que o nariz fórma uma especie de bico. Por suavidade de pronuncia
se diz rosto. E' expres ão mai. elevada que cara. pois só se diz dos ra
eionaes e é poetiea, como se vê da preeedente citação de Camões e da
seguinte;

C( E eom o seu apertando o rosto amado,
C( Que os soluços e lagrimas augmeLlta. »

(Lus., H, 4.1.)

(( Semblante (talvez do francez semblanl) é o rosto considerado COlllO
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A parLe do 1'0 to aonde mais apparece a physionomia é
desde o labio'superior, até a parte mais alta da testa. Os ani
maes têm pouca physionomia ou rigorosamente fallando,
a lêm, e o que se vê do seu parecer, não lem relação alguma
com a vida intel1ectual e moral. No homem, o rosto compa
rado ao craneo parece pequeno, entretanto nelle ha muito
mais expres ão; differença extremamente notavel, e que de
pende da exten ão que occupam no rosto humano, as re
giões a signaladas para a expressão das vias moral e intellec
lua!. A physionomia não é tanto como se diz o espelho da
alma, um meio passivo de expressão, quanto um dos orgãos
mais eloquentes e mais ac Livos da linguagem do coração e
do espirito uma das superficies da oro-al1isação, que mais re
lação tem com as affecções da alma, e onde as doenças, a
paixões, os vicios, e a virtudes, operam as mais notaveis
mudança.

O coração, o pulmão, o cerebro, são tidos sem duvida, como
orO"ãos es enciaes á vida interior: a physionomia e o orgão
essencial da vida, quando ella se e palha exteriormente e que
apparece em todo o seu desenvolvimento e brilho na expres
são variada das paixões. A' vista desta reflexão, é evidente
que na fórma da physiol1omia e da cabeça, em geral, é que

expressão do afTecto ou paixões, c muita veze equiva.le::í represen
tação exterior que no rosto se mo~tra do qu n'alma se pas a.

« Da palavra latina facies vem a nossa face, f]ue significlulClo rigoro
samente II maçã do rosto ou a parte da cara, de de os olhos até Ú bar
ba, si"'nifiea 601' exten :10 toda ella; usa-se muito a proposito quando
a consideramo voltada pal'a nó .

« A' palavra latina vullus muitas veze corre ponde a no sa sem
blante, eomo se vê de te lugar d Cieero; « ]fultus animi sensus pterulII
~ue illdicallt (de Oral. 235). O semblante muitas vezes indica os scn
LLntcnto da alma. » Porém o mai ordinario é igoifical' o r leyo do
Corpo humano, e como no rosto é onde mais avultam as feiçõ huma
nas, como se infere daquelle lugar de Camõe ;

C( Quem (I) d'uma peregrina formosura
C( O'um vullo de Medusa propriam nte,
C( Que o eoraç;lo converte que tem pre o,
C( Em pedra n:1o, mas cm de 'ejo aeceso? »

(Lus., IU, 142.)

(I) Subentende-se; pMe livrar-se.



principalmente se deve procurar os caracteres essenciaes do
homem, e a prova mais decisiva que o genero humano é
um genero separado de todos os generos de animaes por um
vasto intervallo, sendo uma familia isolada, e que deve ter
na historia o seu retrato á parte no quadro da natureza. Basta
sem duvida olhar para a physionomia de um homem, com at
tenção, para ver-se e reconhecer-se, ainda me mo entre os
mais hediondos selvagens, o sello da humanidade, e as diffe
renças essenciaes e caracteristicas que collocam o homem
na grande distancia que o separa dos irracionaes que reve
lam, que proclamam de algum modo sua superioridade de
organisação, sua nobreza e sua classe, e o gráo de perfeição
e de excellencia de sua natureza.

No entanto os moralistas, e me mo os naturalistas, não
apreciam muito a physionomia, e dão muita importancia ás
relações interiores e exteriores do homem, ou cedendo a
um habito de classificações e congrassamento, trazido de
muito longe, recusam admittir relativamente ao material da
organisação as differenças essenciaes entre o homem e os
animaes. Desta arte, Moscati e l\1onbaldo viram apenas no
interior da organisação humana caracteres capazes de dis
tingui-la dos macacos.

Linêo collocou o homem (Systema nalurm) na familia
dos primatos, confundindo-os com os macacos e os morce
g'os; reunião ridicula, e pelo que a respeito destes ultimos
Daubeton, na Encyclopeclia lJ{ethoclica, altamente se cons
pira. O proprio BufIon, que ás vezes profundamente penetra
os umbraes da natureza animal, faz tambem ás vezes com
parações approximadas, que com prudencia verificadas não
exprimem os caracteres com a natureza dos individuos que
este famoso naturalista quiz confrontar. A cabeça do ho
mem, não sendo pendente como a dos quadrupedes, e nem
pegada ao corpo pela extremi.dade superior, porém susten
tada e apoiada ao pescoço, como sobre uma columna, o ros,to
está completamente voltado para o horizonte, e lhe é penmt
tido ver em cheio e á primeira vista tudo o que o exterior do
homem apresenta de mais caracteristico e nobre. Os olhos
estão collocados o mais vantajosamente possivel, e a situa
ção dos outros sentidos igualmente concorre para augmen
tal' seu poder, estender sua esphera de acção, e mulliplicar
as percepções com que cada um delles enriquece constan-
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temente o imperio do pensamento. Accrescentamos que no'
rosto do homem os sentidos, tão favoravelmente dispostos
para o exercicio das suas funcções, relativamente aos objec
tos exteriores, são mais chegados uns aos outros que nos
animaes, vantagem mui grande para a intelligencia, e que
o naturalista deve fazer sobresahir com cuidado no quadro
dos caracteres do genero humano.

A physionomia, tão vantajosamente conformada á contri
buir para a superioridade do pensamento no homem, é prin
cipalmente notavel pelas vantagens que sua fórma e sua es
tructura lhe dão para servir á expressão da afi'ecção da alma;
vantagem que não partilham com elle os animaes, ainda
mesmo aquelles cuja conformação geral mais se approxima
do modo da organisação humana. O que mais caracterisa o
rosto do homem são as favoraveis disposições e a risqueza
variada dos meios de expressão que indicam o pensamento,
e a variedade das paL'{ões que podem agitar nossa alma.
Estas disposições são mui difficeis de estabelecer, por com
prehender o rosto duas ordens de musculos difIerentes,
para seus usos; a saber: os musculos que contribuem ávida
allimal, movendo com força o maxillar inferior; os musculos
que concorrem para a vida intellectual e moral, pelo jogo e
movimentos da physionomia.

Musculos do craneo que servem para exprimir

as paixões e os sentimentos.

Os musculos da cabeça e da face são: L°, o occipito fron
tal, situado na parte posterior da cabeça, destinado á mo
ver-lhe a pelle e levantar as partes superiores da face e da
nuca; 2.0, <> auricular superior, situado sobre as temporas
e acima da orelha, destinado á suspende'r a orelha, e esticar
a. aponevrose craneana; 3.0, o musculo auricular posterior,
situado por detrás da orelha e tem por uso puxar esta parte,
p.ara trás e dilatar-lhe a co~cha; 4.0, o auricular anterior,
situado adiante da orelha e serve para levanta-la e traze-la
para diante; 5.0, os grand~s e pequenos rectos anteriores da
cabeça, collocados na parte anterior, lateral e profunda do
pescoÇo, e destinados á flexão da cabeça com a columna
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vertebral, e inclinar aquella para diante e um pouco para o
lado; 6.°, os grandes e pequenos rectos posteriores da cabeça,
collocados atrás da articulação da cabeça com a columna ver
tebral, e servem para sustenta-la e move-la, rodaudo-a de
seu lado; 7.°, os pequenos obliquos, situados na parte postero
superior e lateral do pescoço, tendo por uso estender a ca
beça e inclina-la de um lado; 8.0, o grande obliquo da ca
beça, collocado na parte postero superior e lateral do pes
coço: este musculo imprime ao atlas um movimento de ro
tação á fazer voltar a face do individuo para o seu lado; 9.°,
os rectos lateraes da cabeça, si tuados na parte postero laleral
do pescoço, e servem para inclinar a cabeça para seu lado e
para diante.

Musculos da face que exprimem as paixões.

1.0 O musculo frontaL, situado na parte anterior e supe
rior da face. O in iane Bichat affirma que este musculo na
sua contracção isolada, puxa para diante uma parte dos teg~

mentos do craneo, bem como levanta os que cobre o supercl
lia; enruga transversalmente a fronte. Elle, por sua acçãO.
serve para exprimir as paixões aleares e anausLiosas; lam
bem exprime os sentimentos tempestuosos do coração. 2.° O
orbicular das palpebras, situado na parte superior da face,
na espessura das palpebras; serve para approximar as 2 pal
pebras e para exprimir os sentimentos de admiraçãO e de
ternura. 3.0 O superciliar, acha-se collocado na parle supe
rior da face e na espessura do supercilio, e serve para appro
ximar o supercilio e e:ll..'Primir os sentimentos peniveis. ,4.°
O levantador da palpebra superior, situado na parte anterIOr
e superior da orbita' desLinado para levantar a palpebra su
perior e ptL"Xa-Ia par~ cima. 5.0 O puramidal do nariz, posto
na parte superior e anterior de nariz, serve para a expres
s~o da dóI' e do constrangimento, encolhendo a pelle do ~a
fIZ. 6.° O triangular do nariz situado ao lado do nariZ,. , t d rllerve para estreitar as aberturas do nariz. 7.0 O levan a o
commum ela ala do nariz e do labio superior, situado ao lado
do nariz, um pouco comprido, partindo de cima da ap?physe
m~)Utante do osso maxillar superior, e vindo termillar-~e

na ala do nariz e no labio superior: este musculo serve pala
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expnmlr O desdem, O aborrecimento e a alegria, puxando
um pouco para fóra a ala do nariz e o beiço superior. 8. 0 O
abaixador da ala elo nari~, situado abaixo desta parte, ~e

por detrás do labio superior; elle serve para abaixar a ala do
nariz, levando-a para dentro, e tambem o labio superior.
Este musculo tem empreg'o nas momices e na melancolia.
9.° O levantador proprio do labio superior, situado na parte
média e interna da face, desde a base da orbila até ao labio
superior: elle serve para a expressão da dóI' e do pranto, e
para o riso, levantando o labia superior. 10. 0 O canino, per
manente na parte média da face e na excavação ou fossa do
mesmo nome. Segundo todos os anatomicos elle serve para
suspender a commissura dos labios, e Bichat affirma servir
elle para a expressão do riso sardonico. 11.0 O grande Zi
gonatico, collocado na parte lateral e média da face, esten
dendo-se do o so molar á commissura dos labios; serve para
suspender a commissura dos labias, para trás e para fóra. Este
musculo é importante no riso. 12.0 O pequeno Zigomatico,
situado na mesma parte e com o mesmo fim. Parece que o
Creador o póz como auxiliar do seu homonymo, e para o que
ás vezes falta. 13.0 O triangular dos labios, á quem o pro
fessor Chaussier chamava maxillo labial, e Soemmering de
pressor anguli oris; situado na parte inferior e lateral da
face, entre a commissura do labios e a base do maxillar infe
rior : seu uso é abaixar a commissura dos beiços e servir para
a expressão da duvida, para o choro e para o riso. 14.0 O
quadrado do labio inferior, tambem chamado mento labial
por Chaussier, acha-se na parte inferior da face, desde o labia
inferior, até á base do maxillar inferior; seu uso é abaixaI'
o labia inferior, e serve para exprimir as momices e a dóI'.
IS,O O levantador do mento, situado na parte inferior da
fa~e, sua longura é mui insignificante, porque parte do osso
maxillar á pelle do menta; serve para suspender o mento.
Bichat (fallando da acção deste musculo) diz que no movei
quadro da physionomia, O· labio inferior representa o princi
pal lugar na expressão das paLxães deprimentes. 16.0 O bu
cinador, collocado na espessura das bochechas, comprehen
dendo os bordos alveolares e vindo até ás commissúras dos la
bios; seu uso é levar para fóra e para trás a commissura dos
labias, serve para a mastigação e exprimir o sentimento de
~esesperação. 17.0 O orbicular dos labios, que fórma (pro-
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priamente falIando) os labias, serve para fechar a abertura da
bocca, para a apprehensão dos alimentos e a articulação da
voz e do som.

Além destes, ha os pterygoidanos externo e interno; o
masseter e temporal, cujos u os são exclusivamente ás fune
ções da mastigação.

Por economia admiravel da natureza (diz Lauater), os
musculos no rosto humano são pouco apparentes e acham-se
profundamente situados e reclusos nos lados, e só tomam
parte na expressão geral da physionomia quando o homem
por um genero de vida contraria á sua natureza encarrega
lhes o desenvolvimento. O rosto do homem, aliás muito mais
desenvolvido que o dos animaes, offerece em sua extensão
transversal espaço conveniente á expres ão dos sentimentos
interiores, onde (conforme a expressão de Shakespeare) as
paixões se pintam á vontade em todas as suas gradações e
combinações.

r a estreita e comprida cara dos animaes não se pódem
mostrar as paixões; elIas se manifestam fracamente e com
traços mal desenhados; e no entanto que o homem acha meios
de patentear todos os sentimentos, todas as suas mais occul
tas agitações, em alo'uns pontos da sua superficie exterior,
emquanto que nos mais animaes, para se poder manifestar,
é mister fazer falIar todas as partes do seu corpo. E' sobre
tudo admiravel ·a estructura da physionomia que explica
como póde esta parte ser tão expre siva; tudo parece dispo to
para favorecer as relações do moral e do phy ico do homem
que se manifestam pela physionomia. Uma peLle transparente
e branda, o exterior e o elemento superficial da organisação
do rosto; os vasos e os musculos coliocado por baixo deste
involucro, variando á cada instante de aspecto, os mo,rimen
tos e as tintas sob a influencia da acção nervosa que em
grande numero de nervos faz circular de todos os lados com
tanta rapidez e abundancia.

Todos esses elementos organisados, todas essas partes que
se agitam, obram em cada região da physionomia separada
mente, faliam na sua linguagem, tomam um caracter em cada
acção e formam um traço particular no quadro das paixões.
Nos outros animaes isto não se encontra, e se alguma co~sa

ba, é tão grosseiro, que não equivale comparar-se á phYSlO
nomia do homem. E' á finura e transparencia .da pelle que



a figura do homem é devedora dos attractivos que-possue e
deste aspeéto tão amavel e animado, dessas ondulações e
desses movimentos que dão á vista encantada o espectaculo
indefinido e variado do sentimento e da vida.

Da pene sob as relações anatomicas,

physiologicas e moraes.

As brandas faces ... portentoso quadro.
Que intimida donzella a natureza
De leite e rosas fez nos mostra o pejo
Na purpura que mais se accende e aviva;
Imagem da innocencia e da virtude,
Que na terra ficou depois do crime.

JlIACEDO (Medit.)

A PELLE (1), conforme Bichat, Cloquet, Bourgery, Cru
ueillier, e outros, comprehende todo o systema dermoide,
e participa da vida animal pelas numerosas sensações que
transmitte á intelligencia e ávida organica, pelo amplo en-·
voltaria que o.fferecem as materias heterogeneas da econo
mia e entrada que dá á diversas substancias ex:teriores por
meiu dos vasos lymphaticos, cujos orificios inhalante ella
contém. A face externa da pelle é coberta pela epiderme, e
a.presenta em diversos luO'ares pregas mais ou menos sa
heutes ; a sua face interna está em contacto com o tecido cel-

(I) Quem se quizer instruir profundamente nos conhecimentos ge
racs de anatomia, póde con ultar o que sobre esta materia escreveu o
nosso M.Ligo a:rolgo e mcstre, o illustre Dr. Jonatlla Abbott professor
de anatomia g'cral e descriptiva na Faculdade da Bahia. Este famoso
prOfessor, sem duvida nenhuma o mais dlstincto anatomico bra ileiro,
a sua custa preparou um gabinetc anatomico, rico de todas as peças de
que se compõe o corpo do homem, onde se })óde estudar a organi ação
sem a menor repun-nancia. Scndo essc importante recurso de instrucção
medica, unicamentc feito pelo nosso erudito me tre e antigo amigo,
sem que o Estado gastasse um real sequer, em um escripto nosso que
naquella cidade publ icámos acerca do gabinete anatomico, o deno
minámos, em honra ao illu Lre medico, O Gabinete AbboU.

A Faculdadc medica da Bahia faz honra ao paiz, e nós nos desvane
cemos em lhe pertencer.
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lular. Os musculos que exprimem as paixões prendem-se á
pelle que cobre o rosto.

A pelle é composta de 3 camadas, como já fizemos ,er,
mui differentes. r.a, o chorion~ formado de um tecido denso
semelhante ao systema fibroso, penetrado de pequenos ori
ticios obliquas que servem á dar passaO'em aos vasos, nervos
e pellos. 2.° O corpo reclicular isto é, a rede ·vascular mui
delicada que se associa ás papillas nervosas. ma porção dos
seus vasos contém estagnado um fluido sem côr no Europeus
e seus descendentes, e mais ou menos corado nos outros
povos; a outra porção contém fluidos brancos em circulação,
os quaes são substituidos pelo sangue, quando por qualquer
irritação a sensibilidade da pelle se augmenta; d'ahi provém,
que em certas circumstancia o rosto adquire subitamente
uma cór vermelha (vêde j"jlleller e Ma[Jencly~ Phy .) 3.° O
corpo papiLlar> composto de pequenas elevações formadas
pela expansão das extremidades nervosas, as quaes se perdem
na pelle e então recebem o nome do corpo papillar.

O estado sadio da pelle, a sua maciez, a ua côr ou suas
alterações, são quem dispertam nos sentidos ás diversas sen
sações que nos levam ao amor <:lU ao aborrecimento. as
primeiras idades, a pelle destendida pela gordura e pela acti
vidade organica dá o mais bello aspecto po sivel á provocar
nos paixões mais ou menos vehementes. Ella annuncia paI'
si muitas vezes, por sua pallidez o estado da alma, ou pela
cÔr subita o gráo de pejo que lhe provocou a presença de UJ~

objecto, ou a impressão de uma palavra. A pelle do 1'0 to c
um verdadeiro panorama, onde a cada instante se estão r~

presentando os diversos paineis da alma. As paixões depJ'l~

m ntes ou expansivas são manifestamente representadas alh
em toda a sua magestade. A fraqueza e a força, a alegria c a
dÓr, a completa satisfação e os demais sentimentos são es
tampados na pelle do rosto. Passando ao resto do carpa, a
pelle, em vez de reprimir as paL\':ões as provoca, Jando-Ihes
um gráo maior ou menor de permanencia á satisfação ou ao
indifferentismo. A pelle, no nosso modo de pensar, é a sédc
dti formosura, porque é sempre pela sua conformação e har
monia dos contornos que preferimos os individuas (r).

(I) D. FI'. Francisco de S. Luiz c o SI'. padre J. J. Roljuete,
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Polyphemo, levado pelos attractivos da formosa Galatéa,
exprobrado por outro pastor e horrorisado do crime que pre
meditava! exprime- e assim:

Eu matar Galatéa ! oh que vileza!
aquella rara imagem da belleza

Descarregar o golpe penetrante I
E haviam ver meus olhos nesse instante
Aquclle branco peito tra passado I
O rosto, bem qual sol quando eclipsado
E os olhos, que daquelle 01 são raio ,
Perdendo a luz na sombra dos desmaios I
Aquellas lindas face tão coradas
Eu poderia vel-as de maiadas!
A bocca robicunda e crraciosa,
Bem qual entre jasmins a linda rosa,
Eu teria valor, teI;ia vida
Para vel-a sem graça amortecida I

discriminando o valor moral e philo.ophico da palavra formosura,
dizcm:

cc Consiste a belle::a e a formosura na boa proporção e lIarmoni3 da'
parlc que compõ lU um todo: porém a palavra formosuN! limila- e Il

representar aquclla icléa com relação ao a<rradavel; a palavra belle::a
repre nla a idéa da perfeição pos ivel.

c( Neste sentido -e admira a belle::a do Laocoonte de B Ivedere, do
Hercule Farnesio, dos quaes não póde, com igual propricdade, dizer
-e que ão formosos,. por'lU a Venu de [dicis e o ApóIo Pytllio t.lo
~e~lissim.os para os intelligentes e formosos para todo. Siio os ol.hos os
J~IZCS da formosura, e por is o acontece muitas vezes que o gosto vi
Ciado por capricho ou costume, põe a formosura no Que II tá mais di 
lante da belle::a. e a ,"enu de l\lédicis, em cujo corpo se não encoJl
tra defeito e pudes e veslir ii franceza, que zombaria não faria
a maior parte de no sas damas de quem louvas e a belle.::a de seu
lalhe?

A formosura 6 se applica ao physico, ao que obra sobre os senti
do ; a belle::a' applica-se tambem ao moral, ao que obra directamente
sobre o animo. A. im não chamamo formoso a um poema, á expressão
de um sentimento, á ternura de um afl'ccto em que cabe muitissima
be/leza.

« Não damos por segura a opinião que vamo expur ma parece-nos
que endo a formosura o imperio da fórma sobre a materia, e nascen
do para persuadir, reinar e avassallar coraçõe, como djsse um philo
sopho, deve especialmente appJicar-se ás donas, e a IJelle.za aos varões.
Nem deixará de apoiar-se esta nossa opinião em mui boas autorida
~es. O padre Bernardes, fallando do menino l\loysés, diz: (( Livrou na
sua IJelle::a a sua vida (Flor. V. I I7). » Vieira, fallando de Absalão,

T. i. 10
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E haviam escular-lhe os meus ouvidos
O pranlo, os ais e os uWmo gemidos:
Já com lremula voz e a cada in lanle
Vêl-a convul a, afflicla e delirante,
Sem alento, sem côr desfalecida,
Dando um suspiro e acabando a vida!
Oh Céos I que horror concebo em ponderaI-o
Eu tremo, gelo-me e de dóI' eslalo :
Que coração lão barbaro haveria
Que obra se lão enorme tyrannia?
Eu teria valor, se a offendesse,
Para vê-la morrer sem que eu morresse?
Não, não teria tanta impiedade,
Que vendo cahir morta uma deidade

ão me sahis e desle insano peilo
O duro coração de dôr desfeito.

l1iz-: « Era Absalão tão galhard,o mancebo, que. do pé :1,.0 cabeUo da C.1

JI!.:!:a, como f::tUa a Escriptura, nenhum pintou a natureza mais bello
(V. 441). l) Fa.llou muitas vezes e te celebre oradol' de forlJlOSlfl'((, e
sempre a applicou ás mulheres. Não será sem interesse tran cI'evcrmos
aqui alguns lugares, que mais e recommendam por sua lJelle:;a.

« A formosura é um bem fraO'il, e quanto mais e vae cuegando ao
« annos, tanto mais ~ae (llinabjmindo e <lesfazeDdo. em si e fazcndo.-se
« menor. Seja exemllo desta lastimo a f~agilidade H Jena, aquella f~'
I( mosa e forlllosa Grega, filba de Tindaro rei de Lacoaia, po~' eUJO
« I'oubo foi (lcstl'uida Troya. Durou a O'uerra dez nono!;, e ao pus o
« (fUe ia durando e crescen,do a guerra, s.e ia juntamente com o aMOS
« diminuindo a cUJu'a deJJa. Era a causa a formosur,a: de Helena, flOr
«( emfim da terra, e cada anao cortada com o arado do ~cmpQ (VW,
« 3.19). FOrmOSIlJ'a apregoa.da não está mui longe: de v.endlda (ibül.
« 2!J2). E' tão ai)]} tec~d<l. (la • mu,lheres a formosura, que só pela gloria
« de a contemplarem, deixaram a maior diO'nidade (ibicl, 295). ~ql)el~a
({ gTaça da nattJ1:reza, á q.ae (j)S oJhos cbammn form(Jsul,'a, não, ~ maiS
« que uma apparencia d~ mesma vista, engano a e. vã... Socratcs cba
«( mou á formosura tYT'{\DI)) ia, ml!S de breve. tempo; Tbeophrasto eb:,,"
fi mou-1I1e engano Rlut.!.q;, p.oyq}J,e sem {aJ,lal' engana; S. Jeronym.o diZ
« que é esquecimento do uso da razão... Os primeiros tYl'aDDOS da
« formosura são os aDr,t0 ; e· a sua primeira .\llQJ:te é. o tempo. DebaixO
« do imperio <.la mOJ'te ac·ab.a, debai:\;o da tyraJlnía do tempo muda-se;
« e se aJO'ueD1 pcrguQ,lára á f.ormosura qual lhe está meJllOr, se a morte,
« oa a mudança, não na duvl4q que. havia dc rcsponder ; An~cs morta que
(4 mudada. l) (/LV, 453.)

{( Mui usado é de Camões o elliLheL0 formoso, eomo tão harmonieso o
poetíco que é; citaremos só dois C!\:emplos ;
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Sentimentos de Lavater em relação á côr

e á physionomia da pelie.

Para melhor conhecer-se a estructura da physionomia,
convém separar todas as par.tes e e tudal-as de per si, pan
depois reunil-a, á se poder apreciar convenientemente as
funcções. A parte fundamental da estructura da physio
notnia é o apparelho o seo, depois os musculos, e agora a
pelle. Este orgão é notavel por sua e tructura fina e delica
da, por seu colorido, e, sobretudo, pela actividade predomi
nante de suas propriedade vilaes que dão tanta exten ão ás
s)'mpathia', ás relações e ás communicações de toda a espe
cie que entretêm com as differentes partes da organisação.
A. elevação de temperatura das propriedades vitaes da pelle
do rosto, é que dá a esta recrião do corpo humano o aspecto c
tintas tão variadas e tão importantes na physionomia para o
medico observador. Por esta mesma disposição é que tantas

« E como ia affrontada do caminho
« Tão fOl'lnosa no g'esto se mostl'ava.

« Formosa filha minha, não temaes
« Perigo algum aos vossos Lu itanos. »

(Lus. li, 34, 44-)

bII F. na e laneia 79 do Canto IX parece conllrmar a ditl'erença que entre
eller.a e forlllosura fazemos, pois diz- de- Leonardo:

I( Quiz aqui ua ventura. que corria
« Apó Epl1yce, exemplo de belleza,
... . .....
( Já cansado correndo llie c1izia :
t( O' formosura indigna de a pereza,
« Pois de'La vida te concedo a palma,
« E pera um corpo de quem levas a alma.

t.fJu Faz e~le extensiva a sigrriflcação de formoso
mo na Illlgua ca telhana, dizendo:

« Tre formosos outeiros se mostravam
( Ern-uidos Gom soberba graciosa,
« Que de n-rllnlneo esmalte se adornavam,
« Na formosa ilha alegre e deleito a.

a cousas inanimadas

o' •••

« ForlTlOSOs leitos- e eilas' mais formosas. ))
(Lus. IX, 54, etc.)
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vezes a pelle da physionomia é excitada na occasião das
impressões distantes e estranhas, que mudando de gradações
sob a influencia de uma multidão de affecções interioJ'e, é
particularmente ·atormentada pelos irTnaes da bexio-a, que
muitas veze é o lugar das empigens, das erysipelas, que ás
vezes se cobre de botões durante o trabalho da dentição, ou
na época e na crise da puberdade~ que mancha e diversas
erupções alLeram-na em muitas mulheres e me mo durante
a gravidez; finalmente, ella torna- e amarella na ictericia,
enecrrece ou se avermelha em outras molestias; adquire na
chlorose uma côr esverdeada: é eriçada de florescencias e de
asperezas em di fferentes molestias agudas, e póde revelar
por seus diversos estados aquelle de todo o ystema Yil'O
com que suas vasta ympathias a tem em permanente e
activa communicação.

O tegumento dos labios, da superficie dos olhos e da Sl~'

perficie interna das alas do nariz, cujo teciúo é muito mal'

(C Mas não a applica aos homcns, A nenhum dos n:wcgantc que na
ilha encantada se dcrramaram após as nymphas dú e tc cpitclho, se
não outros que melllOr ficam aos varões; e faIJando do mais galhnrdo
delles, diz:

C( Leonardo, soldado bem di po to,
« ManllOso, cavalhciro e namorado,
cc A quem amor n:l0 dCI'a um só desgosto,
cc Mas sempre fOra dclle maltratado. "

(IX, 75.)

C( Gentileza é a lralhardia e bom ar acompanhado de nobre presenç~1
é mais varonil que a formosura,. e sendo esta privativa do cxo (cnll'
nino, deve aquella usar-se particularmente (fuando se falia d? .Olas~~:
Iino; disto nos deixaram exçmplo dois mestres da lioOTua. VICII'O, '\
laodo de Ab alão, a quem chama galhardo e belto, diz: (C Esta (01 ,

pensão que pilOTOU Ab al;1o:I ua (JenliLe:::a " (V, 44'1). E o padre BCl'oa~d~.s,
fallando de Fortunato de Quiaromonte, diz: « Era de tão rara (fenll e.O,

ornada com os reto·qu.es da rnodcstia » (V, I 16). ser
c( Boniteza é a qualidade do que é bonito, mas que não chego a ,

formoso. Bonito é a paJaV1'a que indica cousa agradavel li vist~1 e :
ma-se ordinariamente pelo opposto de feio, como diz o ditado VUlg

o
o:« Quem o feio ama bonito lhe parece. " Quando se diz das pessoo) c

tende-se particuJarJ.Den te das feições e expres ão do rosto. .' roúr
« Linde1!a é palavra mais culta que bonite1!a, e lambem JDdlca r e

perfeição no objecto Lindo, que ii qualidade de bonito, junta ccrto, ande
graç.a que muito o approxima de beLto e formoso. TamheID se cO ca e
cspe~ialmente das boas proporções do rosto, acompanbadas de graç
donau'e. »
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delicado e irrilavel que o das outras partes do involucro da
ph)'sionomia, distinguem-se pelo rubor, pela sensibilidade,
e pela sympathias, ainda mais notaveis obretudo nos la
bias dos quaes a physionomia esclarece ao medico tão util
mente sobre a variedades individuaes da organisação, do
temperamento e da natureza de muitas constituições mor
bificas.

Os sabio , á quem se póde exprobar não terem feito sérias
ob ervaçàes á re peito da seu ibilidade moral em suas inda
gações, pretenderam explicar de uma maneira anatomica o
e~eito poderoso da com moção voluptuosa, do excitamento
nvo e penetrante, causado pelo primeiro beijo do amor. m
aperto de. mãos, um toque, uma caricia qualquer não pro
d,uzem o mesmo arrebatamento, a mesma embriaguez em
clrcumstancias semelhantes? E não é abusar da scieucia,
f~endo falsas applicações, em querer achar nas communica
loe estabelecidas por alguns ramos nervosos entre os labios e
Os orgãos do amor, a razão desse delírio tão eloquentemente
descripto por João Jacques Rousseau? Se tão grosseira, tão
mcchanica explicação, podesse ser adoptada, o effeito do qual
ell~ ousa dar o motivo seria necessario o encanto do pri
meIro beijo de amor, e essa situação que não volta, que só se
encontra uma vez na vida, renovar-se-ia ao menos algumas
l'ez':S. Esse encanto, liO'ado á um unico carinho, é aliás um
elfCllo muito composto: essa sensação tão viva, deve sua
energia á imaginação; não é o coração que a faz ser, e mes
mo em seu etTeito physico depende ante do estado momen
laneo da exaILação vital dos orgãos, onde por sympathia ella
chega, do que da sensibilidade do orgão affectado por essa
7n.ação, Todavia, a sensibilidade dos labio nas mulhere , a
\,/yacidade do seu brilho, a humidade que ahi se nota habi
lualmeute revelam disposições voluptuosas e são signaes de
Uma organisação mais favoravel ao amor e ao prazer.
A~ outras gradações da pelle, e em geral, a côr habitual

~r lns.tantanea do semblante, os accidentes e as numerosas
versldades de encarnação, gozam de um importante lugar

na physiollomia: o tecido dos vasos capillares, que se acha
collocado logo abaixo da epiderme, é a parte da pelle onde
~c formam de um modo tão variavel as cores dos tegumen tos
o s~mblante; a epiderme, que é um tecido transparente,

modlflc,a conforme seus gráos de espessura, os effeitos da
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materia colorante. O tecido, que a ilTan parencia da epider·
me deixa tambem perceber, é uma da partes con tituintes
do orgão muito compo to em sua e truclura e que tem muito
prestimo e serventia na economia <ia vida. O tecido "ascu·
lar, de que já fallám.o , e as Paq:ili:Las nervosas, que são a séde
d{) tacto, estão coUocado en1re a .epi<iLe;rme e o chorion ou
couro, que e tá applicado sobre o tecido cellular e a gordura
que se devem olliar como partes deste tec,oumento sobre os
quaes já fallámos.

O couro é a J!>arte fundam.ental, a alma da pelle, e não é a
séde da côr, e parece tão bran,co no negro ~omo no homem
branco: tem uma vitali'tade m:milo obscura e não serve a
transpiração, nem ao tacto, e nem toma parte alguma nos
numerosos phenomenos da sensação e da circulação que se
passam em sua sllperficie n(]) e tado de saude e de molestia,
O chorion tem um dmplo uso, segundo as observações de
Bichat, e sene para o in;vohicre> defensivo ás parte do
COTpO que cobre; tem. a .1irmeza vital, a resi teneia elasLica
dos contornos dependente tante> da mocidade e força do
chorion, como da animada turgidez do tecido ceDular.

No semblante, é o chorion mais brando, flexível, fino e
delicado, e principalmente nas pa:tpe:bras e nos labioso Sens
vincos, formam as rugas. A parLe .da pelle onde está. a côr,
que se nota debaixo da epiderme não consiste na camad,a
muco a estendida obre o clwrion e produzindo por seu dI
versos tecidos todas as variedades da encarnação. Bic~lat
prQvou ser falsa a ass&ção de .lV1a.lpiO'hi" e que o lec~do
admirav·el dos "Vasos capiUares, ,qme se acha entre o c1101'1011

e a epiderme era a ul1ica séde da materia colorao,Le da
pelle em todos os il'ldoi'viduos da raça humana. Os 'vasOs
coIlocados no exterior do corpo e na superficie de todos o
orgãos formam um tecido verdadeiramente maravilhosol
com malhas extremamente finas, e no qual um fio nãO and,a
duas linhas sem reunir-se ,com ,os outros. Os corpos rectl
cuIaTes contêm maior ou menor quantidade d,e saL1gu~,
fluidos brancos -de natupezas diversas nos OTancoS e um h·
quido engrecido ou avermelhado no negro Americano ~
MongoloO. O sangue no corpo recticular, bem corno nO

olltros orgãos capilIa.res, é agitado e circula pela mesma
acção dos pequenoOs ,canaes animados, que os guardam sob a
influencia do coração e das leis da grande c1rcillaçc1o. sabe·
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se que, conforme esta lei, o sangue de uma beIlá cor rubra,
pas a pela parte esquerda, como adiante explicaremos, do
coração e vai para a circulação de todo o corpo e para a
periferia e dahi para o centro, e demora-se e elabora-se
de diversos modos conforme os differentes estados da acção
infinitamente variavel qúe determinou sua agitação.

No semblante, os vasos capiIlares da pene máis sensiveis
e mais irritaveis chamam para ahi, e mesmo habitualmente
retêm, uma maior quantidade de sangue onde a grande di
visão dos seus globulos apresen ta as gradações que se vêm
conforme as mudança phy icas ou moraes da sensibilidade,
do branco ou rubro do emblante, sob a influencia das pai
xões, de de a palidez do terror até o vivo rubro do pudor, e
a tinta cÔr de violeta da colera. O vermeUlo cor de violeta,
ás vezes é dene?"rido como que uma emoção furiosa cobre,
differe ainda mais por sua gradação do amavel e puro en
carnado, com que de repente o pudor se envolve, embeIle
zando as faces e a fronte de uma mulher. A tinta violeta ·e
sombria da calera, o influxo de um sanO'ue deneO'rido no
corpo recticular, sob a influencia das paixões vingativas e
homicidas, assemelha~se muito á cor que apparece na apo
plexia e na asphyxia. sangue puro e brilhante das arterias
não é ne te caso chamado de uma maneira activa aos capil
lares, como acontece no pudor, na vergonha, etc.; é um
sangue venoso c destituido das materias proprias da 'vida,
que a desordem da ré piração e da momentanea obstrucção
das veias retêm de uma maneira passiva nos vasos do oorpo
recticular, que se dcixam então abundantemente penetrar
sobretudo nos menino , cujas coleras mais vivas têm mais
largueza que as dos adultos, tornando ás vezes o rosto côr
de violeta, apresentando todas as apparencias do que se passa
n'um ataque de apoplexia. A palidez da colera tem lugar
todas as veze que e ta paixão, sendo concentrada, se torna
muito mais violenta: o coração e a região epiO'a trica com
primem-se de repente, e ás vezes resulta disso uma perigosa
syncope, ou mesmo a morte subita.

As paixões, que produzem mudança da côr da pelle, po
dem~se dividir em 3 classes, a saber: La paixões cuja subita
expressão colóra a peIle do semblante de um modo passivo
com sangue venoso; 2. a, paixões em que o colorido do rosto
é resultado de uma acção que chama o sangue arterial ém



maior quantidade para os tecidos dos capillares do semblan
te; 3.a, paixões, com descaramento mais ou menos completo
do rosto e com espasmo ou fraqueza dos vasos do corpo rec
ticular. As paixões da primeira classe são todas as variações
e modificações do furor e da colera. As paixões da segunda
classe, muito mais variadas, são principalmente o desejo, o
amor, as paixõe expansivas em geral e as emoções subitas
de vergonha e pudor. A vivacidade dos olhos ao fogo do
olhares, que o acompanham e que pintam a côr mais forte
do semblante, na expressão do desejo, dependem da mesma
causa : isto é, da actividade repentina ou augmentada nos
vasos capillares.

As emoções que augmentam o colorido do semblante dos
brancos, diminuem nos negros, fazendo passar mais ou me
nos do carregado para um preto avermelhado. Estas mudan
ças tão difficeis de observar, exi tem entretanto principal
mente na vergonha e no pudor, cuja expressão é muito faci!
de perceber quando as emoções deste g'enero são mui vivas
e a epiderme tem pouca expessura, sobretudo entre os
~'lada O'ascares.

O rubor de que o pudor e a voluptuosidade cobrem agra
davelmente o semblante começa pela testa e espalha-se de
I ais por todas as outras partes do rosto. Parece que a mu
dança activa e animada da càr não se limita só ao semblante,
quando a impressão do pudor é muito forte e o habito lhe
não tem feito perder a vivacidade. A côr mais viva do sem
LJlante depende ás vezes do fluxo do sangue arterial e do
venoso, no corpo recticular, como quando se acaba de uma
viagem violenta, de um exercicio forçado, de uma luta em
que se esO'otam todas as forças vitaes, ou mais sensivelmente
na occasião de uma bofetada, cujo efTeito, relativamente á
mudança da côr do semblante, depende de 3 causas: La, da
irritação dos vasos capillares da pelle, pela acção immediatu
da bofetada; 2.(1, de uma subita acção de vergonha; 3.a, de
uma reacção repentina e furiosa que tem por fim, naquelle
que a experimenta, tirar promp.ta vingança do mais cruel
ulLrage.

As emoções e as paixões que se pintam nas diversas mO
dificações da pallidez do rosto, pertencem á classe das paixões
deprimentes c timidas. No branco, a pallidez destas paixões,
assim como o rubor do pudor, (lppareccm primeiro e com



mais intensidade na fronte, pelo estado do qual os poetas
muitas vezes exprimem fi"'uradamente o estado geral da
physionomia. Quando as paLxões e as emoções oppressivas
são levadas ao mais alto gráo, ha desmaios, syncopes, e a
pallidez que então cobre o semblante pouco diffel'e da da
morte. Nos momento de agitação e de perturbação, nas si
luações em que as emoções do amor, da vergonha e do te
mor se succedem, ha subitas passagens da paIlidez para o
rubor. A paixões que se annunciam por mudanças momen
taneas na càr da peIle, qualquer que seja a sua causa ou ori
gem, se referem mais em seu effeito ao coração, ao diafrag
ma e ás entranhas; sua expressão é um phenomeno s)'mpa
thico e quasi sempre invo1untario, quando os mais fortes
interesses ordenam dissimulação. Dá-se com facilidade aos
musculo do semblante as attitudes e os movimentos de be
nevolencia, de admiração, de orgulho, ele.; mas não se evita
e nem se dissimula com tanta facilida 1e o rubor ou a palli
dez do pudor e do t moI'. Muitas vezes se conhece o senti
mento interno pelo rubor das faces ao pronunciar-se um no
me por demais amado e querido. Para conter este rubor e
0PPor-se á mudanca da càr, que depende das paixões, são
p:ecisos os esforços constantes e habituaes des a poderosa
dissimulação com que o homem se reveste, abnegando-se de
si mesmo. O diversos estados habiluaes da côr do semblante,
ainda que muito menos sio'nificativos que suas alterações ac
cidentaes, podem favorecer ao physionomista alguns signaes
mais ou menos certo e indicações que não, são para des
prezar (r).

(I) O antigo afl1rma"am que a eôl' do rosto alvarinha como de
gesso ou de c tanho, é um i""nal caI'actel'i 'Uco de constituição frià; a
COI' rosada e alll'a 'ada, mi turada com a llrnllcul'a e com muitas sardns,
~xprilUc uma conslituiç;io quente. A cor alva do 1'0 to, com eu vi
sos ~a 1'0 ada, eX[lI'ime uma eonstituição média. A eul' mOl'ena do rosto
Cxpr."lla boa eomplaição. A eôr roxa do 1'0 to e das unhas si""uifica
Ilc IlUa compleiç.io. Os signaes que se acharem na testa correspondem ao
pescoÇo ou ao peito. Os que appal' cem ao lado da testa têm corre pon
dcncia no pescoço ou [leito do mesmo lado. Estes signaes, diziam, são o
c;u'actcrisUco natural do cobiço os á adquirir fortuna.
I.A pintas ou i.-naes que se acharem nos olhos corres?ol1~em ao~
!lcos dos peitos, e estes individuo são naturalmente melIDados a
'n;~ldade. A pintas que e acham no nariz eorrespondem ao re""o do
pello, e diziam que os individuos que as têm são di posto ú viagen.



- 298-

Em geral, o colorido um pouco vivo, é um caracter de
vehemencia e de fraqueza, e quando é mlli'to forte, de Yio
lenda, de tnrpetuosicilade e de propen ão .á brutalidade e á
colera. As pessoas que têm este caracter ,e esta cor, não podem
dissimular, e o corpo recticulrar toma nece sariamente IDais
actividade e desenvolvimento, retem e chama em um Lempo
marcado maior quantidade de sancrue.

Conhece-se que taes disposiçõe convêm aos militares e aos
habitantes do campo: uma cÔr menos forte, uma espeGi'e de
palHdez uniforme, é m.ais gera~ entre as pessoas dos grandes
circulos, principalmente nos corLezãos, que são forçados a
nada deixar vêr na superficie; seu semblante é ordinaria
mente sem cor, maxime se e ses aulicos têm funcçõe impar
tantes e multiplicadas relações com seu senhor (r). Uma
tez paUida, biliosa e um pouco amarellada, tem sido sempre
encarada como expressão de sensibilidade interior mui vhra,
de grande força moral, e de uma alma em geral ardente,
apaixonada e igualmente apta para os grand,es crimes e para

Os dos queixos corrcspondem as nadeg'as; cada lado ao seu seo'uiJl1cnto!
jsto é, a queixada cli'reita ti. nadeo'a d'ireiLa : estes individuos são (\c ma
fé e de nenbuma confiança, As pintas que se acham DOS b iços ou hOCCiI
correspondem aos o'enitaeS : destes se cUz que ~a arão á sua vontMc, As
que se acham na barba cOITeSI}Ondem aos 11Ombros, e diziam tcr 01 scrl'ado
todos virem a ser ricos. As que se acham aos lados da barba corre pondcm
aos ])raços, cada lado a eu braço. As que se acham nas orelhas eol'rc~'

pondem ás coxas; a que se ach.ml atril da orelhas corre ponclcn1 as
cspadoas; as que se acbam no pescoço correspondem ás costas, e se CStl'
v.erem na ba e do pescoço correspondem ao olho. As que se acham nas,
mãos correspondem aos pé , i. to é cada mão a seu pé, e cada dedo a seu
dedo. Se a pinta que se encontrar no rosto fór pequena, a (lUe correS'
ponder no corpo será maior.

(I) E' um erro accusar (dizia Frederico o Grande) os cortezãos de
fatta de caracter e de sempre se modelarem por sens amos: é bcm ccrto
que se observam tristes, alegres, dcvotos ou libertinos com os que o
süo; mas' por ven tura se 1m visto que sejam desgraçado quaDd~S
seus amos o s1\o? O conde de Segur afftrma qne os cortezãoS SClllple
são jnimigos do merecimento que os fere e da superioridade quc os
hnmi.1ba. Os cortezãos, como pensa Chamj'orl, são uns miseravci~ que
se enriquecem pela mendicidade. Napolãeo tendo comprebendldo ?
caracter ordinario e baixo de um cortezüo, d'lzia qne elles vGm optI
mamente tudo quand.o seus amo lhes tcm dado lunetas cJe diálllantc:s.
Lemonly os chamava carcereiros dos reis, que nunca os ervcm scnHO
com má cara, e foi talvez fundado l)este pensamento que o duque
d'ORLÉA.NS disse que para um cortezüo scr feliz não deve ter hOurH
uem bumanjuade. Só os auli'eos e os eriados li que podem ser aduladores
vis.
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as mais nobres e generosas acções. Foi esta côr que tornou
Cassio suspeito á Cesar. O colorido do semb1ante e a encar
nação, cuja séde collocam~ no corpo recticular, dependem
em suas gradações, em seus accidentes e em suas variações,
cle mliitas outras cali as de que os habeis pintores conhecem
bem o effeito.

Nada mais diversificado e misturado que todas as grada
ções da cor do rosto humano, e muitas vezes para delle offe
recer uma imagem, o pintor é obri<Tado a empregar todas as
côres de ua p.alheta: a maneira por que estas tintas e tão
confundida não é menos admiravel que sua variedade. « Ha
ahi (diz Bernardin de S. Pierre) branco puro para os dentes
e para os olhos, depois as gradações do ,'ermelho que entram
na encarnação, como os pintores sabem; depois o encarnado,
cor por eKcellencia que briU1a nos labias; nota-se o mais bello
azul da veias, e ás vezes o das pupillas e o negro dos cabellos,
que por seu contraste faz sobresahir tanto as outras côres do
semblante.

As vanta?"ens da fórma que contribuem para a estructura
do rosto humano, não são menos favoraveis á variedade dos
aspectos e das cores.

Quantos elementos diversos entram nessa estructura e vêm
formar um traço ou traços particulares na physionomia!

O rosto, pelo que parece, sendo bem observado, é não só
o espelho da a1.ma, como de todo o interior da or<Tanisação.

O poeta Dirceu, avaliando o poder do semblante, manifestou-
se á sua Marília nos termos seg'uintes :

Mal vi o 'teu rosto,
O sangue gelem-se
A lingua prendeu-se,
Tremi e mudou-se
Das face a cor.

Marilia e cuta
Um triste pastor.

A vista furtiva,
O riso imperfeito,
Fizeram a chaga,
Que abriste mo peito,
Mais funda e maior.

Marina escuta
Um triste pastor, eLe.
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o Sr. Costa e Silva, traduzindo livremente o episodio do
Canto 4.0 da Eneida de Virgilio, onde falia a miseranda
rainha de CarLhago, engolfada no tormento de suas dores
pela perfidia da Enéas, faz sentir que pelo ar do rosto o heróe
Troyano não dava signaes de fementido, pelo que diz a
infausta Dido :

E' esta a fé (exclama em pranto a triste)
Desse heróe em piedade abalisado,
Que o velho pae salvou por entre as chammas
Da abrasada Dardania! que blasona
De interessar os Céos no seu destino!
Se é tal um semi-deus, quem será monstro?
Perseguido do mar, co'a morte á vista,
De um reino nas praças o recebo,
Franqueio-lhe o meu passo ... e, o que é mais ainda,
Minha mão... e por premio me abandona!
Cabe tanta maldade em peito humano!
- AIt I se o rosto é ,(lel retrato d'alma,
Seu rosto taes perfldias não promettel...
Eu talvez me enganei I... saas palavras
Não percebi I...

PASSEIO. Canto 1.0

Reflexões de Herder sobre o semblante.

O semblante humano é O quadro da alma e a imagem da
Divindade. .

A fronte é o lugar da serenidade, da alegria, dos
desgostos, da aO'onia, da estupidez, da ignorancia e da mal
dade. E' uma lamina de bl'Onze onde todos os sentimentos
se gravam em caracteres de fogo. Não concebo como póde a
testa ser em tempo algum um objecto indifferente. No lugar
onde ena se abaixa, o entendimento parece confundir-se com
a vontade. E' neste caso que a alma se concentra e aj unta
forças para preparar-se á resistir.

Sentimentos de Lavater.

Uma testa curta, perpendicular, calombosa, muito e con
fusamente enrugada no alto, chata ,entre as sobrancelhas;
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olhos pardos, azues, grandes, claros de mais; um nariz pe
queno, o labia superior longo, mas, por assim dizer, imper
ceplivel: tez pallida, ambos os labias sempre em movimento,
são os traços que tenho encontrado nos homens de espirita,
de mui rica memoria, de uma actividade propria, a mais de
um genero, até para a intriga; ora doceis e bons, ora severos
e duros, tendo ás vezes espirita esclarecido, porém outras
vezes tambem perfeitamente falsos.

Quanto mais elevada é a testa, mais as outras partes do
semblante comparadas a ella parecem pequenas; quanto
mais o arco da testa é nodoso, mais é o olho encovado e me
nos se percebe a concavidade entre a testa e o nariz; final
mente, quanto mais é a bocca serrada e o queixo largo,
quanto mais é perpendicular o perfil no comprimento do
rosto, mais obstinação achareis em tal homem, mais invencivel,
mais duro e intractavel de caracter.

Quasi nunca vereis no queixo de um verdadeiro ente sabia
e de caracter nobre e calmo, uma dessas verruO'as grandes e
escuras que se vêm tantas vezes nos homens de decidida
imbecilidade; mas se por acaso encontrardes espirita em tal
homem, descobrireis 100'0 que elle tem frequentes distrações,
momentos de estupidez e fraquezas incriveis.

Os homens amaveis e de espirita podem ter na testa ou
entre as sobrancelhas verrugas, que não sendo nem muito
escuras e nem. muito grandes, nada têm de repugnante e
nada indica de máo; porém, empre que encontrardes llma
°Tande verruga enterrada e cabelluda no labia superior de
um homem, faltar-lhe-ha alcruma qualidade essencial e se
distinguirá, pelo menos, por algum defeito capital.

Faces balofas e murchas, bocca grande e espaçosa, sar
das ruivas no rosto, cabellos chatos que se encrespam com
custo, rugas confusamente entrecortadas na fronte, um cra
neo que se abaixa rapidamente p!lra ella, olhos que nunca
descansam naturalmente n'um ponto e que por baixo formam
um angulo ; todos estes caracteres acima compõem os signaes
da depravação, isto é, compõem o individuo que .vulgarmente
se chama Biltre.

Acautelae-vos de todo o homem que falta baixo, mas cujo
estylo é empolado e sarcastiGo; de todo o homem que quasi
nunca ri, mas quando isto faz se sorri muitas vezes e cujo
sorriso é sempre acompanhado de desprezo ou de desdem.
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Fraqueza e vaidade, cis as orio-cns da hypocrisia. Onde
eneontrardes os traços decisivos de uma e de outra sob um
caracter amavel c previdente; feições insipidas, pouco assig
naladas, com uma especie de graça nos movimento , e como
que frieza na mesma vivacidade, esperae, s não hypocrisia, ao
menos inconstancia e versatilidade que não estão delle mui
afastadas.

Aquelle, cujo sorriso embelleza a physionomia, e cujo riso
não é desvantajoso, que sem ter o sorriso nos labios, tcm delle
o ar e a graça; aquelle, que até silencio o inspira confiança e
serenidade; que no sorriso mais alerrre e mais machinal, já
mais traz o menor desdem, o menor desprezo; finalmente
aquelle que docemente sorri, com a alegria da innocencia
ou com o elogio de um merito superior, será esse um ho
mem onde encontrareis, entre os traços e o caracter, a mais
nobre e harmoniosa concordanCÍa.

Tende a maior reserva possivcl em presença Lo homem
g'ordo e d,e temperamento colerico, que parece sempre mas
tigar, rolando sem cessar os olhos· ao redor de si, nunca fal
lando serio e dando-se entretanto ao habiLo de uma politica
afectada, porém tractando com uma especie de de ordem e
impropriedade. Em seu nariz redondo, curto e- arrebitado,
em sua: bocca aberta, nos movimentos iTreo-ulares do seu la
bia inferior, em sua fronte saliente e- cheia de excrescendas,
em seu andar, que se faz sentir de lono-e, encon.trareis a ex
pressão do desprezo c de dureza. dos mediocres, com pre
s\lmpção de talentoso, de maldade, sob· a falsa apparencia de
bo.nhomia.

Fugi do homem cuja voz sempre' extensa, s-empre exaltada,
sempre alta e sonora, não cessa de impôll; os olhos quando
elle o faz, crescem e sahem das orbitas; as sobrancelhas
se eriçam; as v ias se incham; o labia inferior se- estende; o
pescoço se entumece; as mãos se fecham, porque de repenLe
elle se acalma, retoma o ar de fria polidez, e faz con
tr.aste enLre seus OlllOS e seus labias, se é interrompido· pela
presença imprevista de uma pessoa que se diz ser amiga.

O homem, cujos traços e cÔr do rosto mudam subitamente,
e que busca com muit0 cuidado ocemltar essa alteraçã0 re
pemJiin.a e sabe retomaR' o ar calmo; al!Iuelle, sobretudo, que
possue a arte de entezar e. afr.ouxar com facilidade os lfillS

culos da. boeca e deLel-0s. pelo frio, puticularment.e quando
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um alba observade>r se dirige á elle; tal homem tem menos
probidade, que prudencia; é mais cortezão que sabia e mo
derado e será antes um homem de sociedade amavel, que. um
ami"'O fiel.

ão será verdadeiro peBsad0r aquelle em quem se não
encontre por intervallo de sobrancelhas a passagem da fron
te ao nariz, e se aIli faltam certas sinuosidades, certas con
cavidades um traço de frieza ou de energia, então procu
rareis em todo o resto do semblante, no todo desse homem
em ua conducta nas operações do seu espirita, o caracter do
pensador, i to . o caracter do homem que tinha necessidade
profunda de idéas verdadeiras, 1uminosas, precisas, conse
quente e lIeO"uramente combinadas.

Fontes perpendiculare , mui nodosas, mui altas ou mui
curta ; nariz pontudo ou grosseiramente arredondado, com
ventas largas; os traços da face ou do nariz, mui pronuncia
do, "'udos, compridos e não interrompidos, os dentes do
qu.eL"'l:o inferior avançados consideravelmente sobre os den
tes superiores, quer estes sejam mui curtos, quer mui lon
gos, é ignal certo de pe soa de um caracter aspero.

Fugi. <lo hom m qU(} tem olhos grandes em Fasto peque
no, com nariz tambem pequeno e de tallle baixo, através Lo
eu riso, p rcebe-se que elIe não estão ai gres e nem con

lentes; prote tando quanto são felizes em ver-vos, não pode
riam occultar a malignidade do seu sorriso.

Fugi daquelIe que sem ser vesgo tem tomado o habito de
olhar de ambos os lados ao mesmo tempo, sabendo dar a
seus, pequen0s olhos vivos e scilltilanLes" direcções desi.guaes
Ou contrarias, e que além disso deixa ver (lentes mui ne
gros; que, quer seja alto ou baixo, tem sempre as costas ar
queadas e sorri de boa vontade, com ar falso e caçoador.
Fugi desse homem, não obstante todo o seu espirito toda a
~ua penetração e todos os seus conhecimentos, como de um
l~pudefiLe velhaco, cheio de a t.ucias e vilmente bnteres
-~elro.

C?rpo grande e massiço, ;pequenos olhos, faces redondas,
cheIas e pendentes, l,abios balofos, nariz em fÓTma de mor
ceHa, queixo em fórma de· sacco, é o caracteristico, de uma
classe de homens que está sempre. oecUtpada de si, andam
mascando sempre" esearrando, a-ssuando-se, ~(')mando ta
bae.0; esses homens, em. seu fundo são de caracter vão, ainda
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que insignificantes, ambiciosos, bem que em enerrria mui
doceis, com pretenção de saberem tudo, pouco se uros, le
vianos, voluptuosos, difficeis aI 1m disto de conduzir, ávidos
de tudo e de nada gozando.

Lembrae-vos dessas pessoas que antes andam dan ando do
que andam, que recuam e avançam dizendo gro erias cm
voz baiza e com ar timido, fixando-vos a vista atrevidamente
logo que as não verdes mais, e não ousam jámais olhar·vos
tranquillamente em face, que não dizem bem de ninrruem,
senão dos máos, achando expressões em tudo e parecendo
ter sempre contra a mais simples asserção uma contradicção
prompta. Até se puderdes apalpar seu craneo, vereis, que
occulta desformidade, irregulares nós pelle de pero'ami
nho, ex1.rayacr ante mistura de molleza e dureza. Fugi da
atmosphera em que respiram taes homen , crendo mesmo
ganhar elles, não deixam de perder infinitamente. Observae,
repito, observae os vincos de sua fronte quando jul, aro per
der alrrum homem recto, innocente e reliaioso; quando tomam
a causa de alaum velhaco endurecido; as desordens de ses
vincos, serão a mais infallivel garantia de toda a desordem de
seu caracter. Por mais prudente, por mais instruido, pene
trante, desligado e habil, que seja um homem, e por mais
util que vos possa ser, se se muda ou tem ar disso, se af.
fecta gravidade para occultar o que lhe falta de energia in
terior, se andando sempre a passos contados, nunca se es
quece de si mesmo e parece como altivo, de trazer o seu caro
eu na cabeça, no pescoço, nas espadoas, não o desejeis para
amigo: no fundo de suas inclinações, não é mais que homem
de caracter leviano, de humor traiçoeiro e maligno. Logo
que se acha só, despoja-se de toda a gravidade de seu ar, de
toda a afl'ectação do seu merilo, e de toda a ostentação de
sua dignidade: o que unicamente o occupa ainda, é sempre
o seu caro ell.

Um homem, que com os outros é estabanado e grosseiro e
toma comvosco um ar calmo, brando e polido; que affecla
sorrir por tudo que dizeis, apressae-vos em collocal-o á seu
gosto; voltae depressa, encarae-o, antes que tenha tempO de
dar á seus traços a expressão de complacencia affectadaj o
vinco da fronte e da face que immediatamente prec'ede sua
artificiosa dissimulação, e que nesse instante pronuncia-se
da m~neira a mais sensivel, são as unicas rugas de seu sem-
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blante que são naturaes c verdadeiras. Observae bem
esses dous traços, serão elles no vosso alphabeto physiono
mico ifTnae de grande instrucção.

e tendes uma fronte ossuda, grande e elevada, não vos
liO'ueis jámais com uma cabeça quasi em fôrma de bola. Se
tendes uma cabeça quasi em fôrma de bola, não vos ligueis
jámais em amizade com uma fronte ossuda, grande e eleva
da; de convelliencias taes, são funestas, principalmente para
a ventura do casamento. Não vos ligueis ao homem na phy
sionomia do qual descobrirdes um traço, por ligeiro que seja,
que vos repelle', que apparece á menor emoção, e que quasi
nunca desapparece inteiramente, maxime, se esse traço se
encontra na bocca, ou no vinco, em torno della; vó vos es
barrareis infallivelmente e e tareis sempre em duvida, ainda,
que hajam excel1entes qualidades no caracter de tal homem.

Fuo-i do homem cujo olhar e bocca são de través e de mo
do visivel, que tem queixo largo e muito saliente, principal
mente quando vo diz palavras politicas, com ar de insulto
mal disfarçado: observae os vincos de suas faces, porque nada
póde apao'ar-Ihes a expressão; dar-vos-ha pouca confiança e
procurará entretanto sorprender a vossa, primeiro com
muitas caricias, e depois com ar de altivez e superioridade.

As frOD tes quasi sem rugas e nem perpendiculare, nem
mui reentrante nem mui chata, nem absolutamente re
don las, porém quasi inferiores; sobrancelhas espessas pro
priamente desenhadas, bem fornidas, que traçam o limite da
fronte de ume maneira sensivel e visivel; olhos abertos mais
que metaue, porém não de todo; uma escavação mediocre en
tre a testa e o nariz, e este quasi aquilino e largo no dorso;
labios bem pI'Oporcionados e bem desenvolvidos, nem gran
de , nem pequenos, nem abertos, nem fechados; finalmente,
Um queixo que não seja nem mui saliente, nem mui re
entrante; a reunião destes traços annuncia espirita maduro,
caracter varonil e firmeza, ao mesmo tempo activa e pru
dente.

Fugi daquelle homem que levanta a cabeça, dobrando-a
para trás, quer seja ella mui grossa ou singularmente peque
na; daqueUe que mira seus pés delicados de uma maneira
potavel; daquelle que querendo mostrar os olhos ainda maio
res do que tem, volta-os estudadame'nte de lado para olhar
tudo por cima do hombro; daquelle que depois de vos ter es-

~~ m
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cutado muito tempo em orgulhoso silencio, dá-vos depois
uma resposta curta, secca e cortante, acompanhada de frio
sorriso, e que logo que percebe a réplica em vossos labios,
toma um ar arrogante, e murmura baixo em tom de vos or
denar silencio; esse homem tem pelo menos tres qualidades
odiaveis, com todos os seus s)'mptomas: a birra, o orgulho
e a dureza: é muito natural que ahi ajunte ainda a fal idade,
a velhacaria e a avareza.

Fugi de todo o 1'0 to cheio e ossudo, de um amarello es
curo (embaçado escuro), com veias azues, enruO'ado, cheio
de expressão, rico de caracter, com olhos grandes e labios
rijos e aO'udos (parecendo que mastiga quando falia), e que
se approxima de vós, com ar submettido e adulador; será
para vós um Achitophel, um Judas, um Satanaz; se o não
tratardes com a mais simples rectidão, a mais franca probi
dade, esgotará contra vós todas as mentiras que póde inspirar
a raiva do odio ; só vosso nome bastará para fazer inchar seus
olhos e suas veias.

O homem amavel no tracto, diz Salomão, será mais uul
amigo do que um irmão (Cap. 18, V. 24).

Differença das côres e configuração nos

homens.

Na especie zmica dos homems, diz um escriptor portu
guez, dão-se tão notaveis differenças de cÔr, talhe, feições,
costumes e gostos, que alguns naturalistas, nimiamente pre
cipitados em seus juizos, chegaram a affirmar que ella se
dividia em muitos generos de diversa origem.

E' bastantemente conhecida a Raça Branca. Um talhe
muito esbelto e melhor proporcionado, feições mais reuula
res, uma epiderme mais ou menos matizada de vermelho e
branco, a distinguem do resto da especie humana. DesLa
raça é que se derivam as outras, que não são mais do que
alterações della. Occupa toda a Europa e aquelia parle da
Asia que se extrema com o mar egro e o mar Caspio, en
tre a parte occidental do mar Glacial e o Golf Persico. As
armas, as sciencias, as artes e o commercio lhe têm sujeita
do uma grande porção da Africa, da Jndia, e quasi toda a
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America. Esta é de certo a mais antiga, mais espalhada e
J1lelllOr organisada parte do genero humano. Della tem snc
cessivamente nascido as artes uteis e agradaveis, e todos os
talentos que exic:rem genio e gosto.

E' igualmente conhecida a Raça dos Negros. Ventas
largas e chatas, labias grossos, uma carapinha lanosa em
lugar de cabellos parecem distingnil-a do resto dos homens,
tanto como a côr do ebano.

A patria primitiva dos iVegros Simios, ou negros de ca
bello revolto e nariz chato está toda debaixo da Zona Tor
rida. Muitos se encontram na Europa e infinitos na Ame
rica, e nâs Zonas temperadas da Asia, e são originarias da
quella abrasadora parte da Africa e da Asia. Esta raça fór
ma a vigesima parte do genero humano.

lia Lambem algumas nações de raç.a negra na Asia e na
Zona Torrida; ão porém pouco numerosas e pouco multi
plicadas, e os l'I'Iouros, de que abaixo fallaremos, formam
alli a maior parte dos habitantes Indigenas. A America não
tem povo Indio'ena que seja de raça preta. Todos os ne
gros que lá se deparam desde o Equador até ás provincias,
que se povoam de Esquimáos e Patagões, foram orig'inaria
mente para lá transplantados do antigo continente.

A Raça Tartara, tem notavel differença das duas de
que temos fallado. CÔr azeitonada, feições grosseiras, mais
pequenos e menos abertos olhos, nariz amacacado e esbor-.
rachado, cara redonda e estatura mediana, parecem espe
cialmente caracterisal-os. Desde a parte Meridional do Mo
gol e da China até ao Mar Glacial, desde o Obye o Mar Cas
pio até ao Japão e ás extremidades dos Kamschaka, parece a
maior parte dos homens ser de Raça Tartara, e é igualmente
a esta raça de homens, á parte que a America parece dever
todos ou quasi todos os Indigenas, que alli se acharam no
seculo de Christovão Colombo (r).

Os Mouros parecem-se com os Negros na côr, que é
preta, bem que sejam te um negro menos fechado que os
verdadeiros pretos. Differençam-se delles por cabello corre-

(.1) Suppomos que a raça Americana é primitivamente originaria da
ASla, e vinda para a Ameriea pelo esLreito de Béring. Tuclo o mais que a
respeito se tem escripto, parece-nos sonhos de acordados, destituídos de
fundamentos ..
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dio e fluctuante, talhe mai esbelto e maís bem proporcio
nado, e feições menos deformes. Um Mouro é um negro
incompleto: um negro é um 10uro mai escuro. O habitantc
de Guiné e da Ethiopia é negro, o da Barbaria é Mouro só
mente.

A patria primitiva dos Mouros é exclusivamente na
Africa, na Asia, na Zona Torrida, ou nas cercania dellla.
Os que apparecem em outros paizes, tanto do antio"o como
do novo continente, parecem todos oriundos daquella partc
da Africa e da Asia.

Ha na America algumas povoações Indigenas cuja côr
dá ares da dos negros e dos Mouros; porém esta cÔr é arti
ficial e não natural. E' mui geral entre os elvagens da Ame
rica, a extravaO'ançia de pintar-se artificialmente a pellc,
e os que de negro a pintam, negros ou 'louros á primeira
vista parecem; mas não ha um só Americano Indigena que
seja preto de sua natureza, e póde OUlaI'-Se como um faeLo
certo serem as pequenas nações que na America tem natu
ralmente esta côr, de oriO"em Africana ou Asiatica.

Os Americanos Indigenas, de de o fundo da Groenlan
dia até á raia extrema do paiz dos Patacrões, são todos natu
ralmente de uma cÔr bronzeada. São tambem notaveis por
faltarem á alguns as sobrancelhas, e a barba a todos. « Os
« Tartaros e os Chins, tem quasi o mesmo caracter (diz o
« autor das investigações philosophicas sobre os Americanos),
« com a differença porém de aos trinta annos lhes crescer
l( no labio superior um bigode em fôrma de pincel, e alguns
« esporões de cabello na extremidade inferior do queixo,
« cousa que não acontece aos Americanos, que são absoluLa
« mente imberbes, sem cabello no corpo, afora o da cabeça. »)

A America, comtemplada nos seus habitantes Indige
nas, isto é, naquelles que descendem sem bastardia dos po
vos que a habitavam em 1492, época fatal do seu descobri
mento, não apresenta mais do que uma especie de homens
que são todo mais ou menos trigueiro ou bronzi-cÔres, e·
que naturalmente são todos, ou qnasi todos, de extracção
Tartara. « Temos para nós (diz 1\11'. de Butron) que a razão
« de tal uniformidade nos homens. da America provém de
« viverem todos do mesmo modo. Todos· os Americanos
« eram ou são ainda selvagens.: os Mexicanos e os Peruvia
(li nos eram de tão fresco civilisados que não podem fazer
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«( excepção: qualquer que seja a origem destas nações sel
« va"'ens, ella parece ser commum á todos. Todos os Ame
I( ricano sahem de uma mesma fonte, e têm até agora, sem
(( a maior variação conservado o caracter de sua raça, poi&
«( têm remane cido todos selvagens, e têm vivido pelo mesmo
«( lheor. eu clima não é (com pouca differença) tão desigual
« para o frio e para a calma como o do antigo continente, e
«( estando de pouco estabelecidos em seu paiz, não tiveram
« as causas que produzem variedades, sufficiente tempo para
(( operar effeitos mui notaveis. » (r).

Os Laponios e os Esquimáos são os anões da especie hu
mana; sua e tatura não excede de ordinario á quatro pés e
meio.

Os Laponios habitam a parte mais semplentrional da
Europa, entre o circulo Polar e o mar Glacial, e, afóra a
pequenhez de seu talhe, em nada differem dos demais EUfo
peos. Costumes brandos e virtuosos, genio serviçal, alma
'tranquilla e limpa de ambição, extremo afferro á patria, de
onde ni nguem os arrança sem lhes arrancar a vida, formam
o fundo de seu caracter nacional.

Os Esquimáos habitam a costa oriental da America,
desde a terra do Lavrador, entre a bahia de Hudson e a ilha
da Terra ova, para 52 gráos de latitude. Todos os povos que
divagam por esta immensidão de paiz, são anões e imberbes,
vivem como selva"'ens, sustenlam- e de caça e pesca, têm
quasi O mesmo talhe, feições, co lumes e falIam a mesma
lino-ua. Um Dinamarquez, que tinha aprendido a fundo o
Groenlandio, encontrou uma tribu de duzentos Esquimáos,

(I) Setenta e s te naç;ões indigenas povoal'am a America merillional,
que são: [.., o Cat'ros, (fnc occupavRm o ui de . Vicente, e senho
res enl;io da ilha de anta Catharina (ilha dÇls Pato); 2.·, o Tamoyos,
que habitavam os contamos do Rio de Janeiro e tendendo-se para S.
Vieente, e que só reeonheciam por alliados os Tapinambás, que eram
seus vi inhos e semelhantes em usos e co tumes; 3.·, os Ba(frés, que
Jlabitavam a com:u'ca de . Paulo; 4.·, os Tapiniqains, quc occupavam
Porta-Seguro ' a costa dos Ilhéos, desde o rio Camamú até o Cirear c,
'lua i 5.· ao N; 5.•, os Tapinás, visinllos dos Tapiniqains, que pac
tuavam com c tcs; 6.•, os Tllpinambris, Que habitavam a Rahia dc To
do -o -Santos e sua' cnseadas, couquistada ]lar !lcs aos TII/lls,. 7··,
os Cahetés, 6elvll:J'en que oceupavam toda II eo ta de Pernambuco;
8.·, os Tabayares, da mesma familia, porém' menos ferozes que os
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fallou-Ihes Groenlandez, e elles lhe responderam na mesma
lingua, que é o idioma nacional do seu paiz, mas que não tem
affinidade ou analogia com o Tínoez, com o Laponio, com o
dialecto de Islandia, da oruega ou da Samoyedia.
. Todos os Pigmeos do Norte da America têm os pés muito

pequenos, a cabeça enormemente grossa, o rosto chato, a
bocca redonda, o nariz pequeno, sem ser esborrachado, a
alva do olho amareUada, o iris negro e pouco brilhante, °
queixo inferior alongado e saliente, além do superior, a côr

Calletés, occupavam, com elles, a mesma cosla; 9'·' os Pila{Jonis, crue·
lissimos, occupavam a Parahyba e Rio·Grande do Norte; 10, os la
puytaras, occupavam o .Maranbáo; II, o GuaJójáros, que lambem
occupavam Cl Maral1hão. Diz-se que os Tupinambás são oriundos do
Maranhão; 12, os Tapuyas, que occupavam o Pará, in.imici simos dos
Tupinambás : r3, os Canaris, que re idiam além do Rio Negl'o; r4, os
Apantos, que nabilavam mais acima do mencionado rio; r5, os Ta·
guans, em seguida do mesmo rio, e mais acima; 16, os Guacaraes,
visillhos dos Taguans; 17, as Amazonas ('l, que habilavam em monta
nha', e partictllarmente sobre o Yacamiabo. Dizem alguns ~ue csla
tribu de muBleres guerreiras e varo I1jS se mantêm e sustentam sem
soccorro de homens, pois são assas laborio as e providentcs em agen
ciarem meios de subsistencia e mais precisões da vida. Habitam em
montanhas escabrosas, e com particularjdade sobre o Yacamülbo. São
ellas mesmas que marcam as occasiões em que devem receber visitas
de Yarões; e são os seus visinbos Gaacal'aes. Na occasiõcs pOl'
ellas marcadas, cada uma leva uma maça, e a Faz armar na sua caba
na; e depois gostosamente se entrerra ao Gaacaraes, á quem pertencc
a ma!<a. Passados alguns dias, os hospedes se retiram para o sel:L llaiz,
á vil'em todos os lUlnOS, que são chamados na mcsma época, á repe
lirem a mesma visita. As fil.has têm o mesmo caminho das mãe ii todos
os respeitos, em que se saiba o fim que dão aos filho varões. Conta
se, que se suppõe que são entregues aos paes, e que conforme outras
autoridades, matam-nos, o que se niio conforma pelas razões do
sentimento maternal, mesmo peJa permanencía da pI'ocreação' 18, os
j)aJis, lidos por sacerdotes e adivinhõe , viviam em grutas somlJrias,
onde :nenhum Iudio se atrevia li Penetrar ; alli, dizem, se levava

f") A narração relativa ás Amazonas, é devida ao Jesuita Chrislovão da Cunha•
.autor de grande sizudeza e circumspeci,ão, o l'\unI navegou e explorou o rio
Amazonas, que tomou o nome das mulheres·homens que acima mencionáw?s.
Grelhano, muito se conforma com a dita narração; e Filiuei'I'a, eom lDUlta
circumspec~.ão abona :i ambos estes senhores. Depois, na era de 1743, certo acude
mico, que viajou sobre o Amazonas, por eJTeito de suas indagações, attesta ser
verdado ii existencin das ditas mulheres. Ora, a duvidarmos disto, por parecer impos
:livel que mulheres hajam de tanto valor, tambem poderemos duvidar das Amazonas
da Sythia e Lybia, e das da Arrica, qUIl referem os padres Gaspn'r de Mendonça e
outros I
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bronze3.da ou azeitonada. La Pe)'rere affirma que ha alO'uns
tão neO'ros como os Pretos do Senegal; Davis, Forbisher,
Ellis, EO'ede e Creas, que mais por tal paiz se entranharam,
não dão noticias de tal.

Os Patagães moram na parte mais austral da America,
quasi desde o gráo 47 de long-itude até ao Estreito de Ma
gaUlães e Ten'a do FoO'o. ão selvagens, sem pello nem
barba, e seu talhe quasi iguala o dos Europeos. Ha entre
elles algumas tríbus ou famílias de estatura ?"igantesca, a

quanlo elle pedia, e era, pelo mysterio do seu vaticinio, allenlo ao fana
ti mo das tribu , que os prognosticos á morte, entregam- e á pes oa
contentes e aLisfeita, em constrangimento, deitando- e na cama, em
quererem tomar alimento e agua até e:\.-pirar com devola e volun'taria
resignação; 19 e 20, os Guallanares e Guallzacal'es occupavam as pla
nicics de Pil'atininga e os contorno de S. Vicente, E ta duas tribu
eram em tuelo tlifferentes dos demais lndios; 21 os iJfaracrlles (que Iwbi
lavam na distancia de quasi 8 leg'uas da Bahia de Todo -os- antosl,
andavam nú , e as mulheres com tangas. Pescavam de linha, e faziam
ai, sendo mni activo e trabalhadores n· 22, os Barbaclos, conhecidos

pelas grande barbas de que usavam e pelas fInues se di tingniam da
outra nações, habitavam jttnto ao Paraguay' 23, o Papanal'es, que
foram de alojados pelos GOlllacazes e 1upiniqllins, habitavam na costas
de Porto-Seguro e seu uburbios' 24, o 1abajal'es, llabilavam a serra da
Imbiaba. Com a chegada dos Portuo'ueze , pas aram-se para a Parahyba,
Rio-Grande do Norte e Ceará- 25, os Gllayós,o 26, lboros,o 27, Apllyal'es,o
28, Cllxarás,o 29, 1I1anclaveis,o 30, Naporá ; 31, Paliez, que habiLwam ao
norle, descendiam dos 'rabajares e Tapuias; 32J o Guivos,o 33, Aramitos,o
34, os Cancaiarcs, habitavam junto á costa maritima da Bahia deTorlo -os
Santos. A mulheres Caucaiarcs 'tinham os peitos tão compridos que lhe
chegavam ás coxa ; quando abiam, faziam deHes embrulho' e os leva
vam ás costas; 35, os CampecllOs, que não comiam carne humana
36, os A(fui{furos,o 37, o lIfariqllitos, habitavam as costa, ent.re a Ballia de
To(\os-os-8antos e Pernambuco; 38 o J1fara(fajás, occupavam as co tas,
entre o E pirito-Santo e Rio de Janeiro; 39, os riymorés ou Aymol'es,
habitavam entre a Bahia de Todo -os- anta c o Rio Doce. Eram ferozes,
e bem as imo 40, os l{fhi{friacupos, eus alliados e o exemplo dado, foi o
que aconteceo na batallla que lhes deo o O'overnador lIfem de Sá quando
elles foram alacar Porto-SeO'uro e I1héos; 4r, os Vailaunaeses, que habi
tavam os contorno de Cabo-Fi'io, entre o Rio de Janeiro e a Paral1yba do
SUl; 42, os Gllaylacazes, visinhos dos Vaila{l1laeses, estendiam-se de de a
planieies que hoje súo conbecidas pai' Campos dos Guaytacazes, ao lon.go
da margem meridionaL da Parahyba do Sul, até a praia meridional do rio
Xiquito, nos contornos de Villa-Rica : elles eram inimigos declal'ad05 dos
Vaitagnaeses.

(") Suppõe-se serem os habitantes da ilha de Itaparica.
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qual os viajantes, quasi que sempre exarreram, dão alé doze
pés de altura.

E' para admirar que na Europa se falle ha mai de du
zentos annos em Girranles Palagões, parecendo ainda duvi
dosa a sua exislencia. As Tabas, ou Familia Giganlescas,
de que fallamos, foram vistas no paiz dos Palan'ões pelo Ita
liano Pigafella em 1519; pelo He panhol 8armienlo em
1572; pelo Inglez Knivet em 1592, pelo Inglez Ricardo
Hankins em ~õ93; pelo comodoro. Biron em 1764. Grande

Dizem que; esta naç.ão presumida e orgulhosa, e que habitava em
um paiz de mais de 200 lerruas, era o inimigo implacavel da ou
tra nações, e jámuis foi subjun-ada, e conserva ainda a ua illdepcn
dencia, se bem que occupando territorio menor: viv m em commuIl1,
e n3 mais perfeila união, 5 ndo o seu brasão consel'vaI' boa harmonia,
meno' com os estranhos, pois se julgam superiOI' j 43, o Botucados,
habilavuJD as visinhança;; de Mina '-Genles; tem por bl'asão erem gucl'
reiros e valentes' 44, os Pariés,. 45 os Onaimal'és, vivem afa -lados
do IitLoral, e mostram er de um caracter pacifico: as sua 1111bila
ções e encerram em redes de panno de alrrodão u pen as entrc ar
vores, e cobertas de um tecido de palha com que elle e abrigam das
illtemperies e calamidades da estações i 46, os )lI%paques, oeeupn
vam os lugares além da Parahyba do Sul: eus eo tumes eram brnndos
e de maneil'3!'; affaveis: ao chefe súmente é permittido ter mui las mu
lheres. Seu terrenos abundam em minas de ouro, cm com tudo sc
HprovcitaI'em mais do que daquell!! porç:1o que Q aca o lhes mostra;
47, os Lopis, montanhezes, fjue habitam mais di tantes: sua alimen
tação é fructifera, e seus terrenos abundam em pedras preeio as j 48,
os Coramarés, habitavam a ilha do Araguaes; tem bl'andura natural,
c atreição aos bons usos e co tumes; 49, o Gue{f//'e',. 50 1'imlJil'as j
51 os Jeicós,. 52, os Allcaplll'as, eram habitantes da comarca do
Piauhy, e a]rruma cousa para a banda do Maranhão: 53, os Gual'és j 54,
os Al'altis,. 55, e Caicases, avizinhavam-se á Amnzona. o outra CX
tremidade para a ]Janda do l\IaLLo-Gl'OSSO hahitavam: 56, os Gllaycul'l~S j
57, os Cari{Jés, habitavam entre o Rio Grande do Sul e S. Vicente. En
tre todo, os Indianos, eram os Carig-és os mais tl'atavcis e ]llllnaUO ;
58, os Peli(Jua::es ou Peliuozes, habitavam as margen do ParahylJu : lia
em seu territorio abundancia de páo brasi!. Ellcs ;io trataveis, eivis_C
valorosos: admittem a polygamia, e talvez seja ssa a raz;lo dellc n?O
matarem animaes femeas, emfIuanto estão gl'avida ; tcm os beiços. I,U
rados; 59, os Viataens, foi uma nação muito numerosa, mas estu lC
duzida a pefjueno numero, porque foi de truida pelos primeiros, ii

quem os POl'tug'ueze excitaram para que os Indios vende em uns ~os
outro. E' gente barbara, porque se matam eruelmente a i propl'lOs:
Tcm elles os seus estabelecimento no interior; 60, os Tl/pinaql~es.,
61, e os Coroés, ,50 vingativos e irreflectidos, habituvaill lIS prOXimi
dades do rio da Pral.3; 62, os Allllelimes,. 63, Aracllilas,. 64, c coswa
I'es, habitavam em subterraneos-; 05, os Tapiquil'as, são robu tos, de
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numero de outros viajantes, perlustraram a terra dos Pata
gões,e nunca lá viram Gigantes. Ora, parece que daqui re
sultam dua cousas: Primeira que o paiz dos Patagães não
é geralmenle GilTanti-fero, como tantas vezes se tem dito e
typographado. Segunda, que realmente ha alcrumas familias
de gigantesca estatura em as terras pelos Patagães habita
das, mas que são muito raras, pois e aIgun viajantes as
têm visto, outro , depois de muitas indagaçãe , não puderam
dar com cllas.

eslatura tão pequena que eram ehamados pigmeo . 66, os Avaita{Jnedes,
ão por natur za porco, e vivem em paiz lodo o, e dormem no ch,lo

·cm e terqueim, com o que e sati fazem e se nutrem; 67, os Onay
vanesses, solo pequenos, vn.loro o e bm·l·i .... udos, tendo os cabello mui
compridos' 68, os llnaynassolles, são impl s e de boa oltura, bem
feitos, mas mui preguiçoso, pas am os dias dormindo, emquanto (rUe
as mulhel'es trabalham. Elle n,lo tcm patria, nem governo; quando
acontece por cau a de contendas, que uns matem o outro', entregam
os matadores aos parentes dos mortos para serem saeriJicados; e as
duas famílias se reunem e dão um hanquete m ignal de reconcilin
çiio, O adulterio entre elles é punido com a mOI'te, um dia depois flue
a adultera dá á luz o frueto de ett erime. A ho pitalidad é acto anTll
do entre elle mos o hospedado não püde trocar a jJI'imeira cabana em
que foi recebido por outra, eja o motivo qual fór, em que faça um
ultraje ao seu primeiro !lo p dador. ElIes praticam 110nra fune!lres:
Celebram as façanhas dos mortos, e depois 0- ente1'l'am em pé, com
os eus ornamento, que SILO uma maça um arco e uas flexa ; 60 o
Pila(]uares, habitavam na proximidade do Maranhão: eram fer'ozes
c por elle é que foram estranOTulados os filho do hi-toriador portu
O'ucz .To.l0 de Barros' 70, o llramarizes, habilavam o interior da Ba
hia de Todos-o - anto , pelo lado do norte, eram brigouentos e dados
ao lalrocinio; 71, os Tupinamúorúnós; 72, e o 'lIanés, habitavam a
vizinhan!:.as do Pará. Fizer:tm por v zes guerra eruenta. em defcza
prOpria, aos povoadore europeos: 73, os Nlteem{Jaibas, habitavam na
proximidades do eabo do norte. Em 1650 o padre Antonio Vieira eon-
e....uio que clles fize em pazes eom os Portu ....ueze , com quem anda

vam em guerra havia 20 anno , evitando eom isto as vistas sini Iras
dos HOllandezes, attenta a confiança que nelle punham' 74, os Gua
lés, habitavam nas margens do rio de S. Lourenço, junto á Cuyabá,
na provincia de lIfatto-Gr'osso; 75, o Gnal/cll/'ús ou Charruas, oeeu
~)avam a ilha de Santa-Catharina; 76, os 1'omoTlIll/mis, habitavam nn
Interior, em cspecies de cidades cm'cada de pali adas e de muralhas
dc seixos; suas ensa eram con truidas de tabique, o que comprova
bem que eram tr·atavei., visto abominarem o ocio, e se darem a tra
balhos que lhes promovem as commodidades da vida; 77, os Guaranl/s,
~ceupavam o Rio Grande do Sul e eus contornos, e aSila linguag-em
c a que se reconhece eomo a linguag'cm gemi dos primitivos habitantes
«lo Brasil.
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Os Pretos-Brancos, que se encontram em pequeno nu
mero na Africa, na Asia e na America, não produzem na
generalidade dos homen nenhuma especi , nenhuma raça,
nenhuma nação, nenhuma variedade; porque são meramente
individuas de raça Mouro ou egro cuja constituição foi
grandemente alterada, e estão para a raça Negra na razão
em que outr'ora estavam para a raça Branca na Europa e
Asia, os Leprosos, isto é, são homens abastardados e degra
dados em suas faculdade naturaes. Taes são os Blafardos do
Isthmo de Darien, na America, os Dondos da Africa, os Ka
ckerlakes da Asia, tres nomes que não significam mais do
que uma mesma classe de homens que muitas vezes se
reunem debaixo do nome commum de eOTOS ou de Albi
nos.

« Os Negros (diz o autor das Indao-açõe sobre os Ame
« ricanos) são sujeitos a certas molestias ou indisposições,
« que lhe fazem perder a côr natural; e esta metamorphose,
« que altera o fundo de sua constituição e organisação, é
« nelles acompanhada de horriveis symptomas. Seu corpo se
« incha, sua pelle toma um branco de panno lavado, seu
« Iris se torna nebulo o, e todos os objectos lhe parecem
« descoloridos, como á aquelles que na Europa padecem de
« ictericia. Sua retina fraca e morbifica não basta a im
« pressão da luz; durante o dia se fecha de tal modo o bo
« galho do olho que parece não ser aberto, e de noite se
« abre tão sobejamente que recebe luz bastante para guiar-se
« e ir caçar nas mais espessas florestas. » Taes são os Albinos
da Africa, America e Asia.

Conta Strahlemberg, que ha na Siberia, nas cercanias de
Crosnoyar, junto ao lago Janescy, homens malhados que se
diz terem nascido de uma numerosa tribu que hoje esLá.
quasi extincta, chamada Tigrada ou Malhada. Gnelin, aut~r
das notas sobre a historia genealogica dos Tartaros, depOIS
de infatigaveis indagações na Siberia, conclue que aeHa
houvera uma tribu de semelhante nome, porém nega que
os individuas de que ella se compunha, fossem todos re
mendados de negro e branco, vindo por este modo todo o
phenomeno a consistir em terem havido naquella familia e
seus descendentes, alguns individuos sarapintados : e ind~
gando-se destes, se tal variedade lhes provinha do naSCI-
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mento ou [de molestia, responderam que de uma e outra
cou a.

Como os Tungusos são naturalmente bronzeados, não
duvidamos que sejam sujeitos a algumas indisposições mui
semelhante áqucllas que transformam os euro em Albi
no , e que estas indisposiçõe , longe de affectar geralmente
todo o corpo, como entre os Albinos, só affectem certas par
tes divididas em zonas ou plagas irregulares; e que esta va
riedade pas e depois dos pae aos filhos, pelo me mo mecha
nismo physico que transmiLLe outras muitas entre todas as
nações do mundo.

Houveram viajantes que affirmaram existir em algu
mas ilha da Asia, por exemplo, na ilha de Borneo, e nas
ilhas jl1anilltas, homens com cauda (I) isto é, selvagens de um
e outro sexo cuja espinha dorsal remata em uma pequena
cauda, mui semelhante á das cabras e dos gamos. Isto assim
posto, não vemos neste phenomeno mais que uma excrescen
cio singular, e um prolonuamento insolito do coccix, o que
não basta para fazer destes selvauens uma raça á parte.

Esta excrescencia, ou prolongamento do coccix, em fór
ma de cauda nos selvagens de que fallamos, não é mais ad
miravel que os Auentaes lYaturaes que nas mulheres Hot
tentots, fórma a excrescencia insolita que lhe prolonga a
pelle do ventre, desde o embigo até ao meio da perna for
mando uma especie de pequeno avental flexivel e moveI, inhe
rente á Sua sub tancia e pessoa.

Algumas hi torias, mais que apocripltas, falIam de ho
men aquatico que vivem em certos rio e mares; de ho
mens ubterraneos que vivem nas cavidades da terra, como
toupeira e coelhos; de homens selvacrens, ou de uma especie
de brutos, mui semeUlante ao homem, que nos sertões de
Borneo e das lanilhas se nutrem de hervas, raizes e ca ca
~e arvores. Mas taes hi torias, cujos çontos pueris foram
tao avidamente adoptados pelo autor de Telliamed, e por
Outros escriptores, são ao presente tidas em conta de
fabulosas pelo naturalistas judiciosos. Mas, dando-lhe
I~esmo gratuitamente um gráo de autoridade, que ellas
Dao têm, não provariam mais que a existencia de cer-

d (Ij Mais adiante falJaremos destes individuos e dos aqoaticos justifJca
os pelo Dr. Guinclau(.
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tas especies de brutos na parte solida ou liquida do nosso
globo, que dão ares da figura humana. O homem marinho,
que dizem apparccêra nos mares da Martinica em 1671, pa·
recia~se com um rapaz da cintura para cima, o resto do

·corpo era de peL"<e, e terminava em uma cauda larga e for·
queada. O homem selva"'cm de Borneo, cuja figura se diz
mui parecida com a de certos selvagens da Africa, é reco·
nhecido pelos nativos da ilha por um verdadeiro bruto.

« O padre le Comte, que viajou pela mais interes ante
parte da Asia, tanto como observador e philosopho como
missionaria, nos deu a conhecer nas suas Memorias uma es·

-pecie de macaco que vira na Asia, o qual assemelhava·se
mais ao homem que todos os homens aquaticos e subterra
neos de que acabamos de fallar, e o qual seria talvez o mes
mo, que o homem selvagem dc Borneo. c( Este macaco, diz
« elle, anda naturalmente sobre os seus dous pés, como um
« cão a quem se ensinou a dansar. Elle serve-se, como nós,
« dos seus dous braços; a sua cara é quasi semelhante ados
C( selvagens do Cabo da Boa-Esperança; mas o corpo é toJo
« cobcrto de uma lã branca, negra e grisalha. Tem o <Trito
C( perfeitamente semelhante ao de um menino, e toda a
« acção exterior tão humana, e as paixões tão vivas e tão
(C designadas, que os mudos não podem exprimir melhor
cc seus sentimentos e suas vontades. Parece de um natural

.« tão terno, que para testemunhar sua affecção ás pessoa,
« que conhece e que ama, as abraça e beija com o mais vi~o
« transporte. C( Tambcm tem outro movimento que e na?
« acha nos outros animaes, e que é mui proprio dos mem
« nos, e vem a ser: bater com os pés nas affecções de prazer
« ou tristeza quando se lhe dá ou recusa o que de eja com
« muita paixão. A.inda que sejam mui grandes (porque os
« que tenho visto tinham quatro pés de alto), sua lio'eireza

« é incrivel. E' um prazer vêl-os correr pelas corda';'"ens de
« um navio; os dansarinos de corda nem os emitam de
« longe. »

De todas as difi'erentes especies de animaes terrestres ou
aquaticos, o macaco é a especie que se assemelha mais com .0

homem; e entre as difi'erentes raças de macacos, a que maIS
perfeitamente se parece com elle é o Urang-Utango. (C Este
l( animal, diz Bufi'on, tem uma lingua como nós, um cerebJ'o
« organisalio como o nosso; mas não falla, nem pensa. Desta
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(C maneira o interval10 que o separa da nossa raça, é total, im
« menso, e tão grande e tão real quanto póde ser. A confor
« midade' da sua figura não o approxima da natureza humana,
« nem o eleva sobre os brutos: em uma palavra. se lhe tira
(f mos a mascara, só resta delle um macaco. » Apezar da
mais perfeita semelhança da figura, é evidente que o homem
e ° macaco são duas especi-es essencialmente differentes.
Logo, ainda sendo verdade que houvesse em a natureza al
gumas especies de peixes ou de quadrupedes que tivessem
a mais pequena semelhança com a figura humana, seguir-se
ia sempre que estes animaes são differentes da raça dos
homens. Disto resulta, que a especie humana se póde e deve
dividir entre raças accidentalmente differentes; que são: a
Raça Branca, a Raça Negra, a Raça Tartara; e tal é a di
visão que hoj e dão os mais celebres naturalistas. Examine
mos se estas tres raças podem ter uma origem commum ou
como se metamorphoseou uma em outra.

Emquanto á propagação e mistura destas differentes ra
ças, sabe-se que um negro c uma negra produzem um 'ne
gro, tanto na Europa como na Africa, sem que a habita
ção de um ou de muitos seculos nas zonas temperadas mu
de ensivelmente a côr primitiva: que um branco com uma
negra, ou um negro com uma branca, produzem um mu
lato, á quem no Brasil chamam cabras : metade branco e
metade negro; que um branco, com uma mulata, ou um ne
gro com uma mulata, produzem um mulato, tres quartos
branco e um quarto negro; ou tres quartos negTo e um quar
to branco, á quem chamam Cafúa, e assim progTessivamente
até produzirem ou um todo negro, ou um todo branco.

Daqui se conhece facilmente o que resultaria da mistura
da raça branca 'com a raça 'fartara, ou da raça 'fartara com
a raça neO'ra. A mistura destas tres raças tem multiplicado
como ao infinito na Asia a gradação de córes differenciaes da
CSpecie humana.
, Alguns naturalistas são de parecer que a especie huma
na só se deve dividir em duas raças, branca e negra, e que
a raça 'fartara não differe bastante da raça branca e da raça
negra para fazer uma raça á parte. De um negro e .de uma
mulata, dizem elles nascerá um quarto, ou um OItavo, a
qUem a ditferenca dos climas e o genero de vida transfor-,,'i ., ,

ma facilmente em Tartaro. As differentes vanedades que
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se observam na especie humana podem derivar-se da in·
fluencia das causas physicas.

Em qualquer numero de Raça que se divida a especie
humana, em 2, 3, 8 ou 10, o que é indifferente, póde-se
dizer com toda a certeza philosophica de que uma tal ma
teria é susceptivel, que é unicamente do clima do alimento,
da educação, do genero de vida, das enfermidades particu
lares ou nacionaes que dependem as dijferenças dos povos;
isto é, a differença do humor geral e dominante; a differença
de cÕr, de caractere , de fio-ura; a differença de prematuridade
no augmento ou diminuição (I); a differença dos humores,
das inclinações, dos gostos, dos sentimentos, das paL\:ões e
dos costumes.

Os maiores physicos, os mais celebres medicas, os mais
habeis naturalistas, tanto anti,;os como moderno, concordam
em reconhecer como um facto incontestavel, a influencia do
clima tanto em toda a massa do sangue e dos humores,
aos quaes secca mais ou menos, e dá mais ou menos
unctuosidade, fluidez ou viscosidade, acção ou inercia,
como em toda a constituição geral, exterior e interior, que
faz mais, ou menos sã, mais ou menos robusta, roais, ou
menos flaccida ou enero-ica. O habitante da Laponia e da
Siberia é degenerado e desgraçado em sua natureza, pelo
vicio do seu gelado clima, cujas geadas atacam, corroem,
alteram de continuo o mais sen ivel e o mais solido da sua
organisação, e lhe tiram o meio de se formar e de e desen
volver em liberdade. O habitante de Guiné e do Congo, é
degenerado pelo vicio do fogo abrasador do seu clifl?a, ,0

qual dessecca ou consome, desarranja ou destróe, e faz llluLIl
·a parte mais subtil e mais delicada Los orgãos, como tambem
as funcções intellectuas do espirita e do genio. A natureza
humana não está em suas forças ou riquezas senão noS climas
felizes das zonas temperadas, onde nada altera o essencial da
constituição e da organisação.

Quando à differente influencia dos climas, se junta a dif-

(I) Em alguns lugares da Zona Torrida, as muJheres se casam aoS
n@ve annos; são mães aos dez, e veUlas aos vinte ou vinte e cincO. ElI~
llUJlCa têm influencia no governo politico, ou domestico porque .cnLfc,
cllas, o irnj1erio da belleza não tem a mesma força que o impeflO da
razão.
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ferente influencia de um grande numero de causas, não
menos activas e efficazes, por exemplo, a diversidade das
substancias do alimento, a diversidade da maneira de viver,
a diversidade das doenças desusadas e violentas que de
seculo em seculo parecem nascer sobre a terra para destruir
nações inteiras, e que só de apparecem depoi de terem, de
alguma sorte, desnaturalizado as deso-raçadas victimas que
escapam á sua tyranl1ia, e depois de lhe terem impresso
vicias transmissiveis de paes á filhos; poderemos admirar-nos
das dift'erenças que se acham entre um e outro povo, ver
gonteas do mesmo tronco, e primitivamente filhos do mesmo
pae?

A maior variedade que ha na especie humana é, sem
conlradicção, a que distingue os negros dos brancos; e é esta a~

que merece mais attenção.
« Fazendo-se a anatomia dos negro, e analyzando-se

seus humores essenciaes, tem-se observado que elles têm a
substancia medullosa do cerebro denegrida; a glandula
pineal quasi inteiramente neOTa' o enlaçamento dos nervos
opticos tisnado; o angue de um vermelho mais carreo-ado
que o nos o. Entre a epiderme e o pello do homem acha-se
uma especie de geléa ou de substancia gelatinosa que os
anatomicos chamam indifferentemente o corpo mucoso ou
o 1'edenho de Malpighi. Esta g'eléa é branca nos EW'opeos,
negra nos negros, bronzeada nos mulatos, cór de grêda nos
Albinos, manchada nos homens mui corados : ella é mais
coagulada e mais viscosa nos negros que nos outros ho
mens.

« Todas as plantas têm suas raizes cabelludas na terra á
qual devem seu nascimento (:; crescimento: da mesma sorte
todos os cabello do corpo humano, que são uma especie
de vegetação, tem suas raizes bulbosas na pelle, a qual é
como a matriz e o terreno que os deve produzir e alimental
os. Os germens de tes cabellos, recebidos neste terreno
e desenvolvidos nas suas raizes bulbosas, crivam com uas
pontas a membrana recticular, e depois a epiderme, que
não é mais que a superficie endurecida da geléa de que o
pello está untado. Ora, como entre os neo-1'os, os cabellos
têm de atravessar um meio mais tenaz e mais condensado,
elles se entortam, revoltam, increspam e não se estendem,
porque acham um alimento menos abundante e pouco
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ductil, no ti so do pêllo e no seu envoltorio ou capa, quando
no resto dos homens, elle se e tendem e se alongam com
liberdade, porque acham em sua pelle um alimento mui
abundante o qual se coalha e se consolida em seu desenvol
vimento na sua maneira exterior. Daqui vem o cabello curto
e crespo dos negros, e o cabel10 lizo e fluctuante do resto dos
homens.

« Como as substancias do sangue, do fel, do cerebro e dos
humores destinados para a conservação da especie, são em os
negros mais sombrias, obscuras, mais neo-ra emfim que nos
outros individuas da especie humana conhece-se facilmente
que devem, pela secreção, sahir continuamente átomos colo
rados que, interceptados e suspensos pela viscosidade da
membrana recticular, pintam de negro mais ou menos
fechado todo corpo dos pretos.

cc Uma experiencia bem sensivel demonstra a existencia e a
secreção destes átomos colorados em os nenTOS. Quando um
Africano tem transpirado muito, e limpa as mãos e a cara á
um panno branco, seu suor fetido, impreo-nado de particulas
da gordura rançosa. que tem permanecido por muito tempo
entre a pelle e a epiderme, ennegrece o panno, e, observando
se com um micro copio, se distino-ue um sedimento formado
de pequenos grãos negros, sedimento que não produz o suor
de um branco.

« Os nenTOS e as neo-ras são brancos (diz o autor das Inda
goaçães sobre os Americanos) porque sua epiderme e sua
geléa interior tendo sido banhada e destemperada pelo fluido
em que o feto tem nadado, não podem ser assás compactos
para reter, debaixo da pelle, a substancia negra que os vasos
exhalante atlrahem: eis, porque vemos o corpo dos negTOS
afogados fazer-se branco depois de estar alo-uns dias debaixO
da agua.

« Outra razão da alvura do embryão é que a bilis ainda
se não tem derramado no sangue, o que só succede aO
terceiro ou quarto dia. Então, e ta effusão se declara por um
amarello em todo o corpo, que des te esta época ennegrece
até á adole Gencia. O signal disLinctivo dos negros, n9 m?
menta em que nascem, é um filete negro que têm na raiZ
das unhas. Finalmente, a differença que resta entre a raça
branca e negra não basta para suppormos vir ella de uma
origem primitivamente diversa. Todos os dias vemos exelU-



p10s de alterações não menos admiraveis, e que se transmit
tem de paes á filhos: taes são, familias inteiras de leprosos,
gottosos, epilepticos, etc., cujo vicio primitivo os naturalistas
attribuem, ou á natureza do clima aos alimentos, ao modo de
vida, ou á qualquer outra alteração dos orgãos interiores ou
exteriores (I). »

Da physionomia da testa.
(SEGUNDO LAVATER.)

..........•.............. ? A' fren te,
Qual soberana, lhe preside, e manda!

~rACEDO (lledit.)

Lavater, comprehendendo a importancia da testa, e ha-

. (r) Os ln dias, ácerca das pergunta sobre que foram consultados e
acerca da tinta, e pecialmente, de como não conservavam a córe,
responderam com a graça e"'uinte: Façamo uma e:-..-periencia diziam:
trocai vós outro comno co os trajes, e andae nú ao sol e á chuva, quae
nós andamo ; e vereis 10,0'0 que de brancos vo haveis de tornar da
nossa cór·. E quanto á mudança da lingua, diziam que com o decurso
dos tempos, variedade dos Ju"'ares e divisõe que tinham feito entre
si, por cau a de eu adio e guerra, foram for!:ados a chegar á
esquecer- e dos vacabulas patrios e ajudar-se de outro de novo inven
lado .
.Na re posta que deram, attribuiam a mudança das córes ao dema

slQ.do caJór que fere suas carne, e parece que fallaram conforme a
phllosophia e experiencia; porque os philo opho concordam que a côr
br~nca procede de summa frialdade, como se vê nos pés. Por is o
Arlstoteles attribue a brancura do cysne á frialdade do ventre da mãi,
e a negrura do corvo, ao calor do ventre da mesma. E destes dous
extremo se tiram as côres entremeias vermelha, amarella, verde, etc.,
egundo a diver a intensão do calor ou frio: quanto mais participam

do .calor, tanto mais e chegam ao preto; e quanto mais do frio, tanto
mats ao branco: a im que foi a opinião do Jndio conforme a philosophia.
E foi tambem conforme a experiencia, porque segundo isto, vemo,
lançando os olho por todos os clima do mundo, tanta dil'ferença de
eàre no homens; tudo na ce do temperamento diverso de que "'ozam
O~ Europeus, quanto mais ch gados ao pólo gelado, tanto mais branco
sao~ Como os HoUandezes, Flamengo, Allemães. E pelo contrario os
Afrleano , Asiaticos e Americanos quanto mai chegados ao torrido da
Zona, onde mais predomina o c~Jôr tanto mais pretos áo. E daqui
vem, que uns nascem alvis imos, outro mais ]lranco , outros tostados,
Outros fulos, outros vermelbos, outros pretos e antros sobre o preto
azevichados.

Porém, não obstante toda esta doutrina, nem o Indio, nem os philo
sOPhos, nem a experiencia, parece satisfazerem ba tantemente, porque

T. I, 21
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vendo estudado os phenomenos por ella manifestados, diz
que com razão, esta parte do corpo tem bem merecido o no
me de porta da alma e templo do pudor, animi januam,
templum pudoris. Reconhecendo haver-se muito escripto
sobre a physionomia da testa, transcreve as observações
alheias, confirmando as exactas, e regeitando as que são
falsas ou vagas.

A parte ossea da testa, sua fórma, sua altura, seu arquea
mento, sua proporção, sua ren'ularidade, marcam a dispo
sição e a quantidade de nossas faculdades, e de nossa ma
neira de pensar e de sentir. A peIle da testa, sua posição,
sua cÔr, tensão ou relaxamento, fazem conhecer as paixões
da alma, e o estado do nosso espirito; ou em outros termos,
a parte solida da testa, indica a medida interna de nossas

padece as instancias seguintes:. toda a causa da sua côr vermelha
é a razão do clima e caJõr, os PorLuO'uezes, que vcm a viver entre elle,
no mesmo clima e calór, e ainda denLro de eus me mos sertões, e
talvez despido, como elles, pai' toda ua vida, porque ;10 empre bran
cos? E porque de ua mulllere braneas g'eram-se branco, e estes
geram ouLros brancos e não vermelllos, como elles? E pelo conLrario
os Indios, que vão viver enLre os Europeus no mesmo clima, e no
mesmo frio, como elles, porque ficam sempre vermelho, e este
geram outros semelhante, e são brancos como os Europeus?

AristoLeles parece que atLribue a clifferença de las córes á imagioa
ção, segundo aquelJe dilo seu Imaginalio Jacil causam. Mas (deixe
mos a hi toria celeberrima da sagrada E criptura, Genesi 10, nume
ro 3, das côre divrrR:lR das ovelhas de Jacob nascidas da imaginaçãO
das mãis, e outras I~islorias de animaes que trazem os autores), vamos
aos homens. Quintilianno defendeu ele aduILerio a uma mulher branca
que parira eriança preta, só com mo trar que estava cm u aposento
ao tempo da concepção o retrato de um Ethiope. Tasso, c creveu
ácerca de Clorinda, que nasceu branca de paes preto, só por estar
onde foi concebida a pintura de uma virgem branca. Heliodoro, cont~ o
mesmo de Caridea, que nasceu bran " só porque a raiulla de ELhyopla,
sua mãi, costumava olhar para um retralo de Andromeda branca.
Outros ca os semelllantes escrevem os autores a eada passo' e não ba
duvida que tem a imaginação efficacia para maiores monstrllosid~des :
de que se púde vêr um livro inteiro do padre João Eusebio Nlerem
berg, em sua curiosa philosophia, e é o segundo. Porém a meu Ve!',
esta doutrina não tem aqui lugar, porque de successos singulareS DaO
se argumenta com effieacia para o geral, que sempre acontece: porque
era nces ario provar no nosso caso que sempre os Jndios desta terra,
ao tempo da sua concepção, têm na memoria a sua côr,vermelha, o
que não tem probabilidade alguma.

Chronica da Companhia de Jesus, por Vasconcellos.



faculdades, e a moveI o uso que dellas fazemos. A parte
solida fica sempre sendo o que é, ainda que a pelle exterior
se enrugue : emquanto ás rugas, variam conforme a
constituição ossea. As de uma testa chata são differentes
das de uma arqueada, de sorte que, consideradas de um mo
do abstracto podem-nos fazer julgar da fórma da testa, e
reciprocamente se poderá determinar, seo-undo esta fórma,
as rugas que a testa deve produzir : tal testa não admitte
senão rugas perpendiculares; ellas serão exclusivamente
horizontaea n'uma segunda; arqueadas n'uma terceira;
misturadas e complicadas n'uma quarta. As testas lisas, e
que menos angulos têm, são ordinariamente as que têm
rugas mais simples e mais regulares.

Uma testa estreita annuncia um homem indocil; uma
testa larga e escavada em baixo é indicio de estupidez, pol
tronice e incapaz de grandes cousas; uma testa quadrada,
promette grande fundo de sabedoria e corao-em.

Uma testa elevada e arredondada denota franqueza, be
nevolencia, beneficencia, facilidade de contentar, o ser ser
viçal, reconhecimento e virtude.

Uma testa mal feita e sem rugas é' indicio de ferocidade e
perfidia; uma muito grande e desforme, desigual e funda no
meio é indicio de caracter tímido, preguiçoso e estupido;
porém uma testa grande, bem feita e regularmente arqueada
é signal de coragem, actividade e intelligencia.

Uma testa pequena e estreita demonstra inconstancia,
inquietação e indocilidade. Se a testa é oblonD'a indica bom
senso e espirito claro; se é quadrada indica magnanimidade
de coração; se é circular arrebatamento e tolice.

Uma testa achatada indica um natural afeminado; uma
testa regular e carregada de rugas denota espirito reflecti
do e melancolico, e ás vezes espirito limitado e leviano. A
disposição das rugas é que decide, por sua reo-ularidade ou
irregularidade, sua tensão ou relaxamento. A abundancia
de rugas caracterisa um homem assomado e violento, e que
'se não abranda facilmente, quando se encolerisa : se el1as oc
cupam só a parte superior da testa exprimem espanto mis
turado de toleima' se el1as se concentram para a raiz do na
riz, annunciam u~ homem grave e melancolico. Se a testa
~ão tem signal de rugas, annuncia humor alegre e derre
tIdo. A testa muito aberta denota () homem lisongeiro;



uma testa sombria é signal de caracter rabugento, triste e
~ruel.

Uma testa desicrual e dura, alternativamente cortada por
elevações, apresenta o indicio de um homem prodigo, li·
cencioso, infiel, duro, activo e cheio de projectos.

Diz um e criptor Allemão, que uma testa arredondada e
elevada, annuncia franqueza, alegria, bom coração e juizo;
sendo unida, lisa e sem rugas, prognostica caracter imper
tinente, encranador, porém pouco sensato.

Uma testa pequena occuHa espirito ignorante, cruel e
ambicioso; sendo redonda, saliente nos angulos e sem pello
designa razão sã e desejos de grandes cousas, isto é, daquel
las que se referem á gloria ou proveito. Sendo a testa
aguda para as fontes é o signal de um homem máo, irrno
rante e versatíl; se é carnuda no mesmo lugar é signal de
homem arrogante, teimoso e grosseiro.

Uma testa encrespada e fendida pelo meio presacria espi
rito limitado e altivo, e revezes da fortuna. Testa volumosa
em todas as partes, redonda e calva é signal de espirito fe
cundo em repentes e ardiz, orgulhoso, colerico e matreiro.
Sendo a testa elevada, alongada, globulosa e acompanhada
de um queixo pontudo denota um ente fraco e simples.

Idéas philosophicas de Peuschel sobre a physionomia
da testa.

A extensão da testa, diz Peuschel, vae de uma fonte á
outra, e comprehende ordinariamente o espaço de !J polega
das. A testa, considerada em sua larcrura, divide-se em ,3
partes iguaes, que, para um homem judicioso e bem organl
sado, devem ser delicadamente arqueadas em relevo, sem
achatamento, nem covas. A primeira destas partes é que
indica memoria; a segunda, dá a conhecer a força do juizo,
e a terceira riqueza de espirito.

Uma testa perfeitamente redonda não prejudica á m~

moria, nem ao espirito; porém, se a parte média, é a maiS
espaçosa e saliente, tereis o caracter e dislinctivo de um
juizo superior. Ao contrario, se a secção superior é mais ele
vada que a inferior, é a memoria que sobresahe ás outras



partes intellectuaes. Se é emfun a secção inferior que tem
mais elevação e mais extensão, é o espirito que predomina.

La Uma testa bem proporcionada, que tem todas as suas
dimensões em largura e em comprimento, e que não é muito
carnuda, denota muita aptidão e capacidade para todas as
cousas.
. 2. a Uma testa excessivamente volumosa denuncia homem
de concepção dura, mas que conserva bem o que aprende.
Lento e preguiçoso para formar idéas, não terá menos tra
balho e repugnaucia para executaI-as.

3.a Uma testa muito larga indica homem colerico, or
gulhoso, vão e fanfarrão.

4. a Uma testa que exceda ao tamanho ordinario em com
primento e largura, e que é ao mesmo tempo muito elevada,
páde ser collocada na mesma classe da segunda.

5.a Uma testa pequena, curta e estreita, é signal de intelli-
geucia muito limitada. .

6. a Uma testa redonda dá-nos idéa de homem colerico,
altivo, impetuoso e vingativo.

7·a Uma testa grande tem inclinação ao orgulho, e uma
muito pequena significa colera e avareza.

8.a Ha testas tão immoveis que a pelle que as cobre não
é capaz de enrugar-se, salvo comprimindo-se ou estendendo
se as palpebras coru esforço. Tambem ha homens que con
servam os olhos continuamente baixos, simulando ar de
sarnmo. Um tal olhar impede a mobilidade da testa, e indica
uma indifferença e abandono invenciveis. A verdadeira causa
da immobilidade da fronte é a preguiça.
. 9.a Uma testa cavada no meio caracterisa avareza.

Lavater não é favoravel á esta opinião e diz que a avareza
é uma paixão tão complicada e depende de tal fárma da
nossa posição, da nossa educação e de uma infinidade de
circumstancias accessorias, que seria,_ conforme elle pensa,
uma excessiva imprudeIicia sustentar que tal fórma de testa
é signal de avareza, no mesmo -sentido em que se tem dito,
qUe outra fárma de testa indica caracter de juizo e bon
dade, sensivel ou duro, corajoso ou timido, suave ou arre
batado. No entretanto ha testas que trazem o seno de no
tavel inclinação para a avareza, e a menor conjectura bas
tará, talvez, para' decidir. O avaro crê ter necessidades que
não tem : não acha em si bastante energia, e nem esses re-
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cursos para prover suas necessidades, e julga-se por conse
quencia na precisão de recorrer a meios que sente lhe fal
tam. A escolha destes meios custa-lhe muitos cuidados e
trabalhos, e o de occupar-se delles esquece-se do fim a que
elles o deviam conduzir. Assim, a raiz da avareza provém
de uma imaginação creada em necessidades, e que não en
contra em si bastante força e poder para venceI-as ou satis
fazeI-as. A' vista disto, chama-se avaro áquelle que é ator
mentado por necessidades, que não é senhor; e esta defini
ção prova-nos que a avareza é paixão de almas pequenas,
pelo defeito da energia: aquelle que é bastante forte de
si mesmo, póde passar sem soccorros extranhos.

O desinteresse distin<rue-se da avareza em que uma força
interna basta para submetter as necessidades que nascem
em nós, e que procurando vencer nossas paixões consLitue
um caracter generoso e desinteressado. A falta de uma
força interna semelhante á esta, ou o sentimento desta falta
de energia, eis o que torna o homem pusilanime e avaro.
No entanto, a força ou a fraqueza de energia, tomando uma
direcção perfeitamente differente, nem sempre póde dege
nerar em a' areza. Com o mesmo gráo de força ou de fra
queza, um individuo collocado n'uma posição feliz, favore
cido pela educação e pelas circumstancias, seguirá um ca
minho inteiramente opposto; creará outras necessidades, e
se deixará dominar por paixões analogas, que talvez o diri
jam á honra; no entanto que a avareza, propriamente dita,
o afasta da vergonha: tornar-se-ha avaro do seu tempo,
ávido de grandes acções, e invejoso de quem faz bem:
por sua paixão, se limitará sempre ao objecto que de prefe
renda o occupa e o perseguirá com inquieta actividade.

Ora, que um caracter assim determinado tenha por at
tributo necessario uma testa cavada no meio, é uma affir
mação que não poderá ser adoptada senão á vista de induc
ção mais positiva. Por este exemplo, continúa Lavater, se
vê quanto é imprudente o manchar a reputação de um ho
mem por um signal unico e arbitrario, e particularmente
quando este signal é tirado de partes solidas: entretanto, era
este o methodo dos antigos e dos modernos, que os tem se
guido passo á passo.

O physionomista philosopho deve seguir outro caminho,
isto é, deve resolver as primeiras causas geraes da paixãO,
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para fixar o gráo e o genero de sensibilidade de que cada
individuo é suscepLivel. Nunca esquece que a massa geral
da nossa energia e a somma positiva dos sentimentos e das
forças que nos são confiados, reside invariavelmente nas
parles solidas do semblante, e que o uso voluntario e arbi
traria que fazemos destas forças, explique-se pelas partes
moveis. O systema osseo, mostra-nos o homem tal qual póde
ser: as partes moHes, fazem-nos conhecer o que elle é, e se
se tem algum outro meio de examinal-o em estado perfeita
mente pacifico, isento de paixões, ellas descobrirão até as
suas mais occultas disposições.

Ia. Uma testa perfeitamente unida, sem rugas e sem vin
cos, e cuja pelle luzenta é muito adherente ao osso, denota
homem sanguineo, impetuoso e amigo dos ornatos e das ga
lantarias.

Lavater affirma ter encontrado estas especies de testas em
pessoas mui fi,'ug'maticas e modestas.

II. Uma testa cabelluda, suppõe-se geralmente ser sig
nal de concepção excessivamente dura; e quando as linhas
da testa são interrompidas e cortadas, annunciam inclinação
á libertinagem e á velhacaria, e mesmo torna-se presagio de
morte violenta.

Dos olhos.

DESCRIPÇXO PHYLOSOPHICA DO PADRE MACEDO

. . . . . • . . . ? A' frente,
Qual soberana, lhe preside e manda I

Quanto me assombram scintillantes olhos,
Que della, quaes dois soes, despedem luzes!
São mudos, mas interpretes fecundos;
Lenços, onde as paixões vivas se pintam I
Nelles se exprime a Natureza, e falla !
Mo~tra-se o crime, mostra-se a virtude;
Alh vem d'alma os intimos arcanos I
Nelles se vê Caligula, e Antonio;
NelIes descubro Bonaparte, ou Tito;
Ce~a.~mostra ambição, Pompeu grandeza,
S~lpIao mostra a patria, e Scylla a morte;
VIrgílio um nume, Tacito prodigioso
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Turvos, se o odio, ou raiva, o peito inflamma;
Serenos, se o prazer, um doce e meigo
Orvalhado fulgor nelles entorna:
A tristeza, o pezar, o turva, os fecha;
Se teme o coração, com elle temem;
A compaixão de laO"rimas os banha;
Prende nelles de amor o foO"o, a chamma,
Na saudosa formosura morrem,
Na satisfeita formosura vivem:
Se geme o coração, tambem suspiram;
Quaes vivos astros, que do eclypse emergem
Da sombra da tristeza ás luzes passam
Do, raro entre os mortaes, prazer ingenuo,
Que tecido de tunicas pasmoso!
Que lentes subtilissimas, por onde
(De todo a Newton, descoberto arcano!)
Ao centro d'alma a luz leva as e pecies,
Que do vasto espectaculo do mundo
(Simulacros incognitos) se espalham!

Descripção anatomica, physiologica e phys:onomica
do olho e do. apparelho da visão.

As funcções de relação. têm por fim não só aperfeiçoar a
intelligencia do homem, como tambem estabelecer as suas
relaçôes com os objectos que o rodeam, e isto se faz por
impressões, por combinações, e por acçôes e expressões
com a voz, com a palavra, com o movimento e com os
gestos. .

São as sensações as impressões penosas ou agradeveis que
resultam do exercicio da sensibilidade animal, e existem
nos orgãos internos que transmittem ao cerebro sentimen
tos obscuros, mai ou menos agradaveis ou penosos, como
acontece com a fome, a sede e as dores internas. As sensa
ções, propriamente ditas, são as que residem nos orgãos dos
sentidos; e, portanto, devendo precedeI-os, daremos a des
cripção do seu apparelho.

Compõe-se este apparelho de partes accessorias e partes
essenciaes. As partes accessorias são: as orbitas, as sobran
celhas, as palpebras e seus jolliculos selJaceos, as carunculas



lacrimaes, as glandulas e vias lacrimaes, e os musculos do
olho. As partes essenciaes são : o globo do olho} suas mem
branas, seus humores} os vasos e nervos que entram em
sua organisação.

Da orbita.

A orbita é uma cavidade pyramidal ossea, um pouco qua
drada, tendo a base para diante e algum tanto obliqua, e o
vertice dirigido para a parte posterior e interna. Esta cavi
dade contém uma parte das vias lacrimaes, e o globo do
olho, os musculos e os nervos que se distribuem no referi
do globo, e bem assim a gordura que envolve todas estas
partes.

Das sobrancelhas.

As sobrancelhas são duas pequenas eminencias arquea
das, situadas na parte superior da base das orbitas : os ca
bellos que as guarnecem, moderam a intensidade da luz, e
demoram os corpos estranhos que .tendem á cahir dentro
dos olhos.

Das palpebras.

,As palpebras são duas especies de véos 'moveis, estendidos'
diante dos -olhos. As duas palpebras, superior e inferior, es
tão fixas na base da orbita e reunidas nas suas extremida
des para formarem as commissuras. O bordo livre está guar
necido de cabellos curtos e duros, chamados cilios ou pes
tanas, que têm os mesmos usos que as sobrancelhas. Por
Sua face externa existem umas glandulas sebaceas, mui pe
quenas, guarnecendo os bordos, bem como no canto interno
existem outras chamadas carunculas lacrimaes, que forne
cem um fluido unctuoso, facilita o movimento das pal
pebras e impede a effusão das lagrimas pela face. As palpe
bra~ servem para impedir a luz e interromper voluntaria
mente a vista proteO'er os olhos e facilitar-lhes os movi-, lO
mentos.
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Butron, fallando desta parte da physionomia, diz : cc Depois
dos olhos, as partes do semblante que mais contribuem para
marcar a physionomia são as sobrancelha ; como ellas tem
uma natureza ditrerente das outras partes, são mais apparentes
por este mesmo contraste, e chamam mais attenção do que
qualquer dos outros traços; as sobrancelhas são uma sombra
no quadro, que anima -as cores e as fórmas.

As pestanas tambem fazem seus effeitos; quando são lon
gas e profusas, tornam os olhos mais bellos e o olhar agra
davel. Só o homem e o macaco é que têm pestanas em am
bas as palpebras : os outros animaes não as têm na palpebra
inferior e, mesmo no homem, ha menos cabellos na palpebra
inferior, que na superior; os cabellos das sobrancelhas ás
vezes crescem muito na velhice, e é preciso cortaI-o. As
sobrancelhas só têm dous movimentos, que dependem dos
musculos da testa, sendo um para ·erauel-as e outro para
abaixaI-as, approximando uma da outra. O professor May
grier diz que o movimento de abaixamento e elevação da
palpebra, resulta o primeiro da acção do musculo orbicular
das palpebras, e o seaundo da acção do musculo levantador
da palpebra superior e do frontal.

Le Brun, tratando da e:\."Pressão das paixões, diz que nas
sobrancelhas ha dois movimentos que exprimem todos os
movimentos das paixões. Estes dous movimentos t A m per
feita relação com os dois appetites, na parte sensitiva da
alma, o appetite concupisciuel e o appetite irasciuel, que
são os que levam ao cerebro todas as paixões ferozes e
crueis. Ha diversas especies de elevações das sobrancelhas,
uma em que a sobrancelha se eleva no meio, e esta elevação
exprime sentimentos agradaveis; outra quando a sobran
celha eleva-se no meio, a bocca ergue-se pelos cantos, como
na tristeza. quando o meio da sobrancelha abaixa-se, este
movimento denota dÔr corpórea, e então a bocca abaixa-se
pelos cantos. No siso, todas as partes do semblante se h~

monisam, porque as sobrancelhas, abaixando-se para o meIo
da fronte, fazem com que o nariz, a bocca e os olhos sigam
o mesmo movimento.

Lavater é de opinião que muitas vezes as sobrancelhas por
si só servem de positiva expressão do caracter do homem, e
disto são provas os retratos de Tasso, Alberto, Boileau,
Turenne, Le Fevre, Clarke, Newton, etc.
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As sobrancelhas, brandamente arqueadas, estão de accor
do com a modestia c simplicidade de uma joven virgem. De
senhadas em linha recta e horizontal, indicam caracter varo
nil e vigoroso. Quando sua fórma é meio horizontal, ou meio
curva, annunciam força de espirito e ingenua bondade. As
sobrancelhas grosseiras, e sem ordem, são sempre signal de
intractavel vivacidade; porém, se os cabellos dellas são finos,
esta mesma confusão annuncia ardor moderado. Ouando
ellas são espessas e compactas, e que têm os cabellos deita
dos parallelamente e, por assim dizer, sahidos da linha, pro
meLtem decididamente juizo maduro e solido, profunda sa
bedoria, senso recto e são. As sobrancelhas que se juntam,
passam entre os Arabes por um traço de belleza; no entanto
que os antigos physionomistas a ellas ligaram a idéa de um
caracter taciturno.

Não posso adoptar, diz Lavater, nem uma nem outra
destas duas opiniões: a primeira parece falsa, e a segun-·
da exao'erada, porque tenho encontrado estas especies de
sobrancelhas nas physionomias mais honestas e amaveis.'
E' verdade entretanto que ellas dão ao semblante um ar
mais ou menos carregado, e que assim, até certo ponto,podem
fazer suppÔr perturbação do espirito e do coração.

Winckelmann diz que as :sobrancelhas apagadas dão
á cabeça de Antonio uma expressão de rudez e de me
lancolia. Nunca vi, continúa elle, um pensador profun
do, nem mesmo um homem firme e judicioso com
Sobrancelhas finas e muito altas, partindo a fronte em
duas partes iguaes. As sobrancelhas finas são signal in
fallivel de fleuma e fraqueza. Isto não obsta que um ho
mem muito colerico e energico possa ter sobrancelhas
c~aras; porém, sua modicidade diminue sempre a viva
cIdade do caracter. As sobrancelhas anO'ulosas e inter
cortadas denotam actividade de espirito productivo. Quanto
mais ellas se approximam dos olhos, m'ais serio e profundo
é o caracter: este perde sua força, firmeza e intrepidez, á
medida que ás sobrancelhas sobem. A grande distancia de
U~a á outra, annuncia faciL concepção, alma pacifica e tran
qUllla. As sobrancelhas esbranquiçadas, provém de um na
tural fraco; sendo de. um pardo escuro são emblema de
força.

O movimento das sobrancelhas é de uma infinita expres-
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são : servem principalmente para assiIYnalar as paixões
ignobeis, o orgulho, a colera e o desdem. Um homem so
berbo é um ente desprezador e desprezível.

Sentimentos de Herder sobre as sobrancelhas.

Abaixo da testa começam as sobrancelhas, arco-íris de paz
por sua doçura: arco intezado pela discordia, quando ex
prime colera; assim é elle, quer n'um quer n'outro caso,
o signal das affeições. ão conhecemos nada mais attractivo
e de expressão para o observador esclarecido, do que um
angulo fino, bem pronunciado, que !:le termina com graça
entre a fronte e o olho.

Do globo do olho (1).

o globo do olho está alojado na parte anterior e intern,a
da cavidade orbitaria, e tem a fórma de uma esphera ligeI
ramente aplanada em varios sentidos, cuja parte anterior se
çontinúa com um seIYuimeoto de esphera muito menor.

Compõe- e o globo do ol!to de membranas e !tumores; a
primeira das membranas é a conjunctiva, de natureza muco
sa; esta membrana revestindo a face interna das palpebras,
J;'eflecte sobre a parte anterior do olho, e fórma, junto ao seu
angulo interno, uma prega triangular denominada carun
cula, á que Bichat chamou membrana pestenejante. A se
gunda membrana é a cornea transparente que se acha na
parte anterior da abertura anterior da e clerotica, e como
que engastada circularmente nesta ultima. EUa é formada
de laminas e de uma natureza desconhecida. A terceira
membrana é a esclerotica ou cornea opaca, que faz parte
do systema fioroso. E' nesta membrana que se prendem

(I) Os oll1os são oro-;10s de um senlido á que em parte deveIÍlOs o
conhecimento de nós mesmo', sem os quaes não podemos conL~mpJar
perfeiLamenLe, nem tlisting'uir facilmente c nem julgar com razaO das
difl'erentes obras da natureza, Entretanto succede sermos privados dei
les totalmente ou em parte.
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os musculos, rectos e obliquos do olho. ElIa offerece
duas aberturas; uma anterior, occupada pela cornea transpa
rente, e outra posterior, atraves ada pelo nervo optico e ar
teria ophtalmica. A quarta membrana é a c/wroide, que fica
por detrás da e clerotica, cujo tecido está impregnado de
uma materia negra pigmentosa, designada por Bichat com
o nome de fluído c/wroídíano. A quinta membrana é a re
tina, que é a continuação do nervo optico que, entrando na
esclerotica, se espande e forra ligeiramente o interior do
olho. A sexta, finalmente, é o íris, especie de diaphra CT

ma, situado no interior do olho, cuja circumferencia se pren
de á face interna da ·esclerotica pelo ligamento ciliar, tendo
no seu centro um buraco, perfeitamente redondo, chamado
pupilla' a sua face anterior é de diversas côre ; na face pos
terior prendem-se pequenos appendices membranosos, cha
mados processos ciliares.

Os humores do olho são: o humor aquoso, alojado na ca
mara anterior do olho, entre a cornea transparente e o iris,
e na camara posterior, entre o iris e o crystalino; o crystal
tino, especie de lentilha diaphana, formado de camadas con
centricas, tanto mais duras quanto mais approximadas são
do centro deste corpo. O humor vítreo que occupa mais das
tres quartas partes posteriores do olho: este humor é mais
consistente que o aquoso, e menos que o crystalino. Asse
melha-se ao vidro derretido.

Glandula lacrimal.

A glandula lacrimal está de cada lado, situada em uma
pequena escavação que se encontra na parte supero-anterior
da orbita e sobre o olho. ElIa tem a flo-ura ovoide e achata
da, e o seu tamanho é pouco mais ou menos o de uma
amendoa, tendo o seu grande diametro de diante para trás.
Sua côr é de um vermelho amarelIado, e se compõe de mui
tas glandulas unidas (conglumerada) pelo tecido cellular e se
paradas por vasos sanguineos e nervosos.

Por 7 ou 8 canaes excretores mui finos, despeja esta glan
dula as lagrimas, producto do seu trabalho, atrás da pal
pebra superior, e dahi, em differente direcção, vem formar os
pontos lacrimaes em numero de dous aos lados do angulo
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interno das palpebras, sendo um superior e outro inferior.
Estes pontos, que estão sempre abertos, são arredondados e
communicam-se tambem com o sacco lacrimal que se acha
,collocado na gotteira formada pelo osso unguis e apophyse
montante do maxillar superior.

Os vasos e nervos lacrimaes são fornecidos pela arteria
ophthalmica e veias do me mo nome e palpebraes. O mais
pequeno ramo do nervo ophthalmico é o que se vae distri
buir na glandula lacrimal.

Das lagrimas.

São as lagrimas a expressão mais viva e caracteri Lica dos
sentimentos da alma. Ellas se manifestam nos olho invo
luntariamente, quando o ca'ração soffre ou são manifestadas
pela violencia do tormento : ellas são, como bem diz Vol
taire, a linguagem muda do padecimento.

A effusão das lagrimas, diz o celebre Dr. Darwin na sua
Zoonomia, causada pelo pezar ou pela alegria, é sempre de
vida a um movimento sympathico. Logo que a terminação
do canal do sacco lacrimal nas ventas é affectado por sensa
ções agradaveis ou dolorosas, em consequencia dos estimu
lantes exteriores ou por sua associação com idéas agradaveis,
os movimentos da glandula lacrimal, obrando ao mesmo tem
po com mais energia, sobrevem um fluxo de lagrimas por
uma associação sensitiva. Neste caso, existe um encadeamento
de actos associados : a secreção da glandula lacrimal é aug
mentada por tudo que estimula a superficie do olho, ao mes
mo tempo que a abundancia das lagrimas estimulafldo os
pontos lacrimaes, augmenta a sua acção, e que o fluido assim
absorvido, estimulando o sacco lacrimal em seu canal nasal,
augmenta-Ihe a acção. Este augmento de acção é determinado
em direcção contraria á cadêa da associação : 1.0, o canal
nasal do sacco lacrimal é excitado a augmentar sua acção
por uma idéa despertadora; 2.0, os pontos lacrimaes, ou a
outra extremidade do sacco lacrimal, sympathisam com elle,
como as duas extremidades de todos os outros canaes sym
patisam entre si; 3.0, os movimentos do canal excretor da
glandula lacrimal estão associados com a acção augmen.tada
<ios pontos lacrimaes porque obram sempre juntos. FlUal-
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mente, com as acções augmentadas do canal excretor desta
glandula, vem-se associar os de sua extremidade porque
muitas vezes obram conjunctamente, do mesmo modo que
as extremidades dos outros canaes estão associadas e as la
grimas correm em abundancia.

Quando o pezar faz derramar lagrimas, acredita-se que
eUas adoçam-lhe o amargor e isto merece algumas indaga
ções ulteriores. Quando as sensações dolorosas são fortes, ex
citam a faculdade da volição, e o individuo continúa a re
cordar-se das idéas que occasionaram as sensacões dolorosas;
isto quer dizer, que o homem afflicto torna-se até então in
sensato ou melancolico; porém as lagrimas, sendo produzi
das pela faculdade sensorial da associação, é provado que a
dóI' é mi tigada a ponto de não excitar mais o poder excessivo
da volição ou alienação; são por consequencia um signal da
diminuição do estado doloroso do pezar, antes que causa deste
consolo.

Os moralistas (1) e philologos, apreciando devidamente os
caracteres das lagrimas, distinguem-as dizendo: « Lagrimas
são gottas de humor aquoso quê sahem aos pares dos olhos de
quem chora. ChÓro é acção de chorar ou derramar lagrimas
por uma causa não estranha a nós, e por uma qualidade que
nos é inherente. Pranto é a effusão do sentimento que na
turalmente fazemos vertendo lagrimas a impulso de uma
causa estranha a nós, e que nos produz grande dóI'. O chôro
póde ser mudo e silencioso; o Pranto é sempre acompanha
do de vozes sentidas e de gritos lamentaveis, e então se cha
ma pranto desfeito. »

O Sr. Francisco l\1uniz Barreto, um dos nossos melhores
poetas, sobre o tumulo de seu pae fallou d'est'arte :

Assim me vae descendo
Em pedaços a vida á sepultura (2).

(I) Yung tinha em tanto apreço o homem que chora, que se expri
me assim : cc Desprezemos o orgulhoso que tem pejo de verter lagri
mas. ))

Juvenal disse : cc A natureza, dando-nos as Jagrimas, prova que nos
'creou sensiveis. II

O celebre Pithagoras recommendava : (C Poupae as Jagrimas dos
vossos filhos, para que possam derramal-as sobre o vosso tumulo. »)

(2) A linguagem dos tumulos exprime tanta philosophia, significa
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o restante do tronco
D'arvore, de que fui ramo bem tri te,

De ha muito vacillante,
Lá em fim derribou a Mão do ETERNO:

O mal-cicatrizado
Golpe, que n'alma me fizera a parca,
Da vida á minha mãe cortando o estame,

Ei-Io de novo aberto
Co'a perda de meu pae; vertendo a frouxo
Sangue, em que se me vão prazer e alento,
Já gastos na existencia amargurada.

Meu pae, que era o orgulho de seus filhos;
Que servia sua patria em quanto pÔde,
Sem ambição de premias, que não teve,

Porque nunca a pedil-os
A grandes se humilhou, que via pequenos;
Meu pae, que tão brioso, honesto e honrado
Nunca em acção ruim manchou seu nome;
Que á sombra de feliz independencia,

Em aurea mediania,
Contente viveo sempre no seu campo,

Sem cobiça ou remorso,
Que as horas do socego lhe turbasse;
Meu pae, meu charo pae - tão bom p'ra todos,
De todos tão querido onde habitava -
Para eu nunca mais vêl-o neste mundo
Lá comsigo o levou o anjo da morte! -

Assim me vae descendo
Em pedaços a vida á .sepultura.

E que fôra de mim, se não tives e
Estas lagrimas doces que derramo?
Meu DEOS I é o chorar um dos maiores
Beneficias que déste a humanidade.
Se dissolvida a angustia pelos olhos
Não vasasse aos mortaes, que peito houvera,
Que pudesse, da dóI' no aperto inteiro,
Abrir-se, meu SE ROR, aos teus dictames?

tanto a dóI' vivíssima do coração, que se a não póde ver sem ter. h~
midos os oUJOs. A melaphora sublime com que o poeta prlncl~
pia a expôr a dôr de sua alma, vendo descer a vida em pedaçOS a
sepultura, foi tão bem cabida que nos prendeu logo a attenção e no~
cbamou aos dominios da dôr a participarmos em commum do.s seuS 50
frimentos.



Com elles me conformo, porque choro
A's vezes a razão nasce do pranto;

Astro é que brilha ás vezes.
Só depois que de nuvens
Grossa chuva de lagrimas

L.impa e clarêa os horizontes d'alma.
O pranto q'inda estilla,

Meu DEUS e meu SE ROR, minha saudade,
a escuridão da máo-oa de perdeI-o

Foi que me deu q'eu visse
Os risos de meu pae na gloria tua 
Feliz que chorar sabe os paes que perde.
Emquanto cá na terra ora por elles.

Bocage disse:

Labéo da especie humana é quem não chora,
Por leões devorado em selva escura,
Aprenda a conhecer a dor que ignora.

O Sr. Garrett, fazendo chorar ao divino Camões, disse em
presença de uma capella de rosas desprendida do ataúde:

Correi sobre estas flôres desbotadas,
Lagrimas tri tes minhas, orvalhae-as,
Que a aridez do sepulchro as tem queimado,
H.osa d'Amor, rosa purpurea e bella,
Quem entre os goivo te esfolhou da campa?

O tido e incon olavel amante de Lesbia, o desditoso cego e
insigne épico Thomaz Antonio dos Santos e Silva, sobre a
sepultura de sua amada, em lagrimas, exclamava:

Cavar-te-ha meu pranto gotLa a gotLa
Pranto que ás caras cinzas eu consagro
Até tornar-me secco ou ver-te rÔta.

Adeus, ó Lesbia 1. .. pranto não me afogue
Essa resignação que tu juraste,
Minha musa cl1ristã não se derogue.

Não, eu não choro mais a goLla fria
Que rebelde em meu rosto se congela
E' já costume e não minha agonia.

T. I.
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Mechanismo da visão.

A Vlsao> ou a vista, é a sensação que, pelo soccorro dfll
luz, nos faz distinguir as qualidades exteriores dos corpos.

A luz é O excitante particular da vista, i to é, um fluido
ou principio subtil derramado no espaço pelo sol e as es
trellas fixas, ou desenvolvido dos corpos terrestes pela elec
tricidade, combustão, etc. Ella vem directa, quando chega
ao olho sem obstaculo e immediatamente do corpo lumi
noso que a produzia; é refracta quando primeiramente pas
sou através de um corpo diaphano que lhe fez perder a sua
primeira direcção; e reflexa, quando retrocedeu de um plano
opaco, sobre que tinha cahido (I).

A luz corre em linha recta; a sua velocidade é tal, que
atravessa 72 mil leguas por segundo; a sua reflexão faz-se
sempre debaixo de um angulo igual ao da incidencia : a sua
refracção varia em razão da densidade, da combustibilida
de e da fig'ura do novo meio. H.efractados por um prysmll,
os raios luminosos decompõem-se em 7 côres primitivas,
chamadas collectivamente espectro solar> que são: o verme
lho> alaranjado> amarello> verde azul> purpureo e roxo. Da
sua reunião forma-se o branco; da sua ausencia resulta o ne
gro; e das suas diversas cómbinações as céJres secundarias.

De todos os pontos de um objecto resplandecente parLem
cones de luz cuja base se apoia sobre a cornea do meclzanismo
da vista: devemos suppõr tres cones luminosos partindo do
objecto situado defronte do olho: cada um desles cones tem
necessariamente tres raios principaes : um central, que lhe
fórma o eixo, e dõus que lhe formam os lados. O raio cen
tral do cone media chama-se eixo-visual ou optico; como
elle cahe perpendicularmente sobre a cornea, atravessa todo
o interior do olho e cheg'a á retina, sem ter experimentado
refracção alguma. Os dous raios lateraes do mesmo cone,
que têm uma direcção obliqua, são refractados e approxima
dos ao raio central, atravessando a cornea transparente, que
é convexa e densa. O humor aquoso lhes conserva esta pri
meira convergencia: elles franqueiam a pupilla, e passam

(1) Vêde HazW·l'lly c Cltardel Psycltol., art. Luz c thcoria da
visão.



- 339-

através do crystallino, onde experimentam uma convergen
cia muito maior que a primeira, conservada tambem pelo>
corpo vitreo até que elles caiam sobre o mesmo ponto da
retina, onde produziram a impressão.

A' vista deste mechanismo, é claro que os raios lumino
sos que partem de cada um ponto de um corpo illuminado
formam dous cones; um exterior, que tem o seu vertice no
objecto, este é o cone objectivo; outro interior, que tem o
vertice na retina, e se chama cone visual.

Quauto ao raio central dos outros dous cones, experimen
ta, como os raios lateraes, refracções consideraveis, por causa
da obliquidade de sua incidencia, e de tal modo, que se cru
zam além do crystallino, separam-se e se apartam, para de
pois deste crescimento irem ferir os diversos pontos da re
tina. Os physicos que e:\.-plicam a vista pela pintura de uma
ima""em no fundo do ollio, dizem que os objectos estão vol
tados ás avessas sobre a retina. e que o motivo de se verem
direitos é por nos rectificarem 'insensivelmente deste erro por
meio do tacto.

Dizem alguns pensadores que a vista não consiste na
pintura dê uma ima"em no fundo do olho, como a audição
não depende da repetição dos sons nos reconcavos da orelha
interna. Ambas estas sensações se explicam mais natural
mente pela impressão da luz e dos raios sonoros sobre as de
licadis imas extremidades dos nervos opticos e acusticos que
transmUtem e tas impres ões ao senso commum.

A impressão do objecto faz-se nos dous olhos ao mesmo
tempo, e comtudo não vemos senão objectos simples, do que
resulta de que cada eixo optico cabe sobre pontos analogos
das duas retinas, que estão habituadas a conduzirem ao ce
rebro uma impressão dupla, a qual o mesmo orgão julga
como se fôra simples.

Os dous eixos opticos, partindo de um ponto luminoso,
formam entre si um angulo, tanto maior quanto mais pro
ximo está de nós o objecto; por i so se diz que é pela me
dida, que naturalmente fazemos dyste angulo visual, que
chegamos a julgar das di tancias. Este juizo, para ser ver
dadeiro, deve ser confirmado e rectificado muitas vezes
pelo tacto. Quando os eixos opticos não cahem sobre o mes
mo ponto, nas duas retinas, resulta o estrabismo. Se o cone
formado pel'il convergencia dos raios que atravessam os
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humores do olho, se acha que não tem o seu vertice justa
mente sobre a retina, resulta perturbação na vista.

Chama-se myopia o estado no qual pela força refri e
rante muito consideravel do olho, os raios são reunidos
antes de terem chegado á retina; para se corrigir este
defeito, deve-se usar de lentes de vidros concavos. Chama-se
presbytia o estado contrario ao da myopia, isto é, aqueIle
no qual os raios da luz cahem sobre a retina antes de se
reunirem, o que se remedeia com o uso das lenles con
vexas.

Se os raios da luz são muito intensos, affectam penosamente
a retina; e então o tecido do iris posto em acção sympatica
mente se entumece e aperta a pupilIa, oppondo-se á passagem
de uma parte dos raios luminosos. Quando a luz é muito fraca,
o iris se contrahe, a pupilla é dilatada, e dá passagem a um
maior numero de raio que fazem na retina uma impressão
sufficiente (I).

Observações de Buffoo sobre o olho.

E' sobretudo nos olhos, diz Buffon, que se pintam as
imagens de nossas secretas agitações e que ellas se podem
reconhecer: o olho, mais que nenhum outro orgão, pertence
á alma: elle parece tocar e participar de todos os seus movi
mentos; elle exprime as paixões mais vivas e as eroo-

(I) Appareceu em França, ncstcs ultimos annos, um cscriptor de mcrcci·
mcnto inqualificavcl ( rr. Charclel), cxplicando admiravelmente os phcno
menos ela natureza organica pela lheoria ua Lu::; cIJc faz eLltir quc algum
dia o seu systema, quanuo fuI' bem compreh ndido, IJa de fazer uma revOo
lução nas doutrinas pbilosophicas e physiologicas. .

A tbeoria de Chardel parece-nos funuada sobre estes elementos que mUI

bem estabeleceu o nosso paure Antonio Vieira (o maior homem que tem
visto o mundo), e por is o podemos uizer que a tIJeoria physiologica da
Luz foi antes por eIJe comlwehendida e explicada que por ChardcI. Do
mcsmo modo que a lei da ITravitação dos eorpos foi conhecida e explicad.a
pelo eelebre ph)'sico portuguez Antonio Luiz, no seu tratado De OCCUlllS

Proprielaliblls, 100 annos antes que por Newton, que tomou a si esta
importante descoberta.

cc E' a luz (diz o nosso Antonio Vieira) mais benigna que a do sol; a
luz: alumia e não orrende. Quereis ver a ditl'erença da luz ao sol? olbae
para o mesmo sol, e para a mesma luz de que eJle nasce, a aurora. A
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ções mais tumultuosas, como os movimentos os mais doces
e os entimeutos mais delicados. O olho recebe ao
mesmo tempo e reflecte a luz do pensamento e o calor do
sentimento; elle é o sentido do espirita e a linguagem da
intelli "'encia.

As côres mais ordinarias do olho são : o alaranjado e o
azul; e a maior parte das vezes estas côres se pintam no
mesmo olho. Os olhos que se julgam negros, não são senão
de um amarello pardo, ou de um alaranjado carre"'ado ; basta,
para certificar-se disso, olhal-os de perto; quando se os vê a
qualquer distancia, ou quando elles estão voltados contra a
luz, parecem negros, porque a côr amarella parda afIecta
fortemente sobre o branco do olho, que se julga negra pela
opposição do branco. Os olhos, que ão de um amarello
menos pardo, passam tambem por olhos negros; porém não
se os observa tão bellos como os outros porque esta côr afIec!a
menos sobre o branco. Ha tambem olhos amarellos claros:
estes não parecem ne"'ros, porque estas càres são mui carre
"'adas para desapparecerem na sombra. Vê-se no mesmo
olho, mui commummente, as "'radações do alaranjado, do
amarello, do pardo e do azul : lo~\,o que ha azul por mais dimi
nuto que seja, torna-se a càr dominante. Esta cÔr apparece
por fios em toda a extensão do iris, e o alaranjado por fracos
ao redor, e á pequena distancia da pupilla; o azul apaCTa de
tal maneira essa c r, que o olho parece todo azul, e só se
percebe a mistura do alaranjado olhando-o de perto. Os olbos

aurora é o riso do céo, a aleo-ria dos campo,·a respiração das flôre , a
harmonia dos are, a vida e o alento do mundo. Começa a sahiJ' e a
erescer o 01, eis o "'esto agradavel do mundo e a composiçiio da mesma
natureza toda mudada. O céo accende-se, os campos eccam- e, as flure
murch:un- e, a aves emmudecem, o animae bu cam a cova, os
homens as sombra. E e Deus não cortára a carreira ao sol com a inter
posiçilo da noite, fervêra e abrasara- e a terra, arderam as plantas,
SeCCiU':lll1 os rios, umiram- as fontes, e foram verdadeiros e não fabu
lo o os incendios de Phael.onte. A raz;10 natural de ta difTerença é porque
o sol (como dizem o philo ophos) ou verdadeiramente é fogo ou de
natureza mui semelhante ao fogo; elemento terrivel, bravo, indomito,
abrasador, executivo e consumidor de tudo. Pelo contrario, a luz em sua
pureza é uma qualidade branda, suave amiga emflm creada para com
panbeira e instrumento da vista, sem offensa do olho que ão em toda
a organi ação do corpo humano a parte mais humana, mais delicada e
mais mimo a.
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mais bellos são aquelles que parecem negros ou azues; a
vivacidade, que é o principal dos olhos, brilha mais nas cô
ires carregadas que nas meio-tintas de côr' os olhos ne"'fOS
têm mais força de cx--pressão, e mais vivacidade; porém ha
mais doçura e, talvez, mais finura nos olhos azues; nos pri
meiros, vê-se um fogo que brilha uniforme, enviando para
todas as partes os mesmos reflexos; porém na luz que ani
mas os azues, distin""uem- e modificações, porque alli ha mui
tas córes que produzem differentes reflexos.

Ra olhos que se fazem notar, sem terem, por assim dizer,
-cór : parecem ser compostos difIerentemente dos outros; o
iris não tem senão as gradações de azul e pardo, e tão fracas,
que são quasi brancas em algunsluga.res; as gradações do ala
rajada, que ahi se encontram, são tão ligeiras, que apenas
se as distingue do pardo e do branco, não obstante o con
traste de suas côres; o negro da pupilla é então muito nota
vel, porque a côr do iris não é muito carregada: só se vê,
por assim dizer, a pupilla isolada no meio do olho; esses
olhos nada dizem, e o olhar parece fixado ou espantado.

Ra tambem olhos que têm o iris de uma côr tirando
para a verde; esta côr é mais rara que a azul, o pardo, o
amarello, e o amarello escuro encontra-se tambem nas
pessoas cujos olhos não são da mesma cór; e esla variedade
que se observa nos olhos, é particular á especie humana, ao
cavallo, etc.

Observações de Lavater sobre os olhos
e sobrancelhas (1).

Os movimentos do olho, quaesquer que sejam, não são

(I) Difficullosa cou a é conhcccr (diz um cscriptor) os progre 50 da
vista, c talvez não haja sobrc isto mais exacta ob ervaç;io quc a do
anatomico Guilherme Cheselclem, cirurgião celcbrc de Londres, morto
em 1752. Tirou eUc as cataratas a um rapaz dc 13 para 14 annos de
idade que o cegavam de nascença, c com grande cu to e perspicacia
foi obscrvado o progresso da vista do rapaz. Ainda que e te até então
estava impossibílitado de vcr, não era com tudo absolutamcntc ccgo;
elle podia, como qua1fJuer que tem a vista ob truida c cncoberta pelas
cataratas, distinguir o dia da noite, e até mesmo o branco do preto e
ainda do escarlate : da fórma porém do corpos nada podia distinguir,
mesmo das córes só conhecia quando a luz era forte. Fez o cirur",'âo
primeiro em um olho a operação, c quando o rapaz viu peja primeira
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mais, que o resultado de sua fórma e de sua natureza espe
-cifica. Quando se não conhece o caracter geral do olho,
póde-se imaainar mil movimentos individuaes, que lhe se
jam exclusivamente proprios, n'uma infinidade de casos.
Dizemos mais Ó sua fórma, seu conterno, ou mesmo uma
simples ecção exacta do contorno, bastará ao physiono
mista exercitado para determinar em cheio o caracter phy
:sico, moral e intellectual do olho.

Começaremos por algumas observações complicadas que
nossas ob ervações nos hão fornecido.

Os olhos a:::ues annunciam mais fraqueza, caracter mais
brando e mais afeminado, que os olhos pardos ou negros.
Isto não obsta comtudo, que hajam pessoas muito energicas
<te olhos azues; mas na totalidade os olhos pardos, são indi-

ve;r., estava tiiQ longe de fazer a menor idóa das distaneias, que suppoz
(eomo elle mesmo se explicava) que tudo quanto via lhe toeava nos
olhos lia me mo modo que tudo o que sentia lhe tocava na peUe. Os
objeetos que mais lhe aO"rallavam eram os que liuham a superfieie:Jlsa
,e regular a flg'ora, apezar lIe não palieI' julgar de ua fórmas diver
sas, nem dar razão algwna de preferir uma eousas ás outras. As idéas
que fazia das eores no seu preeed nte e tado de eseuridão eram tão
Jmperfeilas que quando a pôde ver realmente, eustava-lhe a persua
dir-se cru eram as mesmas. Quando e lhe mo trava algumas eou as
'Com que elle dautes se tinha familiari ado pelo tacto, fi1ava nellas mul
.to os olhos afim de egunda vez as ficar bem di linguindo. Como eUe
-comtndo linha de conservar presente muitas destas cousas ao mesmo
tempo, esqu cia-se da maior parte lIellas, e por .wna cousa de que se
recordava eruando pela segunda 'vez a via, havia mil de que não tinha a me
nor lembrança. Ficou muito admirado de vir ao conhecimento de que
~'1quella pessoas e aqueUes objectos de que dantes mais gostára, nem
por isso eram as mais agradaveis á vista; nem pode deixar de expri~ir
o engano em que estava de que seus paes eram mais beUos que nm
.guem. Primeiro que di linO"ui se que uma pintura e a eroelhava a um
corpo solido pasSaI'a.m mais ele dois mezes: até então so a eonsiderava
como uma superflcie diversificada pO!' uma variedade de cures; porém
qUando começou a perceber que aqueJles claros e escuros representa
Vam seres humanos começou tambem a examinar pelo tacto se 111es
faltavam a usuaes qualidades de emelhantes corpos, e O"rande roi ua
admiração quando conheceu que tudo o que tinha julgado superfieie
muito desigual, era liso e plano. Mostraram-lhe um retrato de seu pae
-cm miniatura, pintado na caixa do reloO'io de sua mãe, e -posto que
percebeu realmente a semelhança, expre sou eom tudo sua admiração
de ver como era passiveI que em tão pequeno e paço pudesse encer
rar-se um rosto tão grande. Ao principio só podia tolerar muito pe
quena porção de luz, e todos os objectos lhe pareeiam muito maiores
que o natural; mas à proporç.ão que ia "endo os objeetos que realmente
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cio mais ordinario de espirito varonil, vigoroso e profundo;
e o genio, propriamente dito, associa-se quasi sempre a olhos
de um amarello tirando para o pardo. Seria interessante,
como excepção á esta regra, saber-se porque os olhos azues
são tão raros na China e nlls ilhas Philippinas; porque razão
não se. encontram alli, senão nos Europeus ou nos creoulos,
entretanto que os Chinezes são os mais brandos, os mais
voluptuosos, os mais pacificos e os mais preguiçosos de todos
os povos da terra.

As pessoas colericas têm os olhos de differentes cÔres;
raramente azues, e muitas vezes pardos ou esverdeados. Os
olhos desta especie são de alguma maneira signal di tinclivo
de vivacidade e coragem. Temos visto bem poucas vezes
olhos azues claros cm pessoas colericas, e quasi nunca nos

eram rrrandes, percebia então serem menores os outros. Não formava
idéa de cou a alguma 1'6ra tias que via. Bem que oube se que o quarto
que occupava el'/\ uma parte da casa, não podia comprelicnder como o
resto poderia parecer maior. Ante de e lhe fazer a operação, nem
por isso demon trava grande esperança do contentamento que havia de
receber do novo sentido que se lhe promettia. O seu graode objeeto e
desejo de ver era para poder ler. Dizia que não podia g'ozar de maior
satisfação em pa sear no jardim com este sentido do que sem eHe, por
quaoto já passeava desembaraçadamente e conhecia todos os passeios
do mesmo jardim. Notava tambem com grande verdade que a sua ce
gueil'a lhe dava uma gTande vaotagem sobre o resto da <rente; vanl.n
g'em que elle eom efl'eito coo. ervou por muito tempo depois de cobrar
a vista, o saber, o poder andar ás escuras confiada e seguralllente.
Porém assim que eomeçou a gozar deste novo sentido, ficou UDlma
mente maravilhado e disse que eada objeeto lhe patenteava nova fonte
de prazer. Pa sado um anno 1'0i levado á vWa de Ep on, cousa de 5 le
guas de Londre , onde ha UlDa lJella e extensa perspectiva, eom a qual
se lDostrou grandemente encantado, e chamou á paiza<rem que Linba
presente um novo methodo de ver. Um anuo depois fez- e-Jhe ao ou
tro OUlO a operação, e foi igual o successo de ambas as operações.
Quandu vio com arnJJos os olhos, tudo lhe parecia de dobrado tall1a
nho do que antc quando via de um s6 olho, ainda que não via as .cou
sas dobradas, nem dava signaes alguns de que tal conclusão pudesse IOfe·
rir-se.

A distancia s6 por experieneia se coneebe, porque quanto mais djs~
tante está um objecto mais pequeno nos parece. Quaodo por cerlas
eircum tancias não podemos formar justa idéa da distancia, c quando
não podemos julgar dos objcctos senão pelo angulo ou antes pela fi·
gura que elles fazem nos nossos olhos, neccssariamente nos enganam.os
sobre o seu tamanho. Todos sabem quão facil é a quem viaja de noite
tomar um arbusto que está perto por uma arvore ao longe, e tambeUI
uma arvore distante julg'al-a um arbusto ao pé de nós. Do mesDlO IUO-
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melancolicos. Esta côr parece Urrar-se particularmente aos
fleugmaticos que aiuda conservam um fundo de actividade.
Quando a beira ou a ultima linha circular da palpebra su
perior descreve um arco perfeito, é signal de bom natural-e
de muita delicadeza; ás vezes tambem de caracter timido,
feminimo ou iufantil. Os olhos que não estando abertos ou
que não estando comprimidos, formam um angulo alonO"ado,
agudo e pontudo para o nariz, pertencem por assim dizer,
ás pe soas ou muito judiciosas ou muito finas. O canto do
olho, sendo obtuso, o semblante tem sempre alg'uma cousa de
infantil.

Quando a palpebra desenha-se qua i horizontalmente so
bre o olho, e corta diametralmente a pupilla, uppomos or
dinariamente homem mnito fino, muito astuto e mui ve-

do se 'não di tinguimo os objectos por sua formatura, e se por esta
nüo podemo" julgar de ua distancia, continuará o mesmo en"'ano.
Ne te ca o uma mo ca que pas e pelo pé de nó com rapidez, parecerá
ser um pas aro em di lancia con ideravcl, e um cavallo que esteja no
meio de uma campina ao Jon"'e, sem c mov r e n'uma altitude sem<.
Ihanle, por exemplo, ti de um carneiro, parecerá er do lamanho de
um carneiro, emquanto nos não eeJ'tificarmos que é um cavallo.

Se portanto nos anoitece em um lugar estranho, onde nenhum juizo
podemos formar da di lancia, a cada inslante e lama ujeito a enga
nos de nos a visla. Daqui nascem o contos medonbo do e pectros ou
fanla ma , e de outra visões louca de que lanta genle falIa e se ca
pacila ue realmente a ler visto. Ainda que emellHmte figura ó
existam na imag'inação, eomtudo é mui provavcl que nn e curo lae
se tenham piutatlo ao no os olho : i to tanto mais provavel parecerá,
se eon iderarIDOS que quando nüo podemos juJ"'ar de um objecto e
não pelo an"'ulo que elle J'órma no olho segundo o me mo objecto mai
perto e tá deUe, assim e nos vae engrandecendo' e e cou iderarmcS
tambem qu , se o obj eto parecia ao principio de al"'uns palmos de
altura ao e peclador que não póde i"'ualmente distinguir a cou a e jul-
gar em que distancia lá qUlllldo di ta, por exempto vlnle pas o
deve neste caso, quando estivCl' longe delle pouco palmos parecer-lhe
de uma "'rnndeza augmentada a um ponto extraordinario, Isto de noile
~ natural que o aterre emquanto não tocar e distingulr o ficticio ou
Jeeto O'iganteseo, pois no mesmo inslante que elle vier no actuat conhe
cimento do que a cou a é, logo ella diminue em ua id:a e lhe fiea pa
recendo o que é na realidade, Se a pessoa, pelo contrario, leme cbe
gar-se ao objecto e forre precipitadamente do lugar, a unica idéa que ha
de formar do que se lhe representou, será a de uma figura de uma
grandeza enorme e de hOITivel aspeeto. Esta preoccupação, a re peito
de espeetros nasce paI' conscrruinte da naturcza; e semelhanles vi ões
não dependem só da imaginaçilo como têm uppo to algun philo 0
Phos.
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lhaco; comtudo, i to não é dizer que esta fórma de olhos
exclua a candura do coração; porém temo-nos muitas vezes
convencido do contrario. Uns olhos grandes, onde apparece
muito branco por cima da pupilla, são communs a tempera
mentos fleutTmaticos e aos sanguineos. Na comparação dis
tinguem-se facilmente: uns são fracos, pi ados e va<Tamente
desenhados; outros são cheios de foero, mui pronunciados e
menos chanfrados; têm as palpebras mais iguaes, mais cer
tas, porém menos curvadas. As palpebras mui afastadas e
mui chamfradas, annunciam a maior parte das vezes humor
colerico; ahi lambem se reconhece o artista e o homem de
gosto : são raras nas mulheres mui reservadas para as que
se distinguem por uma força de espirito e de juizo extraor
dinario.

Ea em geral duas especie de "isla, uma longa, oulra curta. Os que
não podem ver bem os objectos senão ao pé, chamam-se myopes, ou
pessoas de vista curta; e os que sú ao longe podem ver bem as cousas,
cbamam-se présbytos, ou de vista longa. Os velhos vem de ordinario
a ser presbytos, porque o crystalllno de seus olhos se chega mai li re
tina, por motivo da diminuição dos humores do olho. Pelo contra
rio, nos de vista cw'ta c tá o crystallino ara tado da retina. Os que
tem a vista muito delicada vum melhor ás escuras que ás clnras; por
'isso os animaes nocturnos, eomo os morcegos, coruja, borboletas
nocturnas, etc., se deslumbram com a claridade do dia.

A primeira tunica, ou peHicula do olho (como já d crevemos), cha
ma-se esclerotica (que quer dizer dura, porque o é mais que as outras)
a qual é branca, opaea, c cérca todo o olho, excepto a frente onde
está o iris, ou circulo da pupilla, que é coberto por uma membrana
ou teagem tran parente chamada cornea. Reveste o inlerior da e clero
tica outra membrana fina e moHe por nome choroide. Sua eór é roais
ou menos escura, como se vê no iris ou circulo da pupilla, que em
uns ti azulado, pardo em outros, etc. : no meio uo iris ha um buraqui
0110 ellamado pupilla ou menina do olho, que e aperta ao ver a luz,
um como annel franzido, a que se dá o nome de a/mel ciliar, sustem
uma leotezinha transparente que ti o ery tallino, adiante do qual está o
humor aqueo, humor Iimpidissimo; por detrás do crystallino fica o hU
mor vítreo, especie de geléa transparente que enche todo o vão pos
lerior do olho : 00 fundo deste está uma membrana a que chamam re
tina, a qual cobre toda a parte opposta ao il'is, e é onde se fúrroa a
vista, chamou-se retina pOl' ter o feitio ue uma rede inha, e vem a .s~r
uma expansEio ou dilatação do nervo optico, ou nervo da visão, O U:IS

púde dividir-se cm duas membranas, uma se chama lwea, outTa rlllS
.clliana. Além do nervo optico aiuda ha outros ramos ue nervoS que
vão entrar nos olhos; parece prineipabnente ter grande influencia na
visão um ramo de {frEio sympathico, que, segundo BicILat, é uma serie de
.centros nervosos reunidos.
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Dos musculos dos olhos.

Os musculos dos olhos são o levantador da palpeúra Sll

perior, situado na parte superior dã. orbita desde o cume
desta cavidade até a cartilao-em torsa da palpebra superior:
serve de levantador á palpebra superior, e pu..xal-a para cima
e para dentro da orbita. O musculo recto ou levantador su
perior do olho, situado na orbita desde a apophyse de Ingras
sias até a extremidade superior do diametro vertical ou su
perior do globo do olho. Seu uso é de levantar o olho. O
musculo recto inferior ou abaixador do olho, situado na 01'

bita, estendendo-se desde o corpo do sphenoide e contorno
do buraco optico. até a esclerotica por sua parte interna, serve
para puchar o olho para dentro. O musculo recto externo
ou abductor do olho, situado como os outros desde o corpo
do sphnoide e contorno do buraco optico até a esclerotica,
serve para puchar o olho para fóra. O musculo grande obli
q~o ou grande rotador do olho, collocado na parte superior
etnterna do olho desde o corpo do sphnoide até a parte pos
terior e externa do globo do olho, serve para puchar o globo
<I? olho para dentro e para diante, imprimindo-lhe um mo
VImento de rotação. O musculo pequeno obliquo, ou peque
D? rotador do olho, situado na parte antero-inferior da 01'

blta desde a parte anterior interna desta cavidade até a parte
posterior e externa do globo do olho, serve para levar o globo
do olho para diante e para dentro.

Physionomonia moral do olho, por Salomão.

Os teus olhos olhem direito, e as tuas palpebras precedam
Os teus passos.

Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam
san~ue innocellte, coração que machina malvadissimos
prOJectos, pés velozes para correr ao mal, testemunha falsa
~ue profere mentiras e o que semeia discordias entre seus
~~màos : o que dá de olho, causará dàr, e o insensato será es
Imulado pelos labias. Os olhos do Senhor em todo lugar

Contemplam aos bons e máos. A luz dos olhos alegra a alma;
a boa reputação engorda os ossos. Os olhos do Senhor guar-
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dam a sciencia; mas as palavras do iniquo são postas por
terra (I).

Observações de Lavater.

Os olhos pequenos, baços, mal desenhados, olhar sempre
de esguelha, tes plumbea, cabello neo-ros, curtos e chatos,
nariz arrebitado, o labia inf rior mui levantado e mui sa
liente, e com uma fronte espirituosa e bem feita, formam
uma reunião de traços que só se en ontrará n'um archiso
phista máo, trapasseiro, velhaco, fraudulento, desconfiado,
sordidamente interesseiro, intrigante vil, finalmente, n'um
homem abominave1.

Observações de Herder.

Os olhos, a não iulgar mesmo senão pelo tacto, são por
sua fórma a portas da alma; g'lobulos diaphanos, fonles de
luz e de vida. O simples tacto de cobre que sua fórma arre·
dondada artisticamente, sua abertura e sua grandeza, não são
objectos indifferentes.

Não é menos essencial observar se os ossos da região dos
olhos avançam muito, ou se se perdem imperceptivelmente;
se as fontes ou temparas se afundam, formando cavernas, .~u

se apresentam uma superficie unida. Em geral, a reg1ao
onde se ajuntam as relações mutuas en.tre as sobrancelhas,
os olhos e o nariz, é a séde da expressão da alma em noSSO
semblante, isto é, a expressão da vontade e da vida activa.

Physionomonia de uns olhos, pelo Sr. V. da S.
Pereira.

Que olhos tão lindos, tão meigos, tão puros,
Tão vivos, tão ternos, tão cheios de amor,
Tão castos, tão bellos, risonhos affaveis,
Que acordam a lyra do humilde cantor.

(I) Cap. 4.·, V. 25. Cap. O.•, V. 17, 18, 19. Cap. 10, V. 10. Cap. 15, V. 3,'
e 30. Cap. 22, V. 12.
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São astros brilhantes em fronte mimosa,
D'affectos mortacs divina pintura,
São laços que enleam que levam minh'alma
Após e se Deos d extrema ternura;
E',a Phenis altiva d'aspecto gentil
São espelhos luzentes da sabia natura,
De arcanos do peito são mudos arautos
Que adoçam-me a vida de p'renne tristura,

ão têm de esmeralda a cór peregrina,
D'um céo de saphyras o brando sorrir,
Tambem não são pardos, têm cÔr mais jucunda:
São ne"TOS I são astros no céo a luzir.
Seu brilho me encanta, me prende, me mata,
Meu peito electri a, me faz delirar;
N'um mar de venturas me sinto arrojado...
Só posso anhelante - cremeI', suspirar 1-

Observações philosophicas do conde Oxenstirn,
ácerca da vista.

E' a vista a alampada do corpo e a guarda que a natureza
poz de proposito ao lado do juizo, para que com sua vigilan
cia e cuidado podesse o homem arredar os perigos que o
cercam, e depois os afugentasse pela prudeucia. E' todavia
o primeiro dos sentidos que se rebella contra a razão; é a
mãi das nossas paixões desordenadas. Foi ella a que primeiro
acommetleo a bemavanturança de Eva no Paraiso Terrestre,
e que ainda hoje cega a razão de muitos mortaes.

Os olhos enganam aleivosamente o coração; são a origem
de nossos mlios desejos; falIam sem terem lingua, e expli
cam-se com facilidade ainda que sejam mudos. Os antigos·
imaginaram o amor cégo, que comtudo se divisa nos olhos;
e dahi é que principia a atacar-nos.

Post visum, risum; post risum venit ad actum;
Post tactum, jactum; post jactum penitet actum.

Se David não olhara Bethzabé, a mulher de Putifar o pru
dente José, os dous velhos a casta Suzana, Herode sua cu
nhada, e outros muitos que pela vista cairam em culpa, não
teriam experimentado o castigo do céo.

São sómente os olhos as fontes do coração, e as lagrimas
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suas testemunhas; quando estas procedem da amizade, parecem
perolas; mas quando a raiva é quem as causa, parecem goLLas.
venenosas.

Da audição.

o sentido nobre, profundo e occulto do ouvido, foi collocado
pela natureza aos lados da cabeça, onde e tá meio occulLo. O
homem deve ouvir por si mesmo: a delicadeza, a finura c
profundeza, formam o adorno da orelha, e é neste orgão que
se executa a importante funcção <.la harmonia.

A audição é a sensação pela qual adquirimos o conheci-
mento das qualidades sonoras dos corpos. Divide-se em tres
partes o seu apparelho, que são: a orelha externa' a parle
media ou cavidade do tympano; a parte interna (chamada
orelha interna) ou labyrinl/w.

A orelha externa comprehende a orelha propriamente dila,.
e o conducto auriçlllar externo.

A orelha é a especie de concha ou pavilhão que se obserra
aos lados da cabeça, composta de eminencias e cavidades que
mostram na sua face externa, principiando da parLe posterior
para a anterior, e da superior para a inferior, que são o helix
ou rebordo, e sua cavidade; o anthelix, a fossa navicular) o
trago, o antitrago, a concha e o lobulo, que inferiormente
termina a orelha. A orelha tambem tendo seus movimentos
a natureza lhe forneceu orcrãos para este fim, que são os tres
musculos auriculares de que já fizemos menção. Os anato
micos têm descripto outros a que chamam intrinsecos, o
quaes são tão pequeninos que não vale o momento de os
mencionar.

O condllcto auricular principia no fundo da concha, dirige
se obliquamente da parte posterior para a anterior, e da
externa para a interna, terminando na membrana do tympano
qne o tapa. Elle é em parte osseo, e em parte fibro-carlilaginosO.
A pelle que o forra está impreo-nada de folliculos que servem
para secrregar um humor seruminoso que serve não só para
lubrificar estas partes, como tambem impedir que nesta impor
tantecavidade entrem impunemente corpos estranhos a emba
raçar-lhe o trabalho.

A caixa do tympano é uma cavidade hemispherica, ca-
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vada na face externa do rochedo do osso temporal, e sepa
rada do conducto auricular pela membrana do tumpano. As
suas paredes, qua i totalmente osseas, são atravessadas por
muitos buracos, dos quaes os mais consideraveis são poste
riormente o orificio das cellulas mastoidéas, anteriormente
o orificio da trompa de Eustaclâo' externamente, a scisura
glenoidea; internamente o buraco ou janella oval, e a ja
nella redonda. Estas duas ultimas, no estado ordinario, estão
tapadas pela membrana jibro-mucosa que se desdobra na cavi
dade do tympano. A caixa do tympano contém os quatro
ossiculos do ouvido articulados entre si, que são: o martello"
a bigorna, o estribo e o orbicular. Estes ossos são movidos
por tres musculos mui pequenos, sendo dous para o martello
e um para o estribo. O lab)fintho compõe-se de tres cavi
dades que se acham na e pessura do rochedo, posterior
mente os canaes semicirculares, no meio o vestibulo, e ante
riormente o caracol. E tas tres cavidade communicam-se
entre i, e estão cheias d um fluido particular denominado
limpha ou humor de Cotumni, bem como os demais canaes e
aqueductos.

O nervo acu tico, partindo do cerebro, entra no laby
rintho com o nervo facial, pelas aberturas que se acham no
fundo do conducto auditivo interno, onde se distribue por
filetes polpa os que e tão banhados pelo humor Cotumni. Os
vasos sanguineos que se di tribuem nas tres partes da orelha,
são deduzidos das arterias e veias que partem da temporal e
carotida. •

Mechanismo da audição.

A audição, para se effectual', tem neces idade de ser exci
tada pelo som, e e te não é Outl'.l cousa senão o resultado das
vibrações das moleculas dos corpos que successivamente che
gam á orelha, onde produzem a impressão auditiva. A
percussão e fricção subita dos corpos SO/il.oros são as causas
productoras do som. Os sons differem entre si pela força} pelo
tom e pelo timbre. Pela força, a clifferença nasce da extensão
das vibrações; pelo tom, nasce a differença pelo numero em
um tempo determinado, e pelo til11;bre, na!ce a differença da
natureza do corpo que os produzIU. O som propaga-se em
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linha recta, e com tal velocidade, que corre pela atmosphera
173 toezas por segundo. O ar é o seu vehiculo ordinarioj
porém os corpos solidos e liquidos tambem podem servir a
sua transmissão. Quando o som encontra no seu pro"Tesso
alguma supel'ficie solida, e reflectido debaixo de um angulo
igual ao da incidencia, produz o que se chama echo.

Os raios sonoros, que cahem sobre a orelha, ajuntam-se na
concha onde passam para o conducto auditivo, que lhe con
serva o gráo de inten idade já adquirido pela sua reunião.
Concentrados neste conducto, os raio!,! sonoros propaO'am-se
até á membrana do tympano que a fazem vibrar. EUa se es
tende ou se afrouxa conforme a gravidade do som. A ,;bra
ção da membrana do tympano agita os os inhos do ouvido, e
o ar contido na caixa e cellulas mastoidéas j este abalo com
munica-se ás paredes osseas da caixa do tympano, e ás pe
quenas membranas que fecham a janella redonda e oval, e é
immediatamente transmitLido pelo humor de CotumniJ que
delle participa aos filetes do nervo acusticoJ onde final
mente produz a impressão auditiva.

Relação da impressão auditiva com a
intelligencia.

Os antigos e os modernos physiologistas chamam o sen
tido do ouvido, propriamente fallando, o sentido da inteJli
gencia, pelas noções que elle nos dá das qualidades ou co
nhecimentos moraes dos objectos com quem nos pomos em
relação. De accordo com o orgão vocal, a cuja educação pre
side, estabelece entre os homens um commercio de pensa
mentos que engrandece o seu ser moral, multiplicando-lhe
os recursos da intelligencia (r).

(I) O som tem, assim como a luz, a propriedade de se ditTundir ex
tensamente, e tambem admitte reflexão como a luz, ainda que as
leis da reflexão do som são menos distinctamente conhecidas que
as da reflexão da luz. Tudo o que sabemos é que o som é princi
palmente reflectido pelos corpos duros, e que o serem ôcos tam
bem muitas vezes augmenta a reverberaçiio. A cavidade interna da
orelha, que está formada no exterior do osso da fontes, como uma ca
verna em um rochedo, parece ser adaptada ao fim de repercutir o soJIl
com a maior exactidão.
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Pensamentos de Salomão sobre a importanc'a
do ouvido.

o ouvido, que ouve as reprehensões da vida, terá a sua
morada no meio dos sabios. Aquelle que re<reiLa a disciplina,
despreza a -sua alma; mas o que está pelas reprehensões,
é possuidor do seu coração. Ouve o conselho e recebe a C(}f

recção, para que sejas sabio no fim da tua vida. O ouvido
que ouve e o olho que ve, ambas estas cousas fez o Senhor:

Uma das queb:as mais communs da velhice é a surdez, a qual pro
cede provavelmente da rijeza dos nervos no Labiryniho da orelha. E ta
desordem procede tambem ás vezes da detenção da cera, o que a arte
pôde facilmente remediar. Para saber e o defeito é interno ou exter
no, ponha o urdo na bocca um reiagia de repetição, se o ouvir dar
horas póde estar certo que o mal nasce de causa exterior.

Muita vezes acontece ouvirem algumas pes oas mais de um ouvido
que do outro' porém e sa têm, como os mu icos dizem, má orelba.
Tem-se feito ne ta pe soas alO'umas experiencia , e tem- e achado que
o não julgarem bem do sons nasce da de igualdade de suas orelbas e
de receberem por amba são mesmo tempo en açôes de iguae . Taes
pessoas, assim como ouvem de falso, tambem, sem o conhecerem,
cantam de falso e do mesmo modo se enganam Frequentemente a res
peito do lugar donde vem o som, suppondo-o geralmente vir do lado
da orelha melhor.

O ouvido é para o homem um sentido mais necessario que aos ani
maes. Ne tes é só urna advel'tencia contra o periO'o, ou um incentivo
para mutuo soccorro; porém no homem é a fonte da maior parte do
seus prazere e cm est sentido seriam todos os outro ele pequeno
beneficio. m llOmem urdo de nascença deve ser necessariamente mu
do, e toda a esphera de seu aber se limita em os objectos sensuacs. Ha
um exemplo singular dc um moço que, tendo na cido surdo foi casual
mente restituido, na idade de 13 a 14 anno a ouvir perfeitamente, do
qual fallaremos, mencionando primeiro de passagem a experiencia nota
vcl de um portuO'uez por nome Jacob Rodrigues Pereira, feita em Pariz
no anno de 1746, o qual em meno de 3 annos deu o u o da palavra a
MI'. d'A "é d'Etavigny, urdo de nascença, e que tinha 13 annos quando
foi po to nas mão deste habil me tre. (E te PortuO'uez viveu muito
tcmpo em Bordeaux, e morreu em Pariz em 1780, tendo de idade 65
annos, onde foi chamado para alli praticar a arte dc fazer fallar os
mudos, em que era habillissimo : o mesmo celebre abbade de L'Epée
se aproveitou de O'rande parte do metbodo de te Portuguez. Luiz À'V
lhe fez mercê, em 1760, de um lugar de interprete com uma pensão
de 800 libras, em aLLenção, diz a provisão, da arte que adquiriu de
POdeI' dar aos surdos e mudos de nascença uma educação de que e(Les
dClllies estauam privarLos, como incapaees de se aproveitarem disso.
Pcreira tinha levado alguns de seus discipulos ao' ponto de compre
hcnderem o sentido das palavras pelo movimento dos beiços. Ba.ffon,

T. I. 23
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ouve, filho meu, e se sabia, e dirige a tua alma pelo cami
nho direito. ão falles ao ouvido dos insensatos porque elles
desprezarão a doutrina das tuas palavra . Ouve a teu pae que
te gero,!; não desprezes a tua mãe quando fàr velha (1).

Reflexões de Lavater sobre a orelha.

No que pertence ao estudo physionomico da orelha, acon
selha Lavater que se preste attenção : primeiro, á totalidade

contando o caso acima mencionado, elogia o seu talento na sua Historia
Natural. Condamine, protector de Pereira, foi quem o levou á corte e
o apresentou a cliversos principes. Quantos homens, grandes Portugue
zes, têm deixado no esquecimento a incuria de seus compatriotas! O outro
exemplo vem transcripto nas Memorias da Academia das Sciencias de
Pariz no anuo de 1703, pago 18, do modo seguinte: -

« l\fr. Felibien, da Academia das lnscripções e BelIas Lettras, fez sa
ber á Academia das Sciencias um acontecimento singular, talvez nun
ca ouvido, que acabava de succeder em Clta,.tres. m moço de 23 para
24 annos, filho de um artista, surdo e mudo de nascença, começou de
repente a faDar com grande admiração de toda a vilJa : delle se soube
que algnns quatro mezes antes tinha ouvido o som dos sinos, e tinha
ficado summamente admirado desta sensação nova e desconhecida; que
depois lhe tinlla sallido da orelha esquerda uma especie de agua, e que
tinha ouvido perfeitamente de ambas as orelhas : que durante os 4 me
zes esteve ouvindo sem dizer nada, acostumando-se a repetir comsigo
as palavras que ouvia, e firmando-se na pronunciação e nas idéas liga
das ás palavras; que por fim se julgou em estado de romper o silencio
e declarou que faHava, posto que ainda fos e imperfeitamente. Pouco
depois foi interrogado por alguns Theologo hab is so11re o seu estado
passado e versaram as principaes perguntas sobre DEUS, sobre a alma,
sobre a bondade ou maldade moral das acções.: mostrou que seus pen
samentos não se tinham extendido a tanto. Ainda que nascido de paes
catholicos, que assistia á Missa, que estava instruido em se bcnzer e
ajoelllar em ar de qnem reza, nunca havia a isto ajuntado intenção al
guma, nem comprehendido a que o outros lhe ajuntavam. Não sabia
bem que cousa era a morte e nunca em tal pensári; passava uma vida
puramente animal : occupado todo com os objectos sensiveis c presen
tes, e com as poucas idéas que recebia pelos olhos, não tirava sequer
da comparação destas idéas tudo o que parece poderia tirar; não que
elle não tivesse naturalmente entendimento; mas o entenclimento de um
homem privado do commercio dos outros é tão pouco exercitado, e
tão pouco cultivado, que não pensa senão á proporção de quanto a isS~
é indispensavelmente obrigado pelos objectos exteriores. » Eis-aquI
uma e:.\.'Uberante prova de quanto os sentidos têm relação uns com ou
tros.

(I) Cap. 15, V. 31 e 32. Cap. 1'9, V. 20. Cap. 20. V. 12. Cap. 23, V. 19
e 22.
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de sua fórma e de sua grandeza; segundo, a seus contornos
interiores e exteriores, ás suas cavidades e á sua profundida·
de; terceiro, á sua posição. E' mister ver-se se ella é pegada
á cabeça, ou se é destacada della. Examine-se esta parte em
um homem corajoso e em um poltrão; n'um philosopho e
n'um imbecil de nascimento, e perceber-se-ha então as dif·
ferenças distinctas que se referem a cada caracter.

Pensamentos moraes de diversos philosophos sobre
os ouvidos.

A natureza, dizia Zenon~ deu-nos dous ouvidos e uma
bocca afim de nos ensinar que é preciso escutar mais do que
falIar.

E' preciso, dizia P. Syrus~ ter o ouvido duro para o mal,
porque como bem pensa Shal.espeare~ o successo de uma boa
palavra depende mais do ouvido que a ouvia do que da
língua que a proferia.

Mme de Puisseau~ recommenda ouvir-se com dous ouvidos
e ver com ambos os olhos, sempre que se trata de decidir da
reputação alheia.

Juizo do Dr. Antonio Ferreira.

Para o publico bem, tão bem estudam.
E cantam os bons poetas, deleitando
Ensinam, e aos máos afeitos em bons mudam,
E ás "'\fezes aos reis vão declarando
Mil segredos que então só vêm e sabem,
:Mil rostos falsos, linO'uas más mostrando.
Em poucas boccas a verdade cabe:
Terão ás vezes a culpa os ouvidos:
Os versos ousam e em toda a parte cabem.

(P. Lus. L. 2, Cart~ 2.)

Da musica.

O illustre medico o Dr. Hanin~ em seu curso de Materia
~fedica, falIando dos agentes therapeuticos, menciona a mu·
sica como um poderoso excitante nervoso, e mais que ne.
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nhum outro adequado ás circumstancias. Exprimindo as
propriedades dos sons que são capazes de produzir harmonia
e mover os affectos da alma, a musica (diz o illustre profes
sor) é uma arte encantadora que modifica a seu bel-prazer
os caracteres e as paixões, enfraquece-os, faz verter lagri
mas ou torna inflexivel, embelleza e ennobrece os pensamen
tos, e finalmente causa os mais deliciosos gozos. Os antiD'os
encaravam a musica como uma parte essencial da educação;
os Ro~anos, e sobretudo os Gregos, davam á esta arte as
maiores prerogativas ,(1). Companheira da poesia, a musica é
muitas vezes delIa o interprete: ella conduz á sensibilidade
e imita os sons, dispõe o coração a essa doce melancolia, a
esses prazeres da solidão que os bosques, as fontes, os reba
mhos e os valles inspiram na volta da primavera quando apre
:.'lentam aos olhos toda a frescura de uma paizagem. Esta van
tagem, que resulta das duas artes unidas, foi bem compre
hendida pelos antigos cuja poesia era sempre cantada, e os
poemas não eram recitados senão do mesmo modo.

O fim de toda a musica natural é de renovar na alma certas
affeições e dispol-a a recebeI-as (2).

A musica é nada sem imagens e sem interpretações: é as
sim que o gorgeio dos passaras, o murmurio dos regatos, o
ruido dos ventos nas florestas, o ribombar do trovão e da
tempestade, o om dos. sinos, os prolongados accordes de
uma flauta campestre, nos despertam ás vezes sentimentos

(1) CC O' lyra de ApolJo (exclama Pindaro cm uma de sua Olynlpi
cc cas), és tu que dás o sitrnal de alegria' és tu que prcsidcs ao con
cc certo da 1\1usas; Jogo que teus sons se fazem ouvir, o raio se apaga
cc e a aguia adormecc sob o sceptro de Jupitcr; suas azas rapidas se
cc abaLxam dc ambos os lados enfraquccidas pclo somno; um vapor
cc sombrio espalha-se pclo curvo bico da rainba das aves e sobrecarre
cc ga-Ibe as palpebras; sua plumagcm se intumece pelo doce cstreme
cc cimento que nelJa excitam sua Ilill'monia: 1\1artc, o implacavcl j\[ar~e,
« dei~a cabir a lança e entrega o coração á voluptuosidade; mas nao
cc podem solfrer tuas divinas cantigas aquelles que Jupiler aborrece, li

Plutarco, Thucidedes, Herodato, Quinto Cw'cio, Ovidio, Horacio, Cieero,
Virgilio c outros tambem fazem elogios á musica.

(2) O fundamento de toda a musica verdadeira é a voz humana; ella é o
mais perfeito dos instrumentos musicos; -os que della mais se approxinJanl
são os mais ]lill'moniosos e agradavcis. A voz do homem, quando bem
cheia, bem movel e bem melodiosa, e a voz da mulhcr modelada pe.la
sensibilidade, tem incomparavelmente tudo quanto a natureza e arte
pedem de mais agradavel c tocante.



esquecidos, communicando á nossa alma uma doce voluptuo-'
sidade, conduzindo-nos ao tempo de nossa infancia, onde
tudo era sensação e prazer, quando nossa innocencia per
miLlia-nos de entregarmo-nos a elles sem remorsos .
. A musica dissipa nossos temores, augmenta nossa cora

gem (I), suspende nossos soffrimentos, faz-nos supportar os

(I) A musica guerrcira augmenta a coragem do soldado, tira-lhe a idéa
do perigo deLxando-lhe a da gloria. Uma tocata marcial e cantada no meio
dos destroços da guerra, accende na alma dos soldados intrepida coragem
e muda as queixas dos feridos em gritos de alegria. Cyro ordenou, para
animal' a seus soldados aterrados com a vozeria dos inimigos, que se can
tasse o hymuo de Castor e Pollu."I:.

O nosso harmonioso e gentil poeta o Sr. Costa e Silva (falleeido em
Abril de 1854), sobre os encantos da harmonia, tambem se exprime
assim:

Branda musica, és tu, que vens no mundo
Alardear universal domLnio I
Quem ha ahi que re ista aos teus feitiços 1
O racional e irracional se alegram
Com teus suaves sons, que a dóI' acalmam,
E a fadiga adOrmenLam 1 Nos ardentes,
EnfadonllOS areaes do Ismaelita,
Cauçado Dorm daria apenas ouve
Do conducLor o canto, ou rude avena,
Novas forças recobra e mais ligeiro
Na e caldada viella os passos move I
Cantando o navegante esquece as furias
Do eneapellado, tumido Oceano 1
As som de hymnos guerreiros mareha afouto
O soldado a encarar no campo a morte;
Ao som de psalmos lugubres á campa
O cadaver descendo, e em torno della
Os Manes delle eo'a harmonia exultam,
Recream, se os imitam teus encantos,
Ais de pezar, suspiros de ternura,
E da melancolia as meigas vozes I
Quanto encerra 00 eio a Natureza
Mais terno, mais pathetico, resumbrll.
Meiga, suave, harmooica Lristeza I
Suspira a viração, o arroio geme,
Echo piedoso lhe responde e chora
Em seus "'orgeios Rouxinol saudoso I
Amo, ó Liental'd, a musica na scena
Porém amo ainda mais, mais me commove
Entre os quadros da mesta Natureza.
Pelo silencio da intempesta noHe,
Da muda solidão por entre as sombras!
Melodioso call to que retumba
Pelos ramos dos 1'0bles do deserto,
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males da vida, faz-nos derramar, laD'rimas e achar ventura
nisto, e finalmente é que dissipa as inquietações do viajante
perdido no meio da floresta; que consola o prisioneiro sob
seus ferros; que lembra a patria ao infeliz exilado e o trans
porta pela imaginação ao seu paiz, ao seio de sua familia,
aos braços da esposa amada; é ella que ennobrece o pensa"

Opacos campos, torreões mouriscas,
Got6icos templos, funebres arcadas,
Faz que o espirita pl'ove embevecido
Grata, religiosa, indefinivel
Sensação, que em suave devaneio,
J\Iystico meditar o enunerge inleiro.
Quanto podem os musicas primores
No bravio selvagem, v6s mostrate ,
Piedosos iíssionarios que outro tempo
Amansaste" as Tabas vagabundas
Do rapido Urug'uay na esquerda margem!
Lá, vetustas florestas se levantam
Sobre outras que a velhice con umira;
Distendem-se Paúes c longos plainas
Que na hiberna esL.'1ção se alagam todos
E obrigam os gro seü'os habitantes
A usurparem dos pa saras os ninbos
l\'[ezes vivendo nos arboreos cru tos,
Vagando entre elles nas subtis canoas.
Sobem ao céo montanhas escarpadas,
Desertos a desertos sobrepondo.
Rugem onça alli, sibilam cobras,
Estridulos, innumeros enxames
De en ....enJlOsas Tapuicas colmeando
Nos carcomido troncos la preparam
Odorifero me] e a branda cera.
Por estas solidões entra sem susto
Ardendo o Missionaria em santo zclo
De Evaogelica Luz levar aos povos,
Que sentados estão da morte á sombra.
Como ousado Libreu do mouta cm mouta
Vac farejando a tímorata Corsa,
Arteira rulpe ou montesino corda,
Estes de Christo intrepidos guerreiros
Sem mais armas que a Cruz na dextra erguida
E o lithurgico livro, alagadiças
Tapcras passam, atravessam matos,
Registam alcantis e horridas ....rutas
E abençoam o céo por taes fadigas
Quand6 um lndio s6monto a voz lhe escuta!
Quantas vezes o Apostolo depara
De algum rio sem nome sobre as margens
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mento e engrandece e sustenta o gel1io e preside ás suas di
vinas creações; não ha um só ente a quem ella não lison
geie e seduza; que não o arraste, e que não haja sentido al
gum bem por sua deliciosa influencia (I).

A musica é um desses grandes motores d'alma e das paixões,
e não se póde negar sua influencia sobre o homem doente.

Ou de ignota collina sobre o cume
Do companheiro o livido cadaver
Victima do cansaço e crua fome,
Ou varado de seLta I eil-o eILxola
Famintos urubús que o devoravam,
Abre co'as proprias mãos mesquinha cova
NeJla depõe as miseras reliqwas,
E dos mortos o offlcio solitario
Na preseuça do ETERNO entôa ao martyr I
Sabe que sorte igualo espera em breve,
E supptíca ao SENHOR lhe apresse a hora.
Tanto a ReJio-ião eleva os homeus
Ácima das paixões da humauidade!
Já esca sos neoph.ytas o seguem
E a caridade industrias iuoocentes
Suggere ao !lUssionario I eil-o cortando
Em pequena canôa vae com elles
Do coroado rio á azul espalda.
Sôam em riba, e riba ao som da Lyra
Com voz sonora caoticos devotos.
Assim o caçador em nossos bosques
E conde na gniola em verdes ramos
As domesticas ave, eujos cantos
Chamam as da floresta ao visgo, ás redes,
ALtral1idos da insoliLa harmonia.
Dos montes, da cavernas correm Indios
Para os novos arions de perto ouvirem I
Homens, muUleres, velhos e meninos
Pelas orlas do rio o vão seguindo I
Quantos J'óra de si n'agua se arrojam
E o canoro batel a nado buscam I
As virtudes soeiaes antigostando
Lar'~a o arco o selvacrem, larga as sétLas,
Vê a esposa chorar, eborar os filbos,
EU-os aos pés da Cruz a fronte inclinam
E o salutar lavacro alfim reeebem.
Assim cbristã republiea se funda
Nos campos do Uruguay; de Europa as artes,
As virtudes de Europa alli florescem,
O trabalho é commum, communs os fructos
E á musica se deve um tal prodigio I

(I) OS antigos, para consolar suas esposas em sua ausencia, recorre-
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Zamolxis, philosopho e medico da anticruidade, dizia:
,« que era mister não esquecer a alma, quando se curava
« o corpo; que se devia conduzil-a á serenidade pela musica
« e pelas distracções. »

A musica é evidentemente um excitante; uma musica viva
e ardente augmenta sensivelmeute a actividade da circula
ção, e se está intermittente, torna-se regular; a pelle cora-se
e a imaginação se anima. Haller (o professor) foi o primeiro
que notou que o sangue sahe mais depressa das veias quan
do o tambor rufa. ma musica aleo're tem muitas vezes pro
vocado a menstruação: sem duvida era com o intuito de fa
vorecer a digestão, que os antigos associavam a musica á
seus banquetes : nossos maiores substituiram este UtiO pelos
cantos, que entretinham a alecrria dos convivas e facilitava
lhes a digestão; porém este uso, fundado sobre o bem-estar
e a conservação do homem, está quasi geralmente despreza
do, porque tudo geralmente envelhece, tudo se gasta, até as
melhores cousas.

A musica proporciona aos doentes um somno mais tran
quillo e mais prolongado; concorre para a cura das moles
tias; abrevia' a convalecença e estende a vida.

Aretro e Haller attribuiram á musica a lon?,evidade de
muitos homens celebres que passavam sua vida nos prazeres
que ella proporciona, visto que ella conduz a alma á doçura e
á beneficencia, a eleva ácima de si mesma até o heroismo.

Os antigos len-isladores, reconhecendo esta maravilhosa
influencia, deram á musica· os maiores estimuloso Polybio
attribuio á sua influencia a doçura dos Arcadeos, e a cruel
dade dos Cynithianos seus visinhos ao desprezo que delia fa
ziam.

Quintiliano (o rhetorico) prodigalisa á musica os maiores

raro á musica a con crvar assim a sua castidade. Clytmestra não foi
adultera emquanto Demodochus lhe inspirou por uma harmonia "'rave
~ séria a fidelidade que devia guardar a AgaUlemnon. O prudente'UlysseS
confiou Penolope 30S cuidados do cantor Phemius.

Sabe-se o effeito que produz nos Suisso a aria tão ori"'inal chamada
Ramicles-vaeltes : quando elles a ouvem longe de seus lares, não podem
reter as lagrimas. A Tyroleana é uma aria deste genero, canto naciona!
por excellencia, que produz nos montanhezes o mai,or entllu iasmo e ate
os leva á revolta. Cada nação tem a sua canção patriotica para excitar o
entbusiasmo no povo. .
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louvores: chama-a ao-uilhão do valor, instrumento da ordem
moral e intellectual, distracção e sustentaculo dos trabalhos.

~!Yfontesquieu dá-lhe a preferencia sobre todos os prazeres,
como a que menos enerva a alma e o corpo. ão se tem po
dido explicar de um modo satisfactorio os effeitos extraordi~

narios da musica sobre os nossos orgãos; não se sabe donde
nos vem o prazer da harmonia, quando os mesmos sons mo
dificados parecem elevar a alma como por uma especie de
encanto aos mais poderosos interesses da vida, e a penetram
dessas idéas tocantes que ora a quebram voluptuosamente e
adormecem, ora a estimulam e abalam á sua sensibilidade,
até provocar lagrimas, soluços e todos os symptomas da exal
tação.

E' aos nervos que e devem attribuir todos estes pheno
menos, e a historia das funcções nervosas, em physioloo-ia, é
a que está mais atrazada, embora se tenha escripto mui
lo. A vantagem que se tira da musica no tratamento das
molestias é : I.o, divertir os enfermos, afastando-os do abor
recimento da inquietação e da tristeza' 2.°, activar as func
ções organicas, principalmente as funcções nervosas e circu
tatorias; 3.0, adorar e suspender ao mesmo tempo as dtJres
agudas e inspirar coragem para supportal-as; 4.°, accalmar
a agitação e o delirio.

Os modos da nossa musica obram bem difIerentemente
sobre os entidos: os tons medios, cheios e sonoros, fazem
na cer paixões forles e en rgicas, orno a piedade, a cora
gem, o amor e a ternura; os tons menores a piedade, a tris
teza e a commiseração. Estes modos hão sub tiluido os dos
antigos (r). Sabe-se que elles inspiram paixões difIerentes;
o phnU{Jiano, coragem e furor; o ludiano, tristeza, queixas e
saudades; o eolico, amor; o do rico, cantos graves e religiosos.

(I) Um jornalista antigo, bistoriograpbando a musica c rcmontando-se
ao scu berço, cliz que os Israelita a praticaram para proclamar os lou
vare do Creador c dar prazer c consolação em prcccito morae : con
seD'uintemente eus canticos deviam er ....rave, solidas e patbeticos.
Os Hebreus, se....undo a Escriptura, já faziam uso da musica instrumen
taI que causava etl' ito sobrenaturae pelos seus in trumentos de corda
e ele vento. Sabe-se que no tempo de David, esta al'te noresceu muitis
simo, e que mais de 200 musico erain nomeados para cantar no Tem
plo e instruir a muitos discipulos, O canto dos Hel)reus era ordinaria
mente acompanbado com dansa e córo de cantore . Os Egypcios, se-
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A musica obra dilferentemente nos individuos conforme os
temperamentos. O sanguíneo, dispo to a paixões eJ.."pansivas,
será vivamente affectado pela musica aleO"re e ardente; o
nervoso, pela delicadeza e pureza dos son ; o melancolico,
pelos sons tristes e queixosos; o lf/mpltatico, só receberá da
musica fraca e passageira impressão; o bilioso só será ensivel
á musica que elle souber com antecedencia que estará de
accordo com suas paixões. ate-se que as mulheres sentem
mais que os homens os elfeitos da musica; bem que pela
fraqueza de sua constíLuiç.ão raramente primam n'uma arte
que reclama muita força de espirita e de genio. Os moços são
mais sensiveis que os velhos; os povos dos climas quentes são
mais que os dos climas frios.

A musica póde ser nociva em diver as circumstancias:
um prazer cujo encanto vae sempre em augmento, póde
tornar-se em uma paixão dominante e perigosa que exalta a
sensibilidade e a imaginação, além do que convem ao livre
exercicio da vida orO'anica e intellectua1. As pessoas natu
ralmente melancolicas, as que t m solIrido longas desgra-

guindo o exemplo dos Israelitas, eonsanoraram a musica á religião, c
como esta arte nunca havia sido empregada em prof'lnidades, rejei
taram as canções afeminadas, que sómente inspiravam faI o prazer,
con~ervaram os hym.nos harmonia os e proprios para excitar os cora·
ções e os espiritos. Foi no Egypto que Pitbao'oras adquiriu gosto e
conJlecimento de musica para o eommunicar aos GreO'os. Foi elle que
achou novos tons e graduações harmoniosas pelas dirTerentes pancadas
do marteJlo na bigorna, quando Tubal havia de coberto pelo ouvido os
rudes sons que agradavam aos nossos primeiros paes antes do diluvio.
A musica naqueUas idades tin.ba um caracter masculino e guerreiro;
era designada para inspirar a virtude e celebrar o hel'ócs: Pel'icles no
seu tempo fez edificar o Ocleon e instituir o.s divertimentos, os combates e
os concertos musicaes nas festividades Athenicnses, onde os premias c
sinonaes de honra eram dados áquellcs que excediam em merito, o que
causava grande emulação entre os espiritos naturalmcnte zelosos e ambi·
ciosos de gloria.

O poder que a llarmonia instrumental ou vocal tem sobre n6s, é um
figurativo daqucUa que abrange e contém toda a natureza, cujo poder
sentem os elementos, as creaturas e ainda todos os seres inanimado.s.
Sem a harmonia estabelecida pelo Creador, os astros e os planeta naO
guardariam suas gradações: o ar, a terra, a agua, o fogo, etc., não conser
variam sua ordem natural.

A harmonia da musica, quando é composta por pessoa de imaginaçãO
profunda e polida, deve representar aleg'l'ia, tristeza, magestade, vene
raç.ão, actividade, ou qualquer outro affecto a que nossos sentidos
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ças, experimentam as mais dolorosas impressões com a
musica.

Conta-se que um mancebo teve um accesso de mania furiosa
llepois de ter ouvido uma marcha militar. Uma musica terna
e muito apaixonada tem causado muitas vezes accidentes
funestos, no tempo da puberdade, nas mulheres dotadas de
muita sensibilidade e a quem se contrariam as inclinações. E'
mister, além disto, em todas as circumstancias, ter muito
imperio sobre si para não prestar á musica senão limitada
attenção~ e não fazer desta arte apaixonada mais que uma
distracção necessaria.

A musica, empregada como meio therapeutico, não póde
curar só as molestias, porém em muitas circumstancias póde
servir-lhe de um grande auxiliar. Muitos factos concernentes
ao curativo das febres intermittentes rebeldes têm-se colhido
só pelo effeito da musica : não é inutil observar que é
quasi sempre nos amantes ou nos artistas que seme
lhantes curas têm sido operadas. A musica tem servido ás
vezes para dissipar o terror que faz nascer a apparição qe uma

estão sujeitos quando são excitados pela vista ou pelos ouvidos. A
composição da musica alegre é como o dia sereno e bello que nos
excita prazer, e não prccisamos de palavras para sentir este effeito·:
assim tambem a compo ição da musica tri te, bem como o dia nubloso,
nos conduz á melancolia, e assIm as mais sortes de composições, .con
forme o que eIJas repre entam. A harmonia ela musica tcm poder ainda
mais activo elo que a pintura; porque esta em si é muda e estatica, e
não é capaz de infundir espirito, nem cxtasiar aos seus admiradores
Como aqueJla aos seus ouvintes. A musica pela união dos instrumentos
grave$ e agudos, e pela união de sons accordes, descreve ou pinta ao
vivo uma batalha, uma tempestade, um terremoto, e quaesquer outros
incidontes ela natw-eza. E' peja propriedade dos sons harmoniosos e da
melodia dos instrumentos ou vozes, que esta nobre arte tem o poder de
Suavisar paixões d'alma, lançar fora melancolias e abrandar a loucura,
humana, e aiuda domar a proprias feras, uo que não cherra u poesia e nem
a pintura. A cau a destes cffcitos é evidente" porque a força da vibração
do ar, graduuda pejos sons graves e agudos, formados nos instrumentos
?e Corda ou de sopro, vem tocar nos tympanos acustieos do racional atI
n-ra,cional, e a alma e o coração, como centro, se despertam e recebem ()
etrelto que lhes infunde a representação harmonica.

Finalmente, a musica, pela variedade de sous e modulações com que
representa os nossos afTeetos, tem poder iUimitado sobre todas as erea
turas; por onde quer que ella appal"eça executuda, o sabio ou ignorante, ()
~olido on o rustico, o homem ou a fera, todos param, attendem, ouvem, e,
lIlunediutamente, são at1'eotados conforme suas imaginações ou sua
natureza.
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molestia contagiosa. Diemerbroek recommendava que se
fizesse ouvir aos pe tilentos uma musica ale?,re e estrepitosa
para animar-lhes a confiança e a coragem. Porém, é princi
palmente nos nervosos que a mu ica produz efIeitos mais sa
lutares: ella tem dissipado frequentemente as nevroses do
ouvido, orgão que recebe immediatamente a impressão dos
sons.

A musica tem tambem ás vezes prevenido accessos de
catalepsia e moderado os ataques de epilepsia, cuja violen
cia faz tremer pela vida da pessoa atacada. Galeno recom
menda a musica para adormecer as creanças e acalmar-lhes
as convulsões. Tem-se obtido, com o emprego do mesmo
meio, uma constante melhora nos symptomas da melanco
lia, da hypocondria, da mania e de muitas outras espe
cies de vezanias. Nada melhor provaria a benefica influencia
da musica que os effeiLos da harmonia sobre as pessoas
mordidas pela Torantola, se se pudesse dar credito ao absur
do e maravilhoso conto ao qual, entretanto, alguns dos
maiores medicos têm dado fé. Finalmente Desau1L, de Bor
deaux, diz ter empregado a musica com successo nos symp
tomas da raiva (I).

Do nariz ou orgâo do cheiro (2)

o nariz, conforme o sentir de lIerder, é o orgão que
ajunta todas as feições do rosto e fórma, por assim dizer,
uma montanha de separação entre duas cidades oppostas. A
raiz do nariz, sua espinha, sua ponta, sua cartilagem, as
aberturas por onde elle respira a vida, quantos signaes ex
pressivos não manifesta elle do espirito e do caracter 1

(I) No Panorama de ISllI (periodico porlug'ucz), á pago 14S, vem uro
excellenle elogio feito á musica, que o n.10 exlractamos por lermos fallado
assás a respeito desla arte divina em relação ás paixões.

(2) Assegura-se que os Peruanos e Bra ileiros (o Indios), e os Cana
denses, têm o olpllato tão fino, que, pelo faro, distinguem um Franccz de
um Hespanhol ou de um Inglez, e vice-versa. Os Carahibas conhecem uro
Francez pela voz, e sabem di linguil-a da de um Inglez ou de um
Hollandez. Estes povos têm uma memoria tiio feliz, que se recordam no
fim de muitos annos, sem se equivocarem, de tudo quanlo entre elles se
passou, e dos exlrangei..I'os que os visitaram.
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o nariz, em suas relações anatomicas, compõe-se de dUÇl$
partes, que são o nariz, propriamente dito, e as fossas na
zaes. O nariz é a parte externa deste apparelho, formado
pelos dous ossos proprios articulados entre si; por 5 cartila
gens, das quaes 4 são para os lados e formam as alas do na
riz, e em media, situada entre as ventas, e serve para dividil
as, por musculos, pela pelle que o cobre e pela membrana
piLuit~ria que o forra internamente.

As fossas nazaes occupam I o meio da região pro
funda do rosto; são duas cavidades de fórma irregular, com
6 faces distínctas: 1.a, interna recta, formada pelo tabique
quasi plano; 2. a, externa obliqua, onde se acham as 3 cor
neias distinctas em superior, média e inferior; e as gotei
ras, ou mettos, que as separam umas das outras; 3.a, ante
rior; 4.a, posterior, que corresponde ás aberturas anteriores
e posteriores; 5.a, superior estreita, que se chama abobada;
6.a, inferior, que é chamada pavimento.

Os seios na:mes são cavidades accessorias e abrem-se sobre
a face externa e superior das fossas nazaes.

Urna membrana fibI"o-muco'sa, chamada pituitaria, se
desdobra nas fossas nazaes e reveste todas as suas partes.
Esta membrana contém em sua es'tructura uma prodigiosa
quantidade de folliculos que segregam a: mucosidade que se
observa no nariz. .

O nervo olfactivo (r.o par), descansando sobre a lamina
crivosa do ethimoide, atravessa por seus filetes as aberturas
deste osso, e se vem derramar na membrana pituitaria para
receber e apreciar as moleculas odoríferas espalhadas na
atmosphera.

São bs cheiros emanações subtis, desenvolvidas· dos cor
pos pela acção do càlor e dissolvidas no ar atmospherico. A
fricção, a dissolução, a compustão e·putros proc~ssos, são os
meios que fa~em desenvolver o calorico proprio para os pro
duzir. Os animaes fornecem poucos cheiros; os vegetaes ex
halam muitos e mui agradaveis : é principalmente no tempo
em que estes entes se reproduzem, que elles o desenvolvem
com abundancia. Os mineraes só produzem cheiros fortes e
abundantes.
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Mechanismo do cheiro.

A cartilagem firme, que no centro
Do rosto se devisa a viLal aura
Com compassada aspiração recebe,
Ao fundo peito vae; do peito torna,
Té que em final expiração se acabe.

MACEDO.

o ar atmosphel'ico saturado de atomos odorificos, e atrahi·
do pela inspiração, passa ás fossas nazaes para se precipitar
nos pulmões. Nesta passagem, o calor rarefaz-se e de algum
modo sublima os pequenos corpos odoriferos junto á aboba·
da nazal, onde as mucosidades as prendem e fixam nas ex·
tremidades nervosas distribuidas na membrana pituitaria.

Quando os cheiros são agradaveis, fecha-se a bocca para
se inspirar sómente pelo nariz, onde o ar ntra por curtas e
repetidas inspirações : a expiração faz-se pela bocca, para
não perturbar a sensação, succedendo o contrario quando
estamos postados no meio de um ar impuro e alterado por
cheiros fetidos.

Utilidade do olfacto.

Os physiologistas affirmam que o olfacto é um dos senti·
dos que tem usos mais variados, porque elle nos lisongea
,com a agradavel impressão dos cheiros; examina as qualida
des inspiratorias do ar; precede ao gosto na eÀ'Ploração dos
alimentos, e a sua influencia sobre o systema nervoso é por
demais espantosa, muito principalmente nas mulheres.

Physionomia do nariz, por Lavater.

Um nariz bem feito, diz Lavater, jámais se assoeia a uDl
semblante disforme: póde-se ser feio e ter bellos olhos, mas
um nariz regular exige necessariamente uma analogia feliz
das outras feições. Vê-se mil olhos bellos, contr:'1 um nar~
de perfeita belleza; e onde se o encontra, suppõe-se que ahi
ha um caracter excellente e de espirito. Conforme nossas
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idéas, as condições precisas para se ter um nariz perfeita
mente belIo, são: L° o seu comprimento deve ser igual ao
da testa; 2.° deve ser ligeiramente cavado em sua raiz; 3.0
a espinha, vista por diante (spina dorsum nasl)~ deve ser
larga e quasi paralIela dos dous lados; 4. 0 a ponta ou a ma
çã do nariz (orbiculos), não ha de ser nem dura nem car
nuda; o contorno inferior deve ser desenhado com precisão
e com correcção, nem muito largo, nem muito pontudo; 5.0
de frente, é necessario que as azas do nariz se mostrem dis"
tinctamente, e que as ventas se encolham agradavelmente
para cima; 6.0 em perfil, o nariz, em bah:o, só deve ter
um terço do seu comprimento; 7.°. as ventas devem seoouir
mais ou menos em ponta e redondamente pelo lado
posterior, e em geral serão docemente arqueadas e partidas
em duas partes iguaes pelo perfil do labia superior; 8.° os
flancos do nariz ou do seu arco, formarão especie de pare
des; 9.0 para cima, elIe alcançando perto do arco do osso do
olbo, sua largura deste lado deve ser pelo menos de meia
polIegada.

Um nariz que tem todas estas qualidades, exprime tudo
o que se póde exprimir. Entretanto, as pessoas de maior
merito têm muitas vezes nariz disforme; mas é preciso mui
tas vezes differençar a especie de merito que as distingue.
Tem-se visto homens mui probos e generosos, e mui judi
ciosos, com pequeno nariz, chanfrado em perfil, ainda que
vantajosamente oro'anisado : pos uem qualidades estima eis,
porém estas limitam-se a um espirita brando e tolerante,
attento, doci! e feito para receber e gozar sensações delica
das. Os narizes que se curvam no alto da raiz, convém a ca
racteres imperioso, destinados a mandar, a obrar grandes
COusas, firmes em seus projectos e ardentes em seguil-os. Os
narizes perpendiculare , isto é, que se approximam desta
fórma (pois estamos sempre firmes no nosso primeiro propo
sito, de que em todas as suas producções a natureza aborre
ce as linhas naturalmente rectas, podem ser olhados como
as chaves do arco das outras duas), promettem uma alma que
sabe obrar e soffrer tranquillamente e com enerO'ia. ocrates
e Boerhaue tin11am narizes mui feios, e nem por i so deixa
ram de ser grandes homens, sendo o fundo do seu caracter
brando e paciente. .

Um nariz, cuja espinha é larga, quer seja direito ou corva-
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do, annuncia sempre faculdades superior s; nunca nos en
ganemos sobre isto, mas esta fórma é mui rara.

Sem a espinha ser larga e com a raiz mui estreita, o nariz
muitas vezes indica extraordinaria enercria; pois esta reduz
se quasi sempre a uma elasticidade sem consequencia e sem
duração. Os povos Tartaros têm geralmente nariz chato e
cavado; os negros d'Africa tem-no esborrachado ; os Judeus,
pela maior parte, tem-no aquilino; os Incrlezes, cartilagino
so e raramente pontudo. A julgar-se pelos quadros e, pelos
retratos, os bellos narizes não são communs entre os Rol
landezes. Ao contrario, nos Italianos é este traço distincto e
da maior expressão. A venta pequena é signal certo de es
pirito timido e incapaz de ensaiar a menor empreza. Quan
do as alas do nariz são bem afastada e bem moveis, deno
tam grande delicadeza de sentimento, que facilmente póde
degenerar em sensibilidade e voluptuosidade.

Da respiração.

• O apparelho da respiração se compõe de dous generos de
orgãos, uns externos que comprehendem o thorax, composto
de ossos, cartilagens e musculos; e outros internos, que sãO'
a trachea-arteria, os bronchios, os pulmões e a pleura.

O thorax, ou peito, é uma especie de gaiola ossea, carti
laginosa, conoide, um pouco achatado pela parte anterior e
arredondado pelo lados: a sua base é obliquamente cortada
de cima para baixo e de diante para atrás; o seu vertice é
rombudo e obliquamente disposto em sentido inverso. Os
ossos que compõem a caixa do peito são as 12 vertebras dor
saes pela parte posterior; pela anterior o osso sterno, pelos
lados as 24 costellas sendo, as 7 de cima (de cada lado) cha
madas verdadeiras, e as 5 inferiores as falsas. As costellas
prendem-se ás vertebras por intermedio de ligamentos, e
anteriormente ao externo pelas cartilacrens costaes.

Os musculos do peito são (na região anterior) : L°, o
grande peitoral, situado na parte anterior do peito e adia~te
da axilla, estendendo-se desde a clavicula até á face antenal'
do sterno, as cartilagens das verdadeiras costellas, com ~~

clusão da primeira, até o bordo anterior da corrediça bICI-
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pital do humerus; seus usos são mover o braço e contribuir
para suspender as costellas na respiração; 2.0 o pequeno
peitoral situado por baixo do precedente, e partindo desde
a apophyse caracoide da espadoa até á 3.a, 4. a e 5.a verda
deiras costellas; elle tem os mesmos usos do precedente, e
bem assim puxar a aphophyse caracoide para diante, para
baixo e para dentro; 3.° sob-clavio, posto na parte supero
anterior do peito, collocado desde a parte externa da face
inferior da clavicula á face superior da cartilagem da primeira
costella; seus usos são abaixar a clavicula e leval-a para
diante e levantar a primeira costella; 4. 0 grande dentado
(região lateral), collocado aos lados do peito, que se esten
de desde a base da e padoa até á 8.a ou 9.a costellas; seus
usos são pu.xar a espadoa para diante e suspender as cos
tellas em que se ataca por suas diO"itações; 5.0 o angular,
collocado atrás e ao lado do pescoço, e na parte superior
do dorso; estende- e das quatro primeiras vertebras do pes
coço ao anO"ulo superior da espadoa; elle puxoa o angulo su
perior da -espadoa para cima e imprime a este osso um mo
vimento de rotação, e, deprimindo o manubrio do omopla
tá, póde tambem concorrer para levantar a espadoa e do
brar o pescoço do seu lado, ou fixai-o em sua posição vertical;
6.° os intercostaes externos (região intercostal), em numero
de 12 de cada lado, collocados entre as costellas desde a
columna vertebral em direcção obliqua até á união das
costellas com as cartilagens; servem para levantar e abaixar
as costellas; 7. 0 os intercostaes internos (em numero de 12

de cada lado), são como os precedentes, porém em direc
ção opposta, se estendem desde o ano-ulo das costellas até
ao bordo do sterno; seus- usos são os me mos que os dos
inter-costaes externos; 8. 0 os super-coslaes, são tambem
em numero de 12 para cada lado, e collocados na parte
Posterior do tronco, estendendo- e do cume da apophyse
transversa de cada vertebra ao bordo superior da costella
que lhe fica em baixo; elles servem para levantar as costellas;
9.° o triangular do sterno, collocado na face interna do
sterno e das cartilao-ens costaes; estende-se deste osso ás car
tilagens da 3.a, 4. a, 5.a e 6.a verdadeiras costellas; serve
para puxar para dentro, para trás e para baixo as cartila
gens onde se pega; 10, o pequeno dentado postero-superior,
situado (região vertebro-costal) nas partes postero-inferior

T. I.
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do pescoço e superior do dorso; estendendo-se desde a parte
inferior do ligamento super-espinhoso cervical e da apo
physes espinhosas da ultima vertebra do pescoço e das duas
ou tres primeiras do dorso até á face externa e bordo supe
rior da seaunda, terceira, quarta e quinta costellas; serve
para levantar as costellas onde se fixa; I I, o pequeno denta
do, postero-inJerior situado abaixo do dorso na reaião lom
bar, estendeudo-se desde a apophyse espinhosa da duas ou
tres ultimas vertebras dorsaes e das tres primeiras lombares
até o bordo inferior das quatro ultimas falsas costellas em
que se prende; 12, o grande dorsal (região posterior), si
tuado nas partes posterior, lateral e inferior do tronco, des
de o humerus ás apophyses espinhosas da 6.a ou 7.aultimas
vertebras dorsaes e de todas as lombares ao sacro até aos
ossos iliacos, e as 4 ultimas falsas costellas; elle puxa o
membro superior para baixo e para atrás, e bem assim para
cima e para fóra as costellas onde se insere; tambem move
o tronco sobre o membro superior; 13, o diaphragmaJ é
um musculo impar, situado obliquamente na parte inferior
do peito e superior do abdomen, servindo de separação en
tre estas duas grandes cavidades: as suas parte lateraes são
carnosas, e a média é a ponevrotica, em modo a ser cha
mado pelos anatomicos centro phrenico: a sua face superior
é convexa e a inferior concava. Elle se estende desde o
apendice xiphoide aos corpos das vertebras lombares e das
6 ultimas costellas inferiores em cada lado. Além de ser o
principal a<;rente da respiração, este musculo serve igualmente
para facilitar a digestão e para a evacuação das materias
fecaes e urina.

Cavidade do peito.

A cavidade do peita tem a mesma configuração que a sua
caixa: é forrada pelos pleuras que são duas membranas so
rosas que a revestem e se denominam pleura central; bem
como os pulmões e mais partes, chamada pleura V1ceral.
Estas duas membranas ao encontrarem-se no meio do tho
rax, deixam, anterior e posteriormente, um intervallo conl1e
cido pelo nome de mediastino, anterior e posterior.

De cima para baixo encontra-se a trachéa-arteria (que pa-



- 37 1 -

rece ser continuação do larynge), formada de arcos cartila~

ginosos terminados posteriormente e reunidos entre si por
uma membrana fibrosa. O seu interior é forrado pela mu
cosa que reveste a bocca e o larynge. A trachéa-arteria es
tende- e àesde o larynge pela parte media e anterior do pes
coço até ao nivel da quinta vertebra dorsal, onde se divide
em dois ramos chamados bronchios, os quaes chegando aos
pulmões se repartem em tres diTÍsões para os tres lobulos do
pulmão direito, e em dois para o esquerdo: depois desta divi
são os bronchios se terminam por uma ramificação extrema
mente nervosa.

Pulmões.

Massa ~ubtil, e fragil e esponjosa
Do ar, que se introduz, s'enche e dilata,
E 100"0 comprimida o ar transmitte.
Contínua ondulação, continuo motu!
Quando tu páras, Atropos de tudo
Corta o precario miseravel fio,
D~ que é pendente a duração da vida.

lIIACEDO (Medit.)

Os pulmões são em numero de dois, tendo a fórma de um
cone irregular, cuja base olha para baixo e o vertice para
cima; sua côr é pardacenta, misturada de um grande numero
de nodoas cnnegrecidas, que circumscrevem os lobolus pul
monares e dão aos pulmões uma apparencia jaspeada. O pul
mão direito é menor e tem duas fendas, emquanto o
esquerdo é maior e tem tres fendas. Seu peso é mais consi
deravel do que o d'agua, não tendo elles em seu interior ar
algum. No interior, os pulmões representam uma cavidade
irregular ou sinuosa, communicando-se com o ar por via
da trachéa-arteria. Offerecem elles na sua compo ição um
tecido fibroso, cartilagens, fibras musculares e uma mem
brana mucosa; porém entre estas partes, a trachéa-arteria é
qUe serve de base a todas as outras; é a mais importante por
causa de suas funcções (I).

(I) Os pulmões, pouco mais ou menos, nos offerecem o mesmo phe
nomeno que o coração: têm apparccido fetos que os não têm mostrado
como aquelle monstro de MI'. Meray. Ba pessoas que têm vivido com



A arteria pulmonar forma o seO'undo elemento orO'anico
especial do pulmão; este vaso parte do coração, e ao depois
se ramifica em dous braços e segue as divisões bronchicas
até ás extremidades do orgão, onde concorre a formar o te
cido do pulmão.

As veias pulmonares nascem nos pulmões, de todos os
pontos onde o fluido nutritivo em contacto com o ar é trans
formado em sangue. uas radiculas são ahi tão pouco per
ceptiveis, como as ramificações bronchicas e arteriaes; mas
pouco a pouco se reunem em vesiculos, que, ajunlando-se,
formam quatro grossos troncos pelos quaes vem em ultimo
resultado abrir-se no coração.

Do ar atmospherico (1).

o ar atmospherico é um fluido invisivel, in ipido, sem
cheiro, pesado, compressivel e perfeitamente elastico, for
mado de 0,78 partes de azoto, 0,21 de oxygeneo e 0,10 ou

um s6mente, como aquelJe rapaz serralheiro cuja historia é referida
pelo jornal de Verdun no anno de 1733. Em outra pc 'soas se têm en
contrado 5 pulmões, como se observou no homem de 27 annos de que
deram testemunllo as [emorias da Academia Real das Scicncias, do aUDO
de 1728.

(I) A respiracão (diz o Dr. Gninrlant, Exp. des Varit. de la Nat. dans
L'Esp. Hom., pago 48, etc.), é a primeira lei que a natureza no iJn
põe logo que sahimos do ventre materno. O ar é o elemento que ex
cita nossas primeiras sensações (e que no momento fatal de nossa dcs
truição, ainda sustenta nossos languidos movimentos), torna-se (lepois
tão precioso e tão neeessario á nossa existcneia, que, se por qualquer
obstaeulo, o cánal que o tl'llnsmitte e o leva ao peito vem a ser intcr
ceptado ou cortado, b um passo nos cpara ela suffocação á morte.

O ar é, paTa o homem que vive solrc a terra, o mesmo que a agua
paTa os habitantes do mar; isto é, seu principal alimento, e scm o qual
elle não poderia subsistir desde que salle do ventre materno. endo
esta a rcgra commum, tem-se visto excepções:

L° Esses famosos mergulhadores que a antiguidade tanto telll; e~

graodecido, e cuja bistoria nos diz Acarem debaixo d'agua horas lDtCI
ras, sem alguma commuoicação com o ar ;.

2.° Aquelles que sem precaução fazem habitualmente nas Indias as
pescas das perolas, do coral e das esponjas, e que desapparecem por
longo tempo aos olhos dos espectadores;

3.0 Os Javeus, OC"TOS da Martinica e S. Domin"'os, que para proc.U

rar lindas concltinbas vão em canôas merguThar a meia lcgua de dlS-



0,02 de acido carbonico. Sendo o elemento natural da res
piração e o vehiculo das emanações que o calor desenvolve,
convém que se o estude para que o homem permaneça onde
elle fôr o mais puro e saudavel. A atmosphera envolvendo a
terra, sobe até á altura de 15 a 16 leguas, sempre diminuindo
de densidade.

Mechanismo da respiração.

Por dous actos inteiramente distinctos preenche o appa
relho oro'anico esta importante funcção, que S~lO : a inspiração
e a expiração.

Logo que se faz sentir a necessidade de inspirar, o peito,
apartando suas paredes, augmenta de capacidade, e o ar se
precipita nas ramificações bronchicas. A dilatação do peito
tem lugar do modo seguinte : o diaphragma se contrae, a
face convexa torna-se plana e concava, o que faz augmen
tal' a cavidade do peito na direcção do seu diametro vertical:

Lancia da praia, e em 'muitas braças d'agua, sem outra precaução mal
que encherem a bocca de azeite de palma;

4.· Os infatigaveis mergulhadores da Europa, que sem soccorro da
lanterna de Telleamed, em a bexiga de Drebell com seu licor, demo
ram-se debaixo d'agua meia hora completa quer por prazer, quer
para se metterem nas covas de alguns peixes;

5.· Os homen lethargicos, que se conservam no leito da morte duas
semanas, e até mezes, sem dar signal algum de vida, e por consequencia
:em respirar (');

6.· Finalmente, e sas desg'l'açadas viclimas que têm sido encerrada
nas catacumba e carneiros, que se tem visto reclamarem seu direito á
vida fazendo retinir a abobadas sepnlclu'aes com seus Lugubres gemidos
de raiva desespernda.

Ninguem poelerá duvidar destas observações e exemplos; elles são
attestados por homens mui circumspectos.

Backer, capitão Hollandez, achando-se nas costas da Hollanda no
principio do secnlo passado (qoo), via um homem lançar- e subita
mente dentro do seu navio, entre muitos marinheiro. A novidade de.
um tal espectaculo sw'prehendeu-o muito mais quando esse homem lIle
fallou em hoUandez, pedindo-lhe um cigarro para fumar. Sendo per
guntado quem era, ilisse ser Hollandez, que se tendo embarcado na

(') Diz a União J1fa!oisine que uma rapariga de l,fi annos de idade, cahira o'um
Icthargo rrue durou 6 semanas, e durante este tempo nada como::u, e foi visitada por
centenares de pessoas.



este é o primeiro processo da inspiração. Neste caso as cos
tellas e o sterno são levantadas, e o peito se estende no sen
tido dos seus diametros transverso e de diante para trás. O
facto da elevação e abaixamento das costellas é incontesta
vel: a capacidade do thorax sendo augmentada, o pulmão
que lhe é contiguo se dilata tambem, e o ar ex~erior vem-no
penetrar pelo unico facto do equilíbrio. Obedecendo aos seus
differentes movimentos, passando pelas vias naturaes, ad
quire neste traj ecto humidade e calor. Bem que a dila
tação do peito faça ahi penetrar o ar, o seu aperto compri
mindo o pulmão deve lhe operar a eJ..'])ulsão. Este movi
mento é passivo e consiste na cessação da acção dos agentes
productores da inspiração. No canto, a compressão do pul
mão é augmentada por certos musculos cuja contracção traz
um abaixamento mais consideravel das costellas.

O ar expellido dos pulmões atravessa a trachéa-arteria,
a bocca e as fossas nazaes, e como se tinha no peito carregado
das sorosidades formadas pela respiração pulmonar (trans
piração insensivel) as abandona, resfriando-se, como se póde

idade de 8 annos em um navio que havia ido' a pique com toda a equi
pagem, tinha vivido depois deste tempo no mar sem saber como. Porém
percebendo que o capitão queria agarra-lo, lan~ou-se logo n'agua. 1m
mediatamente recligiu-se um processo verbal deste phenomeno, e à che
gada do navio o depozeram nos arel"livos do almirantado de Amsterdam.

Na historIa antiga de PortuO'al se memora que os Lusitanos mandaram
uma embaixada a Tiberio com a noticia de um homem marinJlO, apparecido
na praia junto a Lisboa.

Em 1726 o joven Dutrembly, de Burgos (o mesmo que foi advogado
do Rei no Baliado dessa cidade), .indo banhar-se com muitos de scus
camaradas, sabendo todos nadar, mergulllaram em uma bacia que ti
nha pouco mais de 8 pés d'agua. Depois de certo tempo reapparccc
ram todos á excepção de Dutrembly. Até alli não se inquietaram a res
peito delle, mas um quarto de hora depois não se o tendo visto, juln'a
ram-no perdido ou afogado. Um dos companheiros mergulhando, foi
eneontra-lo sentado tranquillamente em uma pedra: e conduzindo-O
pelos eabeUos, perguntou-lhe depois o que fazia debaixo d'agua, ao
que respondeu que tinha ficado ali sem saber como, e sem sentir o menor
vexame.

Na eidade de Nevers era por todos sabida a historia de um homem que
o seu maior prazer era andar por baLxo d'agua muito tempo.

Um jardineiro Suecco, de quem faliam as Ephemérides da AllemanlJa,
conservou-se 16 horas debaLxo do gelo s'em sulfoear-se. Telasis, guarda
da bibliotheea real de Stockholmo, falia' de uma mulher que esteve 3 dias
debaixo d'agua, e que depois que foi tirada viveu muitos annos, etc.



ver no tempo frio, onde o ar ex.-pirado sabe da bocca ou do
lXU'iz sob a fórma de vapor.

Ao sahir dos pulmões, o ar é privado de uma porção con·
sideravel de oxygeneo e, de mais, alterado por uma qUanti
dade de acido carbonico que leva comsigo na expiração.

Assim, no acto da respiração, o ar tem perdido uma gran"
de porção do seu oXTgeneo, e absorvido alguns dos outros
principios qae tinha em suspensão, ao mesmo tempo que se
tem saturado de uma quantidade proporcional de acido cal'
bonico e de sorosidade animal. O sangue, com este processo,
experimenta uma mudança espantosa, porque de negro que
era torna-se vermelho purpurino, escumoso, mais leve e
mais quente dois gráos que então, e neste ultimo caso passa
ao coração e dahi para as arterias. A expiração é separada
da inspiração por um interval10 pouco mai ou menos
igual em duração á expiração e inspiração reunidas. Em
quanto os orgãos exteriores repousam, continúa a elabora'
ção e a absorção da pequena quantidade do ar que escapou
á acção expiratoria, ficando em reserva nos lobulo do pul
mão. A respiração tem certos phenomenos accessorios, dos
quaes uns estão ligados á inspiração, da qual são causa ou
effeito, taes são, o cheiro, o bocejo, a sucção; outros perten
-cem á expiração, taes como a palavra, a vóz e o espirro; ou
tros, finalmente, são communs com ambos os movímeatos,
taes como o soluço, o riso, o espirro, etc. (Leg. Zoon.)

Do calor animal, sua introducção e conservação
no corpo organisado e vivo.

O Sr. Legouas, resumindo a doutrina de Richerand e de
outros physiologistas, apresenta em substancia as idéas por
elles observadas, dizendo que a caloricidade é· a faculdade
pela qual os corpos organisados e vivos se conservam na sua
temperatura propria, e resistem aos gráos extremos do calor
e frio da atmosphera (I).

(I) o maior gráo de calor ·externo que tcm o corpo humano é de
28 a 29 gráos c meio do thermomeLl'o de Réaumur. O ar ondc ncm
ha calor nem frio, tem IÓ a 16 gráos de calor; o calor do corpo na
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. Esta propriedade, admittida por Chaussier e sustentada
por outros physiologistas, não se deve mais confundir com

..a calorificação, bem como a sensibilidade se não confunde
com a sensação. A caloricidade principia com a vida, cuja
existepcia ella concorre a demonstrar. os germens fecun
.dados dos animaes e verretaes, e nos differentes tecidos de
uns e outros, é a caloricidade uma das principaes condições

'do desenvolvimento, do exercicio da sensibilidade e da moti-
lidade. A sua diminuição e extensão trazem comsigo alte
rações semelhantes nas propriedades da vida organica, em
cujo lutrar deve ella ser considerada. A uniformidade da
caloricidade em todas as partes do corpo é apparente, por
que ella varia tanto como as outras duas propriedades de que
fallamos. As propriedades vitaes modificadas infinitamente
nos tecidos, orgãos e reo'iões do corpo, são sujeitas tambem
a continuas variações que dependem da idade, do sexo, dos
temperamentos, dos climas, das estações e outras circums
tancias. Os solidos não gozam de uma vida exclusiva, porque
tambem os fluidos gozam de vida, ainda que em gráo menor.
O sangue, a lympha, e principalmente o chylo, possuem
elementos de vida; se elles fossem mortos não estimulariam
os tecidos que os recebem. E' por virtude desta sombra
.de vida que elles se conservam em estado de liquido,
emquanto se movem em seus vasos; se decompõem pelo
repouso e se alteram promptamente com o contacto dos virus
que lhes são introduzidos por meio da absorpção. A calo
rificação, conforme os extractos do Sr. Legouas, é a acção
por meio da qual os corpos organisados conservam o seu
calor proprio no meio das variações da temperatura e da
atmosphera.

O calorico é introduzido no nosso corpo por via da respi
ração, absorpção e digestão (r).

cama ordinariamenle é de 22 e meio: não se sente frio em uma casa a que
se deram 12 gráos de calor, e sente-se de 9 até II gráos. Com 5 gráos arri
piam-se as mãos. As dill'erenle partes do corpo tem diversos gráos de
calor: o maior é o da barriga, depois o do peito e das axilJas, e ultima
mente o das mãos e pés. O calor do sangue lançado sobre o tllcrmometro
quando sabe da veia é de 27 a 28 gráos j a urina deitada immediatamente
-sobre o tllermometro, tem sempre e em toda a idade quasi 29 gráos como
tambem o leite da muUler ou da vacca.

(I) A respiração é o meio mais poderoso da calorificação : introdu-
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Do apparelho da voz.

A voz, ou pTwnação, é o som que é produzido dentro da
cavidade do larynge, logo que o ar tenha atravessado a tra
chea-arteria, quer entre para os pulmões, quer delles saia.
Mr. Adelon define a voz um som que é produzido no
larynge no momento em que o ar expirado atravessa este
orgão, e que os musculos intrinsecos da glotte estão no
estado de contracção; o ar que a inspiração tem intro
duzido no pulmão é empurrado deste orerão no larynge,
pelo joO'o do apparelho muscular thoracico, pelo movi
mento da expiração. E' lá o primeiro acto necessario
para a producção da voz. E' no tempo da expiração que
a voz é produzida. A palavra larynge traz a sua etymologia
da palavra greo'a A&pu')'~, guela, apito, ou caput arprm
arlerire gutur. Esta passagem do ar que nós observamos
através deste orgão, é absolutamente indispensavel para a
formação da voz. A voz é formada dentro da glotte. A si
tuação do larynge é na parte superior da trachea-arteria
e inferior da base da lingua, sendo aberto pelas suas duas
extremidades, superior e inferior, e tendo apenas na sua ex-

zido por c te meio o principio do calor cm ....I'ande quantidade, circula
com o sangue c cada parte o desenvolve e segrega por si mesma, O fogo
exterior concorre à eolorifieação, oppondo-se á sahida do calor interior,
c entt'etanto a força toniea dos orgãos necessaria para se efTectuar
esta espeeie de secreç-ão. A' vi ta disto, se vli a precisão de se admittir
alguma difTerença entre o eaJorieo interior ou vital c o ealorico exterior
ou physico.

O calorieo exterior conserva-se tanto melhor quanto maior é a acti
vidade vital c mais livl'es são as funeções. ElIe espalba-se uniforme
mente por todas as partes, de modo que as que tem mais cedem ás que
têm meno para se equilibrarem. A temperatura humana ordinaria
mente é ele 28.0 do thermometro de R., e 36. 0 do Cento sendo o calorico
interior, que é excessivo, escapado pelas excreções cm geral, e com mais
particularidade pela transpiração pulmonar e eul,anea; por isso, quando
nos achamos cm uma atllmosphera elevada, os vasos exhalantes da pelle
entram em acçll0, e o suor que disto resulta leva eomsigo uma grande
quantidade de eaJorico, e a outra porção deste principio é subtrabida
para servir á evaporação do suO!' juntamente com o calorieo da atltmos
phera.

Sabe-se que a temperatura do corpo do homem apresenta ás vez s
'mudanças dependenl.es elo estado morbido; porém deve al.tender-se que em _
muitos casos estas var.iações são oobordinadas ás alterações da sensibilidade
organiea.



tremidade superior uma valvula parabolíca, qua é chamada
epiglote pelos anatomicos, tendo por uso não deixar en
trar algum outro corpo para a cavidade laryngea, e de lhe
servir para economizar o ar, como faz a mão ou o lenço do
musico que toca trompa ou corneta, na bocca do instru
mento, para melhor produzir o som que quer, id est, mo
dificaI-o.

Este orgão, o larynge, que é a continuação do canal
aereano (trachéa-arteria), que vae para os dous pulmões,
com este nome, e depois em baixo se bifurca, então alli
recebe o nome de bronchio , e entrando nos pulmões se dis·
tribuem em muitos canudinhos até por fim perderem-se
no parenchima desta viscera. O larynO'e é formado de qua
tro cartilagens e uma fibro-cartilagem (a valvula epiglotica);
as cartilagens são: Thyroide (0uptoç seutum quod ita dicitar
a forma januce, por se assemelhar com os antigos escudos;
á esta cartilagem o vulgo chama pomulo de Adão: está si
tuada na parte supero-anterior do pescoço. A segunda cal'·
tilaO'em é uma mais pequena, em fórma de annel, chamada
cricoide (Kp'xc; annulus circulas), situada na parte inferior
da primeira, e duas pequenas cartilaO'ens situadas na parte
postero - superior da cartilagem cricoide, chamadas Aryte
noides (Apu't"oclvoc genus cyathi aut poculi, haustrum, tI8~;

forma).
Chama-se glote aquelle espaço que fica entre as cordas

vocaes superiores e inferiores, icl est, aquella parte do
larynge onde é formado o som vocal. A palavra glote
traz a origem da grega - T),e.,;;oc, ou nw't"'t"oc -, língua. São
quatro as cordas vocaes, duas de cada lado; as inferiores ou
cordas de Ferrein, são formadas pelos dous musculos tyro
ariLenoideanos, cobertos p~la membrana mucosa lal'yngea;
contractil (propriedade muscular), e goza essencialmente de
grande utilidade na formação da voz. As outras são as cor
das vocaes superiores não musculosas; formadas por uma
dobra (de cada lado) da mucosa laryngea : estas duas cordas
são por experiencias inerteis na formação da voz.

Bichat e Magenclie, por experiencias directas, provaram
serem ~stas cordas estranhas á formação da voz, e que ape
nas podem pÔr um pequeno obstaculo á passagem do ar e:{
pirado, e não modificaI-o, e que as cordas vocaes inferiores
são as unicas que vibram. Ferrein, foi o primeiro que em



1747 comparou o larynge a um instrumento de cordas, e
que os sons eram provenientes das vibrações effectuadas
pelas cordas vocaes inferiores na passagem do ar e:.\:pirado.
A Memoria foi apresentada á Academia Real das Sciencias
de Pariz, e por esse tempo fez muita bulha entre os sabios,
endo acolhido o seu sentimento quasi por todos; expli

cava elle a sua hypothese en<Tenhosa desta fórma: « Os li
gamentos da glote representam as cordas do instrumento;
a columna do ar expirado, o arco que as põe em vibração;
a cartilagem tyroide o ponto de apoio; as arytenoides, as
cravelhas, e os musculos desta parte, as potencias que as
põ~ em movimento. » E::qllicava tambem as differentes va
riedades dos tons pelo maior ou menor ?Táo de ten
são e lon.gura das cordas inferiores. Dizia elle que para
produzir sons ag'udos era necessario tensão e encurtamento
das cordas; para os tons <Traves, l~yidão, e por conseguinte
alguma longura das mesmas cordas, e que esta tensão é de
vida aos musculos crico-thyroideanos que fazem com que a
~arLilagem thyroide soffra um talou qual movimento de ba
lanço para diante, e que a acção dos musculos crico-aryte
noideanos posteriores fazem balançar para trás as cartilagens
arytenoides. Conheceu-se depois que esta hypothese, posto
que muito engenhosa, não podia ser admitlida, porquanto
não ia de accordo com os verdadeiros principios de Physica,
que são: para que uma corda possa produzir som e vibrar, de
verá ter elasterio, tensão, estar ecca e livre; ora vemos que
nada disto têm as cordas laryngeas, porque estão constante
mente lubrificadas pela mucosidade da membrana que as
cobre, e por isso não gozando de liberdade, etc. '

Com a quéda desta hypothese compararam de novo o la
rynge a um instrumento de vento, opinião antiga de Aristo
teles, e seguida depois por Galleno, que o comparavam a
um instrumento do genero dos clarins ou das trompas
I<Íl7rI~, e diziam ser o ar a séde das vibrações sonoras, e que a
estreiteza de que o canal é susceptivel era uma das principaes
~ausas da entoação do som (I).

MI'. Adelon diz: cc O lugar do larynge onde se fórma a

(I) Val a pena ler-se os trabalhos, sobre a formação da voz, dos 81'S.
Bichat, Cllvier, Ma{fendie, Dadart, Dlltracllet, etc.; d'alguns referiremos
passagens, já que não os podemos citar por extenso.
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voz é na abertura da glote e nos dois lio-amentos ditos cordas
vocaes inferiores que cinge esta abertul'a. »

Sobre um cadaver, com effeito, se introduz com um fol
Ies o ar para a parte inferior da trachéa-arteria, e dil'igindo
se este ar do lado do larynge se consegue produzir um som
vocal; se se comprime ao mesmo tempo sobre as cartilagens
arytenoides, de maneira que estas cartilagens se toquem por
sua face interna; nesta experiencia se vê claramente que es
tes são os ligamentos inferiores da glote, porque suas vibra
ções produzem o som. Póde-se demais destruir todas as ou
tras partes do larynge sem que a voz seja aniquilada, e
não é elIa inteira senão pela lesão daquelIe. Comtudo, eis
aqui o que nós podemos já estabelecer sobre o mechanismo
da phonação : o ar da expiração é introduzido no larynge
pelo apparelho muscular thol'acico; os musculos proprios
do larynge contrahidos, dão aos rebordos da glote, as cor
das vocaes inferiores muita tensão para romper este ar, e
dar-lhe vibrações, das quaes resulta o som. O apparelho
muscular thoracico representa o folIes, a trachéa-arteria o
porta-vento; a glote e seus rebordos a palheta de quem o ar
recebe as vibrações. O som assim produzido se escapa pela
bocca e fossas nazaes.

MI'. Magenclie explica de uma maneira satisfactoria este
mechanismo: « Eis ahi, pensamos, para tirar toda a duvida,
que a voz é formada na glote pelos movimentos dos seus
ligamentos inferiores. Bem estabelecido uma vez este
facto, póde-se, pelos principios de Physica, dar a razão da
formação da voz? Aqui está a explicação que nos parece
mais provavel. O ar expellido do pulmão, segue por um
canal assás largo; immediatamente este canal se estreita, e
o ar é obrigado a passar atravez de uma fenda estreita, cujos
dois lados são laminas vibrantes, as quaes da mesma maneira
que as laminas das palhetas dos instrumentos de sopro (como
v. g. a do clarinette) permittem e interceptam alternativa
mente a passagem do ar, e que por estas alternativas deter
minam ondulações sonoras na corrente do ar transmittido.

Não ha duvida que o tubo vocal tem a propriedade de
se alongar e se estreitar, pois se puzermos a mão sobre a
parte anferior do pescoço, veremos este phenomeno: nos
son~ agudos elIe se eleva, e nos graves se abaL-xa; e por est~

motIVO tem a voz ,a intensidade que se quer produzir. AquI
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faremos uma não menos importante observação e é, que o
instrumento vocal possue em alto gráo as condições para a
producção da voz as mais favoraveis que é possivel; além
disso, vemos que elle produz todos os sons, e os modifica
Lanto sob a relações do melaI da voz, como sob a sua
intensidade. Para e pas ar de um som a outro, para se aug
menlar o seu volume, o lar)cnge pôde tomar o diametro que
lhe parecer, e então com o exercicio conveniente e gosto ás
leis da harmonia, toma a voz humana uma força que é capaz
de nos excitar as sensações mais agradaveis, e o deleite
mais innocente.

A voz humana difl'ere muito emquanto ao sexo, idade,
etc., e se acha estriclamente liO'ada por uma lei organica ou
ympathica com o apparelho genital, de sorte que na idade da

puberdade (além do grande desenvolvimento que e:\.-peri
menta o larynge), a voz se torna mais forte, e em alguns mais
sonora.

Quando o ar sahe dos pulmões, passa com rapidez para o
laryoO'e, que constricto atravessa a glote entrando em vi
bração, e produzindo conseguintemente o rectumbamento
na cavidade ventricular do orgão; a este acto chamam os
physicos Timbre.

Duranle a producção da voz na cavidade laryngea, e. te
orgão em sua totalidade põe-se em continuo movimento,
para por este meio fazer com que a cordas vocaes (con
trahindo-se), se inlesem e se approximem, produzindo os
sons agudos, e, rela:\:an<lo-se, se alouO'uem para produzir sons
graves: as im pois a fraqueza ou a força da voz depende tão
sômente, conforme as experiencias, da quantidade em vo
lume do ar lançado dos pulmões e do O'ráo de força dos di
versos apparelhos que concorrem á re piração.

A voz, tal qual se fôrma', isto é, a voz bruta de pouco ou
quasi de nada serve; porém á medida que atravessa a bocca
e fossas nazaes, se vae tornando mais sonora e mais belIa,
por isso que tem de passar por cavidades e tortuosidades que
para isto se prestam.

A voz, logo que é articulada ou modificada por meio da
bocca e suas dependencias, no larynge e fossas nazaes, pro
duz o que se chama palavra.
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Do canto.

Conviria mais que muito, quanda tratámos da musica,
termos dito alguma cousa sobre o canto; p rém como aqueUa
trata da harmonia dos sons vocal e in trumental, e este das
modulações variadas que a voz recebe no mesmo instante em
que é produzida, por isso julO'amo" não confundil-os.

O poder associar a palavra ao canto, e fazel-a servir para
exprimir as paixões e communicar os pensamentos, eis o
grande talento do homem.

Os antigos cantavam, nos templos, em louvor da Divinda
de, as orações de graça; e os poetas em vez de recitarem as
suas producções simplesmente, expunham-nos canLando ao
som dos instrumentos; as acções heroicas eram cantadas ao
som da trombeta; a lyra era para cantar amores; a flauta
para os mysteres do campo em mãos dos pastores, e tambem
para celebrar os seus amores: é isto o qu fez dizer ao dou
tissimo Antonio Ferreira, na carta oitava do livro pri
meiro:

Versos dão vida
Ao digno de memoria, e o accrescentam.
As musas cantam : dellas é sabida,
Não de metaes, de cedros, de esculpturas.
A fama aos claros feitos concedida.
Cahem as estatuas, gastam-s as pinturas;
Aquelle brando canto é só mais forte
Contr' o tempo, que ferro ou pedras duras;
Contra fogo, contra agua e contra a morte
Fica soando sempre.

Da poesia.

A poesia é a imitação da natureza no universal ou no parti
cular, feita em versos para utilidade ou para deleite dos
homens, ou juntamente para ambas as cousas.

A poesia, imitando as acções humanas e exprimindo
todas as cousas em uma linguagem cadente, á medida que
vae expondo o que sente, deleita a imaginação com a liga
ção dos pensamentos. Para este fim o poeta escolhe o genero
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de poesia que melhor convém ao objecto de que vae cantar,
e tambem o est 'lo que deve empreg'ar; porque, como disse
o Dr. Antonio Ferreira (L. L0, C. 8.0) :

Não soffrem a altas musas meamente
Serem tratadas; tanto que do extremo

m pouco desço, cáhio baixamente.

E na carta 12.

Conheça-me a mim mesmo: siga a vêa
aturai, não forçada.

Do grito, do riso, do suspiro e do soluço.

o grilo é uma especie de voz inarticulada, commum aos
homens e aos animaes, e produzido por contracções e es
forços exagerados dos oro-ãos da voz. Um duplo som, difficil
de ser apreciado, constitue o grito. Conforme as observações
do Dr. Colombat, de IIsere, feitas sobre a voz humana, dif..
ferentes acentos exprimem os sentimentos internos que cau
sarão o grito. O Dr. Darwin, na sua preciosa Zoonomia, faz
sentir que o grito exprime ordinariamente a dãr, e serve
para mitigai-a, porque com elle se póde dissipar com mais
rapidez o poder sensorial accumulado nos orgãos muscula
tes ou . ensiLivos. Esta facilidade que tem o animai para
com o grito mitigar a dóI', é a origem do riso.

O riso, conforme o Dr. H. Cloquet, é um movimento in-·
volnntario dos musculos da face e dos labios em particular,
acompanhado de uma inspiração sonora, interrompida, que
annuncia ordinariamente alegria.

O Dr. Darwin pensando que as sensações Ro-radaveis que
Occasionam o riso são continuamente susceptiveis de se tor
narem dolorosas, quer que o prazer e a dóI' sejam muitas vezes
produzidas pelos gráos di1ferentes de um mesmo estimillo :
Com effeiLo, o calor, a luz, os cheiros volateis tornam-se
dolorosos por seu excesso, e a cocega na planta dos pés nos
meninos é uma sensação dolorosa, de de o instante que se
quer fazeI-o rir. Logo que as idéas agradaveis que nos pro
vocam o riso, produzem dÓI', nós gritamos para nos alliviar,
e nos calamos depois para não perdermos esta sorte de gozo,.
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e assim procedemos entre o grito e a quietação alternativa
mente: de sorte que no riso ha tres periodos, o primeiro de
prazer, o segundo de dor, e o terceiro é uma suspensão para
mitigaI-a. Se o riso é excessivo, que muita vezes nos per
turba, nós sentimos grandes movimentos em todo o corpo,
porque apparecem lagrimas e dôres no rosto com excesso de
sanO'ue para a cabeça, dÔres nos musculos do ventre, etc. A
physiolo?"ia pathologica ainda reconhece outra e pecie de
riso, a que chama sarclonico, que é aquelle em que se nota
um apartamento convulsivo dos labios, da face, que precede
e acompanha muitas vezes o tetano geral.

E' o suspiro uma contracção lenta dos movimentos inspi
radores, provocado ordinariamente pelo transtorno da inspi
ração por um peso que se faz sentir atrá do osso slerno :
elle é uma inspiração mais prolongada que a ordinaria. O
suspiro tem lugar nas diversas situações moraes, e é muitas
vezes provocado pela prisão da respiração. as molestias fe
bris que apresentam suspiros, indicam em geral perigo de
vida.

As paixões, ordinariamente, são que provocam os suspi
ros, taes como o amor, a tristeza, a melancolia, etc., e er
vem nestes sentimentos para alliviar o peso que o coração
supporta pela compressão que o abate.

O soluço é uma inspiração instantanea, produzida pela
contracção subita e involuntaria do diaphragma, e o aperto
simultaneo da glote que suspende a acção do ar na tra
chéa-arteria, e desenvolve um som rouco. Este phenomeno
de physiologia pathologica tem luO'ar em uma multidão de
doenças, e frequentemente se observa em pessoas que, alias,
gozam de perfeita saude; porém a medicina pratica tem co
nhecido que em algumas molestias quando o soluço apparece,
é um signal de máo agouro (r).

As paixões deprimentes que desafiam as lagrimas, al-

(I) o celebre Darwin quer que o soluço provenha do cstilDulo do
orificio cardiaco ou superior do estomago, provocado pela prcscnça
for(;.ada do alimcnto, e nas fcbrcs mortaes pela presença da morte em
uma parte do estomago, ou da acrimonia do alimento não digerido. A
dóI' do orificio cardiaco é a causa proxima da pouca acção das fibras
deste orgão, e a remota acção dos musculos inspiradores é o cff~ito
proximo; e a repercução da materia nociva é o cU'cito rcmoto. MUltaS
vczes o soluço é um elIeito s~'mpathico.
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gumas vezes provocam soluços, como tamben na alegria
excessiva.

Do gosto e do apparelho gostador.

o gosto é o sentido que nos faz apreciar os sabores.
Este sentido, assim como o cheiro, foram com bastante

fundamento chamados sentidos chymic"s, por se exerce
rem sobre as moleculas destacadas das substancias dos cor
pos que elles sabem reconhecer e apreciar.

A lingua, orgão principal do gosto, está situada na boc
ca (1). A sua face superior é lisa e coberta pela membrana
mucosa boccal; em sua superficie se nota um grande numero
de pequenas saliencias que se chamam papillas; sua face
inferior é igualmente forrada pela mesma membrana mu
cosa, a qual fórma sobre a linha média uma dobra, a que se
tem chamado freio da lingua.

A lin"'ua é um corpo muscular, susceptivel de muitos mo
vimentos : entre as suas duas faces se lhes destin<rue uma
ponta, uma base e dous bordos lateraes. Seus limites são, em
cima, o véo do paladar, em baixo, o osso h)oideo e o laryn
ge; adiante a maxilla, e atrás a epig'lote. Os labias, o véo
do paladar, a abobada palatina, as bochechas, contribuem
muito tambem para effectuar a impressão dos corpos sapi
dos; porém a lingua é exclusivamente o principal or<rão desta
funcção.

O gosto se augmenta em razão dos progressos da idade, e
é o unico sentido que o velho conserva em sua integridade
até a morte. Os musculos de que se compõe a lingua são:
L°, o estylo-glosso; 2.0, o g'enio-glosso; 3.°, o hyo-glosso;
4.°, o lin<rual.

As arterias e veias que se distribuem na lingua são: a ar-

(IJ) Mr. de Jussieu conta que na viagem que fez em 1718 a Por
tugal, vio uma moça de 15 annos sem lingua. EUa, em vez deste
orgão, tinha uma pequena eminencia em fórma de mamilo, que. se ele
vava do meio da boeel! á altw'a de 3 a 4 linhas. Assim como esta aber
ração apparece, tamben se tem visto nascerem crianças com duas lin
guas, como aquella rapariga de Vitrey cuja observação foi referida pelo
Dr. Roux no Jlfercurio do anno de 1763.

~L %
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teria e veias linguaes fornecidas pela arteria carotida ex
terna.

As papillas disseminadas sobre a face superior da lingua
distinguem-se em tres ordens: L°, lenticulares, que são
folliculos mucosos situados principalmente na base da
língua; 2.°, fungiformes; 3.°, conicas, que são elevações
nervosas que se suspendem na superficie deste orgão. Os
nervos da língua são os ramos do nervo glosso pharyngeo, e
o grande hypoglosso, e o lingual, ramo do nervo maxillar
inferior, que é o que vae formar as papillas fungiformes e
conicas. Este ultimo nervo é, propriamente faIlando, a séde
do gosto.

Mechanismo do gosto (1).

O gosto se opéra quando os aUmentos, introduúdoS' na
cavidade da bocca, são submettidos á masLiga~ão e dissolvidos

(I) A vista e o ouvido são, sem duvida, os sentidos mais delicados,
mais sensiveis e, se póde as iro dizer, os mais vizinhos da a:Jma : o
Ilheiro, o gosto e o lacto, ficam algum. tanto mais longe deU<l, e daqui
vem que seus prazeres são menos vivos que os dos outros sentidos,
porém mais tranquillos e mai solidas. O orgão principal do gosto é a
fingua; sua sellsrbi:liililde reside na papiflas nervosas (ou mamilozinho )
que se observam soJ)re toda lt supedtcie, e partiCU!l.armenle na ponta
da lingua; estas palllillas são umas dilfusões do nervo cllamaelo (JIlJstatiIJO.

Tambem ha papUlas no paJadar~ e este participa juntamente coro
a IinD'ua e outra parte da bocca dos diversos gostos ou sabore , os
quaes consi bem nas vibrações mais ou meno fortes do' saes que obram
sobre o sentido do g'osto, bem como os sons COIl istern nas viJ)rações
mais ou menos fortes do al'. que opéra so~e o ouv.ido (e o mesmo· pode
mos dizer do cheiro).

Entre os povos selvaO'ens está menos desenvolvido o sentimento do
gosto do flue entre as nações policiadas; o mesmo aconleco a respeito
d<il Senlid<il do lama Esses seoLiclos imIIluem cerbamente muHo na extensão
do juizo, comtudo o do 0'0 to é quasi todo physico, pois de ordinario se
observa, que as pessoas gulosas e delicada ~ em que e te senUdo está mui
4esenvolvido, tem commummente o juizo men<ilS exlenso e menos bom que
os oulros.

O sentido do gosto recebe grande numero de modificações da parte
cJ.g prinetJjlio interuo da vida. O mesmo objecto Jilarecc-u<ils mais QU

me.nos sab(}roso e agradavel, se"'uudo a fome, a sêde, o boro stado
elo estornago, etc. Os alimentos que ao principio da Gomil'la agrad~
nós eujoam ql!lando e tamos far~os. O habito tem gr311de influenCIa
UElS orgãos do g'o to; e faz que' muila gente coma cousas que aos o~tr~S
parecem ineapazes de e poderem comer. O gosto de tal modo fOl dis
posto em nós pelo Autor da natureza, que- quasi todas as e.ous:lS veue-
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pela. saliva., e: entoo as. s,uas ffiÜ'leculas sa,pidas abram se>brc
as. papillas- nervosasJ ~e: entram' em acÇã0 e recebem a im
pressão.

A sensação do gosto se desenvolve somente pela immedill.ta
applicaçã0 dos corpos saborosos, e se desenvolve e apeFfeiçoa
com o habito e exercido. O' gosto (diz Leg.) determina as
qualidades saudaveis ou damrrosas- dos alimentos. Os praze
res aIl.Ll:.eX0S a~ seu exereieiO' encontraun-se no orgão; d<il gDs
110 i porém a alma retem pouco a leID!hrança, e dalü ]l>1'0cede
'O, alliactivo sempre nONO que- encontramos nos al1imeIlltos ~ se;

as tornamos a jlroc\!l;I'ar" é mais pelo prazer que nos Jilillomell
tem~ que po.r ~eUe <!J.ue já BJQS deram e: <ilue nós> fruimos..

Dos sabores.
Os sabores vai iam IDUlÍto e pm; í:sS0 é mui dif.ficiL Üf elas

sifical:-os,~ Para se pocler apreciar as diffierenças e ai qll'ailir-

Desas I:epurrllil.m ao IlOSSO paladóM'~ pOll se~ sab0r ser C:OI!llOsivo, eDjo:r
tivo" ou de máo gosb0, 0 I'ec.em-nascido meD!i,oe, e o Mlimalzinh~ têm.
Jorro ~ae vem á 11llZ, já tão fi:z:mado este sentido, CJlUCI pOlI in.5tillcto
mesmo rejeitam as materia& que lhes ,Jl".1o, são e0Ilvewie:ntes, Vê-se pois
1.l!IE.a )ilJ.'evisüo, U1i1l fim <'liue excepções. mUli rara Ilão desla'oem, na sa
bor agralilavel e doce CJlUe ttlm L@das as c:ousas, pllO~ rias li, sU:lJsisterrcia da>,
\lida.

Os orgãos do g'ost0 variam maito nas dj,versas classes de aillmaes-;
Jil@l'ém é bem nQtavel a e@rres~oJldencia que em €[Uasb todos tem" assiml
eDlIl.@ no homem, este sentido d0 gesto (ll'lm. o do chei1!o, o q;ual se. póde
considellar menos como wn sen~ido, pavLicuJar do que COlllO sUjjlpte
mente ou parte do sentid0 do g'osto.

Con iste' o setllJd d0 cheillo· em. uma membrana mucosa muito.
sensiv,el, em cujl!l tecido vem desaJlilrl!lchar- e e nervos do eJfac:lio ~ cha
ma-se pituitaria aqueHa membrana, porque recebe a pituila, hlm1ol:
agIU 050 c bl'anco' que C@lH'O' do. cene!:lrl!l", e CJ]IJI , per elia se fultra. 80mo
o eheir@ é, per assim dizer, l!lIDa especie' de g;a to delicado, o Autor da
113Iturez:l @s'a.pl)lr@(1{imOLL arn1:Jos de tllll. modo qllhe Dlutuamemhe se sel'Vhssem;.
assim o nariz C' a lilocca est.ia' s'eIDJp'L'e vizinhos, e em cOilllJl!lunicaç,ão Ulll e
0utr@ 01lgiío.
, As, )il:ll'ticulas. vl'llaieis, dos. c(i)rpos são maJs ou menl'lB od@rirferas, se
~undo sua natureza; e é cousa ollservada que algam.s chciI10s p@ssueJlll
€jualidades llut.:z:ientes. llemoCl'Hl!l neffere ter vivido tres dias su.'Itentado
sÓ e0m o vapor de pão lIIiUCJ1<te; e Hipl!lcrates reeomm.eoda se sustente
POli \lia do cheiro aqjUel±a>.peSS0<l calr,ida,em demasiada fulaqueza que: Ca.I!eeel"'
~, prompLl'l sustento.

Os c.heÍl'os produzem grande, t1JumlM'o de C'.m~ito siJlJgUllarissmws so
bre o systema nervoso; alguns fazem a gente estupida e en torpecida,.
outlr.l!Is. embehedam e envenenam, lI00i causam, eC}I1Vl!lilsões, outros, som-
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dade da substancia, é mister que seja dissolvida na bocca, e
posta em contacto com a lingua para se poder apreciar devi
damente.

Reflexões philosophicas do conde de Oxensfirn,
sobre o gosto.

E' o gosto filho bastardo da imaginação e tem muitos paes,
por isso se diz : gustibus non est disputabandum. Sua vivenda
está na língua, os dentes são os seus visinhos, e todos os
rendimentos do estomago pagam os direitos de alfandega
passaudo pelas suas terras. Servem-lhe de nordeste os suspiros
de amor, e os arrotos de crueis tempestades. Os manjares
delicados são seus lisongeiros, e a medicina o desespera. E'
naturalmente inimigo da saude, e só em doenças é liberal.
Assim fornece ao medico com que subsistir, e consigna um
lugar de renda aos boticarios as partes do corpo que só ser-

no, outros vigilia, etc. Os cheiros fetidos tornam a si de suas syncopes
as mulheres hystericas; o vapor do arsenico é muitas vezes mortal, c
delle morrco o chlmico DippeJ. As communicações nervosas do gráo
sympathico com a membrana pituitaria são a origem dos espirros que
causa o tabaco, a euforbia, etc. Da mesma cau a nascem outros mui
tos effeitos na economia anima]. Tambem é muito notavel a grande
correlação que tem o olfacto eom os orgãos gcnerativos pelo quanto
intcrcssa, excita e embriaga a imaginação. Do conhecimento desta corre
lação se tem aproveitado muitas pessoas para formarem certa com·
posições odoriferas que por sua sympatltia ou antipaUtia, pretendem
attrallir ou repulsar as atfeições de outras, as quacs composiçõe sym
pathicas, ainda quc não tenham toda a virtude que se lhe attribue,
concorrem para a damnitlcação da pureza de costumcs, e por i so me
recem ser punidos seus compositores, que entre o vulgo passam por
fciticeiros.

A actividade do cheiro dependc muito da sensibilidade do systema
nervoso; e esta é a razão porque os homens melancolicos e nervoSO,
e as mulheres delicadas têm o sentido do cheiro muito exaltado. Uns e
outl'as cxperimentam sabores, e sentem cheiros puramente imaginarias'
bem como se sentem muitas vezes zumbidos nas orelhas, ou illusões na
vista. Póde-se finalmente considerar este e os precedentes sentidos comO
partes integrantes do sentido do tacto.

O mais geral de todos os sentidos é certamente o tacto, pois delle
nenhum animal é de todo privado; parece ser o sentido primitivo e o
fundamento prQprio que dá a conhecer a animaLidade; por quanto a
essencia desta depende totalmente da faculdade dc sentir por uma ou
por muitas c modificadas f6rmas o contacto dos corpos externos sobre
a pelle.

O ser mais ou menos abundante a diffusão dos grupos nervosos na



389

vem ajoelhadas. E' o mais cruel inimigo do estomago, e os
&ffeitos da sua brutalidade vão até á parte mais baixa do
ventre. Muitas vezes escreve o passaporte para o outro mundo,
e a morte não faz mais que assignal-o. Oguloso é o intendente
das rendas, e o bebedo o mata com os mais beneficios que lhe
faz. E' um dos primeiros ministros do demonio e paga muitos
tributos ao inferno, Dá muitas vezes, em recompensa a seus
validos, o hospital neste mundo, e a seus queridos uma indi
gencia eterna no outro.

Esta moralidade disfarçada pôde mui bem servir de guia
para os que ignoram os elementos da sobriedade.

Da bocca.
A bocca, igual prodigio r orerão primeiro,
OllCle recebe a machina o sustento
Onde se fôrma a voz que exalta o homem
Canal pasmoso dos conceitos d'alma ! II!ACEDO M.

pelle, a maior ou menor delicadeza desta, sua maior ou menor flexibilidade
produz diverso g'ráos dc pCI'feição, e diversos modos de sensação em cada
animal. O mesmo interior do corpo n,lo é privado deste sentido, quando
o orgãos n lIe e Wo em um estado de excitaç,lo ou de sensibilidade, como
succede m alO'uroas docnç.as, Além disso, a dor e o prazer, a fome, a sede,
li fartura, etc" ão eS/lecies dc tactos, ou, para melhor dizer, sensações que
podemo rcferir ao mesmo genero.

A dureza e li moJlezlI dos corpos, suas superficies lizas ou desiguaes,
a humidade e a seccura, o calor e o frio, a mobilidade e a immobili
dade, a compl'css,10, a pel'cussão, a c ung'w'aÇãO, cis aqui os objectos
principae do tacto. Todas cstas qualidades dos corpos que nos cercam
só se con ideram taes a nosso respeito, pois que uma cousa que para
os nosso orgãos é branda, porque facilmente lbes cede, é dura para
orgãos mais debeis rrue os nossos, ão são por conseguinte as sen a
çõe sen:1o conO'l'ucncias variaveis segundo as qualidades dos orgãos do
animaes. A um calor menor que o do no 50 COI:pO chamamos frio; mas é
evidente que este gTáo de frio ha de ser ainda calor para os animaes
muito frios.

O tacto varia seO'undo as diversas partes do corpo. O tacto da mão é
muito mais perfeito que o de muitos outros orgãos; o tacto dos beiços
não é semelhante ao dos bicos dos peitos: as cocegas das ilhargas, das
solas dos pés c das venlas, as titilações, as comichões, differem umas das
outras, e todas diversificam da sensação viva do or"'ãos sexuaes. A Iingua
tambem sente o contacto dos corpos, além de seu gosto; o tacto dos
olhos é mui sensivel, o do meato das orelhas tambem é muito vivo, e
difl'ere das outras cspecies de tactos.

As linhas da pelle interior das mãos mostram a disposição das papillas
ou eminencias nervosas. Para melhor sentir é preciso que os nervos
se inchem e se dilatem : disto se observa um admiravel exemplo no
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Eis-me -chegado, diz Herder, á 'Parte inferior do rosto
humano, rodeada pela natureza de uma nuvem nos homens,
e COID razão sem duvida. E' aquI que "se desenvolvem O'S

traços ~a sens'Íàilidacle que 'convem occultar.
Todos sabem quanto o labio superior caracterisa o gosto,

a inc1inação, o appetite e o sentimento do amor, que o orgulho
e a colera o curvam; que a astucia o guia; que a bondad,e o
a-rredonda; que a libertinagem o abate e desbota; que o amor
e o desejo a elle se ligam por um attractivo inexpllcave1. O
uso do lablO inferior serve-lhe de apoio.

Nada mais articulado no homem que o labio superior no
lugar em que fecha a bocca. O ,arranjo dos dentes e a confor
mação das faces, é ainda de maior importancia para o obser
vador. Uma bocca delicada e pura é uma das mais bellas
recommendações; a belleza do portal annuncia a di o-nídade do
que deve por alli passar; é.a voz interprete do coração e da

sentidu do gosto, que não é mais que uma especie de tacto; porque é
neoessarjo que o orgão se <ili perto. se estimule, ,e , e adiante llar41 1;00

t.ear, sem <a qual pre.p:u'a~\ão é impo sivel que elle t;jnla, ponruanM é
preciso que se cs:La'beJ. ça uma 1'0.1:1(;.<10 entre o orgàG que sente e o CGl'PO

sentido. Quanto mais licreira é a sensação, tanto mais c-\:altada deve ser a
sensibiUd4lcle pa!I',a a perceber. Â pCl'fei~ão do tacto depende tambem
da facilidade dos orgãos em apalpar os objee~os em iodo o sentido: eis
aqm a razão ;porque as mãos do homem e seus dedos flc-.::iveis, são instru·
mentos i1ão importantes, e lhe dão mo glrande super.ioridade sobre os
an:imaes.

Parece que as f'uncçóes do tacto servem prlDeipalmente para rectificar
os erros dos outros sentidos; pois quc a vista c o om'ido estão sujeitos a
enganarem-se, por não terem re]a~\Ões scnão com objectos di (antes; eis
aqui a razão porque o .tacto activo depende da vont.'ldc; com efl'eito, era
neeessal'io para qualquer se assegurar das cousas, quc a alma tivesse ii
ua disposição um sentido seguro que firmasse os seus juizos. O "'tcLo é

este sentido reflexivo e philosophieo que dos ú])jectos nos dà as noções
mais certas. O ,g'osto e o cheiro ão, rigorosamcn te fal.lando, umas especies
de tactos; um é o tacto das moleculas do sabor, o Ou~l'O das particulas
odoríferas.

Se melhor quizermos saber qunes 13ão os uteis e g'l'andes cffeltos do
tacto, permuntemol-o a@ Universo; considerem0S esses imme.nsos globos
que a mão do homem, ajudada do c1ilmpassQ e da rcgull por cJle inven
tados, boje s."Lbe medir; per,crun'te.rnol..e li terra quc el1e lÍ.l'a e arormosell~

á.s artes que eUe inventa e aperfeiçoa; perguntemol-o finalmen,tc ao amor
ph-ysico, chamado '('lar Bu,ffon, com sua 0.0, tumad4l ,energill, sexto senttd@,
e con1J.eceromos S\'la exoeUenciaJ e a plleciosa alJlançn dos sentidos do
bomem.
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alma, expressão da verdade, da a'IDizade e dos mais ternos
sentimentos. O labio inferior começa já a formar o mento, ~ o
osso maxillar que desce dos d0llS labios o termina. Como elle
arredonda toda a elipse do semblante, póde ser tomado pela
chave da abobada do ed.ificio. Para corresponder á bella pro
porção dos Gregos, não deve ser pontudo nem cavado, porém
unido, e sua descida deve ser insensivelmente suave.

Descripção anatomico-physiologica da boccà.

A bocca é a maior abertura que existe no rosto, e é formada
pelos labios reunidos nas comissuras ; a sua candade supe
riormente está limitada na abobada palatina, formada pelos
ossos palatinos e maxillares, e forrada pela membrana mucosa
que forra estas partes: inferiormente serve-lhe de pavimento
a lingua; anteriormente as arcadas dentarias; lateralmente as
bochechas, e po teriormenle o véo do paladar cuja extremi
dade livre fórma a uvu..la (yulgo campainha), e terminado aos
lados por <il.uas columnas carnosas ou pilares, entre os quaes
existe um grupo de folliculos mucosos, denominados o'landulas
amygdalas.

A bocca, entrando no apparelho da diO"estão, mais adiante
fallaremos dos seus prestimos a este respeito, emquanto aqui
a encaramos sob a vi tas physiologicas, physionomicas.e
philosophicas.

Physionomia da bocca e dos labios,
por Lavater.

A bocca é o interprete e o representante do espirito e do
coração; em seu estado de repouso e na variedade infinita
de seus movimentos, ella reune um mundo de caracteres :
é eloquente até em seu silencio. Se o homem enti e a
dignidade de sua bocca, não proferiria senão palarras divi
nas, e estas santificariam suas acções... A bocca é a de da
sabedoria e da loucura, da força e da fraqueza da virtude e
do vicio, da gros eria e da delicadeza do espirito; a ~ de do
amor e do odio, da sinceridade e da falsidade, da humildade
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e do orgulho, da dissimulação e da verdade... Ha entre os
labias e o caracter do individuo, uma perfeita relação; quer
sejam firmes, quer moles e moveis, sempre o caracter é de
tempera analoga.

Labias grossos, bem pronunciados e bem proporcionados,
que de ambos os lados apresentam a linha mediana bem sa
liente e facil de reproduzir no desenho, são incompativeis com
a baixeza; elles tambem repugnam a falsidade e a maldade;
porém ás vezes eIles se approximam á voluptuosidade.

Uma bocca apertada, que corta em linha recta, e onde
a borda dos labias não apparece, é indicio certo de sangue
frio, de espirito applicado, amigo da ordem, da exactidão e
da propriedade. Se eIla ao mesmo tempo regaça pelas duas
extremidades, promette um fundo de a.ffectação, de preten
ção e de vaidade, e talvez tambem um pouco de malicia, re
sultado ordinario da frivolidade.

Labias carnudos têm sempre de combater com a sensuali
dade e a preguiça. As boccas que são trombudas e mui pro
nunciadas, inclinam-se á timidez e á avareza. Quando a
bocca se fecha brandamente e sem esforço, e que o desenho
é correcto, indica caracter firme, reflectido e judicioso.

Um labio superior, que excede um pouco, é igualmente o
signal distinctivo de bondaqe; e com isto não se quer dizer
absolutamente que essa qualidade não pertença ao labio in
ferior que avança; mas neste caso espera-se antes fria e sin
cera bonhomia, do que um sentimento de viva ternura.

Um labia inferior cavado no meio, é proprio dos espiritos
joviaes. Reparae com attenção para um individuo alegre, no
momento em que vae fazer uma graça, e ver.eis sempre no
centro de seu labio uma abertura ou cova um pouco ligeira.

Uma bocca bem fechada, se todavia não é atIectada e pon
tuda, annuncia coragem, e mesmo nas occasiões que se trata
de provocaI-a, mesmo ás pessoas que têm o habito de a con
servar aberta, ordinariamente a fecham. Uma bocca aberta
é queixosa; uma fechada soffre com paciencia. A bocca é a
parte do semblante que marca mais particularmente os mo
vimentos do coração. Quando a alma soffre, a bocca abaixa
se pelos cantos; quando eIla está satisfeita, os cantos se er
guem; quando sente aversão, a bocca avança para diante, e
eleva-se pelo meio.

A parte carnosa que cobre a fileira superior dos dentes,
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e que conduz ao labia propriamente dito, não tem nome
proprio, pelo menos que se tenha escripto, a não ser a dobra
da mucosa boccaI. Se elIa é alongada, mais o labia se retrahe,
e neste caso elIa é larga e arqueada, o intervalIo que o separa
do nariz é curto e concavo : nova prova da conformidade das
feições do rosto.

Physionomia moral da bocca, por Salomão.

Remove de ti a bocca maligna, e estejam longe de ti os
labias que detrahem. Os labias da meretriz süo como o favo
que destilla mel, e a sua garganta é mai lustrosa d@ que o
azeite. Filho meu, se ficares por fiador do teu amigo, déste
por elIe a tua mão a um estranho, com as palavras da tua
bocca te metLeste no laço e ficaste preso pelas tuas proprias
expressões. O homem apóstata é um homem inutil, caminha
com bocca perversa; elIe faz signae com o olhos, bate com
o pé, falIa com os d dos, com depravado coração maclúna o
mal, e em todo o tempo semeia disturbios. As palavras dos
impios armam traições, afim de verter sangue: a bocca dos
justos será a que os livre. O labia da verdade erá sempre
constante; mas a te temunha que é incollsiderada, urde uma
linguagem de mentira. Os labias mentirosos são abominações
para o senhor; mas os que obram fielmente lhe agradam.

As palavras compostas são um favo de mel; a doçura da
alma é a saude dos ossos. As palavras sahem da bocca do va
rão como uma arrua profunda, e a fonte da sabedoria é como
a torrente que transborda; os labias do in en ato mettem-se
em disputas, e a sua bocca provoca as contendas. A bocca do
insensato fere-o a clle mesmo, e os seus labias são a ruina
da sua alma. As palavras do homem de ling'ua dobre pare
cem singellas, mas ellas penetram até o intimo das entra
nhas. M lhor é o pobre, que anda na sua simplicidade, do
llue o rico torcendo os seus beiços e sendo insensato. A
testemunha iniqua faz zombaria da justiça, e a bocca dos
impios devora a iniquidade (1).

(I) Provo Cap. 4.•. V. 24. Cap. 6.·, V. 3.· Caro G.·, V. 12, Cap. 12,
V. 6.•, 19, 22. Cap. IG, V. 10, 13, 24. Cap. 18, Y. 4.·, G.·, 7.·, 8.·
Cap. 19, V. L·, 28.
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Da palavra.

A voz é a propriedad. dos alIlimaes que respiram FeIos
pulmões; porém a palavra é exclusiva á 'Cspecie humana; os
vocabulos de que ella se compõe são dictados "pela intelli
gencia. E' por meio da palavra que o homem amplia o cir
culo de suas idéas, de suas relações sociae , e cultiva o seu
espirito.

A palavra é a voz articulada pela lino-ua, labios, dentes
véo do paladar, e modificada pela acção dos difIerentes or
gãos da bocca, do pharyuo-e e do nariz.

A palavra compõe-se de lettras, das quaes umas se cha
mam vogaes, e representam por si; outras têm neces idade
de serem alL"Xiliadas para si?,nificarem as ideas que e pre
tende exprimir. As vogaes conservam por mais L mpo o som
na cavidade do larynge, emquanto as consoante depen
dem de toJo o apparelho naso-bocca1. Os physiologi tas, de
accordo com os grammaticos e os rhetoricos, têm reconhe
cido que as liuo-uas que mais numero de vogaes têm em
'Suas palavras são as mais facels na pronuncia, e mais me
iodiosas e euphonicas, ao contrario, mais difliceis e penosas.
Para o primeiro ca o temos como exemplo as linguas Grega,
Latina, Portugueza, Hespanhola, Italiana e Franceza; para o
ilegunJo temo a Ingleza, Allemã, e as que mais se appro
ximam para o norte (1).

(r) ANTIGUIDADE DA ESCRIPTURAÇXO.

A arte de escrever (diz o mal'quez de FOTtla) é uma inlV n~ão muito
'lILil e muito a_ligoa, cujos come~o" bem como o fundam ntos dos
maiores imperios, silo geralmente inccrto. ão é isto por que não sc
tenha s01)('e cs e a . umpLo um grande numero dc obr:l de tratados e
.de dissertações: i o mc mo' lro,-a a incerteza cm que se ta sobre
,tal questão, porque o sabio ú e crevem muito obre as materias que
menos conbecem. Pode- e pOi, e se jul"'al' a propo ito, con ult.ar,
entre muito, Polidorio Vir"'i lio, de l'eram inuenloribas, lib. 1.0, cap.
6.°; :U1lanasi Kircher, in CEdipo ./E{{upliaco, tomo 1.0, class. 2.', cap.
1.0; Thomas Bangius, in Crelo orienlJis, E"eI'cita.t. 7,0; Joseph Scalig.er;
.in Animaduel'sionibus in cltro71olo(J. EllselJii, pago m. 100; amuel~
chart, Cltanaam, lib. 1.0, cap, 20' Etiennc Moren, de lill{{Ua prima]Va,
ExercHat. 2; tie Leteris,. Gaspard Scbott, ilfiralJililll1l., lib. 7.· cap. 7'·'
ele. ScriptOl'ice fll'liS inuenlione,. João Henrique Heidegger, lJislor. p~

J.rtarcb.w'llfll, tOD1@ 1.0 Exercitat. 16; Herman Hugo, ele prima scr~

bendi ol'i(Jille; Pierre Holm, Dispulatione de scriplione. in analictiS
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Considerações philosophicas sohre a palavra.

o homem quando sahio das mãos do Creador, já sabia fal
lar perfeitamente porque o Ente necessario tinha em vista
erear o homem para rrozar da crea<;ão e das rerralias sociaes.

As -palavras ou se consideram soltas ou lirradas, formando
{)raç,ões ; e de qualquer fórma consideradas, se deve atlender
muito ás lettras cbm que se escrevem; ao tom, ao acento com
que se pronunciam, e ao valor ou differença que têm entre
'Si, pelo que significam, o contexto na ordem que le,am, sua
-correspondencia; porCf1le sendo eIlas as manifestações dos

entimentos, têm sua physionomia mais ou menos e~'Pressiva,

.conforme as circumsLancias.
A faculdade da palavra, diz o professor Felice, foÍ-,nos dada

como um meio muito prompLo e commodo para communi-

Thoma Creníi,. c principalmente: Job. Nicolac Funecci Marburn-ensis,
([e .~cripto.ra veleram commentatio, :Marbugi e RiutcJii, I1.43. Basta
indicar tes autorcs c estas obras: seria uma grande c peno a emprcza
querei-as compilar. Somente ob CI'Vill'CDlOS o seu 1'e ultado:

1.0 Quc e hão cxtTcmamcntc dividido entrc a orin-cm da lettra, e
aguelles a que uevemo a obrigação des a in\·cnr:.âo.

2.° Que uns fazcm honra a Mo)' é ,como . Cyrillo dc Alexandria;
Eupolcmo, cilado por Clemenle de Alexandria e por Euz lJio; finalmentc
Isidoro de evillla' porém e te ultimo só attriliue a ~Io)'sés a in.venção das
JeLLras hebraicas.

3.° Que segundo outros, as lettra foram invenlad s por Abraham,
'Como Phflon c Suidas no mentc Ahl'a, e outros por 'Clh, como
FlaVius Joscph no 1.0 livro de suas Antiguidades Judaicas, Cap. 4·', e
Suida mesmo na palavra Set/le. Sen-undo Isidoro dc \'ilha, Abraham
invcnlou as lettra serianas e chaldeana , c que, ajunta elle, concordam
'Com as hebraicas pelo numcro e pelo s lU, e só dcllas dilJerem na
fórma.

4. 0 Quc a opinião mai seguida foi sempre .que as lettras cram conhecidas
de Adão, e es e ntimcnto é seguido por Santo Ago linJlO, por ui!
-das muito inconslante cm sua opinião, ou simplcs compilador sem
criüca, na palavra ÀClüo; e 6 era ainda no ultimo scculo pela multidão de
commen.tadores c de C1'iticos. A obra quc os Sabinos dizcm tcr sido com
posta por Adão, ainda hoje existe n.

(') Diccionario da Bíblia por D. Calmoto. fGonova U30. arLigo leltras, Vt!de
João Alberto Fabricius in codice pseudél1ig/'apllO veteris testa1llentí. Esse livro
foi publicado por ~lathia Norberg em i8i5 e i {fi. Adão não o jlúde ter 'COmposto.
Viide um artigo do lor-nal CÜJs Sabios de i8iO, por Silvestre de . cy, e a ~ecrologia

<le i827, 2' parte, p. 573.
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carmos nossos pensamentos uns aos outros, e por este modo
procurarmos os soccorros, as vantagens e as doçuras da so
ciedade. E se outras provas não tivessemos de que o homem
é destinado á sociedade, bastaria certamente a faculdade da
palavra de que elle é enriquecido, para provar sufficientc
mente que o homem deve viver com seus semelhantes. So
bre isto mui bem observou Cícero no capitulo 16 do seu 1.0

livro de ofjlciis, quando disse : « O primeiro principio da
sociedade humana, é aquelle que fôrma a sociedade geral,
onde todo o genero humano é comprehendido; e este princi
pio não é outra cousa senão o commercio da razão e da
palavra. Pois que isto sô fôrma entre os homens uma socie
dade que os faz communicarem seus pensamentos, instrui
rem-se mutuamente, discutir e regular os negGcios que elles
têm de commum.

Por al.li vc- e que Lodos os que :ltLl'ibuem a invenção das leLJ'as a
Abraham, a ScLh e a Adão, encaram a arte de escrever como mais
anLiga que l\roysés. Se só fos c preci o computar o sutrragios, a ques
tão se decidiria contra os que fazem a honra della ao Legislador dos
Judeus. Porém não contamos as opiniões um tanto arbitrarias, discutimos
os principias.

O principias reduzem-se a esLe dilema: ou foi DEUS que ensinou a
Adão a escrever, ou c sa arte é unicamenLe devida á indusLria dos homens
que della sentindo a necessidade, imaginaram os meio.

A primeira de la' opiniões é mais conforme ao s)'sLema da fé caLbo
lica. DEUS ensinou a Adão a Iiu"ua com a qual elle impoz as Ilels a to
dos os animaes. E' pois natural que ensinaudo-llle es a lingua, ensi
nasse-lhe tamhem a escrevei-a. Esta lue ba siclo sentida pela mnior
parte dos criticas, o Lem levado quasi Lodos a concol'darem na opi
nião de CJUe Adão conheceo as lettras. Elles não hão feito nisso senão
seguir o sentimento de Santo Ago tinho, pelo aviso de qual não é pos
lIivel mais crer e que foi imaginado por alguns, que só existia a lingua
llebraica, que foi conservada por Heber, de quem o HebJ'eus tomam o
nome, e que pnssou delle a Abraham: de sorte que os caracteres da
escripta 11ebraica começaram só quando a lei foi dada a l\loysés. Vale
mais admHtir que essa lingua foi conservada eom seus caracteres pelll
successão dos patriarehas. Non est credendum qllod nonnulli arbitraIl
tur hebrream tantum lin(Juam per illum qui vocatur Reber, unele fle
Õrreol'um vocaDulum est, .ruisse servatum, atque inne pervinisse ad
Abrallanwm: lleDrceas autem literas ti le(Je crepisse, qll{IJ data est per
Nosen; seel polius per illam successionem patrum memoratam liT/.(Juam
Cllm suis titeT'is custodisse. Uma opinião tão formal, basta para fecbar
a bocca a todo o eatholico, e prova a alta antiguidade da escripta ~ue

Beber só conservou, c que nada impede de retroceder até ao primeiro
homem.



E' bom tambem saber-se aqui que o estabelecimento da
significação das palavras não é feito por uma convenção pro
priamente dita, e sim por um uso que, considerado em si
mesmo, e independente da obrigação em que se está de des
cobrir aos outros o que se pensa, nada tem de obrigatorio.
Igualmente acontece todos os dias um simples particular in
ventar novas palavras, e dar ás que já estão introduzidas nova
significação, que é seguida ou repetida pelos outros em tudo
ou parte, por algum tempo ou para sempre com inteira li
berdade; o que se não poderia fazer se ahi houvesse alguma
convenção obrigatoria, porque então a menor mudança ao
uso admittido, e que não fosse feita de commum accordo,
teria alguma cousa de criminoso.

Horacio disse destas mesmas vozes, cujo conhecimento
o tempo já tem apagado, haverá muitas que de novo re
nasceram, fenecendo igualmente quantidade de outras que
agora correm com approvação geral; o ponto está que assim
o queira o uso, o que nas línguas é o unico e soberano arbi
tro que lhes estabelece leis e regras certas (I).

(I) Multa renaseentur, fT1UE jam eeeidere eadentque,
Quce nune sunt in honol'e voeabuLo, si volet usas,
Qaum penis arbitl'ium est, et jus, et no/'ma Loquendi.

A. PAET. V. 70.

O Sor. Pedro José da Fonseca nos commentarios que fez á sua t1'3
duCÇão de Horacio, tratando do si voLeL usas, afflrma que as palavras
estejam inteiramente submettidas á jurisdicção do uso, o qual é o so
berano arbitro que delias dispõe, é doutrina corrente e em todos os
tempos incontestavel. Porém aquillo que em Athenas e Roma se en
tendia por uso (é observa~~o de Dacier) não tem ao presente o mesmo
significado. Lá era uso o modo ordinario de fallar de todo o povo, por
(Jue toda a nação viyia de mistura c confundida sem baver em todo o
seu corpo dilferença sensivel. Mas em todos os estados e monarebias
de agora o uso do povo é sempre máo, vicioso e sem nenhuma auto
ridade, c só deve ter-se por uso bom aquelJe dos cavalleiros polidos e
pessoas civilisadas, isto é, educados com cuidado, e que tenJlam sem
pre vivido onde se conserva a fonte mais pura da linguagem e se pra
tica o estudo dos bons autores do tempo, ou dos havidos por classicos
neste genero. QaintiLiano diz tudo n'uma palavra, denominando-a
conformidade de fallar entre os homens eruditos. A este uso competem
unicamente as propriedades que inculcam os termos de Horacio, cuja
intelligencia convém distinguir com o abbade Batleux, para que se não
presuma serem todos synoniroos. Quando lIa contestação em pontos de
linguagem, o uso é quem decide, arbilrium. Quando é preciso cortar
com autoridade, com razão, ou ainda contra a mesma razão, o uso tem
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Notemo finalmente que- os differentes actos que se refe
rem ás palavras,. são o discurso, {) silencio, a verdade, a fal
sidade, () fingimento, a dissimulação, etc, Toma-se aqui a veL-

-€lade peta conformidade. de nos a palavras com os no sos pen
samentos,; e a falsidade ao, Cl!nllirario, pela confol'mida'tie ou
opp@sição de uns COIlD lDS 0l1l.Jtl'0S. Convém que se não confun
€la tambem a el'dade com a falsidade de que se trata, com. a

para isto direi.to e jus_ Quando- é preciso fazer lei ou derogal-as, ao
uso toca. fazel:-as ou derogal-as, elie me mo é a lei. Norma loquen
di n.

(') DA WiSICA.

Na origem das línguas, a prosodill, diz o marquez de Vortia., sendo muito
Tairiacfa, as inlrcxões da voz el'3m-Ule natnraes. O acaso ni'o podia pois deixa~

de a.hi levar ás vezes passa.gaus, lJ.ue lisongeassem o ou,1l1do ; notoUr-se·a.s e
formou·se o habito de repetil-as., Tal é primeira idéa que se teve da me·
lodia.

A ordem diatonica, queremos faUar dacrueLTa em que os sons se soccecTem. por
tons e por semi·lons, p.u·ece 11OjO tão natllral, que se ju.lgaria q,ue elia foi. a
primeim conhecida; porém se acharmos sons, cujas relações s,10 muito mais
sensiveis, teremos direito de concluir qne a seusaçJ.o nelta ha sido notada
antes.

Pois qne este. demonstrado que a progressão pela terceira, pela quinta e
pela oitava, teudem immediatameote ao principio donde a harmonia se origioo,
isto é, a resonancia dos corpos soooros; e que a ordem diatonica se fórma
dessa progressãn; segue·se, por consequencia, que devemos ser mals na suco
cessãn, que na ordem diatonica. Esta, alongando-se do princIpio da harm0D!a,
não póde conservar relações entre si\ senão emq-llanto lhe são traIl5mlt~
1lidas pela SliIccessão que a. wllma, 1.'01' ex.emplo, "i, na ordem diatonica, só est..
ligado ao dó, po.rllpe dó ,·é" é produ3Ídn pela pl'O~[e9sfio do dó sol, e ao Iiga~ão
destes ultimos sons, nasce da harmonia. dos, corpos sonoros de qu.e fazem parte:
O ouvido conflJJma este raciocinio, porquo, seo:te melbor a cOllJ:oudanci;).. dos sons lIo
?/l,i sol dó, que a dos sons (/6 I'é miJa.' Os. intervallos barmonicos têm pois siáo nota,
QOS cm prilneiro Lugar.

Ainda ha aCLuI progressos que obsermr; porclue os sons harmonicos formam
ihtervaltos mais ou menos faceis ü. entoar, e sendo as concordancias- mais ou
menos sensíveis, não é natural que' os sous tenham si o percebidos e compre·
lrendido& logo uns e outros, EJ' verosi'mif que só se tenha tido a prngressão inteira.
ao mi sok d{j, depois de. mniJ:as expeniellLias. Conhecida> essa, fez·se onlras pelo
mesmo modelo, aasim como sol, si, "ti, sol.,0nanto á. ordem diatonica, só foí ~esco:
berta DOUCO a pouco, e depois, de mui:tas. apalpadelas, pois que a. get.acila só fOl eJaSI
nada em i7i2.fJor Ramean.

Os primelroB progressos, desta :Efte, foram pois ú:uctO' de longll experieDcia.
IILnLtiplicaram-se tanlo os ReinciDias, que. se niio tem conhecido os v.erdadair.oll.
~amean [oi o primeiro qu.e descobrio a ori"'em de toda a fmrmonia na resonall
cia dos corpos sonoros, e que ba-seou' a th~llria desLll arte em um só prim:ipitr.
(!ls G:.ellos, cuja musica: é'toJ.o gabaüa, não conheciam maiS que Ofl 110nmnofl, a com·
pOSIC;ao de muilias plwtes, Enliretanto, é vel'Jlsimil qae elles tivessem ex.euuta:do algu,
mas consoIlllJlcias, que o (tcasolos tL'Vesse feito' nobar fell'indo alJ] meama templl duas
(lordas de um.iusO!umento"deld.as, sentissem a. harmonia,
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verdade e falsidade }ogica, porque estas consistem na confor
midade de nossas idéas com a natureza e estado das cousas.

Após estas reflexões geraes sobre a natureza.. uso e proprie
dade das palavras, para fU.l!er-se. uma ídéa justa de nossos·
deveres a este respeito, é preciso notar primeiramente o bom
ou mao uso da palavra, e 1Judo o que russo póde have.r de bom
ou de máo, de louvavel ou de. inc.onsiderado,

Tendo sido os progressos da musica tão lentos, muito tempo se esteve sem.
cuidar em separal-a das palanas: teria parecido totalmente desp.ida. de ex-
pRfliSão_ Além disso, a. prosodia tendo apossada-se dos tons q:ue a voz póde
formar, e havendo elIa só fornecido occasião de notar sua harmonia, era na.tu
ral que a musica só fosse encarada como arte que podia dar mais ~aça oU!
mais força aos discursos_ Eis a origem. do prejuizo dos antigos, em não quere
tem separaI-a das palavras. ElIa foi, pouco mais ou. menos. a respt:.ito daqueh
tes, entre os quaes nasceo, o que é a decramação em relação a nós.; ella ensi
nava a regl'ar a voz, o que antes era conduzido ao acaso. De.via parecer tão ti
elicuto separar o canto das pa.lavras, como boj,e separar de nDssas 0Ji sons de n.ossa
de.clamação.

Panca a pouco a musica se aperfeiroou: insensh'elmente conseguia igua
lar-se ú. a'lpress:io das palavras: depois tentou ex.cedel-a. Foi então. qlle se pOde
perceber que ella por si mesma era susceptível de muita expressão. eparal-o
das palavras nilo pareceu mais ridículo. A expressão que os sons tinham na pro
sodia, que pa.rticipava do canto, a: que tinham na declamarão, que era cantada.
prepararam a que elles diziam ser quando fossem ouvidos sós. Duas razões as
seguraram o sue essa para os que. com algllm talento, e ensaiaram nesse no
n> genero de musica. ii. primeira, era que sem dnvida elles escolheriam pas
sagens que pelo nso da declamação estavam acostumados ú. ligarem certa eI
pressão. ou qne pelo menos, as imaginavam semelhantes. A segunda, era a admi·
racão qae, por sna novidade, nilo podia e3Sa. musica deixar de produzir. Quanto
mais SlUlpre60S Ilca..vam, mais deviam-se entregar á. impressão. que ella. podia
occasionar. Tambem viaIR-se os qUlJ' eram menos difllceis de commoi'l'C1' passa
rem da aJegria: 1Í.. ttisteza. successivameute.. e JIIJilsmo ao flm>): pela. força dll S
sons. A esta vista, outros, que não terialIl sido abaladOS, quasi que. ig-ua.1plente;
o foram. Os en'lÜtos dessa musica tornaram-se o assumpto das conversaçoes, a
imagiuacão esqueutava-se só com o quo ouvia cantar. Cada qual a queri.l jul~ar por
s.i mesmo; e os homens c':l1Dmummente gostando de ver confirmar as cousas extra
ordinarias vinham ouvir essa. com as mais favoraveis disposições. RUa repetia pois
mui tas vezes os mesmos milagres.

lioje, nossa prosodia e. noss:l. declllIIltl.QKo estão bem longe de. procltlZÍl' o ef
feito qUll Dossa musica dev:eria. produzir_ O canto para nós, é orna linguag~ t~o
familiar como era para os antigos: e a musica. separada das palavras, J'" na.o
tem esse ar de novidade qne tanto póde sobre a imagina."'o. Além disso na. oc
Gasião da sua execu(-lo. couservamos todo o sangue frio, de que somos ca.pazes,
,mas são devidoS' unicamente (L acção doo sons sobre o ouvido. Os sentimentos:
Dilo ajudann ao mooico a. DOS commoyell, e os senllímentos, que ex.perimenta
mos, são devidos unicamente- 11. ac.;ão dos sons sobre o Quvido. Os sentimentos
da alma sào ordinariameo;te tão fracos quando. a imagin:ll;.io 1:\Ol" si mesm:l. reage
sobre os sentidos, que não deve surpreender que a nossa. musica não produza.
Ulfeitos tão espantosos Gomo a. dos antigos. Era nece~sario parôl: ju1?ar ~e s.eu
poder, executar del1a pedaços diante de homens cheiOS de mUlta ImaglDaçu.O,
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Filynto Elysio, reconhecendo a importancia da palavra,
impõe aos poetas os proceitos seguintes:

Contempla que na ceo o homem sugeito
A muitos estos revoltosos, torvos ;
Que ora a cobiça, out'ora a mágoa o vence,
Que este confia, aquelle desespera:
A alegria ao mancebo instiga a dansas :

para que elIa adquirisse o merito da novidade, e que a declamação, feita depois de
urna prosodia, que participasse do canto, fosse mesmo cantada. Esta experiencia seria
inutil, se estivessemos tão dispostos a admirar o que está em no~sa alçada, assim
como estamos com quem está longe de nós.

O canto feito para as palavras é hoje tão dHferente de nossa pronunciaç.ão
ordinaria e de nossa declamação, que a imaginação com dif!lculdade se presta
á illusão de nossas tmgedias postas em musica. De outro lado os Gregos eram
mais sensiveis qne nós, porque tinham a imaginação mais viva. I, inalmente,
os musicos escolhiam os momentos mais favoraveis para commovel·o. Ale·
xand.re, por exemplo, estava ü. mesa, como nota lluretto, e provavelmonte es·
quentado pelas fumaças do vinho, quando uma musica propria a inspirar furor,
fel·o tomar as armas. E' verdade que temos soldados que fariam outro tanto
só ao ruido do tambores e das cornetas. :-1;10 julguemos pois a musica dos an
tigos pelos eITeito que lhe são attribuidos, mas sim pelos instrumentos de que
usavam, e não será fúra. de proposito, a presum[1cão de que elIa deveria ser inferior
á nossa.

Pode-se observar que a musica separada das palavras, foi preparada entre
os Gregos, por progressos semelhantes áquelles á que os Romanos devem a
arte das pantomimas, e que essas duas artes causaram, em sua nascen/;a, a
mesma surpreza entre os dous povos, e produziram eITeitos igualmente mara·
VíUIOSOS. Esta conformidade parece curiosa, e confirma as conjecturas prece·
deutes.

É sabido que os Gregos tinham a imaginação mais viva que os demais povos;
a verdaueil'a razão dessa dilfermça não deve só ser attribuida ao clima. Suppondo·
se que o da Grecia ~onservou-se sempre tal qual era, a imaginac;1o de seus habi·
tantes devia pouco enfraquecer·se. Ver-se·ha, pelo que se segue, que isso é um eITeito
natural das mudanças que se deram nas linguas.

A imap;inaç.ã.o obra mais vivamente nos homens que não tilm ainda uso dos
signaes de instituicão; por conseljuencia a linguagem da acção, sendo imme·
diata obra da imaginação, deve ter mais fogo. Na verdade, para os qne com
ella se famiüarisam, um só gesto equivale muitas vozes a ulUa longa phrase.
Pela mesma razão os idiomas feitos pelo modelo dessa linguagem, devem s~r

mais vivos: e os outros devem perder de sua vivacidade, ,i proporção que mal6
se alongam desse modelo, delle conservam menos caracter. Ora, o que ternos
dito sobre a prosodia mostra que, por esse lado, a linguagem grega l'esente:.se,
mais que nenhuma outra, das infiuencias da llnguagem da acção, e as inversoeS
Que habitualmente nella se encontram, provam que nilo são esses os uuicos. de
feitos dessa infiuencia. Essa linguagem era muito propria para exer er a una·
ginação. Ao contral'io, a nossa é tão simples em sua eonstrucção, e cm sua pro·
sadia, que quasi que só exi"e o exercicio da memoria. Nós nos contentamos,
quando fallamos das cousas, lembrar os signaes; e raramente de pertamos,
lhe as ideias. Assim, a Í1nagin3.f;ão mais vezes exenitada. torna·se natural
mente mais di(j]cil de commover. Devemos, pois, ser menos vil/os que os
Gregos.
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O deleite requebra o resto ameno
De quem do amado bem logrou o agrado.
A triste dôr quebranta o vivo lume

o esmorecido olhar. Quando um prospéra,
Outro cahe da roda derribado:

m periga, quando outro em salva praia
Corre arouto a abraçar-se co'a columna
De segurança. Almeno sente as puas

A. prevenção pelo costume tem sido, em todos os tempos, um 'obstaculo ao
progresso das artes; a musica principalmente se ha disso resentido. A La
cedemonia, onde Licurgo juntou a musica aos exercicios militares, não era
permittido fazer mudança alguma á musica antiga.. Aconteceo que Terpandro,
o melhor tocador de Iyra do seu tempo, excellente na. arte de celebrar as acções
heroicas, ainda que muito instruido nos usos antigos, accrescentasse uma corda á
Iyra. para variai' os sons.

Os Ephoros condemnaram essa novidade, e preltaram sua Iyra a um muro; tão
ligados estavam á simplicidade dos acordes I O musico Timotheo tendo .accrescentado
duas cordas á sua Iyra, quando dIsputou o premio nos jogos Caroeanos, um dos
Ephoros veio com uma faca na mão perguntar-lhe de que lado queria que fossem
cortadas as cordas, que excediam ao numero de sete.

Vil-se por estes factos a importancla que os antigos davam á musica, ao
canto e mesmo aos instrumentos. Esses signaes de instituirão eram destinados
a aperfeiçoar o primeiro de todos, que era a linguagem. Por~m amhos nito bastavam
para conservar a memoria dos acontecimentos passados. A escriptura era absoluta
mente necessaria, não só para a historia., como para a composicão de todas as obras
em que o conheclmento dos factos era indispeosavel e por consequencia para. a com
posição dos poemas epicos.

0.\ ESCRIPTURA DOS SONS.

(Segundo o Marque;; de Vodia.)

Emquanto a escriptura dos pensamentos esteve só em oso, o animal, ou a
cousa, que serve para. representar as idéas, desenhava-se ao natural. ~[as logo
que o estudo da philosophia, que foi causa da escripluracão symbolica., levou
os sabios do Egypto a. escreverem sobre diversos assumptos, esse desenho
exacto multiplicando muitos volumes pareceo iosupportavel. Gradualmente se
foram servindo de outro caracter, que podemos chamar escripturação corrente
de hyerogliphos. .~ssemelhavam·se aos caracteres cllioezes ; e depois de terem
sido formados primeiramente de um só contoruo da figura., tornou-se ao depois
uma especie de marca. O elTeito que produzio essa escriptura.ção intelligivel foi dimi
nuir muito a attenção que se dava aos symbolos e de fixar sobre a cousa significada..
Por esse meio tornou-se a. escripturação symbolica. resumida, não lendo outra cousa
que fazer senão recordar o poder do signal symbolico; n~ entanto que antes era.
preciso estar instruido das propriedades da cousa. ou do allunal, que era empregado
como symbolo. Em uma llalavra,Í5so reduzio essa especie de escriptura ao estado
em que presentemente está. a dos Chinezes.

Estes caracteres tendo solTrido tantas variações, não era facil conhecer como elIes
provinham de uma simples escriptura., qne não tinha sido mais que uma simples
pintura. Por isso é que alguns sabios hão cahido no erro de acreditar que a escrip
tura dos Chinezes não começou como a dos Egypcios.

T. I.
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Do rigor do desdem da ua Filis
Espinhar-lhe as entranhas dolorosas;
Emquanto Elio assustado acanha os mempros;
E todo se encolhêra n'uma cifra
Por esconder-se ao malfeitor phanta ma
Que elle a si proprio ergueo na eivada mente
Jaz estirado em tormentoso equuleo,
Quebrado a tratos do odio e 'tia vingança

Eis .a historia geral da escripturn condm:ida por silllllles gradação 'desde
o estado da pintura até ao da lettra; porque as lettras são os ultimas passos que
restam á fazer depois das mar.cas chinezas, que -por um lado participavam da
natureza dos by,erogliphos egypcianos, e pelo outro das lettras, precisamente do
mesmo modo que os hyeroglipbos participav.rm das pinturas mechanicas e dos
caracteres chinezes. Esses caracteres estão tão visinhos de nossa escriptura,
que um alphabeto diminue simplesmente o embaraço de seu numero, do lTUal
é nm resumo succinto. A difficuldade de c.'Cprimir uma. infinidade de pensa
mentos inleUectuaes e metapllysioos, fez IÍDventar a eicriptura dos scnu. Em
vez de uma infinidade de traços e de C3.TacLeres, que isolados tinham um sen
tido determinado muito extenso, reduZiram-se a vinte e quatro sigoaes, pouco
mais ou menos, aos quaes se deo um som de convenção; depois, por diversas
r.euniões e diJTellentes combinações desses caracteres sonoros approximados,
fOlma:ram-se primeiramente palavras equivocas ou monosyUabicas. portanto
por si mesmas expressivas; porém, que foram ao depois r.aizes de outras muitas
palavras oompostas desses monosyllabos. .serviram umas e outras para Iepre
sentar <os pensamentos e düTerencal-os segundo sen gráo de &emelbança, de
analogia, un de de semelllança. Tal tem sido a marcha gradual dó espirito humano
na inycnção da escripturação.

Experimentamos algum custo para. comprehender bem esta ultima invenção
naquellas de nossas Jinguas, que nisso peI,dex:a.m vantagens, por serem deriva
das do latim. Se a língua fran eza. é preferivel as ontras por causa de sua clare
za, de sua precisão, e de sua elegancia, diz muito bem um autor moderno, ainda
que AUemão (School): « Se a língua hespanhola e portugueza, distingue·se por
sua l'lompa e magnitlce.ncJa, e a iltallana. PG1' sua harmonia, a lingua allemâ ou
teníDnica, tem um caractel' que lbe é [.ll'oprio, >C que, nesse ponto, a colloca a·
cima de todas as linguas que se deriv.am da la,tiua. Nestas ultimas, todas as pa
l2.was p8.1'ecem ter recebido do acaso ou ,do .capricho daqueJlcs que primeiro
as empregaram a significação que ilJ.es .é Pl'Optia, de modo que para o vulgo,
que não sabe latim, não existe outra razão senã.o o acaso, para gue a palavra
rllOOwção, por eXeIDplo, seja destinada á exprimir o movimento de um plalleta..
em preferencia á. palavra contri!llCi~ão_ Não a.contecia o mesmo com o Romano,
a quem fomos pedir estes termos_ A' medida qlle pronunciavam as paIaVJ:as
rll-wltl-ção e oontrilluirçâo, cada. uma destas syUabas fazia nascer na alma.
de ,quem a3 ouvia uma idéa particular, ainda. que i.mperfeita, e a reunião des
sas idêas, lJ01' asr.im dizer parciaes, follmava .a idéa perfeita .e composta, que
devia ser eJqll'imida. Assim re·volll-{.ão. .signi.flc.ava.· uma acr.iio (ção), peJa
qud !Ilm certo objecto fuia um movim.ent6 ,de rotação lv.oZu), pelo meio ~o
qual tornava a vir ao ponto donde tinha partido (rej. COll,.lrillui-,ÇÜo expl'l
mia. a ,idéa de uma accã.o (f.ão), pela qual muitos se reuniam (con) para. toma
rem parte em certo dispendio (h·ilJui). Pôde-se consulta:r sobre estasetymologias llU1
4i.ociDnario latino-inglez, com o titulo de Stenllata latinitatis (por !'íicdlito Sal:monl. AI
duas origens de que acabamos de fallar l'Cterem-se ás })alawas Vl1tvo e triblls. donde
eUas se derivam.
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Esse aUivo que um gesto, uma palavra
Mal julgada accendeo em chammas de ira.

Cuidas que não tem sempre a mente abertas
As portas ao tropel das infinitas
Variadas pintura ou chymeras,
Que indefessa a imaginação lhe arroja?
O colorido da fileira immensa
De quadros que offerece nesses homens
O nascimento, a compleição, a plana,
As companhias, habitos, usanças,
São exercicio, são liberta alçada
Do pincel dos poetas, a quem coube
Abranger c'os seus braços alentados
Quanta apparencia ostenta esse universo,
E o que a nossa alma no seu peito encerra.

Vê-se abi lingua tão valente e rica
Que acuda com palavras ajustadas
A' de crípção, clareza e louçania
De que um vate carece quando as pinta I
Sejam pois teus estudo e ousadias
Enriquecer a linO'ua, que te valha
Quando avivas com ra gos eloquentes
Quanto na alma arrojado debuxaste.
Alli estanca a força, abarca os meios
De dar valia ás vis, ennobrecendo-as
C o lugar em que as pões: (lidado-emprego I)
Tecer, co'as de bom uso, na urdidura,
Reclamadas, antiO'as; com bons laços
Duas encadeiar, que uma componham,
Forjar novas, ener icas, sonoras,
Com que agrado , te louvem e te admirem:
Sejas vergel, jardim, com fructas, nÔres,
Estas vistosas, succulentos esses
Com que brindes, contentes (I) gôsto e vista
Dos que cheguem a ver o teu cultivo.

Que enfeite e gala não recebe a lingua
Quando são per mão sábia colIocadas
Compostas (2) que nos forram largas prosas,

i J) 8:ll.istaças, recrees.
t2) Palavras compostas.
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E que dão novidade, e dão deleite
A quem lhes sabe dar o apreço e estima.
Tão pêco é o Camões quando descreve
Do estellzfero pólo os moradores,
E a belligera gente I E' despiciendo
O Garção, o Diniz, quando com duas
Já conhecidas vozes compõe uma
Imitando Camões e antigos vates?
Que bem pintou Alfeno, alumno destes,
O carro que briosos vão tirando
Os auriverdes bipedes cavallos (1) !

Do apparelho da digestão.

Este apparelho existe, não s6mente no homem e nos ani
roaes que lhe são inferiores, como nos vegetaes; com effeito

(I) A primeira regra geral sobre essa materia é que o uso que fazemos
da palavra não deve jámais e de modo algum ser opposto ao que devemos
a Deus, a nós mesmos e aos nossos semelhantes.

Para qualquer detalhe é preciso estabelecer por se{JUnda regra em que
todas as vezes que a religião ou o respeito que devemos a Deus exige que
fallemos ou que guardemos silencio, tornem-se para nós em ambos os
casos deveres indispensaveis.

Convém fallar sempre de Deus com soberano respeito e com summa
circumspecção.

Quando se falia a Deus, dirigindo-se directamente a ELLE, é preciso dizer
sempre a verdade e observar a mais perfeita sinceridade.

A causa por si mesma é clara, e es a regra não póde receber limi
tação alguma. Não só haveria extrema irreverencia em usar para com
Deus da menor dissimulação, como seria ainda uma grandissima extra
vagancia querer enganar aquelle cujo conhecimento é sem limites, e que
para certificar-se de nossos sentimentos e de nossos pensamentos mais
secretos não necessita ser instruido por nossa bocca.

A palavra tem tambem alguma relação comnosco, por isso que não
nos foi dada só em favor dos outros homens porém tambem que por
meio deBa possamos procurar-nos as vantagcns e as doçuras que a so
ciedade nos apresenta, com tanto que isso de modo algum seja op
posto á gloria de Deus e nem tambem ás leis da justiça e da humani
dade.

E' de nosso dever por nós mesmos guardarmos silencio ou fallarm~s
seguindo sempre as regras da prudencia, quer por nossa conservaçao
ou por nossa defesa, quer por nos procurar qualquer vantagem inno
cente e legitima.

Quando fallamos por nós mesmos, a lei natural exige que digamoS
a verdade. E' eomtudo bem permittido, e algumas vezes mesmo é de
ver nosso, occullarmos certas cousas que ,nos dizem respeito, e que na-
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em todos os seres viventes se encontra uma superficie desti
nada á absorpção das substancias alimentares, collocadas umas
vezes no exterior, o'utras no interior. No homem, que faz
especialmente o objecto de nossas indagações, todos os phe
nomenos da digestão se passam no transito de um canal que
se estende da bocca ao anús; este canal é uniforme, e apre
senta grandes e numerosas differenças que convém mencio
nar. Sua entrada estreita alarga-se logo para formar uma
cavidade, conhecida sob o nome de bocca, que faz parte da
face, cujas partes anteriores e lateraes são circumscriptas
pelos labios reunidos nas commissuras e bochechas, lateral
mente, guarnecidas interiormente pelos dentes, pela abobada
palatina, e pela uvulaJ que termina em dous pilares, entre
os quaes estão as glandulas amygdalas. Nesta mesma cavi
dade se acha ainda a lingua, formando o seu pavimento infe-

da interessam aos outros, porém nunca alterar a verdade. De outra
fôrma toda a crença se perderia, e longe de haver vantagem em fallar,
essa astucia se tornaria inteiramente cm prejuizo daquelle que a em
pregasse.

e nessa regra ha algumas excepções, só podem ser muito raras e
somente em caso de extrema necessidade. E como o amor proprio po
deria seduzir por mil illusões e fazer-nos esperar a permissão bem fóra
do caso em que ella poderia ser applicada, firmar-se com força na regra e
ser sempre sincero.

Emquanto ao que é do uso da palavra, em relação aos outros homens,
eis o que de nós exige a ociabilidade.

Devemos guardar inviolavel silencio cm materia de cousa que pôde
prejudicar a ouLrem, quer em sua pessoa, quer em seus bens ou em sua
reputaç.ão.

Ha verdades que devemos calar; sendo-nos a faculdade da palavra dada
para o bem commum da sociedade, seria sem duvida abusar criminosa
mente, servindo-nos della em prejuízo dos outros homens.

Assim, é defendido por lei naLural dizer-se do proximo um mal verda
deiro; porém, sem necessidade, chama-se a isso maledicencia.

Com mais forte razão devemos guardar os sc.."Tedos que se nos con
fiam, quanto todavia não demos de mão a deveres mais es
senciaes e de que nos não seja p05sivel dispensar-nos. O fim do
segredo está em calar a verdade. E devemos calar todas aquellas que
nos são confiadas sobre esse ponto e essa condição. Pode-.,e confessar
a intenção daquelle que nos fez uma confidencia por duas maneiras :
primeiro, se declara formalmente que não é sob a condição de se!!Te
do que comnosco se e:\:plica; segundo, pela naLureza mesmo das cou
sas que se nos confiam, quando vemos que sua revelação poderia pre
judicar aquelle que nol-as disse ou a outros que não o merecem e a
quem devemos acatamento. E' verdade que se os homens estivessem
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Fior para apreciar o alimento ou a substancia que tem de
atTaves ar, e que lhe serve como que de uia em sua entra-
da : nesta mesma cavidade sahem os orificios das glandulas
salivares por onde passa a saliva que serve para facili·
ttar a trituração das substancias alimentares, humede-
cendo-as, afim de que eltas atravessem o caminho que
tem de percorrer da bocca ao estomamo. A bocca, de·
pois de se ter alargado para conter estes orgãos (os dentes
e as aberturas das glandulas alivares e as amygdalas), se
esJreita pouco a pouco, e fórma o pharynge,. lugar de pas
sagem, e pecie de vestíbulo, e toma o nome de esophaga,.
nm pouco mais abaixo do meio do pescoço : sua fórma é de
um cylindro alguma cousa achatado. Desce assim apoiado so
bre a columna vertebral, passando por detrás do coração~

através do peito, por entre os pilares do dyaphragma, até O

sempre na dispo ição em qne deviam estar, não querendo jámais senão
o que devem querer, raramente haveria segredos na sociedade. Po
rém feitos como são, o segredo torna-se uma precauçã necessaria
contra a malignidade do coração, a iodiscripçi"lO e a fraqueza de espiriLo
elos outro ; e por consequencia um dever inCÜspensavel.

O segredo é sobretudo necessario no grandes pleitos e nos negocios
importantes. lIlas tambem é verdade que a necessidade des a precau
ção diminue à proporçã() que as empl'ezas que se forruam são justas e
razoaveis.

Em todos os tempos se ba sentido a obrigação e a nece sidade de
guardar serrredo, e que os que commettcm ssa falta altrahem sobre
si a colera de Deus e o desprezo dos homens. cc O serrredo (dizia Hora
cio) pede fidelidade, e eSSa fidelidade não fica em recompensa. Livrar
me-hei de morar debaixo elo mesmo teeto ou de embarcar no mesmo
navio em que estiver .Q homem que houver revelado os segredos que
se lhe hão confiado. ii

Se devemos guardar sileneio todas as vezes Q.UC nos os diseursos
puderem ter alguma cou a opposta aos devercs para com o oulros ho
mens, devemos ao contrario fallar em Iodas as Qccasiões em que nosso
silencio puder ferir esses mesmos deveres. E' de le modo c[ne couvém
dar conselhos a quem no!-os pede : mostrar o caminbo aos que dalle
se deviam; um soldado de senUnella deve adverlir a approximação do
iJlimigo, etc.

E' ainda um dever indispeJ;lsavel observar a verdllde em nossos dis~

curso e nunca enganar pessoa alguma com as nossas palavras, ou COIll

nenhum outro sigona! estabelecido para manifestar nossos p nsameutos
todas as vezes que aquelles com quem lemos de tratar têm algum
direito, perfeito ou imperfeito para exigir ele nós, ou -têm algwn inlel'eSSf:}
l'azoavel para saber o que pensamos.

A obrigação em que c lamos de dizer a verdade funda-se :
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abdomen (onde muda de figura),. terminando-se na valvula
cardiaca, e dilatando-se de novo para formar o estomaO'olU ,.

grande Ji'eservatorio, collocado transversalmente no ventre
por baixo e á esquerda do flgado,. semelhante a uma retort;
.de chimiea, ou mesmo· a uma gaita de folles. E' nesta parte
do tubo dio-estivo que os alimlilltos e..xperimentam a segunda
e a mais importante preparação (a chymillcação).. O canal
alimentar partindo do estomago (r)r e formando uma especte
de funil ás avessas, marca os limites deste orgão por meio de
um annel ch3.lnado valvula pylorica; e continúa immediata
mente formando o duodeno, lugar onde recebe do figado a
bilis, e do panchreas o humor que é preparado por esta glan..
dula, que concorrem ahi para a formação do chylo. Conti
nUaJildo do duodeno o tubo intestinal fórma o jejano e o
ilion, os quaes por seu. comprimento formam a metade. do

1.° Em geral, sobre o fim para que Deus nos deu a faculdade da
palavra, e sobrc a harmonia que qu.i-c estabeiecer entre nossos pensa-'>
menta c nossos discursos.

2 0 • Depois é prcci o notar fIlIe a lei geral da sociab..i:lidade dá aos
outros homens o tlireito de conhecer nossos pensamentos" e por conse
quencia obrigamo-nos a fallar. sinceramente, todas as vezes que isso póde
servir de dcsviar qualquer mal que os ameaça ou procurar-lhes algumas
vantagens positivas.

3.° A me ma nattu'cza do negooiD de- Que se trata nos põe ás vezes
ainda na obrigaçáo Dilais particular de fall;p- com sinceridade, e lsso cm
todos os negocias quc cm virtude de nosso consentimento devem algum
direito ou alguma obrigação: é o que acontece em todos os contractos.

4. 0 FIa mesmo cases cm. que o (rlt'eito que os outros homens têm. de
C0nJlecer nossos- pensamentos, está estabelecido obre uma convençãD
particular entre elles e nós; como quando se está encarregado de ensinar
a alguem uma sciencia, ou se vae da parte de outro informar de aTguma
cousa; porque ent,10 fica-se expressamente empenhado a nada occu.ftar
dessa sei Eleia a)U u l'eferir fielmente o estado das cousa..

5.0 Finalmente, póde-se dizer que mesmo nas cousas indifferentes
devemos S.cmRl'C dizer. a verdade, quec cm eon equencia do respeito
que lhe devemos, quer para manter essa conITan.ça tão neeessaria ao
bem da sociedade, e sem a qual el1a ná0 poderia p1'ocu1'OO- aos homens as
vantagens e as dlilçtu'aS para que Deus a estabeleceu.

Convém accrescentar a is o' (rue a. experiencia faz ver que, se é PCII
miLtido mentir, fillgiI' 1ilU. dissimular nos assumptos lig'eiFos, insensivel
mente contrahe-se um lJubito que nos leva depois a faltar ã sinceridacfe
nas occasiõe mais importantes, e cm que é de summa necessidade- descO'
brir nossos pensallileOitos.

{dI O Dr. Lal'elJyaltil a&ml'lIltl teu en:eollttrado uma mu1J:ler de 45 annas
,em estomago.
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comprimento do tubo digestivo. Esta porção do canal está
posta como em espiral ao redor do mesenterio e pre a á co
lumna vertebral. No seu interior se abre um sem numero
de boccas dos vasos absorventes, por onde passa o chylo, e
deHes pera o canal tlwraxico. Distingue-se o intestino jeju
no do ilion por O primeiro sempre se encontrar vasio. O
ilion termina-se no crecum (cégo) onde o canal alimentar se
dilata de novo para formar uma especie de sacco, no qual os
alimentos, despidos das partes nutritivas que deixaram por
onde atrav"essaram, principiam a tomar o caracter de mate
ria fecal ou escrementicia. Chegando ao crecum, a substancia
alimentar não póde mais tornar para o ilion, porque este
intestino termina-se por uma especie de abertura semelhante a
uma casa de vestido que se fórma no meio das paredes do
crecum; bem como as lavagens ou clysteres que se tomam não
passam além deste orgão.

O intestino cego (ccecum), continúa com o colon, acha-se
situado na fossa iliaca direita, e a natureza, que nada faz de
balde, e por isso nada quer perder, tem estabelecido nesta
porção do canal alimentar, cujo comprimento é consideravel,
ooHulas, ou especie de pregas, que retardam a marcha dos
alimentos e dão assim aos vasos absorventes mui numero
sos, existentes no colon, a facilidade de extralür algum resto
de chylo que ainda possa conter a substancia fecal que por
ahi atravessa. O colon vem terminar-se no intestino recto, onde
os restos da digestão vem depositar-se depois de ter adqui
rido, atravessando o precedente intestino, todos os caracteres
das materias fecaes. E' dalli que as materias fecaes são expel
lidas.

O tubo intestinal é formado de tres tunicas : primeira, uma
tunica sorosa; segunda, musculosa; terceira, mucosa ou foIli
culosa.

A extensão do canal digestivo está em relação com a natu
roza dos alimentos com os quaes os individuos se nutrem.

Os animaes herbivoros, cujo estomago é mui amplo, e
muitas vezes multiplo, seu comprimento é de 15 a I7 vezes
mais que todo o corpo: o tubo intestinal tem 86 pés do py
101'0 ao anus.

Nos carnivoros é curto e estreito, e, para não fallar senão
do lobo, apenas tem I7 pés de comprimento entre aquelles
limites.
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o homem, que é omnivoro por facto, o é tambem por sua
organisação; o comprimento do seu tubo digestivo é de 5 á 6
vezes do comprimento do seu corpo. Por duas vezes tivemos
occasião de verificar isto, medindo precisamente o compri
mento do tubo digestivo. A razão de todas estas difl'erenças
repousam sobre a natureza da alimentação.

Era necessario, com effeito, que as substancias animaes,
cuja digestão é mais facil e mais prompta, e que uma pro
longada demora expozesse a decomposição putrida, percor
resse com rapidez o intestino do animal carnivoro. Pela ra
zão contraria, os alimentos vegetaes têm necessidade de se
demorar maior espaço de tempo no intestino do herbivoro,
como se assemelhando mais lentamente á substancia do ani
mal.

Em toda a sua extensão o canal alimentar é guarnecido
por uma membrana mucosa, a qual forra toda a sua super
ficie interna, e lança ahi um humor proprio a facilitar a pas
sagem das substancias alimenticias. A elasticidade de que
toda a porção intestinal, sobretudo, é dotada, lhe per1l}itte
de se dilatar seguhdo as circumstancias. Esta parte do orga
nismo animal goza de varias sortes de movimentos; e a con
tractibilidade organica parece se exercer, quer no sentido
do seu. comprimento, quer parcialmente, segundo a sua lar
gura. O uUimo movimento que se executa por fibras carnu
das circulares, toma sempre nascimento no pyloro (valvula
pylorica), donde successivamente, e de uma fibra á outra,
até o anus, o intestino se contrae. A este movimento se tem
chamado peristallico: seu fim é de impedir pela impulsão
graduada que lhe imprime por detrás, todo o extase ou de
mora prolongada das materias alimentares. Existe um ter
ceiro movimento intestinal chamado anti-peristaUico, por
que é opposto ao precedente, principiando no anus, e se ter
minando no pyloro, donde se continúa muitas vezes a produ
zir o vomito; o que as mais das vezes é um symptoma de mo
lestia.

A fome e a sMe (I) apparecendo, o homem leva á bocca o

(I) A fome e fi sede, são dous sentimentos internos que nos desper
tam a necessidade de alimenLo solido e liquido. A fome nem sempre é,
como dizem os phy iologi Las, annunciada pelo appetite; o esLomago é
a sua séde; a fome annuncia a falta dc alimento no estomago, e faz pro-
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alimento necessario, e este é moido ou triturado, dividido e
humedecido; a lin!!'ua correE.do as paredes da bocca, os
amassa e fórma um bolo, para o mandar proporcionalmente
ao pharyngc, e deste para o esophaao, e dalli para o estomago,
onde fica retido por meio das valvulas cardiaca e pylorica,
a não permiLtir que torne para a bocca e nem passar para os
intestinos, sem que se acabe o phenomeno da chymijicação,.
que consiste em dar á massa alimentar uma natureza iden
tica, propria á fornecer um chymo homocreneo. Para que
este phenomeno tenha luaar, as paredes do estomago se ap.
plicam brandamente sobre os alimentos, esta contracção se
succede durante todo o tempo da chymificação, e se effectua

pagar os seus elfeitos sobre toda a economia, occa ionando accidentes
.funestos.

A sêdc limita-se }llT'imeiro á bocca e ao pharynge, onde produz uma
seccura em pouco espaço de tempo, assim conlO a dissipação de todos
os Ouldos segTegados occasionando cm Lodos os orgãos grande destrui
ção. O appeLiLc onlinariamentc precede a fome: conhece-se por um desejo
moderado de alimentos, acompanhado de prazer: interessa particularmente
á bocca, onde determina o Ouxo da saliva e mucosidades, e a erecção das
papillas da lingua (0).

(") A fome Íl, diz o Dr. Guindal1t. que governa o genero humano; é uma ne
cessidade que li pr ciso absolutamente satisfazer, para manter·se na boa
ordem de sua e.xistencia. A natureza prevendo isso, oITerece-nos para esse er·
reito uma Ilrande parte de suas llroducções, Convém sÓOlente dar -lhe uma.
preparaçiio analoga a nosso gosto, e entiio obedecemos ~l sua voz com sensuali
dade, De qnalquer especie qu.e 6ejam essas producções, nós as chamamos ali
mentos, porqu, com eJTeito, ellas nutrem-nos, restabelecem o movimento no
systema nervoso, refazem (em ra7.<10 de sua propria actividade e da dos ele
mentos de que se compõe) os recursos da machina que come~ava a enfraque
cer-se e n aluir,se pelas perdas solTridas, Comer e beber, eis o n-ibut de todos
os homens; ó preciso que eUes ao menos satisra~am essa necessidade de vinte
em vinte e quatro horas, qnando niio cahem Ilradaalmente em marasmo, e en
caminham-se 11 nma morte inevitavel Entretanto essa regra não é tiio universal como
a principio parece,

Que pensaríamos nós das relações qne se nos fizeram das alistinencias obser
vadas pelos antigos, e daquellas que nos hão conservado as obras, tanto acade
micas como periodicas? Que peosuriamos dessa mnlher de que falia o Patriar
cha lIermolans, que passal"a vinte e mesmo trinta dias soro comer? De um ho
mem, sel;uudo refere o mesmo autor, que só viveo do ar durante quarenta
annos? Que diritlluos nós do melancolico Alberto o Grand , que esteve sete
geroanas sem tonlar on tra cousa. seniio agua, isso mesmo de dons em dous dias 'r
D'aqnella rapariga. de Narbône. qua. sob o testemunho de Jacques Silvius,
levou, durante tres aunos inteiros. a vida mais sadia e tranquilla, sem comer
e sem beber? Da ..lJlemã, que observava a mesma abstinencia como o mesmo rigor-
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succes ivamente: da periferia para o cen tro da massa alimen
tar por camadas concentricas da espessura de uma linha POlLC()
mais ou menos. A' medida qlLe uma camada cltymosa é formada
o movimento de peristola (contracções) a faz passar pelo pyioro
com tanta maior facilidade, quanto menos con i tente e mais
liquida é a sub laneia alimenlar. E ta camada tendo sabido, o
estomago e aperta mais sobre a que era subjacente, a qual
estando elaborada do mesmo modo, este mechani mo continua.
como começeu, até que todo o alimento contido no estom~~

esteja inteiramente cltymiflcado.
A cltymiflcação começa a operar-se uma hora e meia de

pois da ingestão dos 'alimentos, e se póde avaliar a sua du-

e o mesmo successo? Que diremos dessa outra mulher Allemã, citada ]lor João
Bocatius, que no espuro de trinta anuos abstl''I'e·se do toda a especie de múri
ção 1. Daquella 1I11\.3. de um alcaide Palatino, que viveo sete aullOS sem comer e
sem beber? Com que OU10S encararemos essa filha de [lira., de quem fana Jou
bert, que gnardou durante tres annos a m..1.Ís severa absti:nencia, e q:ue tornou
depois a tomar o uso d.os alimentos? AqueU,t do Commerci, referida pelo abr
bade do Ursperg, que não tomou nutrilião alguma no espa.;o de d.ous auuos e
meio?

Aqui cita POllgo, que viveo doze annos sem comer e sem beber! Que juizfr fax:ia·
mos nós de ~icollet de Pallet, que esteve cinco semanas sem ab olutamente comer e
beber?

(Jonlal dos Sabi.os, março de :!J6S8.)

DaqueJle homem encerrado no hospital dos loncos, referido pelo autor da
Republica das Lettras, que duranle.quarenta. dIas e quarenta noites não tomounntriJ;-.lG
alguma? Do l<'cr'1llis~en lnglez, que viveu l!czoita annos, nào usando de antro ali
mento que agua?

Finalmente, <tue idêa fariamos nós dessa raparilTa da Diocese de TouI, que passou.
vinte e oito me-les sem comer e sem belíer, e só lomando cada dia um pouco de mel
na ponta de uma faca?

I.MerclLrw, a90slo de i722.)

De Jacobson, Escassez, que passavã-mczeJl inteiros.sem comer?
(Transad. Philos., amw de H20.)

Daqnella mora observada por Blegu.y, e consignada. no Jornal de Medicina, lJ.ue 50
tomon durante 5 tas semanas, por- toda nlltririlo, t.tm nuko caldo? E de muitas outras.
ohserv'acões ~"Cl)nid;ls na Bibliothe.ca escolhi.clJll da Medicina, que todas con:llJ:mam, que
o homem póde viver muito tempo sem comer e sem beber, e ;is vezes passar bem
apezar dessa rigorosa abstinoncia.

Porqlle, a. vista destes exemplos, não daremos nós fé ao que nos diz d'Anville, do
ponti.llce do 'Plllbel ou do Dalar bama? 'ó se serve diariamelllo ao pontifice Tart.lro~

diz esse an,toJ~ nm~ ooca do farinha desfeita em vinagre, e nma chavena de cfui. E'
com esse alimento quec o pontil!ce 'fhibetano, nio ollstante o alto lugar que oceupa.,.
esta. acostumado a contentar·se.
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ração de 4 a 5 horas para um jantar ou refeição ordina
ria.

O alimento, depois de ter sido assim elaborado no esto
mago, chega ao duodeno (intestino que começa no pyloro e
acaba na extensão de 12 dedos transversos desta abertura) :
este novo estomago é notavel por suas villusidades em sua su
perficie interna, e por dois orificios separados, e confundidos
algumas vezes, que são a terminação dos canaes biliario epan
creatico (cujo fluido digestivo importa conhecer a formação e
os usos).

Apparelho biliario.

O figa do , a mais consideravel de todas as glandulas do
corpo, está situado no hypocondrio direito, que o enche, e
bem uma parte do epigastT'o, abaixo do diaphragma por
cima do estomago, atrás da parede anterior do abdomen (os
hypocondrios são as duas regiões superiores e lateraes do ab
domen sob as falsas costellas). Por baixo do figado, e em uma
escavação particular da superficie deste orgão, se acha uma
pequena bexiga ovoide, que tem o nome de bexiga biliaria
(fel), que serve para deposito da bílis (I). Esta materia evi
dentemente seo-regada pelo figado, é recebida por todos os
pequenos vasos secretorios que a conduzem por um canal
commum chamado canal hepatico, sendo derramada no duo
deno por meio do canal colledocho, que é a continuação do
canal hepatico e cystico que vem á bexiga felea, serve para a
perfeição do chylo.

O pancreas offerece muita semelhança com as glandulas
salivares, e por isso se a tem chamado glandula salivar ab
dqminal. Sua fórma é mui alongada: está situada transversal
mente na parte superior da cavidade do abdomen, por diante
da sua parede posterior e entre as tres porções do duodeno,
atrás do estomago, e á direita do baço. O canal excretor do

(r) O Dr. Lettre vio uma creança de 9 dias, sem signal algum da exis
tencia da bexiga felea, apezar de ter o figado .mui bem conformado. Este
facto vem transcripto nas Memorias da Academia Real das Sciencias DO

anno de r705.
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pancreas une-se ao colledocho, e vem-se abrir com elIe no
duodeno no lugar que corresponde ao espaço de cinco dedos
transversos de comprimento, partindo do pyloro. A massa
chymosa, chegando ao duodeno, distende as paredes desta
viscel'a, e provoca a entrada dos dous fluidos de que acaba·
mos de fallar, os quaes lançados sobre o chymo, se misturam
e separam o chylo de tudo o que não é nutritivo.

Um physiologista moderno assevera nestes ultimos tem·
pos que a bílis serve somente a favorecer a expulsão das ma
terias fecaes. Esta separação é favorecida pelas mesmas cir·
cumstancias que tem influido sobre a mudança dos alimen·
tos em chymo no estomago, a saber: os movimentos, a sen
sibilidade organica e a temperatura. Quanto á natureza
intima da acção pela qual o succo extrahido do chymo é
mudado em chylo, inteiramente se ignora; o que se sabe é
s6mente o que se passa nas ultimas radiculas dos vasos chy
liferos.

O movimento peristaltico bota para trás a massa chymosa,
cuja progressão é tambem mui ajudada por mucosidades
abundantes e..~haladas na superficie interna dos intestinos:
esta massa chega assim toda espessa em maior ou menor es
paço de tempo ao intestino cego. Quanto mais o chymo se
afasta do duodeno, tanto mais se espessa e se torna mais
amareUo; porém uma observação muito importante é que o
desenvolvimento que se faz então no interior do jejuno de
certos productos gazoso chamamos ventos ou gazes intesti
naes, a não serem produzidos pela dilatação dos gazes ahi
contidos, não se sabe como este phenomeno se opéra. O chy
mo, che?'ando na extremidade do ilion, passa para o cego:
de moUe e pouco cheiroso que era, adquire nesta viscera,
depois de algum tempo, grande dureza e um máo cheiro,
sempre analog'o á natureza dos alimentos. A marcha do ali
mente e os phenomenos que se succedem por onde atravessa,
não nos fazem pensar outra cousa senão que os grossos intes
tinos são reservatorios economicos destinados pela natu
reza a conter as materias durante um certo tempo, afim de
nos poupar o penoso incommodo de as vomitar depois de
elaboradas.

O movimento peristaltico continuando-se ao longo de to·
do o canal intestinal, vae mandando para o recto as materias
fecaes, onde se vão accumulando, até que o peso ou estimulo



annuucie a necessidade de as deitar par.a f6ra por meio da de
fecação. Esta necessidade uma vez reconhecida pelo incom
modo que-disperta, um novo mechanismo emprega a natureza
paTa este fim, que vem a ser, o diaphragma se contrahe e faz
força sobre as visceras, afim de que ellas, pesando sobre a
bacia, comprimam o recto, ao mesmo tempo que os musculos
das paredes anteriores e lateraes do ventre comprimem os
grossos intestinos, que se acham distendidos pelas materiag
fecaes: os musculos da parte inferior da baciacontrahindo-se,
mantêm a compressão que faz o dyaphragma, e então as fezes
chegando ao sphyncter o estimul~ e como acha resisLencia
feita pelos constrictores, o sphincter do anus se relacha e a
.evacuação se opéra (I}.

(x) o Dr. Legouas, c-..:pl1cando seguidamente o mechanismo da di
gestão, diz : cc A mandibula inferior, approximada á superior pelos mus
culos temporaes e masseleres, seus levantadores, torna-se o ponto de
apoio de ou1J'os muitos musculos que movem a lingua, o pbarynge e
o larynge no acto da dcglulri~~o; a Jingua suspende a sua ponta e ap
pliea conira a abobada palatina, curvando-se ao mesmo tempo segundo

·0 seu [diametl'o transverso, para formar uma gotteil'a longetudinal in
.c1iDada, pela qual e corregue o bolo alimentar até ao isthmo da guela,
que deve atravessar. EsLa passagem do bolo alimentar é tambem 8lui·
liada pela elevaçi.io da 'Ung'ua, cuja base está enlão dirigida parií a parle
posterior, e pelas mucosidades que provêm das am~'gdalas e Cl'yplas
mucosas das partes vizinhas. Emquanto esta acç,üo Ise e).."'Ccula, o véo
do paladar, que tomou uma direcção horizontal, e oppõe á volta do.
alimentos pelas fossas nazaes, impedindo tmnbem a lIua entrada no ca
nal aereo, a epiS'lolle se abate sobre 8. al>ertura superior do la
rynge.

O pharynge, elevado ao mesmo tempo que o larynge, pela acção dos
musculos lyro llyoideo-{Jenio-Itvoi<leo, etc., se in<llina adiante dos alimen
tos -que -recebe e lança no esopha{Jo, contralúndo-se da parte superior para

.a inferior, e da circumferencia p.aEa o centro, tornando ouLra vez tudo ao
estado natural.

Os alimentos, chegando ao esopllago, passam por elle até ao e tomago,
atravessando o or(fleio cardiaco, 'acompanhados sempre por uma porção de
ar que com elle fôra engolido. A passagem dos alimentos pelo esophago é
devida á contracção do -mesmo.

A apprehensão das bebidas executa-se por meio de um vaso que se
situa entre os beiços, ou pela sucção, ou finalmente precipitando-aS no
pharynge, tend a bocea amplal'llente aberta e a eabeç-a revirada para
a parte posterior. A sua deglutição effectua-se do mesmo modo que a
dos Bolidos, porém exige maior exactidão na :wçã-o dos orgãos." pela
·extrema mobilidade das moleculas que compõem as substancias liqui
das.

Á"'S substancias alimenta»es, 'aecumulando-sc no cstomago, dilatam. 115
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o 00<;.0 é tambem uma entranha que se acha col1ocada no
flanco esquerdo junl.o á grande curvatura do estomago : seu
volume varia muito, e sua fôrma é a de um grão de feijão.

SIlas paredes au""meotando todos os diametros de sua cavidade. Quando
o estomago está sufficientemente destendido com os alimentos, e:q)eri
meota- e o sentimeoto da repleeção, e eotão as im o pyloro como o car
dia se cont1'ahem, e se conceotram as forças vitaes no estomago, que se
entrega a um movimento tonico e vago, pelo qual abraça a materia que é
brandamente agitada. O calor e desemvolve e o succo gastric@ é exhalado
em abundancia, e é então que principia o trabalho da digestão propria
mente dito.

A massa alimentar, amollecida pelo concurso de todas estas cousas, se
animalisa e convertc-sc em uma polpa cinzenta, homogenea, e de um chciro
acetoso chamado cltymo.

O movimento vago do estomago se rcguJarlsa e se toroa constante do
cardia para o pylaro ~ este meehanismo completa a chymijlcação, dilata-se
(o pyJ@ra), para dar passagem ao chymo, que se despeja gradualmente no
Clllodeno. Emquaoto o cl/ymo se dcmora 1l.0 duodeno, opéra-sc a sua
mistura com a bílis c succo pancreati.co, que neste momento alli se des
pe.iam.

O cllymo, adquirindo por esta mistura um novo gráo de anlmalisação,
separa-se em duas parles: uma ma,is leve, Iluida semelhante ao leite, que
sobrenada sempre xtel'iormente, chamada chylo; outra mais cspes a e
amarellada, é a partc excrementicia, que occupa o centro da polpa alimen
tar.

Esta polpa, assim preparada, é transmettida pelo dllodeno ao jej1U1.O c
ilion ,. a sua progressão, I'avoreeida pelo movimento peristaltico e dc re
tracção das tunicas do caDal intestinal, afrouxa-se nos io.tesliuos delga
dos pela innumeras circlLmvoluções que estes formam, e pela demora que
lhe prodllZem as valvulas eonniventes que guarnccem o seu loterior.
Esta disposiç.ão permitte ás boccas dos vasos inhalantes absorver
todo o chylo, que, como fica dito, @ccupa o exterior da massa clLynwsa,
e por consequencia está em contacto com a soperficie interna dos intesti
nos.

Âs materias alimentar , despojadas rla maior parte da sua porção
nutritiva, chegam ao cego, primeiro dos intestinos grossos, onde ad
quirem os caracteres que:J constituem materias fecaes. Estes carac
teres são mais consideraveis depois que se tem absorvido o resto da
materia nutritiva, emquaDto as matcrias fecaes se demoram no colon,
-onde ellas se movem e adquirem um cheiro fetido. O curso destas ma
terias nos intestinos é favorecido pelas mucosidades que elles segre
gam~ e pelo estimulo que a bilis produz nas saas membranas, cuja parte
corante e amarga se concentra, á proporção que os excrementos pCJ'
dem a sua liquidez ap'Pro.:rimando-se ao recto. Lago que as materias fe
eaes chegam ao intestino recto, tornam-se mais unidas e dansas, e de
terminam .neste orgão um sentimento incommodo que nos adverte a
necessidade da sua evacuação, e então o recto entra em contracção, e
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Ignoram-se os seus usos, e o que até hoj e se tem conjecturado
é que elle serve como que de descarga ou aperfeiçoador do
sangue que vae para o estomago (I).

auxiliado pela acção do dyaphragma e museulos do baL'\':o-ventre, as
expelle, vencendo a resistencia que o sphincter do anus lhe oppõe (')

(I) Por multiplicadas observações prova- e que o baço não é absoluta
mente neccssario á vida, e entre as observações vem a de um moço que
Dulaurent vio dessecar, e não tinha baço, e o Dr. Kerckring foi testemunha
desta mesma singularidade em dous meninos.

r> EXCREçõES.

Ir á. banca é, diz o Dr. Guilldant, um tributo que devemos pagar de vinte
em vinte quatro horas, ou, ao mais tardar, de trinta em trinta e seis horas. Por
esse meio botamos para fóra todas as impurezas grosseiras que continuamente
se amassam em nosso corpo, e desembaraçamos as vias por onde se fazem a
nutrição e o crescimento. Sem essas excreções o exercicio de todas as nossas
funcriões suspende-se: nossas forças se esgotam, a natureza revolta-se, e uma
guerra intestina leva a dissolução a todas as partes de sua obra; eis o que mais
commummente snccede. Entretanto, quantas pessoas ha que passam longo tempo sem
evacuar, e que nenhuma especie de incommodo e nem desarranjo experimentam na
maneira de viver? A tradicção de todos os seculos, de todas as idades, e de todos 01
tempos disso nos oLTerece muitos exemplos.

Quantas mulheres, principalmente, desde o momento em que concebem atê
que parem, quasi que não vão á. banca? Alexandre Benedicto cita-nos uma Ve
neziana, que durante todo o tempo de sua gravidez só evacuava no fim de cada
semana, e ainda assim deitava uma pequena fese. Nicoláo Florontino falla
nos de uma dama que esteve desde o momento em que concebeo até aos
quarenta e cinco dias de sua gravidez sem evacuar uma unica vez, e que pas
sou muito bem durante esse intervallo bebendo e comendo sempre com muito
appetite. Antonio Brassovavola passava nove dias, e ás vezes doze, sem ir á ban
ca, apezar disso gozava de perfeita saude, e montava todos os dias a cavallo. As
Ephemerides de Allemanha não nos fornecem o exemplo de uma moça que pas
~ou treze;mezes sem urinar e sem evacuar? Luiza Bourbonne, citada por Ponmo, é disso
outro exemplo. Os ensaios d'Edimbourg não fazem menção de uma rapariga,
chamada Joanna Yomarg, que durante dezeseis annos consecutivos só ia á. banca
uma vez por anno ? Era sempre no mez de março, e as fezes que deitava eram come>
as do cabrito.

Uma senhora da parochia de S. Roque esteve sete semanas inteiras e conse·
cutivas com o ventre totalmente preso, sem experinIentar o menor incommo
do. Essa senhora passou dous annos alimentando·se exclusivamente de leite de
vacca, e foi nas sete primeiras semanas que fez uso dessa nutriçiio, que teve
a prisão do ventre. Conhecemos dous homens dos quaes um só la á. banca de
dl1z em dez dias, e o outro de seis em seis, e no entanto gozavam da melhor
saude. Conhecemos tambem uma moça muito fresca e muito sadla. que s6
evacuava de cinco em cinco dias, e assim viveo muito tempo. A lei natural q~e
nos sujeita a ir ú banca, pelo menos todas as vinte e quatro horas, ou ao maIs
tardar, de trinta em trinta e seis horas, não é pois tão geral que não possa soLTrer
algumas excep<,'Ões.



- 417-

Dos vasos chyliferos,
e dos demais fluidos do corpo do homem,

sua passagem e mechanismo.

Os vasos lymphaticos são canaes extremamente finos, del
gados e valvulosos que levam a lympha e chylo para as
veias do corpo. Elles têm uma disposição semelhante á das
arvores, ao modo dos outros vasos, e se encontram em todas
as partes do corpo humano, excepto na medula da espinha,
no cerebro, no olho e na placenta.

Nos membros e nas paredes do tronco formam, como as
veias, dous planos, um superficial e outro profundo, que
segue os vasos sanguineos e os nervos: o numero dos vasos
lymphaticos é mui consideravel, e originam-se na superfi
cie e na profuudidade de todas as nossas partes, onde entor
tilhando-se sobre si algumas vezes, constituem uma especie
de rede de malhas mui unidas, as quaes pouco a pouco se
reunem para formar muitos troncos communs que têm sem
pre direcções tortuosas e communicações mui multiplica
das entre si. De distancia em distancia se vê sobre o seu
transito pequenos corpos ovoides, de natureza glandulosa,
chamados ganglios, onde as materias que acarretam são sub
mettidas á um proce so particular. Estes orgãos glandulosos,
espalhados por todas as partes, encontram-se em maior nu
mero nas curvas das perna, nas verilhas, nas axillas, nas
dobras dos braços, etc.

Outros vasos chamados c!lyliferosJ são encarregados es
pecialmente da absorvíção do chylo: estes nascem na super";
frcie interna do canal digestivo, e sobretudo nos intestinos
delgados, onde são em grande numero, mui delicados
em sua origem e passam através do mesenterio á formar
tronco communs mui volumosos á se irem abrir no canal
thoraxico. Este canal toma sua origem na parte superior do
ventre, e no lugar onde os troncos chylzjeros se reunem com
os troncos lymplzaticos das partes inferiores, apresenta neste
mesmo lugar uma intumecencia chamada reservatorio do
Pequet. Atravessa o canal tlzoraxico, o diaphragma, e entra
no peito, apoiando-se sobre a columna dorsal, e cheO'ando á
parte superior do peito passa por detrás do esophagoJ e vae
entrar no angulo reentrante da veia subclavea esquerda. O

T. r. .1
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canal thoraxico recebe successivamente no seu trajecto ao
longo da columna vertebral, os troncos lymphaticos do ven-
tre, do peito e da cabeça. .

Antes que se tivessem descoberto os vasos lymphaticos,
as veias eram olhadas como os unicos agentes da absorvi
ção; mas logo que foram conhecidos e estudados os vasos
lymphaticos e chylljeros, verificou-se que a absorvíção dos
alimentos era effectuada por um systema organico espe
cial.

Absorpção do chylo.

Isto posto, vejamos como a absorpção interna e externa se
effectua.

A absorvíção digestiva é a que se faz no canal alimentar.
a chylo é de um branco côrd e leite, de uma consistencia

variavel, cheiro um pouco espermatico e de sabor adocicado.
E' mais pesado que a agua destillada, porém menos do que o
sangue. Este liquido não é somente preparado pelos vasos
chyliferos, porque sendo ainda lançado por elles no canal
t/wraxico, não se póde perfeitamente explicar o mechanismo
pelo qual esta preparação tem lugar.

a chylo (diz o compilador Legouas), absorvido pelos orifi
cios inhalantes dos vasos chyliferos, e conduzido pela força
tonica dos mesmos para os ganglios lympltaticos do mesente
rio, onde experimenta uma nova preparação: conduzido de
pois ao canal t/wraxico, mistura-se neHe com os suecos lym
phaticos, que de toda a vizinhança se descarregam no mesmo
canal, o qual o despeja na veia sub-clavea esquerda, onde pela
primeira vez entra em contacto immediato com o sangue. Co
nhece-se a entrada do chylo na torrente da circulação, pela ace
leração do pulso, augmento de calor e corroboração de to
dos os orgãos.

Absorvição cutanea.

No exterior da pelle a absorvicão não se faz com tanta ra
pidez, porém de uma maneira' curta, porque se tem nota
do que quando se passeia em um tempo humido, o peso do
corpo auo'menta; o mesmo acontece com a secreção das
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urinas que se augmentam depois de um banho prolongado;
que quando se permanece em algum quarto pintado de fresco
com o oleo essencial da therebentina, as urinas adquirem um
cheiro de violeta. Esta observação é tanto mais facil, quanto a
pelle exterior é mais fina; assim a ablação da epiderme per
mitte a absorvição de se et1'ectuar nas partes do corpo, onde
sua acção é de todo insolita. Mais de um parteiro tem soffrido
molestias gra, es pela absorvição dos humores de pessoas
infectadas. A absorvição é muito mais activa nas mulheres, e
muito principalmente se o systema lymphatico predomina
nellas.

Nas meninas este phenomeno ainda é por demais activo do
que nas mulheres refeitas.

Absorvição mucosa.

A membrana mucosa que forra todo o interior do tubo di
gestivo, fossas nazaes, bexiga urinaria, larynge, etc., tem
maior actividade no mechanismo da absorvição que a pelle
exí,erior, e a razão é porque estando ella perfeitamente mais
desembaraçada da epiderme, permitte que os vasos absorvam
promptamente; e por isso é que as infecções miasmaticas, os
vermes, etc., invadem o organismo com a promptidão que se
observa.

A absorpção interna torna a tomar os restos que resultam
da continua destruição de nossas partes, isto é, as moleculas
que abandonam os orgãos depois de ter servido á sua nutri
ção.

Sabe-se que os vasos lymphaticos e as veias são os orgãos
que concorrem para a absorpção interna.

Apparelho da circulação do coração.

Um coração de elastica substancia
(Singular estructura I) o sangue acolhe:
Em systole, em dyastole se alTita ;
E com perene pulsação na arteria
Continuo o lança; serpeando corre
Com elle a vida pelas fundas veias:
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Assim rios caudaes correm dos montes,
Gyram nos poros da fecunda terra,
Levando ás plantas vegetal substancia.
Ou moto, ou fogo, os alimentos cose,
Que dão vigor á machina vivente.

lIIACEDO (Medit.)

O coração é o agente central da impulsão, collocado na ca
vidade do peito, formando um apparelho importantíssimo á
vida, pelo qual o sangue é mandado a todos os pontos do cor
po, para os animar e vivificar. Elle é o começo do systema ar
terial e a terminação do venoso.

Como orgão central da vida, elle é o centro das paixões mais
tumultuosas dos sentimentos os mais mysteriosos que experi
menta o homem. Vejamos, antes do mais que possamos delle
dizer, o que seja o coração em si.

E' o coração um mllsculo, collocado na cavidade do pe'ri
cardio (seu involucro exterior), no meio do peito, e um pouco
á esquerda entre os dous pulmões: sua direcção é obliqua de
cima para baixo, de trás para diante, e da direita para á es
querda, tendo o seu bordo direito apoiado immediamente
sobre o diaphragma. No interior, o coração é dividido em qua
tro cavidades, sendo duas á direita e duas á esquerda. As duas
direitas contêm sempre sangue negro (venoso); as esquerdas
sangue vermelho (arterial): as cavidades direitas e esquerdas
não se communicam no homem feito : offerece cada uma
duas divisões: a primeira chama-se auricula, e a segunda
ventriculo. As auriculas e os ventrículos, tendo muita seme
lhança entre si, convem descreveI-as de uma maneira geral,
indicando o que têm de particular (r).

(I) O DI'. Guindanl (na sua importante obra), fallando das aberrações na
turaes, diz que sendo o coração absolutamente necessario á vida esta
asserção acha-se c1ismentida peja historia daquclla menina de sei l11ezes
que MI'. lIfery dissecou em 1720, que era um perfeito monstro, porque
não tinha coração, nem pulmões, f1gado, estomago, intestinos delgados,
baço e nem rins... (Memoria da Academia Real das Sciencias, anno de
J720).

Alguns factos, diz o mesmo escriptor, têm apparecido em individuas coro
dous corações, corria o que MI'. Callamb, cirurgião de Lião, via em 1744·
Outros com tres ventriculos em vez de dous como foi observado pejo
DI'. Chemineau, medico da faculdade de Pariz. Alg'uroas vezes enfim, só ha
um ventriculo, como aquelle homem de 25 anDaS, de quem as Ephemerides
da Allemanha fallaram.
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Auriculas. Cada auricula tem quatro paredes: na anterior
se observa um prolongamento cravado no anterior da cavi
dade, que se chama apendíce aurícular, é uma abertura á que
se tem chamado aurículo-ventrícular. Na parede interna
acha-se uma depressão, que é o indicio de uma abertura de
communicação que na vida fetal existia chamado buraco do
Botal.

Os ventrículos são dispostos da mesma maneira: em cada
uma das cavidades existe uma multidão de columnas carno
sas, notando-se de mais na base de cada ventrículo uma aber
tura que se communica com a auricula correspondente. Neste
mesmo lugar se encontra no ventriculo direito a valvula
trícuspede, divida em tres linguetas, e no ventrículo esquerdo
as mytraes divididas em duas. Estas valvulas são circulares,
e se applicam contra as paredes dos ventriculos, das quaes
n~o se apartam senão para impedir que o sangue retroceda,
quando o ventrículo o força por suas contracções a penetrar
a arteria correspondente. Os dous ventriculos não differem
s6mente por sua grandeza: seu interior é guarnecido,
assim como temos visto, de columnas carnosas, sendo ellas
mais numerosas na auricula e ventriculo direito, áfim de
melhor operar a mistura do chylo e lympha com o sangue
venoso. Este ventriculo tem paredes menos asperas do que o
ventriculo esquerdo, porque projecta o sangue a uma menor
distancia.

Uso das auriculas.

As a71riculas servem para receber o sangue de todas as
veias, a transmittil-o aos ventrículos, que o lançam nas arte
rías; sendo o ventrículo direito o que manda o sangue para
os pulmões, e o ventrículo esqlzerclo para todas as partes do
corpo.

E' na aurícula direita que vem abrir-se os dous grossos
troncos venosos, conhecidos sob o nome de veías cavas, su
períor e inferior, que são os vasos que trazem de todas as
partes da organisação o producLo das diversas absorpções; e
é nessa auricula esquerda que é vasado pelas quatro veías
pulmonares, o sangue que acaba de ser oxygenado nos pul
mões.



o ventriculo direito dá nascimento á arteria pulmonar, que
traz aos pulmões o fluido a sanguinificar.

A arteria aorta começa na parte superior e direita do ven
triculo esquerdo, donde, por divisões successivas, vem trans
mettir o verdadeiro sangue a todo o corpo.

Mechanismo da circulação.

Vista a estructura do coração, vejamos o mechanismo que
elle emprega para fazer circular o sangue. Recebendo em si
todo o sangue venoso, a lympha e o chylo pelos troncos ve
nosos (veias cavas, superior e inferior) pela auricula direita,
sendo os liquidos das paredes do peito, dos membros superio
res, pescoço e cabeça, conduzidos pela veia cava superio~,

e pela cava inferior, o liquido das partes inferiores: aconte
ce que a aurícula direita, provida de um numero conside
ravel de columnas carnudas, quebra o fluido composto, e
opéra uma mistura mais perfeita, e o lança por suas contrac
ções no ventriculo correspondente: este, irritado ou estimu
lado pela presença do liquido, contrahe-se, e o lança na ar
teria pulmonar, unica via que lhe está aberta para este fim,
visto que seu fluxo sendo impedido de tornar para a auricu
la, pelo obstaculo que lhe ofl'erece a valvula tricuspede, que
á cada contracção se levanta entre estas duas cavidades, o
sangue se vê por isso forçado a sahir pela abertura que en
contra sem obstaculo.

O sangue que assim caminha, não póde voltar ao ventr,i
culo, porque o seu orificio e abertura, é tambem guarnecido
de tres valvulas chamadas sygmoides (em fórma de s grego),
que impedem por sua disposição que o sanaue, se precipite
no ventriculo. Esta arteria leva o sangue, deste modo pre
parado, para se sanguinificar nos pulmões, onde pondo-se
em contacto com o ar, apodera-se do elemento vivificador (o
oxygeneo), e torna dahi pelas veias pulmonares (que são em
numero de 4), e vae para a auricula esquerda, que por igual
mechanismo que o que fez a direita, passa para o ventriculo
esquerdo, e deste para a arteria aorta, que o distribne por
todos os pontos do corpo.



Observações physiologicas.

o coração contrahe-se 4000 vezes em uma hora; sendo de
20 a 25 libras a quantidade de sangue que tem o corpo do
homem; toda a massa do sangue passa em uma hora 18 vezes
pelo coração humano.

A velocidade da circulação do sangue é tal, diz um escrip
tor, que corre em um minuto ao menos 125 pés.

Do pericardio.

o pericardio é uma membrana fibro-sorosa que envolve
o coração e lhe faz conservar a sua posição, e obstar que elle
siga as inclinações do corpo. E' formado de duas folhas, uma
eÀ.-terna, fibrosa, que se continúa com o centro aponevro
Lico do diaphragma; e outra sorosa, que se prolonga sobre
o coração, á cuja face externa dá um aspecto polido e lu
zente.

A folha interna do pericardio exhala constantemente uma
quantidade de liquido soroso que envolve o coração a fazer
com que os grandes movimentos do corpo não perturbem os
seus movimentos vitaes.

FIM DO PRIMEIRO VOLmIE
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