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ESCHOLA DO POVO
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Primeira publicação feita na imprensa pelos instituido
reE\ da Eschola do Povo annunciando a creação d'esse
utilissimo estabelecimento.

Por mais de uma vez a nossa voz se tem erguido
na imprensa e na tribuna contra o ensino oflicial,
que, alias util por um lado, é semFre insufliciente
e muitas vezes pernicioso. para o paiz.

Por mais de uma vez temos dito que, si esse
ensino habilita a as~ignaro nome em um cont~ato

social ou n'uma carta, não f6rma cidadãos; de
senvolve preconceitos, ensinar a não raciocinar s6
bre a religião e as f6rrp.as de governo, a não tomar
interesse pela cansa publica que deixa de parecer
que é nossa, mata no coraçltotodos os principios
nobre, viris e sãos, alimenta a vaidade, enthro
nisa idolos e abate o espirito.
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Por este lado encaramos o ensino o:ffi.cial como
pernicioso á patria e degl'adante para o individuo;
este aprende a lêr g'ratuitamente pelo lado pecu
niario, como manda a Constituição do Imperio,
mas em paga d'essa economia abdica toda a ele
vação ·de espirito em favor do despotismo civil e
clerical. AqueUe que segue o ensino o:ffi.cial, ge
ralmimte quando é dado por prompto, como apto
para ser um cidadão, acha-se mais ou menos es
tragado, sem horizontes, sem iniciativa, sem
energia para a vida publica; o que não contribue
,pouco para o estado de abatimento em que se acha
este paiz.

Para elevar o espirito da populaçãO, para rea
nimar-lhe as fOl'ças e pl'e'parar uma geração para
o futul'O, é que fuudamus os Cursos cnjo annun
cio fazemas abaixo, e contamo~ não nos achar
isolados, contamo cO.n o apoio dos homens de
bom senso e de amOl' á. patria, d'aqueUes que ti
veram uma organisação tão sã que não absorveram
os miasmas d'esta atm')sphera em que, ivemos,
que resistil'am aos vicios do ensino o:ffi.cial, que
acreditam ainda na fOL'ç3. das boas idéas, e que
têm a pl'ecisa coragem pal'a saber que temos um
proximo a quem devemos amar como a nós mesmos,
e a força necessaria, para cumprir esse preceito.

Os nossos Cursos são todos gratuitos; os profes-
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sores não sao remunerados; o predio e todas as
despezas são feitas por nós e alguns amigos que
nos apoiam e animam ~m nossa idéa.

A nossa intenção é 'lue, de futuro, outros Cur
sos sejam creados, que possam funccionar em um
predio proprio, fazer publicaçoes em portuguez.
e dar incremento a uma idéa que é vasta e que
promette muitos fructos para o paiz? si for devi
damente apoiada pelos cidadãos e desempenhada
pelos seus iniciadores.

Os nossos Cursos compôr-se-hao, de presente, de
duas partes, cujo couteudo será encontrado no
annuncio respectivo:-Ensino primario e Curso
livres.

No primeiro d'estes Cursos (primario) ensina- e
desde o "alphabeto áquelles que precisarem fre
quentaI-o, meninos ou adultos; no segundo, não
ha inscripçoes, é um curso absolutamente livre
creado para pessoas que o julg:uem de .sua utili
dade, ou que desejarem saber que natureza de
serviços poderão prestar ao paiz.

Fallaremos especialmente aqui do que consti
tue os-Estudos 1'elativos d mulhe1'. Este Curso
será professado pelos instituidores ou ·por pessoas
por elles con-qidadas e que os queiram coadjuvar.

O seu fim é, em palestras ou conferencias· fa
miliares, mostrar o atraso da educação do sexo
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feminino em no. 80 paiz, seus direitos e deveI'es,

quer individuaes, quer ilociaes, a protecçãO de que

é digno por parte do cidadão, a injusta oppressrLO

que sobre elle tem pe~ado deRde o principio do

mundo, a igllorancia e preconceitos que o domi··

nam e em que estamos a seu resneito, os males

que d'ahi resultam para a sociedade e l)ara a ílU

manidade; em re"umo, é de seu programIll~t tudo

o que fôr conveniente para tirar li. mulher do aba..

timento em que ,tem estado e ainda e tá, tudo o

1ue servir para habilitaI-a a tomar parte na vida

do homem, unica que até ao presente tem sido a
ela humanidade; para mostrar á mul1)el' qual é, e

quanto é nobre e eltwada a sua missão sobre a

terJ'a.

ão pensamos que este Curso seja o menos im

portante; ao contrario, acreditamos que elle ainda

mais lue os úutros contl'ibuirá para a regenera

ÇãO de nosso paiz, e pJr isso fazemos d'elle uma

mansã.o muito ef'pecial e esperamos que o beno

:exo nos honre com o desejo de saber o que pen

samos e o que queremos dizer a seu respeito.

cc Roma e Pavia não se fez n'um dia »: é este

nm annexim prJpular muito judicioso. Nenhuma.

idéa nasce logo com pleno dc:lsenvolv'mento.

A semente depõe-se na terra, e, para qne se

desenvolva, é preciso que o calor e a humidade
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favoreçam o crescimento do embryão; o orvalho,

as chuvas, o ar que elle respil'a, drLo-lhe o des

envolvimento e o transformam em grandes ar

vores, que depois dão sombra ao ·viajante. O
caso é lançar na terra a semente, e fazer que

lhe apontem as rair.es: depois é e peral' pelo cres

cimento e multiplicação da especie. Si a terra

é fertil, o primeiro tronco é vigoroso; si é in

grata, esse caule é rachitico, os fructos são pec

cos; mas é certo que a semente vai. se depõe

em outros logares até que encontre o terreno

qne lhe é proprio, e ahi ella desabrocha viçosa

e attinge proporções considera veis.

A semente que ora lançamos á terra não po

Jerá mOlTer, e contamos vingará e florescerá

em breve. Não cremos que a classe honesta,

a que tem recursos intelJectuaes, moraes e ma'

teriaes, nos recuse seu apoio, negue o seu

obolo para o aproveitamento de uma idéa util

ao paiz e proveitosa aos desvalidos.

A caridade bem entendida não é a que pro

tege o vicio na miseria, é aquella que tem por

fim evitar que o homem caia no vicio, dar

lhe forças para que baste a si mesmo, para

que não peze sobre o seu semelhf\nte, para que

seja util á sociedade em que vive ou tem de

viver.
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A maior caridade evangelica é a que dá o
JJão do espirito,-a instrucção e a moralidade;
a que transforma em forças vivas da sociedade
essas tanta forças que seriam perdidas ou que
se transformariam em resistencias, em attritos
da machina social.

Tomamos sobre nós uma tarefa mui ardua,
bem o sabemos; mas temo!! consciencia que não
podemos fug'ir a ella; que vamos cumprir um
dever.

Côrte, 26 de Junho de 1873.
F1'ancisco Rangel Pestana.
Helwiql,/,e Limpo de Abreu.
José de Napoles Telles de Afenezes.
DI'. Migt/'el Viei?'a Fer?'eira.

PROGRAMMA DOS ESTUDOS DA ESCHOLA
DO POVO

RUA DA ALFANDEGA N. 304. SOBRADO

ENSINO PRIMA.RIO

Acha-se aberta a inscripção para o Curso gra
tuito de ~nsino p!'imario fundado pelos Drs.
Francisco Rangel Pestana, Henrique Limpo de
Abreu, José de Napoles Telles de Menezes e
Miguel Vieira Ferreira.
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Os "pais que desejarem matricular seus filho!
n'este Curso ou, cs adultos que o quizerem fre
quentar, poderão dirigir-se de:;d'1 já á sala das
aulas, á rua. e numero supra-citados, desde as 9
hora,s da manhã até ás 2 da tarde, onde encon
trarao com quem tractar.

O curso começará a funccionar em de Julho
futuro (1).

As aulas que constituem o ensino elementar,
que funccionarão ás horas e reg-idas pelos profes
sores abaixo mencionados, serilo as seg'uintes:

Geographi.a do Bmzil,-ás segundas, quartas
e sextas, das 9 ás 10 horas da manhã.-Profes
Sal': Dr. Francisco Rang'el Pe tana.

Histo?'ia do Brazil,-á::; terças, quintas e sabba
dos, das 9 ás 10; com o mesmo Professor.

Histo?'ia sag?'ada, (Velho e Novo Testamento)
ás s~gundas, quartas e sextas, das 10 ás 11 da
manhã.-Professor: Dr. :Miguel Vieira Ferreir3..

lnst?'ucção mo?'al e civica,-ás terças, quintas e
sabbados, das 10 ás 11; com o mesmo Professor.

G?'ammatica Portugueza, - ás segundas, quar
tas e sextas, das 11 ás 12.-Professol': Dr. Hen
rique Limpo de Abreu.

(1) As aulas do Ensino elementar e os CWJ'sos livres

foram inaugurados em 1° de Agosto de ]873, e não a 2ã ele
Julho como pretendiam os instituidores.
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Leitu1'a e analyse dos classicos, prosadores e poe
tas,-ás terças, quintas e sabbados, das 11 ás 12;
com o m.esmo Professor.

Ler, escrever e conta1',-das 12 ás 2 horas da.
tarde diariamente.-Professor: José de Napoles
Telles de Menezes.

CURSOS LIVRES

Estes Oursos tambem serã.o g-ratuitos.
Para elles nã.o haverá inscripçoes.
Oada Ourso fUllccionará uma vez por semana,.

das 6 ás 7 horas da noite.
Será annuncia"da com tempo a sua proxima

abertura.
Os Oursos e os professores que os têm de reger

silo os seguintes:
Arithmetica, Geometria e suas applicaçoes.-A's

segundas-feiras. Professor: J. de N. Telles de
Menpzes.

Direito • natw'al e publlCO.-A's terças-feiras,
Profcs 01': Dr. H. Limpo de Abreu.

Legislação comparada.-A's quartas-feiras. Pro
fessor: Dr. F. Rangel Pestana.

Religião comparada.-A's quintas-feiras.
Economia politica.-A's sextas-feiras. Profes

sor: Dr. Miguel Vieira Ferreira.
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EstLLdos ?"elativos d mulhe1".-Aos sabbados. Pro
fessores: Drs. Rangel Pestana, Limpo de Abl'eu,
Telles de Menezes, M. Vieira Ferreira e outros.

Côrte, 26 de Junho de 1873.
F?'ancisco Rangel Pestana.
Hem"ique Limpu de Abreu.
José de Napoles Te.lles de Menezes.
Dr. Miguel Viei?"a Fe?"?'ei?"a.

Circular dirigida pelos instituidores da Eschola do Povo
a diversos habitantes d'esta côrte e da provincia do Rio
de Janeiro.

Illm. Sr.
Os abaixo assig-nado::l, attendendo á necessidade

urgente que tem o nosso paiz d~ firmar a instruc
çã.o publica em melhores bases que aquella em

\
que ora assenta, resolveram fundar o e tabeleci-
menta de instrucção gratuita e popular, que func
cionará á rua da Alfandpga n. 301, sobrad(}, e
cujo programma se acha annunciado nos perio
dicas (1).

Considerando elles de quanta utilidade a ídéa
p6de ser para o nosso paiz, mas que para dar os
fructos desejados precisa do apoio moral, intel-

(1) Esse programma acha-se neste livro de pagi nas 1 em de
ante e foi a todos l'emettidos em avulsos com as circulares.
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lectual e material dos cidadãos bem intencionados;
conhecendo que V. sempre se tem esforçado
pelo progres'o de nossa patria commum, resolve
ram dirigir-vos esta circular, expondo sumruaria
rr:.ente o que já se encontra n'aquelles annuncios,
e pedinllo pessoalmente a vossa valiosa protecção.

A Eschola do Povo, que fundat'am, tem por fim
mini -trar g-ratuitamente ,a instrucção necessaria
ao cidadão para que possa cons~ienttlmente tomar
parte na vida publica, pugnar por spus direitos e
bem cumprir os seus deveres, quer como homem
isoladamente, quer como parte integrante da fa
milia brazileira.

Para este fim abriram aulas de ensino primario,
comprellfmdendo o estudo das Primeiras letras o
da H storia e Geographia do BJ'azil, o da Historia
. ag?'ada, o da Educação mu?'al e civica; e os se
gu:ote.:; CUl'soslivres de: Di'reito natuml e publico

- Economia politica.- Legi8lação compa?'ada.
Religião comparada.-Estudos ?'elalivos d mulhe'r.

Si a idéa receber apoio, outras cadeiras serão
creadas. .

Para dar pleno desenvolvimento ao seu intento,
os abaixo ass"g'nados pretendem de futuro edi~car

um predio com modo para aq uelle fim, e além da
instruc ão oral proporcionar li vros proprios para
aquellt:s ensinos e outros que forem convenientes
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ao publico e dos quaes este tem estado privado. E'
para o desempenho d'esta parte de sua idéa que
pedem o vosso auxilio material; que aceitam qual
quer donativo que sej a feito ao estabelecimento phi
lantropico que fundaram; e que na entrada da sala
das aulas collocaram um cofre onde poderá ser de
posta espontaneamente mesmo a menor quantia.

Mensalmente publicarão os nomes dos bemfei
tores do estabelecimento e as quantias com que
lhe tiverem doado, assim como o que se houver
apurado pela abertura d'aquelle cofre.

O paiz colherá os fructos do amor que lhe con
sagrardes, e dos beneficias que fizerdes a bem de
seus filhos; em vossa consciencia tereis o prazer
de que sempre gasa o homem justo quando olha
com amor para sua patria e para oseu semelhante;
a infancia vos será reconhecida, a pobreza achará
em vós um bemfeitor, e os abaixo·assignados vos
respeitarão e ficarão responsaveis, unico:o respon
saveis, perante vós e perante o paiz pelo desem
penho que derem á propria idéa e ao esforço que
houverdes empregado para oseu desenvolvimento.

Côrte, 27 de Junho de 1873.
FRANCISCO RANGEL PESTANA.

HENRTQUE LIMPO DE ABREU.

JOSE' DE NAPOLES TE'LLES DE MENEZES;

DR. MIGUEL VIElRA FERREIRA.





JUIZOS DA IMPRENSA

CURSOS LIVRES

Os nossos illustrados amigos e correligionarios
os Srs. Drs. Francisco Rangel Pestana, Henrique
Límpo de Abreu, Miguel Vieira Ferreira e José de
Napoles Telles de Menezes, aca bam de acommetter,
com tanta nobreza quanta abnegação, uma das
mais gloriosas tentativas, dignas de apaixona
rem a espíritos verdadeiramente democl'aticos.

Por uma singular coincidencia ao brado ha
pouco soltado por uma parte da nossa esperan
çosa mociqade academica «ensino livre» r~spon

dem os nossos amigos com a corajosa resoluçilo
de installarem na nossa sociedade (COS cursos li:-

. vres» sendo que de ha muito essa idéa estava já
por elles estudada e planejada.
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Ó proo ramma d essa. nova e utilissima institui
Çllo é? que em seg'uida publicamos: sua leitura
bastará para dar idéa da magnitude da empreza
e da coragem dos seus dignos iniciado~es,

Impedir pelo esforço e .pela iniciativa indivi
dual que se envenenem as fontes do nosso progresso
moral, que todas estilo no espirito d'essa juventu
de mais ou menos escravisada ao ensino officil-tl,
chamar os proprios adultos ás conferencias sin
gellas, onde as mais graves questões sociaes e
scientificas sejam estudadas em commum, nao_
sob o pont.o de vista c0nv~ncional dos regulamen
tos do governo, mas sob o ponto de vista doctri
nario, o ponto de vistq, da verdade real, é esse e
não outro o empenho dos nossos amigos para cujo
bom resultado nilo hesitam affrontar o trabalho,
abstralúndo dos seus interesses e de suas commo
didade "

Pela. illustraçilo que os distingue, pela honora
bilidadJ de seus characteres e pela abnegaçãO de
que têm dado já boas provas, os nossos correli
gionarios estão no caso de constituÍl', no nosso
paiz, o apostolado sincero da instrucção, que tem
de ser o exercito da verdade contra o apostolado
do erro, da mentira e da ignorancia que se pro
cura infiltrar por toda a parte, desde as lecçCies da
historia do Bl'szil até á religião,
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Nilo comprehendemo:: que maior serviço possa
ser prestado á causa da democracia nem que
'brazileiro algum, amante da grandeza da sua
patria, deixe de correr em auxilio de tão nobre
instituiçilO, que para ser fecunda nilo deve pezar
exclusivamente sobl'e a dedicaçilo de quatro
cidadãos mll.S sim sobre de todo o publico.

Renullcian -lo ás glorias ephemeras dos tri
umphos momentaneos; bastante conscios de 'si
e da missilo que se impuzeram, os nOS503 amigos
preferem moddstamente collocar-se na linha dos
operarias que tl'abalham por uma idéa e nã.o
por uma vaidade.

Esses cperarios, porém, silo os que argama
çam o material c ,m que se fundam os alicerces
de um g'raode povo, aliqerces sobre que tem
de repousar a abobada da futura g-randeza
iocial de uossa pa tria.

(Da Republica).

ESCHOLA DO POVO

Com este titulo publicamos n'outra "secção
da folha um artigo assignado pelos illustra
dos Srs. Drs. Miguel Vieira Ferreira, Henri
que Limpo de Abreu, Francisco Rangel Pes:..
tana e José de Napoles Telles de Menezes.
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o as.;umpto do artigo e os nomes dos sig
natarios dispensam que chamemos a attençao
dos leitores para tão importante escripto.

Todos os louvores ss,o poucos para com met
timento da ordem d'aquelle que empl'ehendem

esses dignos cavalheiros.
(Da Re{o,"ma).

ESCHOLA DO POVO

Effectuotl-SC hontem a inauguraçno da Eschola

do Povo. Desde ás 9 horas da manhã fllncciona~

ram as ~:ulas, comparecendo 11 alumnos düs quaes
7 do sexo ma culino e 5 do sexo feminillo.

A's 7 horas da noite furam inaugmados tam
bem os Cw'sos livres, proferindo o Sr. Dr. Mig'uel
VieÍl'd. Ferreira onotavel discurso, cuja publicação
hoje encetamos, sentindo nllo poder inseri l-o de
uma só vez pela, sua grande extensão.

Por falt,a de espaço deixamos de fazer a~ consi
derações que nos suggere o espectaculo qne hon
tem presenciamos, modesto nas suas propo I çoes,
mas grandioso nas suas promessas e rel:>ultados
futuros.

(Da Republica n. 701, de 2 de Agosto de 11373).
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ESCHOLA DO POVO

Concluímos hoje a 'publicação do discurso do
nosso illustrado amig'o e correligionario Dr. Mi
guel Vieira Ferreira.

Como poderão observaI-o todos quantos leram
a sua pl'imeira parte e todos quantos o acompa
nharem até o fim, é eUe uma das mais profundas
e eloquentes paginas que se tenh3 escripto sobre
o nosso estado sociaL

Todas as questões esboçadas n'esse discurso fo
ram considerada;;; com elevado criter~o. Apontam
se n'elle as chag'as moraes que afeiam a nossa ci
vilisação, mas indica-se o remedio para curaI-as.

A iniciativa particular-tal é a alavanea com
cujo auxilio se póde levantar o nosso paiz á altura
dos seus destiJ;los.

O essencial, porém, é que á iniciativa dos que
estudam, dos que trabalham, dos que se sacrifi
cam para derramar gratuitamente a instrucção
pelo povo, corre"ponda a iniciativa d'aquelles que
precisam aprender, ouvir, enriquecer-se moral
mente e alentar o seu espirita desenvolvendo as
proprias forças em beneficio seu e da sociedade a
que pertencem.

Cada homem no mundo tem por dever da sua
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propria natureza a missl10 de ser um membro util
da humanidade.

Cada cidadi1.o deve ser instrumento de trabalho
e de civilisação, porque s6 por esse meio será digno
de perteIl.cer a uma com!Ilunhão politica, aufe
rindo os gosos inherentes ao estado social, exer
cendo os direitos que lhe são inherentes.

Não falta quem queira: trabalhar, qUE'm queira
instruir, quem se proponha fecundar o campo da
ignorancia publica, tornando-o em aprasivel ver
gel aonde s6 nasçam e fructifiquem,. segundo a

.expressão de um gTande poeta, as plantas bemditas.
Falta, porém, evidentemente quem se proponha

aadquirir por inclinação e impulso proprio.a in
strucção que lhe é tão necessaria.

O mechanismo social, politico e administrativo
do nosso paiz tem concorrido para isso creando
essa deploravel tendencia ao artificio engenhoso
de uma instrucção superficial e viciosa como ti
tulo á obtenção dos empregos e cargos publicas.

Os estabelecimentos de instrucção primaria, luto
s6mente pelos seus methodos viciosos, como pela
ausencia de um professorado capaz, são de ha
muito considerados uns verdadeiros lazaretos de
instrucção, onde os facultativos deixam desperecer
os enfermos lentamente ou lhes dão alta f6ra de
tempo, nepois de haverem esgotado em iuuteis es-
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forços toda a sua vã. sciencia, toda a sua igno.
rancia.

Os estabelecimentos de instrucção superior,
apezar de poucos e mal collocados, esses uada mais
são, em realidade, dr) que fabricas de diplomas,
d'onde graça á seiva nacional e á vitalidade do
espirito americano su~gem verdadeiras capa~ida

des que só se formam realmente·nos seus gabine
tes ou no tracto da vida practica.

D'ahi vem qne o Brazil tem tidu, successiva
mente g'erações de retl1oricos, discursadores, par
ladores, capazes de occupar a tribuna de urna ca
mara leg'islativa por doze horas consecutivas, mas
incapazes de explicar a rotação da. terra, os cclyp
ses da lua, o ar que respiram, ri. ag'ua que bebQm,
a terra que pisam, o calor que supportam, a chuva
que refresca o solo, a maré que invade a praia, a
terra que lhes produz o alimento de que vivem.

Quem escreve estas linhas n'este tom de ~cel'ba

amargura e de pretencioso 0rgulho, talvez, não
se co11oca fóra da censura e portanto a ninguem
offende.

O lado brilhante- da instrucção tem superado
entre nós o lado practico e solido, que é o unico
alicerce seguro sobre que se póde elevar a superio
ridade moral do individuo.

As sciencias naturaes só como acces30rias fig'u-
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ram nas academias e isso mesmo em tão pequena
escala e ligadas !1 cel'tas especialidades tão res
trictas, que nenhuma influencia exercem na for
mação elo espirita dos nossos jovens.

D'ahi essa alluviao de doutorese b:lcharei~ que,
reuuindo ao privilegio do seu di pIo na a ambição
de occuparem um POStO saliente na sociedade,
at.opetam as avenitlas governamentaes, buscando
cada qual as Mas graças clo poder para conseg'uir,
no funccionll1ismo administrativo, politico e po
licial o posto que os assig'nllle á consideração
ou á evidencia pu.blica, como meio de ganhar a
vida e de arranjar clientes.

D ahi pro:lede que n'este vasto e rico paiz uma
só industria, uma só pl'D"fiSSãO seduz e monopolisa
toda a parte viril da populaçãO-Q funccionalismo
publico.

D'ahi resulta que, na nossa organisação social,
em vez de tres ou de quatro, temos um só estado
o estado dependente do g'ovLlrno, campo !l.berto a

'todas as explorações do poder, e infecundo para a
liberdade, para as id~as, para a seiencia, para a
industria e para o comm!:}rcio, que, com raras ex
cepções, só o estrangeiro aproveita em seu bene
ficio quasi exclusivo.

E' reflectindo sobre e1'lte deploravel estado de
cousa.s que applaudimos e admiramos a energia e
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o patriotismo com que alguns moços cheios de
abnegação e de bôa vontade aventuram-se a uma
empreza ardua, lahoriosa e cliflicil com o nobre
intuito de preparar ás gerações do futuro uma pa
tria mais digna d'ellas e de que ellas sejam tam
bem mais <lignas.

Não nos admira, pois, á vista d'isto, que uma
folha semanal 9.ue se intitula illust1'ada e que nrLo
é de certo o Mosquito, unica que está na altura
de um povo livre e civilisado, procure desde já
ridicularisar a instituiçãO daEschola do Povo e dos
C~~rsos liV1'es.

A decadencia moral da nossa patria já está in
felizmente assig'nalada por signos tão deploraveis
como esse.

E ha verdadeira conformidade entre essas explo
sões ela igllorancia proterva e da obliteraçg,o do
sentimento moral com o nosso estado s0ci81.

E' just:> que folhetinista'> chocarreiros e carica
turistas insipidos babujem COu1 a ~ua saliva um
martyr da patI'ia, como Tira-Dentes, que soube
morrer no cadafttlso pela 'iberdade do seu paiz e
uma idéa trLo generosa como a dOil Ct~?'SOS liv't'BS

que l)repara ao Brazil um futuro de saber e de ho
nestidade como convém a homens dignos du. 1i-.
berdade e do conceito do mundo ci vilisado.

(Da Republica n. 702, ele 3 de Agosto de 1873).
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A ESCHOLA DO POVO

onosso illustl'ado collega, Dr. Alambary Luz,
redactor do importante perio-dico bebdomaclari0
A Inst?'ucção Publica, exprime-se em termos li
songeiros sobre a Eschola do Povo ao dar a noti
cia da instalaçilo dos cursos.

Com satisfaçilo traDslauamo; para as nossas
columuas as palavras do joven esper.ialista, a
quem a instrucção publica já deve serviços lIlerÍ
torjos.

Pl'Onunciem-se sobre o g-eneroso commettimento
de nossos amigos touos os bons cidadão', coadju
vem os seu:; esforços todos aquelles que ainda têm
confiança no futuro da patria e na sua reg'enel'ação
moral, que a penosa tarefa qne se impozeram pro
duzirá os resultados beneficos que se tê:n em vista.

cc O dia l° de Agosto acaba de ser inscripto nos
fastos nacionaes c m~emorando um aconteci
mento que a geração actual applaude, mas que s6
a futura l)oderá convencidamente hOlll'ar.

cc Não se h'acta ue batalhas ganhas em campos
ellsang'~entados,nemd'essas victorias ruidosas que
ornam a fronte dos her6es com os louros do tri

umpho.
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« A gloria que nossos vindouros celebrarão
n'aquella data provirá do nascimento de uma arvo
re gigante cujo nome será p1'ogresso, e cuja semen
te acaba de ser modesta e intelligentemente lan
çada á terra com o simples titulo Eschola do Povo.

« Será alli, sob a copaàa ramagem do talento
e do civismo que a mocidade pobre de recursos e
avida de saber se reunirá para ouvir contar as
maravilhas da natureza, iniciar-se nos segredos
das sciencias e para compreh.ender toda a extensão
do omnimodo poder de Deus'

« A' frivolidade dos tempos que passam começa
a antepô r-se o protesto dos homens generosos; 
a apathia ingenita de nossos compatriotas prin
cipia a ser combatida pelos esforços de poucos;
mas nos é dado esperar que a convergencia de es
forços e unidade de vistas que transparecem em
todos os acampamentos politicos, em todas as
classes da sociedade, como pontos luminosos em
vasto e negro firmamento, acabarão por trazer ao
Brazil a luz brilhante da moderna civilisação.

« Inaugurou-se a Eschola do Povo, sem apparato
nem jactancia ; a caza, de pequenas dimensões é
verdade, estava cheia, não de curiosos, mas de
famílias e de cidadãos que licreditam na força
expar:siva da instrucção, e que n'ella desejam ver
fundado o porvir da nossa querida patria.
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« As paredes nuas do estreito recinto contratas
vam com as eloquentes palavras do erudito Sr. Dli..
Miguel Vieira Ferreira, iniciador dos Cursos liV?'es,
com a magestade das idéas alli proclamadas.

.« Não é qu~ o orador fizesse ostentaçao de lin
guagem ou dourasse a phrase com fulg'entes ou
ropeis : a magia do discurso estava no rigor com
que punha a descoberto Ggrande mal de todas as
associações hnIll~na3, o embrutecimento das mas
sas, e ao mesmo tempo fazia antever esplendidoB
horizontes illuminados pelos fachos da instrucção
.generalisada.

« Sejam quaes forem os partidos politicos a que
os brazileiros pertençam, a instrucção uunca de
verá perder o character de terreno sagrado neutro
para suas entrevistas sociaes.

« Que respeito merecerão no cang'resso das na-,
çoes as republicas e os impel'los que se firmarem
na ignorancia dos povos ~

« N'aqu~lle instituto consagrado ao ensino
gratuito primaria, secundaria, e talvez superior.
ha, pelo pl'ogl'amma lias trabalhos e pela vontade
energica de seus org'anisadores,uma unica preoc
cupação :-formar cidadãOS, e educar a mulher..

« Quem tiver de boa fé examinado a historia e
levantado a cortina do coração humano reconhe
cerá sem hesitar que u'esse enunciado reside todo
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o segredo da felicidade na familia e do poder no
Estado. Os dignos.cidadãos, portanto, que mettem
hombros pa1'a conseguir estes resultados, e que
h110 de alcançaI-os pelo impulso de seu esclarecido
patriotismo e provada abnegação merecem o pos
sivel auxilio dos homens abastados, mas !!. sym
pathia, a deferencia e admiraçã.O de todos os seus
compatriotas.

« E' dominado por taes sentimentos que n'estas
obscUl'as paginas consign'amos os ilIustres nomes
dOti illstituidores da Eschola do Povo. São elIes os
dos Sr'. Dis. Henrique Limpo de Abreu, Fran
cisco Rangel Pestana, Miguel Vieira Ferreira e
José de Napoles TelIes de Menezes.

ALAMBARY Luz.
(Da Rept,blica 0.705, de 7 de Agosto d~ 1873).

A EDUCAÇÃO DA MULHER.

O nosso illustrado colIeg'a do C01'1'eio Paulistano
acompanha elos seguintes judiciosos conceitos a
transcripção que fez de uma das conferencias do
nosso a,mig'o dr. Miguel Vieira Ferreira, sobre a
mulher:

S. Paulo, 23 de Ag'o.>to.
A melhor, a boa revoluçãO é o. que nasce e vem

da eschola, a que o ensino produz,
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Bem o comprehendem os sinceros democratas de
todos os paizes e mui judiciosamente o compre
henderiJ. os republicanos brazileiros, que na ma
çonaria, na imprensa, na tribuna, por toda parte
e por todos os meios prégam a salutar doutrina e
poem-na em practica pelo melhor modo porque
lhes é possivel.

Bem haja a sancta e nobre propaganda!
Vae n'ella a regeneração social, a elevação dos

ignorantes, a edificaçao da liberdade, a emanci
pa.Ção nacional.

Os republicanos brazileiros foram os'que inicia~

ram entre nós as escholas nocturnas, os que pedem
e i~fendem o ensino livre, emquanto os apostolos
da cegueira édo despotismo anathematisam a luz,
as escholas', o ensino e a libeJ'dade como outras
tantas heresias, como outros tantos elementos de
ruina e dissoluÇãlJ.

Fragil sophisma, porque o que elles defendem
é o despotismo, a abjecção e o captiveiro dos po
vos, cuja melhor base é a ceg'ueira e a ignorancia ;
e a ruina que receiam é a de seu despotismo, de
seu nefando e criminoso. poderio.

A Eschola elo Povo. fundada no Rio de Janeiro
por meia duzia de republicanos de boa vontade, é
umgrande serviç.o e um g'rande exemplo de patrio
tismo. E' um gra.nde fóco da sancta revoluçãO, re-
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VOI
'
1ÇãO pela luz, pela intellig-encia, pela redem

pçllo da consciencia popular.
O que damos em seguida é o d:scurso proferido

em uma das bellas conferencias da Eschola do

Povo. Quem falla é um esforçado e illustre demo
crata, o Dr. Miguel Vieira Ferreira.

O assumpto, nobIllissimo e transcendente, é a
mulher, a mulher brazileira, considerada pelo
ponto de vista de sua educação e estado social.

E' um discurso por todos os titulos recommen
davel, e nada mais fazemos sinão o nosso dever
propagandá pela imprensa e benefico influxo que
nasceu na limitada esphpra da tribuna.

(Da Republica n. 722, de 28 de Agosto de 1813).

E8CHOLA DO POVO

Inaugurou-se no dia lodo corrente esta util e
aproveitavel instituiçãO cuja idéa foi concebida
pelos 81'S. Henrique Lim po de Abreu, Rangel

•Pestana, Miguel Ferreira e Telles de Menezes. A
Eschola do Povo conta 26 alumnos, e tem sua séde
á rua da Alfandega n. 304.

Alguns offerecimentos têm sido feitos a bem do
progresso e desenvolvimúnto de tão lumino. a ic1éa
e fazemos votos para que em breve o povo flumi-
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nense aufira os incalculaveis beneficio::; que d'ella
devem .resultar.

(Do Anjo Familiar de 9 de Agosto de 1873).

ESOHOLA DO POVO

Lê-se no Rebaíe, orgam do centro republicano
federal de Lisboa, o seguinte, a respeito da Escho
la do Povo:

« Inaugurou-se, nos principias de Julho, no
Rio de Janeiro, uma Eschola do Povo, ou C'l.G7'SOS

livres de sciencias natu?'aes e positivas. Fvram i.J.i
ciadores d'esta instituiçã.o civilísadora os nossos
cOl'religionarios, He~riqueLimpo de Abreu, Fran
cisco Rangel Pestana, M. Vieira Ferreira e J. de
N. Telles de Meneze3. Por aqui se vê que bom
e auspicioso caminho seguem os democratas n'a-
quelle paiz. .

« Antes da revoluçãO entrar no campo da pra
ctica, necessita enraizar-se profundamente nas con
sciencias e nos espirito,,; só âssim será solida, du
radoura e invencivel. Damos pois sinceros para
bens aos promotores desta idéa e fazemos votos
para que breve attinjam ao qu sn propõ3m, a il
lustração dos habitantes do Brazil ».

(Da Republica u. 766, de 19 de Outubro de 1873).



ESCHOLA DO POVO
, .

A E~chola do Povo, cl'eacla nesta côrte pOl' distinc
tO;) c. valheiros, cujos nomes têm sido muitas yezes
citados pela nossa. folha, e todo o pnblico já conhe
ce, veio pOl' sem duvida p~estar um relevantissimo
. erviço ao paiz, satisfazer a uma palpitante neces
sidade.

O" seus CLWSOS liV1'es têm rapidamente derramado
a 1 z e enchido de vida este paiz até aqui tão aba
tid): proclamando - a regE,neração do Brazil pela
eclllcaçn.o, especialmente a do sexo feminino - os
sen' instituidores hastearam uma bandeira nobre e
muito forte, e sua voz tem sido ouvida, já estão
repercutindo em mai . de um ponto, em nossa bena

patl'ia.
. lli,naquel1a Eschola,se tem sustentado a egual

dade de direitos para a mulher e para o homem: a
egnaldade de forças espirituaes, e tem se dito qn
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fiÓ a pressão) 8ocial, o erro dos homens têm suffücado
a metade da' forças vivas da humanidade, as que
foram dadas á mulher pE'lo CI'eado1'.

Com prar.el' registramos boje em nossas colulUnas
11m facto que vem confirmar essas verdades: apenas
a Escola do P01)O el'gue a voz em favor dos direitos
(la mulher, a cidade da IJaill panha, em Minas G ,

faes, vê sUl'gir na imprensa' um orgão intitulado
O Sexo Feminino, ,pa1.,a sustentar aquelIas idéas; e,
o que mais é, esse periodico é redigido por uma se
nhora, uma distincta professora, auxiliada em seu
empenho por muitas outras senhoras distinctas
daquelle torrão tão feliz que já tinha filhas capazes
de sentir e de sustentar. os seus direitos.

O enthusia::;mo com que a Exml1. Sra. D. Fran
cisca Senhorinha da Motta Diniz atira-se á arena,
a firmeza e coragem com que, primeira no Brazil, se
apresenta para apoiar na imprensa uma tão grande
luta, honram-a em extremo; e a sua linguagem de
sobra demonstra que as faculdades intellectuaes da

mulher em nada são inferiores ás do homem.
O que mais do que elIa teria feito um homem,

professor na cidade da Campanha?!
E demais, para que em nosso paiz uma senhora

ache-se habilitada a entrar nas lutas da imprensa,
quanto não 111tou para adquirir instrucção, cercada
como estão-de um ambiente oppressor, cheio de pre-
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conceitos, de falta de reCl1r808 de todo o genero para
o sexo feminino, e nté de mortífero sarcasmo para
aquella que ambiciona sanir do estreito circulo em
que toda,;; têm vi vielo.

A Exma Sra. D. F. S. .da Motta Diniz emprehende
prestar um relevante serviço ao seu sexo e ao seu
paiz. Si lhe prestarem o apoio que merece, a Cam
panha em breve Sp, achará na vanguarda do pro
gTesso mineiro, e esta provincia terá f ..'rças para
elevar-se áqu~lla altura em que já soube collocar-se
em antigos tempos.

Roma, pois, áquella heroica provincia, honra á
mineira que primeiro ar vorou a bandeira do pro
gre so moral em seu paiz natal!

Sob a. epigraphe Escola do Povo, diz O Sexo Fe
minino, periodico que se publica na cidade da Cam
panha, na provincia de Minas Geraes: « Lemos
com prazer o combate da intelligencia que em pt'oI
elos direitos da mulher têm travado certos cava
lheit'os distinctos, cujas pt'elecções vêm inseridas na
R epublica. O paiz ainda nã.o ou vio linguagem tão
sublime, tllo logíca, tão illustrada, qual a com que
apparece a Escola elo Povo na côrte. Honra e gloria
li tão benemeritas intelligencias. »

(Da Republica n. 7t4, de '.!4 de Setembro de '1.873.)
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ESOHOLA, DO POVO

o nossà illustrado amigo DI', :Miguel Vieira Fer
reiI'ü teve a bôa idéa de mandat' imprimit' em fo
lhetos as ~uas iustructi vas conferencias.

Acaba de apparecct' o primeiro folheto, con
tendo um prologo, o di~curso inaugural da E:3chola
do Povo, o prospecto e os vario' juizos da im prensa
sobre este tit.il estabelecimento.

A este folheto se succederão outros com as con

ferencias já proferidas. de modo que reunido.
formarão um bello e extenso volume, muito ~pro

priado e con veniente para neUe beberem excellentes
preceitos as mais de familias e suas filhas.

A importancia do trabalho, do qual se póJe for~

mar um juizo pelas publicaçõeS que temos feito, e
a modicidade do preço, pelo quaI é exhibido á venda
sll.o incentivos para nao se deixaI' de adquiril·o. Ao
mesmo tempo será a sua prucura um estimulo para
que o Dr. M. Vieira Feneira prosiga nessa patriotica
tarefa" com que está pre tando ao paiz tão assigna
lado serviço,

(Da Republica n. 771i de 31 de outubro de 1873).

Pubi'icafão. - Foi-no..,; ob~equio~amente remettido

um opusculo com o titulo de Eschola do Povo, con·
tendo discur-o . e alguma pnblicaçqes concel'Oentes
á um curso de in~trllcção, ou GW'SOS liV1'es de que
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são instituidore.;; os Srs. Drs. Henrique Limpo de
Abreu, Rangel Pestana, Miguel Vieira e Telles de
Menezes.' Agra~ecemos a offerta.

( Da Nação n..230, de 31 ele outubro de 1873 i

Conferencias da escola elo povo. -Conhece o pu
blico o immenso serviço que uma pleiade de moços
illustres pelo talento e patriotismo estão prestando
á causa da instrucção publica, nas confel'{ncias e
cnrsos livres da Eschola elo Povo.

Entre os mais assiduos e illustrados professores
da eschola fignra o DI'. Miguel Vieira Ferreira,
intelligencia robusta e de primeira ordem.

Os discur:;os proferidos por elle acabam de ser
colleccionados em um folheto, verdadeiro reposito
rio de idéas uteis e civilisadoras.

Recommendando ao publico tão interessante pu
blicação ainda nma :vez saudamos a Eschola do
POyO na pessoa do Dr. M. Vieira Ferreira.

(Da Reforma. D. 252 de 4 de novembro de 18'73 J.

O' JI'tmicipio escreve as seguintes linhas sobre a
Eschola do Povo, 4.onrosas para os dedicados insti
tuidores desse util estabelecimento:

« 31 de agosto de 1873. Refere Aimé Martin,
nesse grande livro intitulado - Educação ela mãi de
[amilia- o seguinte facto:
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« Napole1LO dizia u:n Jia ã. Sl'a. Carnpan: - Os
antigos sy:>temns de educação n~o valem nada; o
que fo,lta á;s moça~ para sel'em bem educadas em
França '?

- M:ã,is, respondeu a Sra. Call1pan.
Est.á palavl'a fel'io o imperador: - « Pois bem,

disse elie. eis todo um systetOft de educaçilo; é pre
ciso. senhora, qne façais milis que saibam pducar
seus filhos. »

Compenetl'ados da verdade que encerra a palavra
da SI'a. Campan, o!:institnidol'es da Eschola do Povo,
que como Aimé Martin não espera nada. da geraçl10
presente, não P-!'peram nada de nos as educações
pnblica~ - tratam de fazer mais que saibam educar
seus filhos.

Começou o ensino. No dia 9 de agosto teve log'ar
a primeira conferencia.

Usou da palavra o DI'. Miguel Vieira Ferreira-
o assumpto: a mulher brazileira consideJ'ada pelo
ponto de vista de sua educaçlto e estado social.

Para mostrar que a felicidade social depende
principalmente da educaçã.o da mãi de familia,
elIe disse:

« O leite nutre nosso corpo, a palavra firma o
espirito.

O leite viciado gera um ser mesquinho; a ma
palavra fÓl'ma um ente nn110.
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o leite é materia, sua acção exerce-se inteira
mente sobre o physico; fi, palavra, o verbo divino,
reflecte-se em nosso espirito.

Os vici{)s do organismo se innoculam e arrastamos
na vida as molestias de nosso~ pais; as p<tlavr'as
maternas vão comnosco ao fim da vida.

Seus conselhos, suas ternas e doces expressões
voam constantemente aos nossos ouvidos; uma pa
lavra decide de nosso futuro.

Julgai, minhas senhoras, da importancia de
vosso papel social!

Si por falta de liberdade criardes seres nuIlos,
homens sem liberdade de idéas e de consciencia,
nlto esmagareis a cabeça da serpente.

A vossa força é prodigiosa, muito maior do que
imaginais, é muito supúiol' á força do homem,
vosso filho.

Sois mais dos homens que nos escravisam, vós é
que dais a educaçllo, vós é que os preparais pal'a a
sociedade, para as Sllas funcções publicas.

Vós desconheceis o inimigo, ainda não soubestes
combatêl·o: abdicaes a vossa razão em seu favor,
nlto sabeis procurar a verdade e depois vos queixaes
de vossos concidads.os.

Instrui-vos, minhas senhoras, e conseguireis 81

liberdade.
Estudai, aprendei tudo. »
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Quanta verdade vai por ahi.
Entretanto, da educação da mulher é do que

menos se cuida no paiz.
O exempIo aberto pela E$chola do Povo é" digno de

ser seguido.
E nós outros, habitantes do intel'ior, onde falta

tudo, sem forças para imita.r o exemplo dado, ad
miramos de longe o esforço patriotico dos creadores
da Eschola do Povo.

Fazemos mais; louvamos aos dignos cidadãos que
se sacrificam hoje pela felicid ... de do paiz amanhã.

Um dia seus nomes serão repetidos com aquelle
acalamento com que se repetem os dos bemfeitores
da humanidade.

Serviços desta ordem ~ão podem ser esquecidos;
os beneficios ficam ahi para attestál-os em um
futuro remoto.

Os instituidores da Escholado Povo, nos servindo
de um pensamento do Sr. J. de Alencar, não podem
contar com titulas, esse imposto creado á vaidade;
terllo porém os testemunhos do reconhecimento pu
blico, a celebridade e a gloria.

Quem não preferiria, diz o Sr. Alencar, á mais
levada honra o:ffi.cial, uma estatus erigida pelo

voto espontaneo de alguns milhares de seus conci
adaos'? »

(Da Republica n. 735 de 13 de Setembro de -1871.)



ESCHOLA DO POVO

« Recife.

Meu illustre amigo Dr. Miguel Vieira Ferreira.

Esta é s6 para abraçaI-o e para dizer-lhe que
tenho admirado (sim, admirado: a lisonja não é o
meu fraco) as'suas conferencias. Infelizmente, meu
amigo, o valor de seus trabalhos é para um peque
no numero: está tudo tão estragado......

Adeus. Disponha de seu collega e amigo.

ApruGlo GUIMARÃES. »

Esta carta é a mais honrosa d'entre as manifes
tações de approvação dirigidas pelo sexo masculino
á Eschola do Povo, pois que foi ditada a um dos
mais illustres professores da Academia do Recife, o
Dr. Aprigio Justiniano da Silva Guimarães,.sob a
impressllo da leit!lra das conferencias que 6ra col
leccionamos em volumes.
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Eilta animaçs.o tão espontanea, tão laconica e
energicam,ente formulada por um homem illustre e
illustrado, pOl' um cidadão que sempre tem luétado
com denodo a bem da Ma causa, que por todos os
lados é conhecedor do terreno, não póde deixar de
figurar ne~ta publicaçao : ao Eschola do Povo a con
'ervará em memoria e nella se inspirará em seus
momentos difficeis.

As cartas que abaixo transcrevemos attestam ~

feliz impressao que a idéa da Eschola do Povo tem
produzido nosespir~t05, e por conseguinte honram-a
e a este paiz; pois que ellas mostram' que aquella
tornou uma iniciativa util e necessaria e que 'este

comp:-ehendeu-Ihe o valor do pensamento.
Esses documentos demonstram que ao Brazil nS.o

faltam - vida, bom senso, patriotismo e bôa vonta

de; a população é capaz de querer e quer segu~r, o
que tem faltado é quem lhe mostre o norte, não tem
havido o necessado patriotismo n'aquelles que tê~

conseguido arvorar-se em pl'ophetas deste vigorO/50

e nobre paiz.

De um lado estão homens distinctos e illustra'd'os
I I '



mahifestando apoio ao pensamento da Eschola do
Povo, do outro estão as mais intelligentes 'senhoras
brazileiras, e até as filhas-famílias com a permisslIo
de seus paes, dirigindo-se directamente aos insti
tuidores dessa Eschola, com os quaes nilo entreti
nliam e nilo entretem relaç.ões de amisade e a quem
nilo conhecem pessoalmente, para animal-os no seu
esforço.

Esta subida prova de confiança n'aquelles insti
t~iaores mostra o valor das idéas que àlIes têm sus-

" ' "téutado; e promette ao paiz uma ra pida e benefica
transformação.

« Illm. Sr. Dr. Miguel Vieira Ferreira.

Encarregada pela distincta redactora do Sexo
Feminino, a Exma. Sra. D. {i'rancisca Senhorinha
da Motta Diniz de enviar-vos.

Si não fôra o cumprimento desse dever sacratis
slmo e irrevogavel, nilo teria neste momento a
obscura subscl'iptora destas linhas a ventura extre
mia de approximar-se do espirito intensamente illu
mmádo que deslumbra na actualidade os espiritos
mais cultos do paiz; não teria eu a indiscriçãO de
ro~bar·vos alguns momentos do tempo preciosissimo
q\i.e consagraes ao desenvolvimento imellectual da
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mocidflde brazileira, á sancta defesa dos direitos
incontestaveis da mulher.

- Direitos da mulher' ...
Parece-me ouvir resoar ao longe a gargalhada

sinistra, sarcastica de alguns afferrados sustenta
deres das theorias carunchosas dessa legitto de se
culos, cheios de IIlZ ou de sombras, que o tempo
imp311iu para a insaciavel vpragem do passado;
parece-me ouvir resoar bem proxima a gargalhada
estupida de meia duzia de authomatos humanos que
constituem-se ingloriamente na sociedade echos fiei~

dos acerrimos propagadores da treva, da imperfei-.
çao e do erro.

Que importa'?. Uma pleiade de talentos robustos
e sinceramente pátrioticos, estudando intimamente
as tendencias deinocraticas do seculo, age a favor
da nossa emancipação- social, da nossa instrucção
intellectual - a fim de que possamos dar á patria
cidadãos independentes e illustrados; e a vossa pa
lavra auctorisada rebôa solemne no recinto mages
toso da Eschola do Povo, abalando o retrogrado, que
contrahe-se sob a sua invulneravel crosta, como
rebôa no espaço a voz poderosa do trovão, recal
cando o pensamento blaspbemo nos recessos do
craneo de um impio ignorante.

Isolada no seio dos ermos, aqui, onde as magni
ficencias da natureza ostentam, na sua selvagem
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opulencia o luxuoso esplendor das primitivas epo
ehas <la existencia do globo, eu tenho estudado,
uma á uma todas as successivas e deslumbrantes
explosões de vossa intelligencia soberana, apresen
tadas sob o titulo de Conferencias.

Vossa palavra, sempre erudita e sempre leal,
um:Li vezes sôa aos meus ouvidos avidos como o
accento seIvagem e convicto que characterisà &

revelação: - é quando elevaes n'um pedestal olym
pico a tl'indade radiosa que formam a virtude, a
intellig:mcia e a bondade fundidas no seio feminil;
outra com o aspel'O rangido do ferro que sonda,
retalha e decepa um membro pollaido pela g'an
grena: é quando procuraes deslocar a trindade
sombria que uma educação inconveniente ergue
nas almas mais bem formadas; é quando anathe
matisaes com energ'ia a upel'stição, que a vaidade
inspira; o vicio que a ociosidade al1ctorisa. E vendo
o quanto tende; sido justo na apl'eciação logica dos
factos, tenho-vos applaudido com esse enthusiasmo
eandido e espontaneo que todo o coração de vinte
annos experimenta p_elas grandes manifestaçoes da
razão humana.

Presentemente, que- individ ualidR.de representa
mos nó, ou antes: que typo social encarna com
perfeição a mulher bl'azileira'? -

Como - filha -- possue ella essa candura imma-
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culada, que deve ser o apanagio da inno~encia,

unida. ao conhecimento exacto da sociedade em que
vivemos, que a sua segurança pessoal exige'?

Nll.o; porque o contacto da escravidão ensombra
as suas alvas azas de anjo e a educação que recê1?e
ensina a encarar a sociedade sob um aspecto diverso
do que nella descobre o olhar profundo e reflexivo
do p'!nsador. .

Como esposa - tem por seu esposo a dedicação
sem limi tes que exige o enlace chdstão '? .. 'Dedica
lhe essa estima p1lra e respeitosa que deve ligar
intimamente dons individllOs que emprehendem

juntos uma viagem atravez do deserto e que têm
de descançar no fim do idia á sombra da mesma

/' ,
palmeira '?.,

Não j porque desconhecendo inteiramente o cha
r~cter do homem a qlle'm se allia, encontra mui tas
v'ezes a desgraça n'essa união sanctificada que
devia assegurar-lhe a felicidade na vida; porque o
n'til-rido não a considera como uma collaborádôl'a de
sufa existencia: olha-a como a escrava, curva e
humilhada sob a sua superioridade muscular, e a
escrltva sente, tornar-se dia a dia mais odiosa essa
tYl'annia auctorisada pelas leis,

Como -ma.e- comprehende acaso toda a reSp?ll
sabilidade moral que affere a sua grandiosa missllo~

Cumpre-a como devera em relação ao ser %otal
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,dessas. creaturinhas frageis que a Providencia con
fia á sua guarda?

?óde por ventura infundir no espirito impressio
navel, da criança os sãos principios da verdadeira
religino, da sciencia e da libe:.'dade'? ..

Tambem nilo j porque os confessores faUam-lhe
de um Deus vingativo, de uma condemnaçã.o eterna,
e a misera, receiando incorreI," na tremenda pena,
nilo ousa perguntar o que é-theog·onia.

Não; porque a sua imaginação deslumbraa&
pélas maravilhas naturaes que cercam-n'a de todos
os lados, busca uma explicativa hypothetica no
niaravilhoso da lenJa biblica, evitando as leis mais
simples da-cosmogonia; porque, vivendo na socie
dade, jámais estudou nos movimentos da alma hu
mana, debmçada sobre á. sua propria alma, como

• f -
Màine de Bit'an, o doce mysterio da philantropia,

:l,

Reconstitua-se, porém, a sua personalidade, pe-
rante os homens e perante a sua propria conscien-·
cia; dê-se-lhe o direito de illustl'ar-se e de viver
racionalmente, e esta mulher brazileira-tão nobre
e tão mtelligente, tão dedicada e meiga, tão cheia
de abnegaç!I.o e de compassiva ternura, saberá
cumprir dignamente a grandiosa missão de que
encarregou-a a Providencia ;- a de conduzir o ge
nero humano ás raias da perfeiçl10 suprema.
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Tendes procurado com ardor fazer sensivel ao
paiz a necessidade absoluta de educar-se scientifica
mente a mulher, estabelecendo por pr';lto de partida
a egualda.:l.e moral do ser humano; -é por isso que
envio-vos hoje meus cordiaes cumprimentos e sin
ceras felicitações.

A legião sombria dos ascetas, vestindo a fórma
primitiva de Mephystopheles" contempla-vos de
longe com os vellos eriçados e as pupillas chame
jantes de adio e de vingança, porque assim lhe
subtrahis o mais cégo e poderoso instrumento de
suas tramas infernaes; das gerações vindouras,
VÓ8 e os vossos valentes companheiros 1;ereis a
recompenaa na triplice benção da - Filha, - da
- Esposa - e da - Mãi. -

Desculpae-me ter abusado de vossa benevolencia;
esquecera-me de. que o professor deve selO ancioss

- mente esperado pelos di.cipulos. de qu~ o fe",tejado
orador é aguardado com impaciencia por numeroso
auditoria. )

Rezende, 24 de outubro de 1873.

NARCIZA AMALIA.
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Á illustl e poet·isa bmzileira
Ecema. Sra. D. Narciza Amalia.

Exma. Sra.-Recebi com extremo prazer a carta
que V. Exa. fez-mI" fi r.onnl ,lI" pscrever a 24 de ou
tubro corrente, e muito prazer 'senti vendo que o

periodico - O Sexo Feminino - me proporcionou o
ensejo de receber uma primorosá carta da joven
poetisa e litterata brazileira gue tanto ácima se
acha do seu sexo neste paiz, e não foi para mim
menos sensivel o encontrar a Eschola do Povo como

o assumpto principal dessas bem traçadas linhas.
Posto que o honroso juizo de V. Exa. e a bene

vola apreciação que f~z das minhas conferencias
estejam na altura da generosidade e elevação
d'aquella que as escreveu, e sejam hyperbolicas em
relaçã:o a um cidadão que apenas se apresenta no
cumprimento de um sagrado 'dever, não revestido
das forças que desejaria ter, todavia muito a apre
cio e agradeço-os como vindos de um juiz mui
competente. Certamente a carta de V. Ex. será col
locada ao lado dos docnmentos, que por ventura
tenha em minha vida e que podem e possam trans
mittir a meus filhos um attestado de que desejei
sempre o bem do meu paiz e da humanidade. Além
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de outros meios que emprego, é com esses docu·
mentos q '1e espero da r-lhes forç~s q~e não tenho e
tornaI-os capazes de fazer aquillo para que trabalho
incessantemente.

Bqa ,v?ntade asseguro-lhe que ~a.o me falta, e só
deixarei de fazer aquillo que me fôr impossivel.

Ir. fI.' •. .

• Ad~ogando a causa da mulher, advogo a causa
da i'ustil'.a: advoco'ando a causa da J'ustica em abso-
I) r' 1 I 't. , •

luto, advogo a do Brazil e a da humanidade.
• 1

Oxalá a Esdwla do Povo tenha echo em corações
, I ' I . <J

generosos e ,cabecas illustl'adas como a de V. Exa.
'. fH· ,II

e da digná Redactora do Sexo Feminino! Só cssim
as ieÍéa's' que prégamos poderão chegar á realizaçs.'o,

I { • '

pOi,s, 9ue .0 Brazil está em um estado de atrazo
desanimador.

" . ti,
'No entanto, no meu espirito nilo entra o desani-

Jt I' ti ImO, nem o pessimismo; ao contrario, acredito que
I t I, ..

a um povo muito estragado é que se torna mais ne·
necessari!l' a predica. Não precisamos convencer
aquelles que pensam como nós, a propaganda é
pàra tranl>for~ar e chamar ao bom caminho os de
idéas tra~vi~das, ou os que não têm idéas defi
nidas.

Ailichola do Povo vae tirar em 'volumes as éon~

fere'ncias 'f~itas em seu recinto. 'Todas formarlto
f:' (' tl: I '" I "11' '1

uma SÓ c<;>llecção, mas as de cada auctor formarl1o
-)-" ,

volumes especiaes.
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Acaba de sahir do prelo a primeira Conferencia
que fiz n'aquella Eschola e as oito primeiras forma-
r~o o primeiro volume. I

Á vista da bondade que \i. Exa. teve de escre
ver-me e de um modo tlto animador, peçh-~he li
cença para offerecer-Ihe o exemplar que vae com
esta como uma' prova de consíderação ao mais bellÓ
talento feminino que conheço em nosso paiz. ' .
, Da minha parte e da dos meus companheiros na

fundaçlto da Eschola do Povo agradecemos a dadivá
que V. Ex. fez á mesma Eschola offerecendo-Ihe
exemplares do seu brilhante volume de poesias'-
Nellulosas. .

Ajude-nos V. Exa. e aquellas-que virem o proprio
interesse e o do paiz nas uoutrinas que prégamos e
nas idéas que nos preoccupam, e o lustro seguinte
se apresentará sob outro aspecto; só com o p'rop~'io
auxilio do sexo feminino as nossas idéas progre
dirão.

DR. MIGUEL VIEmA FEl\RBIRA.
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CONFERln~CIAS PUBLICAS. - Ha 6 mezes que pa
triotas sinceros, animados do mais louvavel intento

I

f1llldaram uma escola gratuita, onde os necessita-
"I! ,. dos de instrucção Hllcontravam o ensin~ litterado

., I :.': e,',moral, ,I.i~~r.alisado por esses v~rões cuja unica

recompensa ~ra a satisfaçã? intima que dá a pra
tica dª virtude. Além das auias regulares, que
versavam sobre diversas especies de conhecimentos
humanos, faziam conferenci1:ls relativas á mulher,

I ., dccupançio alternativamente .a tribuna os Drs.
Limpo de Abreu, Rangel Peiltana, Vieit'a lferreira,

, ' ( f.
T. de Men.ezes, fundadol'es da Eschola do Povo, que
rp,velaram .as brilhantes qualidades de verdadeiros
oradol'es neilta especialiJade, ainda tão pouco cul
tivada entre. n9s.

Os éandes serviços prestados por' estes bl'ãzilei
ros illustres, a verdade e pureza das doutrinas
democraticas que pregavam, correram de vel'gonha
os homens do poder que tanto falIavam em ins
trucção, fel~os á imitaçao d'aqueiles, estabelecerem
tambem conferencias. Nestas o auditoria é todo
o:ffi.cial, pois só podem entrar na sala em que ellas
se fazem as pessoas que ti verem cartão de en trada
o qual é distribuido por um circulo determinado,
e que vai mais para vêr o monarcha do que para
ouvir o orador. O Sr. conselheiro Corrêa foi quem
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i'nãugul'ou as conferencias ofliciaes, escolhendo
'pál'a assumpto o ensino ob1'igatorio.

Ahi S. Ex. desenvolveu doutrina que nS,o é
muito conselltanea nem com a razã.o, nem com a

,:,dignidade e direitos do Cidadã.o. Por não comportar
o programma da Revista não damos maior desen
'volvimento á apreciação do d,iscurso de S. Ex., que
não deixou boa impressão na maioria de seu audi
torio. .

A segunda conferencia, sobre bibliothecas popu

lares, foi feita pelo Sr. DI'. Duque-E;trada Teixeira, '
um dos ornamentos da tribuna parlamentar bra
zlleil'a, que á vasta 'intelligencia reune solida e
grande erudição. A conferencia de S. Ex. procla
mou verdades que calaram no seu auditorio, e
apontou ref')I'maS indispensaveis para educação do
povó, que s6 assim poderá g'ozar da « liberdade,
igualdade e fraternidade, os tres principias funda
mentaes de toda a sociedade ». Contudo S. Ex.
estelldeu-i;e pouco no exame das nossas bibliothecas,
e teria sido de grande proveito que ti.vesse publi
cado·o estado lastimoso e miseravel em que jazem
quasi todas, e parece-nos que com especialidade a
da Academia de Medicina, onde não se encontram
livros modernos, nem jornaes, revistas e publica.
ções recentes.

Emfim a tel'ceira conferencia, cujo assumpto foi
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a moralidade das classes laboriosas, na qu»l S. Ex.
não estev~ ria altura da precedente, pois chegou á

ser contradictorio em suas ideias, e com o que
expendeu anteriormente. Assim é que, na primeira
conferencia pedindo a scieucia e a illustração para
o povo, afim de que podesse elle comprehender seu'
direitos e attingir a perfeição social, veio agora
dizer que bastava que elle soubesse ler, escrever ~

contar para viver como cidadão. Bem qui~e~amo'

aqui fazer mais desenvolvidas consideraçoes, já
r~la magnitude do assumpto, já pela muita simpa
thia e respeito que votamos á intelligencia e ao
merito de S. Ex.; nl1.o o fazemos pela falta d.e
capacidade e pela estreiteza a que nos obriga nma
simples noticia.

Decorrem grandes vantagens e real serviço destas
conferencias, pois ao menos plantam entre nós o
habito e talvez o gosto para este genero de in
strucção, que em todos os paizes éivilisados é hoje
indispensavel, e cuja influencia bonefica estendp.-~e

á todas as ~asses sociaes. Por isso bem hajam o
iniciadores della, os fundadores da Eschola do Povo,

tão nobremente imitados pelos <?radores da escola
do governo.

(Da Revista Medica DO 13, de 10 de Dezembro de 187J.)
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E' nos grato, lo~ge da Qatria, saber que ox.istem
Brasileiros conhecedores de seos deveres para com a_
sociedade, cidadãos que c~lllsomem seu tempo na in
slrucção do povo, ,essa missão nobre e grandiosa, esse
sentir ge0!3roso que. a historia da humanidade classi
fica do sacerdocio.

O editor da AURORA~RASILE1RA permitte-nos levan
tar de nossa obscuridade para saudar em nome de
umü pleiade de jovens Brasileiros, enthusiastas do
progresso e do trabalho, aos fundadores da Eschola do
Povo no Rio de Janeiro.

Antes, porém, de emit~ir nossa opinião sobre tãq
granue emprehendimento, compulsemos as paginas
da historia patria, essa cadêa invizivel que liga os
factos ao tempo, esse idolo que sempre teve um al-
tar no coração do povo. _

Voltaremos nossas vistas aos tempos coloniaes?
Não: que fora isso avivar sceDas de lucto p;ra o povo
Brasileiro, lemb ar historias de provanças e marly
rios de seus filhos.

Começaremos pelo Ypiranga e deixa ndo de parle o
que d'ahi resulLou para a politica do paiz, só DOS oc
cuparemos e brevemente da instrucção do povo.
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Cincoenta e um nOllOS são decorridos depois que
o Brasil pnSS()ll a ser nnçiío livre, como ~.~ diz, e o
povo taclêa nas trovas dn ignorancilJ, a proporciona
lidade entra instruidos e não, é triste, mas incontes
tavel, e·como esperar patriotismo e d'Hotação de quem
vive sob a pressão do não saber ~ E' d'esses filho s .
que a {latria pode esperar àuxilio em seus dias de
provança, são esses braços que a dafenderão quando
a occasião urgir? Ou é então que pretendeis, ensinar
lhe o como obrar?

E' bem conheciLla a cantilena entoilda em deslhono
da meLropnle, que buscava conservar a colonia com
os olhos ven(lad~s li luz do saber, o pl'r conseguinte,
ao conhecimento de soos direitos para com mais fa
cilidade e meno' receio impor-lhe pesados 'tributos c
leis absurdas, fabricada' á capllcha e suggeridas pela
ganancia.

Pois bem: entrou em scena o Sr. D. Podro I, co
nhecedor do atra o material e i ntellectuul do Brasil,
O quo fez pelo povo o primeiro im perador? Molestou-o
até que so via co~gido a abdicar em seu filuo, aClual
imperador, li corÔa que usurpara illudinds-o.

O actual imperador, não contesLantlo que sl~ja il
lustrado, pouco lem feito pelá instrucção do povo
que elle chama ~ o irmão e porque~ Por falia do 1'0.•

cursos do paiz? Fora irrisoria semelhante supposi
ção. Porque o tempo que tem durado seu reinado nâo
basta para instruir um povo? Seria aLlribuir ao Brasi-
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leiro uma falta de intelligen~ia que tocara ao in-
sulto.

Ser~ negligencia, catculo, inexperiencia da parI e
do Sr. D. Pedro n ?

Nenhum d'osses defeitos é desculpavel em quem
dirige os destinos de uma nação. .

E' duro que de ,um raiz estrangeiro, olhando para
a terra que nos vio nascer, sejamos oprigados a con
fessar que ainda estamos mmto aquém de um r ':IVO

illustrado, mns quem se atreverá a negar essa verdade
e o direito que nos assiste e o :dever que temos de
dizeI-ii? '

Os homens se1-ios, rirão-se quando em 1ti7ü al
guns -:Brasileiros eminontes organizarão um clulJ Re
publicano no Rio ·de Janeiro e publicarão sou pro
gram!:1l1! n'um jornal tambem seo: mais tarde alguns
min istros d(lJ'ão-se ao desfrur.te no parla mento, qU811do
interpell~,d<Ís acerca do Ilpedrejamento da Republica.

E porque oão oscarneceis agora que essas vozes
sinceras desperlarão () povo do letb9-rgo em qUI)jazia?
Chamareis ainda despeitados e moços inexperientes
a esses quo com taolo denodo e sacrificio5 tem sllbido
conservar seo posto de honra e que acabiio de lançar a

_primeira pedra do edificio socisl do provir Brasiloiro?
Essa instituição chama-so Eschola do Povo, é alli

que elle irá em parle ao menos, arranCllr o vóo quo
obscurece seos olbo,s cegos á luz do s;lber, é ahi que'

, ir~ aprender a explicar ós factos que cada dia VÓ re-



produzirem ·se dean le de si, é ahi que irá dQ"vanecer
seus p.rej,~iz~s e superstições e finalmente conhecer
seos direitos,)) que lhe é indispensa vei pará ser cha
mado um povo livre. .

Ahi irá tambem a mulher, a pobre mulh~r Brasi
leira, aprender sua' missão na fdmilia, na sociedllde,
no mundo. .

Temos lido os discursos dos 81'S. Drs, Ran,gel Pes
lana, Miguel Ferreira, Telles rle "Menezes e mais pro
fessores da Escbola du POV.<h O Brasil conhece sumo
cientemente esses filhos distinétos para n50 carecer
q.ue lhe aponto..mos a utilidado d'essa instiluição,
criterio e sinceridade com qUê os nossos patricios a

dirigirão. ,
Quem traça estas linhas. encbo-se de dupla satis

façüo, j,í pela utilidade da instituição, já porque é

dirigida por tào illustrados cidadãos, um 'dos qua.es
foi tlC)s~o companheiro nos, bancQs do uma aéadomia
e conhecemos de ~obpjo o amor e devotamento que
esse digno joven consagra a cau a da liberdade e én
granuecimento do Bré.lsil, para d'ellc esperarmos o
quanto li ver em suas forças fazer por tão santa causa.

8aud11mos cOIO'enthusiasmo aos fundadores d3 Es
chola do Povo no R.io Janeiro em nome dos osLUuall
tos Brasileiros elD Itbaca, Estados Unidos.

F. BUENo.

(Da /furol'a Brasileil'a de 20 de Novembro de--i873.)
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_CONFERENCIAS DA ESCHOLA DO povo.-Agradecemos ao
nosso prestiU!0so amigo Dr. Miguel Vieira Ferreira, os
exemplares .com que nos obsequiou das Conferencias
feitas por elle na Escola do Povo. pivirgimos do illus
tre autor em não poucos-pontos tratados nestes dis
cursos, mas nem, por isso deixamos ~e appllludir a
idéa e os esforços feitos pelo Dr. Ferreira e por seus
dignos collegasde introduzir em nossa sociedade ·este
tão uti! como agradavel meio de instrucção. Falta-nos
porém tanto o espaço como o tempo para uma a~.re

ciação mais extensa destes discursos, par tant<fS titu
los recommendaveis .

. {Imprensa $vangelica n. 1 de 3 de Janeiro de 1874.'

EscaoLA DO PovD.-Um dos fundadores desta palri-
I I -

otica e importante creação, o Sr. Dr. M. Vieira Fer- -
reir~, está publicando em folheto as conferencias que
pronunciou sobre divers-os assumptos. -

A sua delicadeza e cavalheirismo devemos a offerta
dos tres primeiros fascículos, que contêm bellas e ad-
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miraveis e~tudos sobre a mulher, sobre diversos phl3"
nomenos meteorologicos e sopre Moysés.

Reunindo facilidade de expressão á um estylo sim
plés e elegante, 'o Sr. Dr. Vieiia Ferreira revela os
dotes do verda.deiro propagandista, e é um dos poucos
homens que entre n6s têm comprehendido o modo
por que devem ser Ce,itas as conferencias.

Agrlldecen10 ó exemplar:.que nos enviou, julgamos
prestar um bom serviço tecommendando à leitura de
'um livro tão u~il e agradave!.:. .
• (Revista medica, n. H-de 25 Ue Dezembro de i.873.)

EscrrOLA DO Povo.- OSr. Dr. ~iguel Vieira Fêrrei~a

obsequiou-nos com o discurso que proferiu nloJesse
instituto em 9 da Agosto.

r Agradecenrlo O gracioso afferecimento, nos é grato
saber que o talentoso orador traz a. inten.ção de reu-'
nir em um volume os oito discursos que proferiu no,s
Cursos liV?'es da Escola do Povo. '.- - ~ .

N'esta obra neutra da insiru~ção popular são bem
vindos todos os operarios de talento e de coração.
E~tre estes conquisto~ um lugar o Sr. Dr. Vi~ira Fer
Telra.

(A. NaÇ<lo n. 265-de 15 de Dercmbrõ de 1.873.)
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,
GRANDE lIIOVIMENTO L11'TERARIO.-Na côrte o conse

-lbeiro Manoel F. Corréll, ex-miiJistro dos estrangei
ros, e outros cavalheiros distinctos promovem a fun
dação de dua.~ associaçães, uma 'de. senhoras para
promover a instrucção de meninas desvaliqas e outra
de homens a bem dos meninos necessitados.

Comêçaram, pois, de agitar-se 110 espirieo publico
do paiz as mais generosas e civilisadoras tendencias
para promover com força e proveito a instrucção pu
blica.

Povo, imprensa, tribuna, associaçãe., e institutos
de toda a ~atureZll, municipalidades e assembléas
provincíaes, p,'ofessores publicos e pareiculares e o

prúprio goYern~, tudo se agitou no brado de - i1t~

. strucção, instrucção, para o povo I
Nesta -!ia nta crusada da civilisação, nesta importan

te propaganda da instrucção, em que jA o governo e
o povo pretendem aproveitar-se do concur50 das se
nhoras, cabe a maxima gloria aos incansaveis funda
<,Iores da Eschola do Povo na cÔrte, da qual O Sexo
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Feminino da Campanha se orgulha em ser echo, se
guindo os pa!!sos desses benemeritos brazileiros, dessa
pleyade de moços laureados pela sciencia, em cuja
vanguarda a1laneiros e cheios de uma nobre audilcia
caminham.

(Do Sexo Feminino de 14 de Janeiro de 1874.)

CONFERENCIA DA ESCElOLA DO POVO DA CÔRTE.-O Dr.
Miguel Vieira Ferreira, distincto professor de mnlbe
malicils e um dos mais eslrenuos pr'electores desta
eschola teve a bondade de enviar á redacção e á redac
.tora desLa folha 6 folhetos.de Sllas conferencias, sendo
uma dos -Estudos ?'elativos d mulhel'. To lu o ~Iogio

que se quizesse fazer a taes conferencias ficaria
muito aquem do merito real dellas. O que é bom, o
que é melhor carecem de encomios e de comparação;
mas o que é apt'imo nãu precisa ser gabaJo.

Instruir o pOlO por meio de confm'encias é um facto
novo em nossa terra, posto flue .já se haja pracliplIdo
com proveito na velha Ellropa e na modernu Nova
York.

Não confundam nossas leitoras as conferencias po
pulares da eschola Jo povo com as locções de lillera
tura íitmpopulares) ~regadas na Gloria para os nobres
e sabios habituados a manusoar os linos de do·uradas
estantos, e que não carecem da jnslrucção de que pre
cisa o povo.
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AEschoia do Povo da côrte conquislou uma gloria
immorredotu8, e ~ssa gloria é uma corÔa para ca~a

um dos seus illustres fundadores, dentre os quaes s'o
bresahe o dito Dr. Miguel Vieira Ferreira, para quem
sacl'ificios,de saude e dinheir nada signi!icam. Info
lizmente o povo da província não m01'1'e de amor~s

pela letra redonda; na bella e sígnificiltivü expressão
de um. bosso assignanle.

Recommendamos a tOQ3S as nossas patrícias, e
principalmente áquellas que se dedil.:·am exdusiva
menle ao estudo da lilleratufli que não deixem do
mandar comprar e ler as conferencias da Escbola do
Povo da cÔrte. O valor de cada volume é 31P [Jura os
que forem ussign,;nles..,.--e 4~ para os. que não fmem.,
custando cada conferencia 500 rs. Desde já a redacção
põe á dis,r0síçiio ue seus assign,ullles os folhetos que
têm para que os examinem e vejam si lhes convém pos
suir esl~ excellente e novo trabalbo em nossa/terra.

(Do Sexo Feminino n. o 20, de Jww'Íl'o de 1874.)

Dous NOVOS LLVROS.-Temos á vista rtais livros onde
est,~ escripto de uma maneira salisfucloria e completa
o assumpto qu,e nos propõzemos neste periodico; es
ses livros.bem podem ser denominados livros de ou.ro.
Um é escriplo por nosso conhecido e iJluslrado pro
fessor de mathemalicas da Eschola do Povo da côrto,
e Dr. Miguel Vieira Ferreira que discorreo sobre a ne·
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cessidade da eduéação e instrucção da mulhe.r tão
completamente que nos pllrece impossivel ser exce
dido por ~utrem.

A extensão das eloquentes conferencias desse pro
fessor e II pequena capacidade das columnas desta
folba, são invenciveis obstaculos que nos-privllm da
satisfação de transcrever a materia dessas conferen
cias, limitando-nos a recommendar a nossas patri
cias a acquisição desses livros de inexcedivel merito
li llerario.

(Do Sexo Feminino n. 19, de-20 de Janeiro de 1874.)

A mulher vae-se tornando o as~umpto predilecto
do estudo e da observação dos nossos jovens ta lentos,
sob o ponto de vista moral e social.

Depois de Miguel Vieira Ferreira, de Rangel Pes
tlln,a, de Limpo de Abreu, de Telles de Menezes e ou
tros, cultores das scienClas sociaes, eis que em S.
Paulo pega lambem a boa moda das conferencias so
bre esse vasto e melindroso assumpto.

O sr. Nicoláo França Leite inidador, neSSA provin
cia, de taes estudos, obsequiou-nos com um exem
plar do discurso que proferiu e de que os echos nos
trouxerem boas novas, que esperamos ver confirma
das pela leitura.

(Da .Republica de 16 de Novembro de 1873).
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Nos cursos livres eslabeleeid~s pela Eschola do
Povo oecupou bontem a attençào do auditorio o iIlus
trado proCessor Dr. Miguel Vieira Ferreira. O assum
pto da conferencia. Coi-li grandeza de Moysés.-E'
inutil accre5centar que o ilIustre orador Coi vivàmente
applaudido.

A proposito da Eschola do Povo diz õ nosso ooHega
do Mosqui to o segui nte :

« O que tambem serve- e para mui lo-é o bom
exemplo.

« A Eschola .do Po.vo onde se tem feito notaveis
conferencias especialmente sobre Estudos relativos á
mulher, inspirou á mor-idade pernambuc8na residente
nesta corte a lembrauça de crear um curso gratuito
de prelecções publicas que cone 0rra para II propaga
ção dos conhecimentos uteis entre as classes menos
illustradas da sociedade.

• Até que ponto será esta idéa coroada de resul
tado, issQ já eu prevejo.·O publioo, segundo todas
as probabilioades, olhará para estas cousas com a at
tenção de um burro que observa um eclypse do sol.
Oxalá assim não 5ejll, antes pelo contrario, ávista
da numerosa concurrencia, haja de se crear uma Es
chola do Povo em cada quarteirão.

« Em tõdo o caso, os votos do Mosquito ac.ompa-
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I

nham a ~atriotíca iniciativa do Sr. Dr. Miguel-Vieira
Fel'reira e outros installadores dos Cursos Livres .•

Em uma correspondenoia d'aqui dirigida ao nosso_
illustrado .001lega do Correio Paulistano lemos o se
guinte.

« CONFIR}[AÇ10.-A nova 'Phase em que entra a
(Republica}) não póde deixar de ser sy!npalhica II

todos aquelles que desejam o pro~resso da imprensa
I entre nós.

c( E' mais um esforço generoso em bem do pu
blico.

cc Constou no circulo de alguns republicanos que
o sr. Quinlino Bocilyuva, julgando bem servir ao pal'
tido, convietára os drs. Miguel Vieira, H. Limpo de
Abreu e llling~l Pestana para fazerem parte uu direc
ção da folha, e que estes nuo acceitar<lm o convite.

« Esta esquivança não tem valor politico, pois que
sabe· se que elles prestam oJ)oio á foi lIa como l'e pu
blicana e disso te;n o mesmo sr. Quintino Bocayuva
provas de alta valia.

« A não acceitação explica-se naturalmonte: o dr.
Miguel Vieira carrega, quasi que só, o grande peso da
cc Eschola do' POVO» que toma-lhe muito tempo e exi
ge toda a sua applicação : o dr. H. L. de Abreu, além
de ll'abalhos da «Eschola. não póde, pichuso como é,
tomar a rosponsabilidad'e da redacção do orgão repu-
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pI1cllno, visto cO,mo o seu estado de saude não é I)omj
oldr, R. Pestana ha muitos mezes que sofIre. a ponto
de ter deixado de funccionar nas cadeira·s d'aqueHa
c Eschola », e de ser forçado a procurar em outro
clima as forças que aqui tem per·dido.

« Aquelles que os conhecem sabem que elles não
cõstumam 8cceitar encargos 'para faltarem ao cumpri
mento de seu,s deveres.

« Este facLO, portanto, só lem uma significa~ão : é
que os tres cidadãos, presentemente apenas Ilodem
prestar áq·uella {oiba auxiliós na medida de sua s forças
e estas al'ezar de quasi exbaustas, estão empregadas
nó levantamento de um edificio trabalhoso e para o
qual poucos concorrem.

\< Aim prens.a e àeschola são de grande necessidade,
e é justo que as forças sejam distribuídas de modo 3

serem uteis a ambas as cousas ...
« 'Entretanto .... o futuro de ulJla e outra, que só

depende do povo, ,nãQ. é para provocar a luta dos
ambiciosos.

I

• « A. imp,rensa, republicana e li escbola nno est~o no
caSQ dos tabellionatos da côrle e dos logll!'cs dtl ma
gistratura, que têm custado ao ministro ria fus iça
dissabores e vilanias. J

1
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Transcrevendo este trecho da corresponrlencia do
Correio Paulistano,é nosso illtuito assignlllur publica
mente o facto a que o correspondehte se refere.

E' certo que, com grande empenho procnramos ao
partido republicano o importante serVlç,Q que lhe
proveria da I?res~nça na redacção activa da .Republica
de tão illustres quanto dedicados .correligionari-os. os
srs. drs. Miguel Vieira Ferreira, F."R:\ngel Pestana e
Henrique Limpo da Abreu..

A escusa, fundamentada nas razões. que o corres
pondente fielmente relata foi por nós recebida com o
lIcatamento que merecia, augmentando ellas o pezar
que nos resta de nos vermos ainda por algum tempo
privados do assiduo e efficaz concurso que á .Repu•.,
blica prestariam talentos tão di tinctos e correligiona-
rios de tantos serviços á causa .que mal 'sustentamos.

Como correligionarios c como amigos, sabem os
drs. Miguel Vieira Ferreira, F. Rangel restana e
Henrique Limpo de Abrou todo o apreço que mere
cem /lOS propríetarios-redactores da RcpubliclJ,e quan
tos nssignalatlos servi(;os, publicos, o privados, lhe~

garantem 11 nossa gratidão c inalteravel estima.
(Da fiepublica n. 794. de 23 de Novembro de 1873.)

INSTRUCÇAO POPULAR. - F"mos ainda nós repubJ ica·
nos o' que fundámo' a Esr.hola do Povo, modesto pa
drão do n'lSSO orgulllO legitimoj e que apesar de ser
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uma -instituição devida unicámenle á iniciativa dos
nossos amigos Drs. Miguel Vieira Ferreira, F. Rangel
Pestana, Henrique Limpo de Abreu e José de Napoles
Telles de Menezes, representa uma idéll, um senti
mento_, um pr'ogramma republiclllJo, fructo âe üm
labor consagrado ao mdhoramento da condição so
cial do povo brasileiro, e labor que não aspira a ou
lra recompensa mais do que á satisfacção e o goso
do proprio sçrviço prestado ao povo. .

(Da Republica de i3 de De};embl'o de 1873.)

Ach:l-se já a disposição ào publico o opusculo que
conlém li 12' conferencia do nosso i\lustrado ilm,igo
Dr, :Miguel Vieira Ferreira. O assumpto dessa conre
rencia é o seguinle: Gl'u.ndeza de lrloysés, e eSlá tl'a
elauo com Ill(lIella elevação de pensamento e aquclla
abundancia de estylo que caracleris;\m os lrabalhos
desle nosso illuslrado amigo, cuja profic:illflcia e eru
dição reconheciJas o recommenuam sempre á leitura
e aos applausns de todos.

(Da Republiéá !t.o 826, de 4 de Jareiro ele U\74.)

Sobre a Eschola do Povo exprime· se a AW'o/'a lia
Silveiras nos seguintes termos: .

« A Escllob uo Povo, _do Rio de Janeiro, eslá
prestando relevantes serviços á humanidade. Os il

lustrados pr.oressares que ii dirigem são dignos dos
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maiores respeitos e estima, suas prelecções preclaras,
philosophicas, moraes, sãs e scientificas, irradiando
a luz da verdade do ensino do povo.

« Fazemos sincero:; votos para que tão proficua
instituição altinga aos altoslins a que se propiJe. Della
provirá um manancial de bens para a nossa patria.

« A bumilde redacção da'Aurora felicita cordial
mente as nobres senbores Drs. Miguel Vieira Fer
reirn, Limpo de Abreu Rangel Pestana o Napoles
1'elles, pelo acrysolado patriotismo de que dão tão ex
uberantes provas.»

(Aurora. -Silveiras.(;:,. Paulo), 3 tle Dezembrodei873.)

o. Dr. Miguel Vieira Ferreira, nosso illuslrado
amigo e correlígionario, acaba de dar a publicidade
em folheto a sua segundo conferencia-Estudos rela

tivos á mulhm·.
J

Será pouca toda a nossa insistencia em recommen·
dar ao povo esses utilissimos trabalhos do illastro
professor, um dos nossos mais habeis prelecLores.

As miies de familias mormente oncontrarão nessas
paginas proveitosos conselhos e preciosa lecção.

(Da Republica de 8 e 9 de Dezembro de 1873.)
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fio LEITO~

Pensamos que a Eschola do Povo está destinada
a prestar serviços mui valiosos ao nosso paiz.

E' o primeiro esforço que entre nós se tenta
n'este genero, o qual por sua utilidade deve me
recer o upoio do publico sensato.

Os instituidores d'aquella Eschola não se têm
poupado a esforços para o desempenhe da tarefa
que voluntariamente pozeram sobre seus hombros,
e, tentando publicar as conferencias feitas nos
Cu'?"sos livres d'aquelle estabel~cimeuto de ins
trucção, acreditam ainda prestar um serviço ao
publico.

Com effeito, o numero de pessoas que ouvem
de v.'va voz aos oradores não é ainda tão grande
como ,"idria de desejar e tem de .;;er para o futuro;
os leito 'res da Republica, folha diaria que tem pu
blicado .'1s ditas ConferencÍas e unica que. tem
achado nel '.Bssario e util dar d'ellas noticia ao paiz,.
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não é lida por todos os brazileiros, e demais os
jornaes qultsi sempre se extraviam e será utilque
o publico possa encontrar sempre que quizer uma
collecçilo d'aquellas conferencias ou tal que mais
lhe tenha agradado.

Começamos, póis, esta publicaçilo em folhetos
contendo cada um uma das ditas conferencias, e
os vendemos separ~Jdamente para maior commo
didade; no emtanto aquelles que quizeremformar
volumes o poderão facilmente fazer.

A publicaçilo de obras no Brazil é muito dispen
diosa, os leitores em geral são poucos; de modo
que os autores quasi sem pre ficam prej udicados
pecuniariamente. No emtanto emprehendemos esta
publicaçãO' porque desejamQs que as idéas profes
sadas nos Cursos liV1'es da Eschola do Povo, per
corram facilmente todo II paiz, que tenham in
gresso em todas as cazas, acolhimento no seio de
todas a:3 familias, e possibilidade de chegar até
aos pontos mais r~motos e atrazados.

Confiamos que o publico illustrado e de bom
senso nos auxilie n'este esforço, para que possamos
levar ao cabo o que projectamos ag'ora fazer, e ao
que damos começo pela publicação da presente
conferencia, que foi a primeira proferida n'aqu~lle

recinto em que se lançou uma semente de regene
racão do character e illustracl10 sociaes brazileiros.. .



CURSOS LIVRES

CONFEftENCIAS

I

Discurso de abertura da ESCHOLA DO POVO, proferido a 10 de
Agosto de 1873, pelo Dr. Miguel Vieira Ferreira

Meus senhores.-Não desejei e nem pensei,
quando resolvemos fundar esta Eschola, crear estes·
Cursos livres, que a mim tocasse a espinhosa ta
refa de occupar' hoje a vossa illustrada attenção ;
hoje que é 0- dia da modesta inauguração de
nossos trabalhos, o dia de patentear-vos em seu
desenvolvimento o programma vasto que nos
traçamos.

Não desejei e não pensei q~e me tocasse essa
improba tarefa, pois que reconheço não ser o
mais competente para desempenhaI-a, quando.
me acho cercado de tantos companheiros mais
forte.:) e habilitados que o obscuro professor de
Economia Politica.
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Na.o houve escolha de orador, não esteve. em
nosso pensamentõ um discurso de abertura: esta
Eschola é simplesmente ul]1a o:fficina de trabalho
intellectual ;-era, pois, forçoso que abrisse os
Cursos aquelle a quem tocasse o dia da instal
lação..
f. Circumstancias todas Raturaes exigiram que esse
dia fosse o de hoje, e a sorte fez com que o dia de
hoje se achasse fixado de ante-mão para o es
tudo da Economia Politica.

Eis-ahi, senhores, o motivo pelo qual venho
agora occupar 3· vossa attenção : a sorte foi querfl
me collocou n'este posto de honra, e) como bom
soldado) eu não o deveria abandonar.

Não fo~ uma escolha quem aqui n:-e collocou,
foi a sorte: aqui me acho tão 8ómente para
cumprir um dever. Peço-vos, pois) que clejais
indulgentes, que me concedaes alguns momentos
de attenção.

Quando se tracta. de fallar ás massas, quando
se está em um grande salão, deante de um con
sideravel auditorio, é forçoso que na tribuna
se apresente-uM ORADOR. A solemnidade do acto
o exige, eUa só por si dá força, euthusiasmo,
calor e inspiração ao orador, e lhe impõt;; o que
não se deve aqui esperar de uma simples ex
posiÇãO.
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N'esslls conferencias publicas, o orador deve-se
considerar deante de um publico muito ins
truido e severo critico: todas as suas palavras
devem de ser pesadas, suas proposições funda
mentaes rapidamente esbabelecidas para niLo
fatigar o auditorio, e sobre ellas deve erg'uer
incontinenti Uilla serie de bem deduzidos corol
larios.

Elle presuppõe que todo o auditorio conhece
as proposições fundamentaes, e que só o enca
deialllento do raciociüio, a belIeza e força da
p~lrase o podem intere~sar.

Neste log'ar, a PO::;iÇãO é outra: uma pequena
, sala, que apenas com pOl:ta o limitadissimo- au

ditoria, que busca se instruir, nilo admitte essa
rapidez e força do pensamento e da pal.avra,
essa levesa da idéa e elegl1.11cia de expressão
exigidas em outros casos.

Embora entre os ouvintes achem-se homens
dotados de extremo saber, mais instruidos <1:ue
o proprio professor, é forçoso que elIes CU1'vem
se aos limitados conhecimentos da maioria,
daquelles que só vêm procurar a instrucçã.o:
que ouçam pacientemente a palavra do mestre,
como se tivessem o que aprender com elle.

O professor deve presuppõr qne falla a um
auditorio que precisa da sua lecção, deve ima-
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ginar que esse auditoria ignora completamente
aquillo que vem ouvir.

O que em uma conferencia publica se dá por
conhecido, é justamente o que em uma lecção
procura-se firmar no espirita do ouvinte.

Ao professor, p0r conseguinte, falta a eloquencia
do tri.buno; embora elle tenha a do profes
sorado que é de genero completamente diffe
rente.

O tribuno falla especialmente ás paixões, des
lumbrando a intelligencia; o professor falla ao
espirita, procurando nã.o despertar as paixões.

O primeiro é essencialmente o homem de
coração, o segundo é o homem de cabeça. Eis
porque um é moveI, ardente e fervoroso, e o
outro parece reflectido, calmo e frio. No em·
tanto a arte nratoria existe em ambos, ambos
pojem deleitar, elevar o espirita até ao en
thusiasmo.

Os nossos Cursos sã.o lecções, não são peças
de eloquencia; e felizes sedamos nós se elles
chegassem a S'3r documentos de saber: mas
documentos livres, sem o carimbo do governo,
documentos que tivessem ingresso franco em
todas as camadas sociaes e em todo o vasto
Imperio do Brazil.

Meus senhores: ouvindo annuuciar Eschola do
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Povo, Cursos livres, naturalmente perguntarieis
a vós mesmos e aos vossos amigos: - De que
se tracta'? Não temos escholas gratuitas em tl1.o
grande numero'? Nl1.o temos cursos superiores
de instrucção gratui ta, essas escholas e cursos
que nos foram garantidos pela Constituição do
Imperio '? Para que mais esta eschola no meio
de tantas'? Para que estes cursos desnecessarios '?
Já. nl1.o conhecemos o methodo do B-a, Ba, o de
Castilho, o de Jacotot, o do ensino mutuo, o
do Bacadafd, esses tantos melhoramentos da
instrucçll.o '?

Sim, senhores, deverieis ter feito essas interro-.
gaçoes. Ellas são razoaveis, e reconheço que n'este
momento tended o direito de nol-as fazer, de in
terrogar-nos, de exigir que exhibamos a nossa
profissão de fé, que vos digamos-quem somo!,

de onde viemos, pa·ra onde vamos, o que p?'ilten

demos.
Tendes esse direito: e por isso, querendo satis

fazer a vossa silenciosa interrogaçã.o, eu me ade
anto, e, em nome dos quatro fundadores d'este
€stabelecimento e d'aquelles que os animam e au
xiliam, vou satisfazer a vossa justa curiosidade.

Quem somos '?
Somos cidadllos brazileiros, filhos de diversos

102'ares d'este paiz, irmão::: na idéa, e todos chefes
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de f~milias que nos presamos de ter uma vida
publica e privada regular, de ter amor á patria
que nos deu o ser e aos nossos concidadãos.

Somos homens formados em diversas scien(:ias,
que tinhamos deante de nós um futuro conquis
tado honrosamente pelo nosso trabalho e esforço
intelIectual ; somos brazileil'os que honestamente
trabalhamos para ganhar a subsistencia, mas que
olhamos para nossos concidadãos e queremos com
elIes repartir o pão do espirito que nos deram
nossos mestres, e que as nossas circumstancia~

permitt:iram que fossemos buscaI-o nos mercados
. em que actualmente ainda se. acham monopo

lisados.
Somos hOlnens formados em diversas sciencias,

que vivemos do trabalho que a nossa alguma il
lustraçil.o nos proporcioua; que lançamos os olhos
sobre o nosso paiz e o achamos quasi sem vida,
completamente extenuado; que olhando para a
instl'l.:.cÇão publi"ca s6 encontl'amos menospreço e
desprestig'io para o magisterio; que acreditamos
nofutur~, e no meio d'estadescrença qua:::i geral,
.deste uesanim@ e talvez perversil.O moral, suspen
dem0s aquelle& trabalhos por iustan'tes para vir
diariamente assentar-nos na ca{l.eira de uma es
chola primaria, n'essa cadeira tão depreciada no
paiz, mas da qual virá a r~g'elleraçi1o do BraziL
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Sahlmos de nossas cazas para vir a uma escho1ã.
primaria ensinar a infancia, tendo em vista, além
de outros pensamentos, o de elevar e honrar os
'professores que acompanham e dirigem os pri
meiros pasBos de nossos filhos, que põdem err6
brecel-os ou degradaI-os, instruil-os ou sepultaI-os
na ignorancia.

Somos homens independentes em nossas idéas,
que desejamos honrar os primeiros mestres de
nossos filhos, os que hoje se acham mais abatiã9s
no magisterio. traçar-lhes um programma ePe
ensino que elles poderão seguir; homens que
viemos aos bancos de uma eschola estender uma
prot9ctora e amiga ~àO á infancia, animal--à, fa
zer que tenha consciencia de si propria, dizen
do-lhe :-Sois cidadãos, tendes deveres e direitos
sociaes eguaes aos de todos nós ;-animae-vos,
cobrae forças e entrareis em lucta para servir a
patrial

Somos homens que nos habituamos a olhar
com amor filial para a nossa patria ; que alimen
tamos um a~or fraternal por nossos concidadãos;

. que encaramos a infancia como a geração ao
futuro que convem salvar d'este máo estado
pre",ente.

Somos d1aquelles que, reflectindo sobre COs
males que pesam sobre o nosso paiz, assignamos
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. o Manifesto Republicano e trabalhamos n'essa
nob.re propaganda que encerra todo o engrande
cimento do nosso Brazil.

Somos d'aquelles que reputam o desenvol vi
menta intellectual e moral como a fonte da
liberdade que traz comsigo a prosperidade publica,
que reputam a iufanma como a terra fertil em
que brota a bôa semeITte apenas semeada.

Somos republicanos; mas n'estes Cursos, em
nossa Eschola, somos apenas brazileiros dedica
dos aos seus cqncidada.os:-meros professores de
lettras e sciencias.

De onde viemos '?
-Viemos da obscllridade em que vive o nosso

. paiz, mas antes de partir accendemos nossos
archotes; viemos do passado, e caminhamos para
o futuro.

Para onde vamos '?
Vamos para a instrucção, para a moralidade,

para a liberdade do Brazil.
O que queremos '?
Romper os ferros da _escravidão que nos oppri

me, os ferros da ignorancia. Queremos 1uctar
para abrir um caminho de honra um caminho
glorioso. Queremos provar e incutir no espirita
publico, por nosso exemplo, que deve-se reputar
honra.lo, e é digno da estima dos seus concida-
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da.os aquelle que póde merecer honra e estima
publicas pelo seu trabalho, pela sua utilidade,
pelo seu esforço individual. Queremos provar que
o paiz apoia áquelles que olham para o verda
deiro interesse de seus concidadãos.

Já satisfiz até certo ponto a vossa curiosidade;
mas é forçoso que me demore ainda sobre as vos
sas tacitas perg'untas, Ag'ora que respondi ás vos
sas interrogações, permittireis que a meu turno
eu tambem vos interrogue.

Para o que o nosso governo abre escholas ~

Para que os brazileiros aprendem a lêr ~

Nós temos o ensino gratuito que nos garante a
Constituição do Imperio '?

O ensino do governo será o sufficiente ~

Estaes satisfeitos com o que ha creado ~

Eu proprio responderei a estas perg'untas, si
assim m'o permi ttirdes..

O nosso governo abre eschclas por querer que o
paiz .tenha instrucção, por desej ar que todos os
cidadãos saibam lêr e escrever; eis o que todos
dirão.

Os brazileiros aprendem a lêr para saber 8S

signar o seu nome (ás vezes sem criterio, inconve
n1entemente), em contractos que lhes são ateis
(mas que tambem lhes podem ser perniciosos); eis·
o que me responderieis.
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o saber lêr serve para entender as cartas que
.nos escrevem, os papeis que tractam de nossos
negócios privados, alg'uns romances divertidos e
alguns decretos ?'eaes ou historias de principes
e monarchas; eis o que parecerá evidente,

. O ensino superior serve para formal' bachareis
e doutores em diversas sciencias; para termos
jurisconsultos, medicos, e eng'enheiros; eis o
que os factos dizem.

~ra, senhores, para o que serve uma porta em
uma caza '?

E' para entrar-se n'ella; mas qUE'ni não tiver
en1rado não poderá gozar dos commodos que tal
'vez acha_se no interior, não saberá o que n'eIle
se contem.

O saber lêr está no mesmo caso, a leitura e a.

escripta são a entrada ou a porta para chegar aos
conhecimentos, não são os pr@prios conheci
mentos,

O nos~o governo tem creado escholas que, pela
maior parte, ensinam-nos a lêr e escrever e ahi
nos deixam; nós ficamos no meio da rua sem saber
que por aqneIla porta chega-se a um mundo
nov':J, vastissimo e rico, o mundo da sciencia.
Ficamos sem uma bussola para atravessar o oceano
da vida social.

Eis ahi o primeiro defeito do ensino ofliciaI :
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elIe é insuillciente -guiará o cégo até á porta,
mas deixal-·o-ha sem forças, mero comparsa da
grande comedia que se representa em nossa so
ciedade.

AquelIe que faz exame de primeiras lettras
pensa ter um grande cabedal, porque lê e sabe
assignar o proprio nome; mas em verdade elle é
pauperrimo porque não sabe o que deve lêr ou
assignar. .

No emtantoo ensino do governo, essas escholas
que elle tem creado, prestam serviços; pois que
alguns mais curiosos, tentam penetrar ás apalpa
delIas e descobrem a luz que ha no interior do
edificio.

Ora, senhores, em nossa lingua mui pouco ha
que se possa lêr; o que se escreve está em geral
eivado do virus da actualidade e do passado, de
modo que o homem que apenas sabe lêr e escrever
está propriamente condemnado a uma crassa igno
rancia, a um completo falsea.mento ue idéas: tudo
está disposto para esse resultado.

N'este ponto qual é o pensamento da Eschola

do Povo?

Queremos em primeiro lagar que os nossos dis-.
cillUlos aprendam perfeitamente a lêr e escrever,
que conheçam a grammatica de nossa lingua,
como tudo podem saber nas escholas do governo;
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mas queremos, além disso, que elles saiam d'esta
eschola. sabendo a geographia de nosso territorio,
a historia da naçl10 a que pertencemos, não uma
historia escripta ad hoe, mas a histori~ verdadeira;
queremos que elIes conheçam os classicos, prosa
dores e poetas que falIaram a língua portugueza;
que formem a sua moral pela do Christo, estu
dando a Historia Sagl'adl;\, mas queremos que não
saiam imbuidos no fanatismo; queremos que todos
se compenetrem· de que são cidadí1os, que têm di
reitos a reclamar e deveres a cumprir na socie
dade; que conheçam esses direitos e deveres tão
desenvolvidamente quanto é possivel' a uma
crell.nça.

Acreditamos que oalumno que sahir daEsehola
do Povo nã.o perderá o amor ao estudo e aos seus
deveres; pensamos que sahirá com instrucção suf
ficiente para querer augmentar o seu cabedal,
sahirá sabendo o que se chama um capital moral,
e já o terá em gráo su:ffi.ciente para ampliar o que
de nós houver recebido.

Por um lado, si formos bem succedidos n'este es
forço, si merecermos apoio publico, para o futuro
porporcional'emos em nossa língua livros em que
possam beber instrucçri.o aquelIes que não conhe
cerem as línguas estrangeiras; por outro, creamos
os Ctwsos livres, nocturnos e gratuitos onde todos



-19-

os que quizerem, nossos discipulos ou não, pode
rao ampliar os seus conhecimentos.

As nossas aulas preencherão uma lacuna e sa
narão os males dos programmasdo ensino o:fficial.

O·nosso plano é vasto; mas, de presente, a exi
guidade dos meios, permittiram apenas que abris
semos as aulas que já foram annunciadas.

Passando em revista, para vos dar melhor e
mais completa idéa, os nossos C,U,?'SOS &im'es e a
sua utiliJade, direi que:

O Curso de Litteratu'ra scientifica é muito amplo
e util; elle só por si poderá occupar mnitos pro
fessores e interessará a todo o paiz.

Este Curso não é por certo o menos importante;
elle tará comprehender e~sa multiplicidade de
phenomenos que nos cercam, nos dará idéas claras
a respeito do mundo pbysico.

Tudo o que vemos, tudo o que nos cerca, está
em seu programma. Por um lado elle nos poderá
fazer a-historia das sciencias, túmar-nos-ha pela
mM e, começando a ensinar-nos os principias os
mais elementares, nos levará a comprehender as
part~s mais elevadas e os progressos que já têLO.
feito essas mesmas sciencias; por outro, os ouvin
tes pouco esclarecido$ ficarão sorprehendidos pela
multiplicidade de phecomenos que nos cercam e
que jámais fixaram a sua attenção.
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Um cnpo de agua sobre a meza póde ser o
as u~pto de uma beIla prelecção; o ar que cir
cula na atmosphera ou a chuva que nl)S cáe do
espaço pódem proporcion,1l' horas de extremo re
creio para o espirito. O relam pago e o raio tão
magestosos, o ,telegrapho e~ectríco tão veloz na
transmi.::sã.o do pensamento, as nuvens que se mo
vem no espaço tão decantadas pelos pOE'tas que
as não conhecem, ,tudo será objecto de interessan
tes 6:5tudos. As estrada, quer <le rodagem quer
de ferro, toda á industria, 'qualquer fabrico, quer
agrícola quer man ufactureiro, poderão nos entre
ter em nossos serões.

O sangue que pt:rcorl'e as nossas veias, o ali
mento que introduzimos em nosso estomogo, os'
cuidados a empregar para a boa conservação de
nossa saude, estãO dentro d'aquelle programma.

Como o estudo da scíencia tem feito desenvolver
a industria, como a industria enriquece a socie
dade, como cada sciencia actúa sobre a vida prac
tica dos povos, são &ssumptos eguaimente impor
tantes de que nos havemos de occupar.

E' um Curso vasto e utilissimo, como vêdes, e
que póde ser bem desempenhado não só pela apti
dão do professor que d'elle se encarrega, como
porque póde utilisar muitas aptidões cada uma
em sua especia.lidad.e.
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o CU?'so de Direito nCbt'Lbral e publico ensinará aos
ouvintes que direitos lhes confere o llílbretitulode

homem; quem o frequentar saberá que a natureza
fêl-o livre, que nao deve ser escravisado; conhece
rá p.té que ponto deve ceder, e quando chega o
momentO da reacção. Na mesma aula de direito,

quando se tractar do Direito .tJl1blico, qlle comp.re

hende o interno e o externp, reconhecerá as rela
çoes mutuas que ha entre o cidadão e o governo ele
seu paiz, os direitos e os ele veres reciprocos entre

elles; isto quanelo SI3 tractar elo Direito publico in
terno. O I?ireito publico externo, tambem chamado
Direito das gentes ou das naçoes, lhe fará conhe
cer os direitos e deveres que existem, creados pela

propria n~tureza, entre os differentes Estados con

siderados como entidades mOr/leS.
O CU1'SO de Legislação compamàa lha fará co

nhecer a nossa leg'islaçüo e a dos outros paizes:.
chamará a: nossa attenção para eUas e, mediante

comparação judicioaa, nos fará reconhecer qual
d'ellas é preferível, qual devemos querer para o

nosso paíz. ,
O CU'rso de Religião compa1'ada, nos dará a li_

berdade de consciencía sem diminuir em nós o
temor de Deu::;; eUe porá. deante de nós, successí

vamente, a relig'iãO de todos os povos, trazendo-as
f

á luz da razão, em face da propria natureza, onde
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sempre se tem reflectido a vontade omnipotente
do creador. Fazendo-nos conhecer essas differentes
crenç.as e adorações, mostrando-nos seus erros e
seus acertos, esta aula trará UIlJ.a forte luz e dará
forç.a á nossa consciencia. Este estudo cuidadoso
e desenvolvido nos habilitará a melhor compre
hendermos a religião christã, a honraI-a e divini
sal-a. Só depois d'esse profundo estudo, em con
sclencia nos poderemos' dizer christãos, porque
saberemos então todo o valor d'essa expressão,
poderemos ter uma cI'ença firme e inabalavel nos
principios estabelecidos e desenvol vido~ na Escrip
tura ; só depois ,de termos certo fundo de ins
trucção religiosa, poderemos comprehender per
feitamente a J esu-Christo e reconhecer por toda
a parte em torno de nós, em nossa consciencia, no
nosso ser physico, moral e intellectual, que elle
manifestou-nos a vontade de seu pae, e que remiu
os peccados da humanidade.

Só pelo estudo dáS diffel'entes religiões é que se
fica esclarecido para regei tal' o fanatismo, para
abraçar a verdade.

Quem só tem uma idéa não póde comparar, e
quem não compara idéas não póde conhecer a ver
dade, nilo póde formar juizo.

O Ctl/l'SO de Economia politica nos fará especial
mente conhecer o jogo da grande machina social,
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como se opéra o seu movimento e como d'esse
movimento harmonico nasce o progresso, o bem
estar particular e o engrandecimento da nação:
é verdadeiramente um Curso de mechanica social,
onde se póde ver e examinar peça por peça esse
grande apparelho que prod~z, distribue e conso
me a riqueza.

O Curso de Esl1'/'dos ?'elativos á mulher que vêm
fechar o circulo de nossos trabalhos semanaes é
quasi tilo vasto como o de litteratura scientifica,
por onde começamos o nosso cyclo

Por isso mesmo que entre nós pouco se tem feito
a favor do sexo fraco, é que este nos prestará a
sua benevola attenção.

Ha tanto a dizer sobre esta materia que elIa
permitte que se apresentem diversos propugna
dores. Cada um se collocará debaixo do ponto de
vista que melhor lhe parecer: uns quererão dar
directamente a instrucçã.O de que a mulher precisa,
outros quererão discutir qual deve ser essa instruc
ção; este quererá limitar e fixa:r o papel da mu
lher na sociedade, aquelle quererá ampliar, e até
exagerar suas forças, d'e1la.

A mulher ouvirá, a sociedade saberá o que se
tiver proposto e desenvolvido, haverá larga e fran
ca discussão fóra do nosso recinto, todas as idéas
irão ao cadinho da razão, e o juizo publico se
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formará escla:~'ecido: do pró e do contra, mesmo do
erro e da verdade em lucta, nascerá a luz,-a voz
de D~us seJal'á ouvir pela boca do povo, como di
ziam os nossos antepassados, ,e dizemos hoje.

Esta vida, este movimento nas idéas é o que nos
tem faltado .

.0 CU1'SO de ~Iathematicas elementa1'es é essencial
aos usos da vida practica e dá vigor ao raciocinio;
é o melhor curso de logica. Não se aprendem n'elle
as subtilezas e as denominações da logica es
cholastica, mas fica-se sabendo raciocinar com
toqo o rig'or.

Ora, senhores, concordarei!3 comnosco que um
menino que cursar com fructo a nossa Eschola ele
mentar, e que depois de frequentar por um, dous
ou tres annos estes differentes Cursos, estará pre
parado para dizer ao que veio a este mundo; con
cordareis que achar-se-ha mais habilitado para o
commel'cio, para a iudustria e para as artes, que
aquelle que frequentar, mesmo as escholas que
ultimamente têm sido construidas pelo governo.

Pensamos que os nossos Cursos formarão ho
mens, que os nossos discipulos comprehenderi1O
melhor a sua POsiÇão na sociedade, e não se de
gradarão a ser capangas e vender votos por occa
sião de eleições; pensamos que eUes por si pode
l'ão formar juizo sobre a marcha do governo e do
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paiz, poderão saber como encravar a roda que
tiver sahido do trilho.

Muitos d'esses Oursos não serão profundos.
Quem assistir ao Cursa de Litteratura scientifica
não ficará sendo um physic.o, um chimico, um
astronomo, um engenheiro, um medico ou um
juripcpnsulto; mas saberá o que é o dia, a chuva
e o vento, o frio e o calor, as phases da lua, os
eclypses e as mang'as de agua; saberá que
recurso a industria offerece ao homem trabalha~

dor e intelligente, etc.
Estes conhecimentos, embora não profundos,

são os necessarios p!lra o commllm dos homens;
able-lhes a intelligencia e apresenta-lhes hori
zpntes largos e novos para este paiz. O gosto pelo
estudo appal'ecerá, a semente estará lançada e,
os que forem mais intelligentes, terão p.ossibili
dade de 'por si conhecei' a fundo qualquer d'essas
p1at~rias.

.o nosso p,lano é vasto; mas, só com o que- está
creado, pensamos prestar ao nosso paiz um rele

,!ante servj,ço, com o qual nos, contentaremas, si
não~podermos ir além. Elles derramarão torrçnte!
,de, luz sobre as trévae que nos cerCam.

7W preciso diffulldir a instrucção, derramar a
,1\lz..Jsobre este paiz tão rico em natureza, tão
Jlopre em conhecimentos e e,lll actividade.



26 -

Hoje o que temos~

Escholas que nos deixam no A B C ; Academias
ou' Escholas superiores na côrte, S. Paul6, Bahia
e Pernambuco.

E quanto se gasta para cursar uma d'essas es
cholas superiores ~ Todos podérão frequentaI-as ~

poderão deixar o seu trabalho diario e diurno,
necessario ávida parl!- frequentar essas escholas,
esses cursos, que o governo diz dar gratuita
mente~

E os filhos do Pará, Maranhão, Ceará, Sergipe,
Rio Grande do Sul, etc., que de esforços, que de
sacrificios de tempo e de dinheiro não empregarão
si quizerem ouvir lecçoes sobre essas materias
que aqui vamos ensinar e que, esperamos, mais
tarde serão professadas por todas as provincias
do Imperio, por iniciativa particular '?

As portas da verdadeira instrucção têm estado
fechadas á massa da população; o monopolio in
constitucional, que o governo estabeleceu, sepul
tou-nos na ignorancia.

S6 os que têm bens de fortuna podem vêr a luz,
os que nascem pobres devem morrer nas trévas,
entregues á ignorancia e ao fanatismo religioso.

Eis como o governo tem pretendido desenvolver
a instrução do paiz : - é limitando o numero das
escholas pl'Ímarias por suas leis e decretos, que
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embaraçam os cursos particulares; é ensinando
pelo programma que lhe convem para conservar
o povo na ignorancia do que eUe deveria saber
para a vida publica e mesmo particular e fazen
do-lhe crer que lhe dá muita instrucçn.o.

E' inculcando que o ensino superior é gratuito
quando as matriculas equivalem a tanto ou mais
do que razoavelmente se poderia pagar em um
curso particular; é muitas vezes escolhendo a
dedo os professores e fazendo escrever alguns
compendios e obras como eUe quer que corram
no paiz- cheios de ve?'dade official .

Para illudir os paizes estrangeiros pagam-se
escriptores que escrevam convenientemente sobre o
Brazil; para illudir os brazileiros procuram-se
professores e escriptores que escrevam obras di

dacticas. E' de admirar que o governo entre nós
tudo consiga'? E' de admirar este abatimento em
que vive a população,- as tristes scenas que diaria
mente presentiamos '? Eis-ahi fica exposto o pen
samento que tivemos em vista creando os nossos
Cursos; e, confiamos na Providencia, <iue nas pro
vincias, sem excepçãO, este exemplo sej a ::;eguido
pelos brazileiros instruidos e amantes do Brazil, e
que em pouco tempo em todos os pontos d'este paiz
se encontrem f6cos de luz; o proprio ensino official
.se resentirá beneficamente com esta nossa creaçllo,
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Por estes meios, pelo esfol'ço individual de cada
. cidadão é que os Estados Unidos da America do
Norte têm chegado ao pé de merecer a attenção
do mundo inteiro: é isto o que desejamos para
nossa patria.

Nós,filhos da geração actual, queremos quebrar
os ferros elo passado e preparar o futuro para os
que nos succederem ; e .oxalá a nossa bôa vontade
seja coroada de bom exito.

O nosso pensamento amplo, o nosso mais e:1r
dente desejo é q-le d'e::lte pequeno pTincipio se
origine uma Unive?'sidade liv1'e.

Embora não seja dado aos fundadol'es ove·
rem o seu projecto realisado em toda a sua
plenitude, embora este paiz seja tão infeliz que
uma planta tão viçosa: e utü custe a prosperar; nlio
importa: os iniciadol'es e fundadores d'esta idéa que
gerou a Eschola do Povo cumprem o seu dever.
-Os que lhes succederem completarãO o edificio.

Aos que benevolamente me têm aqui ouvido, ao
paiz inteiro que conhecerá o nosso intento, ficará
a convicção de que levantamos uma grande idéa
e nova ainda entre nós; todos' conhecerão que, si
este plano fôr levado a efi'eito, em menos de cinco

·oonos viveremos n'outra atmo~ph-:lra I de activi
dade physica, moral e intellectualj e nós, que não
somos pessimista, temos toda a razã'o de crer que
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não somos os uniros b!'azileil'os que se occupam
com o interesse nacional; nós devemos acreditar
que o paiz imitará o nosso e~emplo, que todos se
esforçarão por coopemr na grande ob:'a; que uns
virão ou vir, outros gl'atuitamente se prestarão a
auxiliar-nos no pl'ofessurado, e todos concorrerão
em su:~ posses pal'IJ que não se abata o espiri o
publico e o nos o propl'io deante desta inexpli
caveI indifferença que ::;óe atrophiar entre nós todas
as mais brilhantes e patrioticas tentativas.

Reconh'lço que alguns dos nossos Cursos annun
ciados não terão a profundeza necessaria para for
mar homens de sciencia: o seu fim é vnlgarisar os'
conhecimentos scientificos no Brazil, é desenvol
ver o amor ao estudo, e habilitar, os que não
aspiram á sabedoria, a nã.o se envergonharem da

-existencia, pois qlle o estado de completa ignoran
cia muito se approxima do selvagem, ou, si me
permittirdes a expressão, dit'ei que a ignorancia
tira a dignidade ao homem, rebaixa-o ao nivel do
bruto.

Entretanto o nosso Curso de Mathematicas ele
mentares será profundo, tanto quanto o é o das
escholas superiores actualmente existentes no Im
per,io ; e, si de futuro, a nossa idéa, creando raiz,
poder chegar á maturidade, crearemos Cursos es
peciaes de physica, chimica, de todas as sciencias
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que constituem os cursos superiores das academias
efaculdades.

O nosso fim não sendo formar bachareis, dar
cartas de doutor,- sendo pura e simplesmente o
ensinar, oobter homens instruidos; esperamos que
os futuros Cursos tenham em profundeza, o que
têm os primeiros em extensão.

O fim destas phases do ensino tem a sua razão
de ser. N'um caso tracta-se de abrir os olhos á.
população o mais rapidamente passiveI, difundir
por todos os lados as idéas, os conhecimentos
uteis; no outro procuraremos obter homens pro
fundos, pensadores qUGl possam melhor do que
n6s desempenhar o nosso programma; honrar a
nossa patria.

Um escriptor francez attribue a ignorancia do
Brazil á mediocridade dos nossos professores.
Esse juizo nll.o é justo; em toda parte ha boas e
máos. Na Academia das Sciencias em França.
houve os Hassenfratz, na phrase de Arago, n:as
tambem houve Laplace, Lagrange e Liouville.

Tudo tem seu tempo, e no Brazil os homens ca
pazes, os que têm sciencia, não podendo appare
ceI', não podem ter por ella O ardor- que existe no
mundo civilisado.

A nossa atmosphera tem estado impregnada de
miasmas, o ar tem sido suffocador, e o talento
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tambem definha e morre; está subjeito á lei geral
da natureza.

O ensino livre fará apparecer professol'es; a mo
cidadf', querendo estudar, esses professores pro
fundarão a sciencia, elles não terão deante de si
um programma eI? geral traçado por homens es
tranhos á sciencia, sempre promptos a metter-se
na seara alheia, e com o púder discricionario para
tudo suifocar. Esses professores dos Cursos livres

I terão de crear seus programmas, e desde ahi nasce
já um esforço; elles terão o impulso da mocidade
que, animada por uns, levantará s~bre seus hom
bros aquelles que não se quizerem collocar na al
tura de extender-lhes uma forte e poderosa mão.

J. Jacques Rousseau, dizia das mathematicas
que ellas são o realejo da sciencia; Chateaubriand
e depois d'elleLamartine, avançaram que aquellas
sciencias embrutecem o espirito e o tornam arido,
que o ruathematico é incapaz de tudo o que não
seja o calculo.

Esses grandes homens foram injustos, elles não
comprehenderam, não profundaram tal sciencia,
apenas tocaram realejo, ficaram na parte practica
de seus calculos; os nossos' Cursos se esforçarão
por desII1entil' aquelles tristes e falsos juizos; elles
procurarl1o mostrar que, ao contrario do que disse
ram esses grandes homens, a sciencia mathematica
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cultiva tanto o espirita, dá-lhe tanto vigor, que
° geometra não considera, não -póde-se occupar
com estas litteraturas frivolas e estragadas que
arruinam os paizes, com estas poesias despidas
de senso e de belleza que por ahi fazem gemer os
prélos, com esses jogos de subtilezas pouco dignaS
a 'que se chama entre nós-politica.

A sciencia mathema.tica só procura firmar a
verdade. e exigindo vig'or de raciocinio para a
sua investigação, fórma ao mesmo tempo espiritos
fortes, capazes de procuraI-a, rectos e 'cheios de
respeito só pelo que for util e verdadeiro; ella 1'e
pelle o inutil, o frivolQ, e dahi a'ingenua per
gunta de Laplace: Qu'est-ce que celà prouve?

A sciencia mathematica fórma o espirito, cul
tiva a razão, dá força á intelligencia para procu
rar ardentemente a verdade e com tanto mais es
forço quanto mais esta nos foge; a sciencia ma
thematica dá-nos força para procuraI-a, seguir
lhe os passos, descobril-a e apresental-a heroica
mente á luz do dia. E' uma sciencia de razão, e
da. qual todos deviam ter algum conhecimento.

Eis aqui porque em nossos Cursos livres ensina
remos mathematicas elementares para o uso com
mum da vida, a que é precisa para o engenheiro
e o industrial, assim como em nosso Curso supe
rior, se lá chegarmos, ensinaremos aquella á que



por amorásciencia se applicao homem estudioso,
aquelle que aspira a luz da verdade e tem sMe de
saber, que nilo olha para a instrucção como para
am ~imples meio de melhorar a subsistencia.

A mesma profundeza proj ectamos dar aos Cursos
das outras sciencias.

E pensaes que no Brazil não teremos professo
res para um curso profundo de sciencias, physicas,
naturaes e mathematicas, para suas applicações
tão variadas'? Peusaes que não os teremos para
todas as sciencias '?

Eng-anaes-vos.
NãO os mandaremos vir do estrangeiro; elles

sahirão d'este paiz, sahirão de entre os nossos pro
prios mestres, serão encontrados entre os nossos
contemporaneos, e nascerão d'entre os que fre
quentam e frequentarem as nossas diversas Es
cholas.

Os Cursos livres regenerarão a instrucção em
nossa patria; ochoque electrico que se ha de trans
mittir á população fará brilhar essas pedras pre
ciosas, que a falta de liberdade tem sufrocado en
tre o cascalho. O regimen da liberdade é quem
nos dará habeis professores.

Entre nós já existe instrucção, já existe amor á .
sciencia, existem aptidoes diversas, intelligencias
robustas e que se hão de robustecer. Não calum-
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niemos a nossa patria, não depreciemos o que já
temos e que de modo algum deve ser depreciado.

O "que nos tem faltado é vida, estamos consu
midos pela fraqueza org"anica; vivemos em uma
atmo!phera corrompida e em perfeito estado de
inanição.

Os miasmas paludosos têm-nos feito tiritar de
frio: -ha de vito o periodo da febre, elIe ahi vem
que se approxima; ha de vir o suor que correrá
em j Orl"OS ... Depois dos tres periodos, o doente,
embora fraco, sentirá que convalesce:-em pouco
tempo já estaremos vigorosos.

Apoiae-nos, senhores, porque trabalhareis para
a patria.

Meus senhores, esta idéa é pela primeira vez
lançada á arena no Brazil; o publico deve extra
nhal-a. Cada um terá perg"untado a si mesmo:
Elies podem fazer estas creações sem uma licença
especial do governo, sem a protecçã.o do bTaço
f01·te ?

03 que fizerem esta pergunta serã.o plenamente
desculpaveis, porque tal é a nossa d.esg-raça que
n'este paiz todus reputam-se nulIos; cada um s6
sabe que tem valor quando o g"overno lh'o de
clam, quando assegura que lhe concede honras,
garantias e privilegios.

E sinão, reparae como o homem muda desde
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que pelo peito póde attestar o seu mereciment'l;
de curvo e cabisbaixo que elle andava, imperti
g-a-s'l e traz a tauolela c:empre á mostra.

Reparae que as empre%a. particulares abortam
g-eralmente, e só ving-am aquellas ás quaes o g-o
verno extende a sua mão patel'nal; reparae que
todos somos timidos, que nada ousamos empre
hender sem o duplo beneplacito.

E uo emtanto a nossa Lei fundamental, de que
as outras devem de ser um simples coro11ario, não
é tão vexatoria como a fazem, relativamente ao as
sumpto que nos occupa.

A ConstituiçãO do Imperio dispõe q.ue ning-uem
possa. ser obrigado a fazer ou deixar de fazer al
guma com'1 sinM em virtude de uma lei. (Tit.
VIII, art. 179, §10).

Nenhuma lei será estabelecida sem utilidade
publica. (Ibidem, § 2°).

Todos pódem communicar os seus pensamentos
por palavras, escriptos e publicaI-os pela im
prensa, sem dependencia de censura, com tanto
que hajam de responder pelos abusos que com
metterem no' exercicio d'este direito, nos casos e
pela fórma que a lei determinar (Ibidem, § 4°).

E' só constitucional o que diz respeIto aos li
mites e attribuições respectivas dos poderes poli- .
ticos e aos direitos politicas e individtbaes dos
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cidadã. :5, tudo o que não é constitucional póde
se1' a~terado, sem as fonnalielad"s referidas, pela
leg'islatura ol'elill'lria. (Art. 178).

As formalidades l:1 que e"re ar1iig·o se refere São:
que o paiz seja préviamente conhecedor ela reforma
q~e se intenta faz'3r, e que os deputados eleitos.
traoam dos eleitore::> o.poder necessario para fazer
as ditas reformas. Uma ·legislatura ha de indicar
a reforma que deve ser feita pela seg·uinle: por
uma Constituinte com fi limitado e prefixo.

Ora, senhores, á vi"ta cl'estes artig'os da Con
stituiçãO, sorprehende-me qua.ndo ouço dizer que
se deve pedÜ' ao g'overno a liberdade de ensino;
parece-me que só a falta de iniciati'q-a partiéular
tem impedido o e.,stal)elecim nto do ensino li vre,
só um erro funesto nos tern atado as mãos.

Em que artigo a Constituição coarcta essa li
berdade '?

E uma lei ordinaria, que fôr contra o disposto
na Constituição, não será inconstitucional '? n~o

será uma lei nulla, que deve caducar'? deverá ser
respeitada '?

A ConstituiçãO obriga o governo a ter escholas
primarias gTatuitas, e a fundar collegios e uni
versidades ; e teve razão para assim dispôr, porque

os particulares poderiam não querer fundar es
cholas gratui tas.
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Ahi o nosso Pacto fundamental veio em apoio
do desvalido. Mas quererá dizer a Constituiçuo
que os particulares não possam fundar eschoJas,
collegios é uni versidades sem censum p?'évia ?

NãO; si tal fosse o pensamento, haveria algum
artig'o expl'esso n'esse sentido, visto que aproprIa
Coustituição determinl1 que ninguem possa fq.zer
ou deixar de fazer alguma cousa sinão em virtude
de uma lei.

Sel'ia·.lhe tão facil o ter impedido o ensino livre
.... : 11m pequeno artigo o teria conseguido.

A me:::ma Coustitu.içãO auctol'isa a todo cidadão
a emittir seus pensamentos por palavras ou pOl

escripto, a publicaI-os pela imprensa sem censura
prévia.

E como leis posteriores pódem exig'iJ' que nã.o
se funde uma eschola, um collegio, sem qne pré
viamente o governo lhe appl'ove os estatutos '?
Como o g'overno se julg'l1 competente para modi
ficar ou alterar estatutos de um estabelecimento
de instrucção particu1al' '? para penetrar livre
mente em seu recinto, na ::mpposta qualidade de
tutor ou fiscal nato '?

O que faz o prof;>ssor cm sua cadeira sinilu ex
pressar por palavras o seu pensamento'? E comO' .
p6de uma lei ordinaria coarctar ao cidadão a liber
dade de ensino destruindo os artigos constitucio-
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naes que citei ~ como o executivo tem se subjeitado
a curqprir essas leis inconstitucionaes ~

Ohomem que só esti ver habilitado para ensinar,
si não quizer passar pelas forcas caudinas, terá de
pedir esmolas; a sociedade ficará priv3.da de seus
,'erviços no magisterio. E é isto o que nos serve ~

é o que determina a COllstituicão ~. .
Oh! que nãó I
Essas leis ordinarias, esses actos do executivo,

atacam o direito individual, e a Com;tituição dis
põe que ~a sua parte con ·titucional, que compre
hende os direitos do cidadã.O, só uma Constituinte
espe:-;ial possa alteral-a.

Como nma lei ordinaria, o executivo que a faz
cumprir, póde impôr ao cidadão que não aprenda
com este ou com aquelle individuo, que não foi
exa minado na docl?'ina? Nao é isto um ataque
directo ao direito individual '?

Como póde-:>e impôr ao cidadão que não ensine
o que sab~ ou pen a 'aber; que expresse os seus
penl>a,mentos por palavras, quando ti ver quem
lhe queira dar ouvidos '?

NãO, ou o governo se tem illudido ou tem abu-
ado de nossa ignorancia e de nossa pusilanimi

dade. De direito todos podemos ensinar sem cert
SU1'a p1'évia, todos podemos aprender com quem
q uizer'mos que nos ensine.
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Esta, é a liberdade que n08 está g'arantida pela
Constituição do Impedo.

O g'overno tem o direito de pedir mappas dos
alumnos para formação da estatistica, póde lançar
impostos sobre os estabelecimentos particulares
de instrucção, mas não póde assignalar com um
diploma quem é que póde ensinar ou co m quem se
deve aprender. O governo não pMe prohibir que
os menores aprendam junctamente com os adul
tos, que os meninos aprendam em commum com
as meninas em escholas particulares, etc,.

O governo póde tornar mais liberaes os seus
ferrenhos regulamentos do ensino em suas es
cholas, póde dispor que sejam francos oS,exames
mesmo áquelles que não cursarem suas aulas;
póde conceder diplomas, favores e restricções
áquelles estabelecimentos que os ambicionarem,
tudo isso póde; mas não deve iI!lpedir que os.
-particulares abram cursos, e façam seus pro
grammas como entenderem,-não deve se envolver
no seu ensino, Os estabelecimentos particulares
de instrucção pódem passar attestados e diplomas
sem ,o beneplacito ou censura do governo, assim
como este tem o direito de não os considerar vali~

dos para os empregos publicas de sua nomeação.
E' preciso que saibamos perfeitamente o que

é justo, o que o g'overno póde e o que póde
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o cidadão; e é isto o que a Eschola do Povo e
os seus C'U1'SOS livres nos ensinarão.

O governo fig'ura-se infallJivel no meio de um
povo irracional, o tutor nato de uma naçilO
de mentecaptos. ElIe tem medo que nos pre
cipitemos da janelIa abaixo, que quebremos as,
nossas cabeças na parede; pae extremo~o, manda
':!:ue se nos dê um nó na camisa e que a ama
nos traga presos por elIe: e os brazileiros estão
como creanças sem acção, estrag'ados por uma
educação effeminada, estã.o impotentes para tudo:
até a sombra, o menor preconceito os aterra.

Pobre Brazil ! ...

Horacio Mann fez ver aos Estados-Unidos que
o homem e a mulher foram creados para viver
em sociedáde, ligados pelos laços mais intimas:
-os do casamento; e, que sendo assim, o homem
e a mulher deveriam receber a mesma educação,
ser educados em commum. EHes desde a in
faneia aprenderiam a se estimar e respeitar, lli)

futuro se saborü~m comprehender.
Estas sabias considerações prestaram e prestam

importantes serviços áquelIa Republica. Entre
nós o governo dispõe que as aulas de meninos
e meninas sejam disliinctas.

O povo que leva suas filhas ás sociedades
ffivolas onde se encontram com os rapazes, sem
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vigilancia alg'uma; que as levam á egrej a, onde
ellas ficam de amostra e misturadas com os ra
pazes; o povo que não vê então o menor in
conveniente na mistura, nem mesmo nos theatros
e procissões, approva que nas escholas, sob a
responsabilidade dos m~stres, o g'overno dis
ponha que não estejam os sexos em commum!

O menino aprende a lêr, esceever e contar,
fmncez, latim, historia, etc. ; a menina aprende
a lêr e escrever, a acreditar em contos. de bruxas
que lhes encasquetl1.m como prir;cipios religiosos,
a lêr romances, etc.; depois elles se C:lzam.
O resultado é que em geral, marido e mulher
não se comprehendem: um veio do reino do
sol, a outra do reino da lua; um veio da luz,
a outra veio das trévas.

Elles se comprehencl.iam melhor no~ bailes e
nas festas religiosas ...

Oomo haver harmonia entre elles, como felici
d.ade'? como se poderão entender'? o que é da paz
domestica '? como se fará a educação dos filhos '?

E que direito pMe ter o governo de impôr
que o meu iilho ou a minha filha não aprendam
com quem eu quizer, como melhor me parecer '?
Porque ha de obrigar-me a entregar minha
filha ás Irmãs de charidade e meu filho aos Irmãos'
de 8a;nto 19nacio '?
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Eu e todos os brazileiros devemos repellir essa
tutoria q ue nos degrada!
. Somos mentecaptos para dirigir os nossos nego~

cios e até para educar os nossos filhos '?
Em que artigo da ConstituiçãO se encontra se

melhante monstruosidade '?
Essa monstruosidade se encontra em um poder

usurpador que pouco e 'pouco nos tem cassado a
liberdade, encontra-se em nossa ignorancia que
g'era a nossa fraqueza: para combatel-a éque fun
damos a Eschola do Povo e o$.. Cursos livres.

O governo não póde impedir que indi.viduos se
reunam para formar um curso qualquer, uma
universidade particular; não póde vedar que um
individuo ou uma corporação passem attestados de
conhecimentos áquelles que tiverem sido seus
discipulos, nem impodir que os particulares os
empreg'uem.

O que o governo póde fazer é não empregaI-os
por esses attestados, exigir que elles provem em
exames, prestados deante. de delegados goyôrna
mentaes, suas habilitações para exercerem empre
gos, os publicos tão sómente, e só os que depende
rem de sua nomeação.

O g'overno póde não reconhecer ess.es titulos
particulares, mas não póde prohibir que elles se
jam passados.
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A eschola que reunir meninos e meninas e não
exercer a vig'ilancia e bôa fiscalisação precisas, a
que não lhes der em commum uma educação con
veniente, cahirá por si, morrerá da 'gang ena de
que tiver sido atacada.

A eschola que pa:3Slu' diplomas de proficiencia a
quem não estiver habilitéí.do, cahirá em descredito
e não poderá sustentar-se.

Para evitar esses males, que abusos possam tra
zer, o paiz não precisa do governo; cada um é
livre, o mal será extirpado pela propría acção da
liberdade.

Esta é a g'randeza @ força da liberdade: - elia
propria corrige o mal que d'alla tiver provindo.

A verdade inteira é sempre salutar, a meia ver
dade é pouco e:fficaz e perigo"a para quem a diz:
assim acontece a uma meia liberdade, que é a
unica que temos tido.

a homem, maior <le vinte e um anno , está
emancipado por lei, não precisa de tutor; o pae é
o tutor nato de seu filho menor.

a governo nos escravisa por todos os modos, e
nós temos sido os culpauos, porque não temos 'tido
i niciati va, não temos affrontado e vencido os en
traves que elle oppõe á nossa instrucção, e ao.
nosso poder sobre os nossos filhos. /

A Eschola do Povo dará por todos os modos um
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passo em frente: elIa preparará o paiz para o en
sino ~ivre, Hlustrará opovo e proporcionará um
futuro para a mulher.

Hoje que moça seria bastante ousada para re
querera frequencia em uma eschola superior '?

.E quantas o desejariam fazer e quantos paes
ambicionam . um futuro scientifico para sua~

tilhas '?
No emtanto as portas estão fechadas. O nosso

paternal g'overno, pelc1s suas sabias leis, votou ao
ostracismo metade da população do Brazil.

A mulher tem intelIigencia como o homem;
como elIe elIa ama a verdade, procurl:1 a luz; como
elIe elIa quer a sua independencia moral, intelIe
ctual e material; como elIe elIa desej aria bastar
a si mesma, viver do seu \,rabalho, da sua sClencia.

Mas como faze-lo'? Affr1jUtando os costumes, a
moralidade '?

Nilo; a mulher recúa deante de um mundo que
a esmaga; elIa não tem os hombros de Atlas, nem
as forças de Hercules: ella recúa, não pela fra
queza de sua intelIigencia, recúa pplas leis do pu-
dor, recúa .

Senhores, este mal é grave, a. Eschola do Povo

pretende sanaI-o: ena chama sobre es a materia
a vossa profunda nttençao.

Este mal existe, e a causa d'elle é que o ensino
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primaria dos dous sexos não se faz em commum
em nosso paiz; não se ensina ao menino quanto
respeito elle deve á sua companheira de eschola,
que m dia será a de toda sua vida.

Oada um estuda em seu convento: assim cres
cem e chegados á virilidade, á edade das paixões,
Coamo quereis que esses moços de repente, por ,iÍ

mesmos, olhem para uma moça com outros olhos
que nlio sejllm aquelles que lhes déstes '? ! ...

Oomo quel"eis que a virgem Suppol'te e afftonte
aquelle olhar de fogo'? ! .....

. Sois incoherentes ! ...

Antes de chegar ao sanctuario da sciencia, ou o
pudor ficará na porta da Academia ou a moça in
telligente e audaz tem de retroceder, tem de
voltal" sobre seus passos.

A mulher está escravisada, o seu reino é o da
"ignorancia e da oppressão; e, sem uma reforma
radical, ella nunca se levantd.rá; e n6s, filhos da
mulher, por ella embaladas em nossos berços,
n6s teremos de cahir com sua quMa, de abater
nos com o seu abatimento.

Reflecti, senhores I
Pormeulado declaro-vos solemnemente quetra

rei minhas filhas á Eschola do Povo, declaro que
frequentarilo todos os C'L0'SOS lim'es. Si:í.o minhas fi
lhas l eu e s6 eu tenho o direito de dar-lhes educação.
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o g'overno exerça oppressão sobre os que já têm
a edade da lei, os que se podem defeuder; minhas
filhas são menores, eu sou o seu protector nato,
como pae, da natureza recebi uma forte egide
para defendeI-as contra os embates do mundo ex
terior, mesmo coutra a acção malefica do proprio

. .
governo.

Ellas frequentarã.o estes CUl'SOS, uenhuma lei o
póde prohibir. Os fundadores desta Eschola mere
cem-me todos ao mesma coufiança que eu pl'oprio;
os professores são e serã.o por nós escolhidos com
escrupulo.

Eu agradeço e dispenso a tutela do governo
para minhas filhas; conheço que sou o tutor nato,
o unico que ellas podem ter, e o melhor que pode
riam encontrar:-sou o tutor que Deus lhes deu.

Si ntlO me posso livrar dessa tutela oppressora
que sobrt: mim faz pazar o nosso pate1'nal go·
verno. quero ao menos defender contra ella a
infancia de meus filhos, que está confiada á
minha guarda.

Si em algum dia esta Eschola se transformar
em uma Universidade, si fôi' em epocha proxima,
em que eUas possam frequentaI-a; declaro que as
matricularei e que seguirão nm curso superior.

O passo que dou no presente, inscrevendo-as
n'esta Escltola e nos Cursos livres, me habilitará
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para mais ta rde podeI-as matricular lias cursos
superiores. .

Como cidadão eu respondo ao paiz pelos meus
actos, como pae tenho qne dar contas á, minha
patria do que fizer de minhas filhas. No futuro
terei de comparecer, como réo, si o fàr, deante de
dous infiexiveis tribunaes:-o do paiz e o da con
sciencia d'ellas.

Em relaçã.o ás vossas, praticae como entender
des: é o vosso direito, é o vosso dever.

A Eschola do Povo, os GU?'SOS livres estã.o crea
dos; conheceis todo o nosso pensamento: meditae,
refiecti,-cultivae ou lançae ao abandono esta
idéa grandiosa que nos foi ditada pelo patriotismo,
pelo dever. -A patria vos cobrirá de bençãos ou
vos sepultará no esquecimento.

Propriedade do autor.-Direito de reproducção reserva~o,





CURSOS LIVRES

cor~FER.ENCIAS

II

ESTUDO. REL.\T[VO .\ ~lULHlm

Discurso proterido a 9 dc Agosto do 1873, llelo Dr. ~!igllel Vieira Ferreira

Minhas senhora;::, meus senhore'. - ~ 'áo é esta. a

primeira vez que tenho a h'Jnra. de dit·igir-vo. a.
pala..vr.~ neste recinto, arlui lambem já tive. te occa
sião de ouvir a eloquente voz do illustl'e cidadão
Dr. Rang'el Pe:-;tana: já conheceis, poi,,!, o nosso
pensamento, já sabeis que a reunião dos sabbado. é
especial:nente consagrada á mulher.

Naql1ellas occa~iõe~, vós, com a vossa pre~eu~.ft

promettestes-no:) o vosso apoio, o que muito YOS

agTudecemos; e nós cheios de . atisfaç.ão reconhece
mos que estaveis compenetradas da neces.sidade déL
nossa cl'eaçáo, que l'econhecieis a sua utilidade, ()
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sen alcance, pois fI ue rom pe8t~s e .3a indiffal'ença

tão usual em nosso paiz. IIÜO teme:=:tes dar o pri
meiro passo, extender a n~ão aos defensores dos

vo 'sos dil'eitos, apl'uximando-voi'i dos instituidores

da Eschola do Pül:o.
Hoje, minhas ::)ellhoras, o dia é vosso, é o da

. conferencia das seuhol'a~, é o dia de sabbauo.

O assumpto é melindro;;'), e confe~so-vos que

acho-me em sel'ios embal'aços pal'a sahir ua oppres

são que neste momento subjllga o meu e.~pidto.

Sentindo-me forte para fallar aos homens, sin
to-me desfaHecel' quando tenho de dirigir-vos a

palavra, tremo deallte da responsabilidade que

aS.. umi.

Ha momeutos c1ifficeis na vida do homem, e

es e~ momentos não têm para todos uma força

egual: uns se reputariam felizes pOI' dil'igir--vos a
palav!'!!, eu me acho tilllidfl, como ta.lvez 11M estio

VE'SS em frente. de um meu inimig·o.

Por que tenho esse em ba!'a~() '?

J\1u ito moço habituaram- me á rec tir1ào de e p11'l
to, a procurar o ntil, a qUvrel' s6 a verdade. E,sa

educaçã.o domesti a fUI'çou-me a reflectir, e a estu

dar a socieuaue. Os vicios ahi se multiplicam, elles_

me inJi poz ram contra os 110m ns j r01l1pi com a

s0ciedaue, affastci-me della para o isolamento, não

})ara odiar os homens como 'rimon de Luciano, ou
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para cahir na misanthropia como fieraci;ylO, qUt
retirou-se n. uma montanha pal'a dahi melhor cho
rat' sobre as desgraças da hU!llanidade.

NãO, nM foi esse o meu pensam~nto. Retirei-me
porque senti-me fraco para combater, senti que
seria esmagado e odiado; retirei-me da sociedade
com o fim de malhol' observaI-a, retit'ei·me para
meditar, para illu3trar e fortificar o meu espirito,
re~onhecendo como dever o voltar á arena) si n'a1
g'um dia eu me achasse capaz de luta. Timon e o
philosopho Heraclyto retiraram·se por fraqueza, eu
já tinha força para não me querel' curvar aos pre
conceitos suciaes; nllo os podendo vencei', usei do
meu direito, affastei-me para poder lutar, para
ser util mais tarde aos meus concidadãos.

Jámais tive no pensamento o que dizia °cava·
lheiro al1emao, jámais pep.sài que o homem fraco
encontra sempre um cavalheiro prompto para apre
sentaI-o á sociedade, Nilo, nunca tive pequenas e
falsas pretenções: retirei-me para adqui rir valor,
concentrei-me para dispensar-me de uma apresen
taçlto estranha.

Sei que retirando-me nito cahi na misanthl'opia,
porque alfastei-me do mundo preoccu-pado de um
grande pensamento, -o de ser util; não terei de
naufragar naquelle escolho a que foram batel' os
dous philosophos; temo, porém, achar-me collocado
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como em França o mathematico Nic(\le, quanJo
convidado a nm jantar por uma interessante per
."onag-em.

Muito moço affastei-me da sociedade, muito
moço divorciei-me voluntariamente do sexo feminj
no; não porque deixasse d,e admiraI-o como digno·
do meu affecto e consider.ação, mas porque não
tinha súbre os labias aquellas palavras de lisonja
que sempre ouvi empregar para. com e11e, palavra:'
que me degradariam.

Observei que a mulhf:lr é cheia de vaidade, cui·
dadosamente alimentada em toda a vida, principal
mente na. mocidade: seus defeitos sl:lo cautelosa
mente encobertos aos seus proprios olhos, espe
cialmeute por aquelles que nas reuniões lh'os pre
conisam como virtudes. Vi que os seus pequeno
meritos eram sempre eng'mndecidos, que jámais f:P.

lhes dizia a verdad , qne· o seu espirita crescia
sempre falsead!} : vi tambem que os homens riam-se,
dep<-i", de sua ig-norancia e credulidade.

O meu espirita não podia acceitar s'emelhante
estylo e sem elte o qne fazer na sociedade'? compi.
recer sempre taciturno, sempre contrariado, sempr'f'}
com o fel da ironia'? JrLO, eu não o deveria fazer;
cumpria-me retirar-me, la timando a sorte da mu
lher, cumpria-me pensar nos meios de rehabilital a

deantc de mens proprios olhos, era meu dever tor-
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llal'-me fOl'te paea atacar os homens, para mos
trar-lhes o ~el1 pro(undo erro.

O meu espirito fortificou-se, tive sempre deante
dos meus olhos as grandes palavras de ShaftesbUl'-Y
J( - UQl "\l0bre euthusiasmo por uma causa justa
gera her6es, poetas, oradores, artistas, philosophos
e tudo o que ha de g-rande sobre a terra. » _

Nunca fui traidor á minha causa, e hoje tremo
porque deal}te de v6s sustent'o o pendilo da liber
dade, e terei de succumbir, ou, triumphante depois
de uma luta gloriosa, ver-vos-hei em seu nome
tomardes posse deste paiz que nos deu o se'r.

Tremo, porque trago o cunho da minha isolada
ed1,lcaçll.,o da primeira edade, sinto-me perturbado
porque tenho de dizer a verdade ás brazileiras, que
não estão talvez preparadas para recebeI-a.

No emtanto eu a direi: é um dever, a Eschola do
Povo m'o impõz. Serei mal comprehendido'? Terei
de9-nte de mim o insuccesso de Nicole, pensarão de
mim o que pensaram de Naudé quando apresentado
a Christina, rainha da Suecia '?

Nll.o o devo esperar, porque confio na generosi
dade e no bom senso das brazileiras, confio princi
palmente em vós, a quem neste _momento me dirijo
e que tivestes a razn.o bastante forte para alcançar
com rapidez o pensamento da Eschola do Povo, que
déstes o primeiro passo para animar-nos, que fostes
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as primeiras a apertar a rolIo dos instituidores desta
eschola que deseja dar-vos o primeiro logar no
grande movimento sncial que já começa a se ope
rar na nossa patria.
. Muito confio em vosso criterio: sabereis destacar
a f6rma rude de um homem bem intencionado, do
fundo generoso que o impelle; reconhecereis que
si sou estranho ás civilidades, nM o serei á civili
sação. Estas considerações me reanimam, dão-me
forças para começar.

Minhas senhoras, longos volumes têm sido es
criptos a respeito da mulher: uns a consideram
divina, outros a reputam decahida, uns a conside
ram egual, outros como inferior ao homem. V6s
tendes preoccupado innumeras imaginaçoes. Ho
mens ha que têm formado volumes com os juizos
formulados á cerca da mulher, como o homem a
tem reputado, como eUa tem julgado a si pro
pria.

Nl10 entrarei na apreciaçlto desses juizos tão
variados e oppostos, desses juizos que nllo têm
conta; no entanto assignalarei o sr. Sainte Beuve
que parece admittir que, na intelligencia, a mu
lher é inferior ao homem.

Esse Nicole, que no salão dissera por fineza a
uma senhora de espirito, que elle jamais vi!a tão
benos o?hinhos, que jámais esqueceria; reflectindo



- 55-

no mesmo salão, como satisfação da sua falta ue
trato social, declarou-lhe que tudo nella era g'rande
-grandes olhos, grande nariz, grande bocca, gran
des orelhas, grandes pés, tudo era enorme; esse
Nicole panca civilisado trabalhava nos salões a
bem da civUisa.ção: elle apresentava-lhes propo'i
ções que as encaminhavam na arte do raciocinio,
elle queria fortificar-lhes o espirita.

Um dia asseverava a Mm., de Longueville, o
ser passiveI demonstrar com o figor mathematico,
em abstracto, sem os contar, que no mundo muitos
homens têm na cabeça o mesmo numero de cabel
los. Aquella senhora, apezar de intelligente e espi
rituosa, não achou que isso fosse possivel, e Nicole
formulou-lhe o seguinte, o bem claro e convincente
raciocinio.

- O homem que menos cabellos tiver terá um
fio de cabelIa. Aq uelle que mais tiver contará 200,
400 mil, quantos achardes razoavel, por exemplo
200.000.

Ora, si da humanidade tirarmos 20~.000 homens
que tenham na cabeça numero differente de cabel
los, e os collocarmos n'uma só fileira, formados por
ordem desse mesmo numero; é claro que trazendo
um só homen de fóra destes, elIe, não podendo ter
menos de um só cabello, nem mais de 200.000, terá
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forçosamente um numero egual álgum dos já con
tiidel'ados.

Como a humanidade contem centenares de vezes
duzentos mil homens, é evidente que no mundo
muitos homens têm na cabeça o mesmo numero de
~abeUos.

Tendo ouvido esta demo~stl'ação tão clara para
o mathematico, tão elementar que todos vós a com
prehendeis; a inteIligente Mm.. de Longueville
riu-se escarnecendo e accrescentou :-s6 contando!

E Sainte-Beuve appresenta este facto para provar
a inferioridade da mulher I

A minha conclusão é outra: este facto prova
simplesmente que Longueville não tinha a inteIli
g-encia que se lhe presumia, este facto prova que
póde-se ter espirita, sel' a alm 1 de um salão, sendo
pouco intelligente, sendo uma alma fraca no ra
ciocinio.

Paulo Jannet apoia alllelle juizo injusto', aqueIla
:mperficial apreciação; elie prefere, como o diz, aos
dons da intelligencia os dotes do coraçito na mu
lher; elle se exthasia lendo as beUas cartas de

evigné, sente-se commovido citando esta expres
.~ão :-« Sinto dôr em vosso coração. »

Eu tambem aprecio esta beIla phrase, este su
blime sentimento de um coraçlLo de mãe, compre
hendendo toda a suá grandeza, tudo quanto tem
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ue delicado t:l sublime; mas não me deixo apaixo.
lll\r, procuro livremente a verdade e si me enthu
siasma o sentimento do amor nobre na mulher,
tambem Binto-me elevado. e ennobrecido olhando
para Mm", du Chatelet, traductora e commenta
dora da philosophia de Newton; reconheço a gran
deza da mulher contemplando a sabia ingleza que
aprofundou e resumiu a philosophia de Augusto
Comte. essa mulher de genio a quem o sabia ·fran
cez deu pal'abens pela sua erudição, pelo seu pro
digioso talento que resumira em dous volumes o
que elte dissera em muitos, que ti vera o vigor pre
ciso para melhor formular seus pensamentos.

Que a intelligencia da mulher nãu póde sel' con
testada é um facto que a civilisação modema tem
provado, e que no Brazil se reconhecerá quando a
Hschola do Povo já contar alguns anuas de exis
tencia,

Dos mesmos factos tiram-se conclusões muito
diversas; nada é mais difficil que a investigação
da verdade: o seu trabalho é insano~ o cuidado e o
esforço é por sem duvida superior ao exigido para
a descoberta de minas de ouro,

E a verdade é a propria sabedoria J

Com razl10 a mythologia grega a representa nas
cida da cabeça do deus dos deuses, por um grande
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esforço. por uma forte pancada que lhe applicoll o
deus' Vulcano.

Si é tão importante o desnobrir a verdade, o al
cançar a verdadeira sabedoria, como não devemos
ser indulgentes para com aql1elles que a deséonhe
cem ~ Como não perdoar a injustiça que por erro
elles nos fa~em ~ Deveremos ser tolerantes, ter para
elles uma palavra de perdão: - « perdoae-lhe',
senhoras, elles não sabem o que fazem! »

A. el(emplo de Nicole, desejo poder ser utJ1; de
sejo poder provar-vos quanto é mais provavel que
cheguemos ao erro em nossos raciocinios, do que
que descubramos a verdade.

Lançae duas bolas sobre a mesa, uma branca,
outra preta. F:echae os olhos, tirae a bola preta.
E' muito provavel que a tireis, a probabilidade de
erro é muito fraca, sua relaçllo é a de 1 para 2.

Lançae tres, quatro ...• um milhão de bolas:
cada vez a probabilidade cresce contra v6s. Será
quasi impossivel tirar a bola preta, no meio de 11m
milhllo de bolas brancas.

Para cada questão a verdade é nma s6, e com
prehendeis que, um numero infinito de cousas po
dem ser ditas a seu respeito; e que, em tal caso, a
probabilidade está na razão de 1 para o infinito, a
probabilidade se reduz a zero.

Em linguagem commum vos direi que difficil-
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mente acerta com a verdade mesmo aquelle que a
procura com esforço, e por isso é que vêdes a admi
ração que todos tributamos aos grandes homens, a.
esses grandes pensadores, a esses homens.pl'ófundos
que revolvem a terra, fazem passa:r uma a uma as
bol:ls até que lhe appareça a premiada.

Vêde, pois, quanta força é mister para conhecei'
essa verdade, que para n6s é um pharol; e pensaes
que a acharemos imbuidos de preconceitos e,vaida
des, dominados pela.:; paixões '?

A Eschola do Povo promette-u-vos a verdade, ella
cumprirá sua llromessa: trazei-lhe perfeita impar
cialidade, um espirito não fecundado, fazei como
Descartes, passae uma taboa raza sobre o que
adqui ristes na sociedade; raciocionae comnosco para
nOR seguir e auxiliar, ou para combater os nossos
raciocínios.

Na sociedade, minhas senhoras, é importante o
papel representado pela mulher, é muito vario ;
ella p6de ser considerada como filha, como esposa,
como mM, como parte da familia, da sociedade,
da humanidade.

Oada um desses pontos de vista offerece impOl'
tantes prelecções, que ouvireis neste recinto; eu,
porém, ao monos hoje, não os tomarei para minha
these, Prefiro abster-me ainda e demorar-me sobre
ponto3 que 0.110 encontrareis em livro algum.
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A mulher muito tem soffl'ido ! Desde os primei
rus tempos o homem lhe tem sido injusto, elia se
acha sobre carregada de deveres ao passo que não
se lhes dá direitos: a injustiça tem sido grande.
Mas, senhoras, a verdade está obscurecida j empre·
g'ae vossos esforços para descobril-a.

Na antiguidade a mulher era perfeita escrava,
- escravidão no corpo, escravidão na alma; todo
o serviço pesado lhe tocava. Apropria Biblia nol-o
prova: êi mulher descia ao fundo da cisterna com
o cantaro á cabeça para encheI-o de agua, elia tra
zia-o a seu marido e lhe dizia :- Meu senhor!

Hoje, quanto os tempos estao mudados! Hoje
toJas as atteoções são para a mulher, sempre o
homem lhe 0ede o passo e busca adevinhar o seu
desejo para ir pressuroso satisfazeI-o. Hoje o ho
mem, reverente e submisso, diz: - Minha seoho
ra !

E negareis que o mundo tem progredido, que a
vo~a sorte tem melhorado ~ NILo acceitareis a elo
quente phrase de Pelietan: - « O mundo mar·
cha'? »

Sim I minhas senhoras, vós o reconheceis: fostes
escravas, hoje sois as rainhas da creação, soIs as
dominadoras sobre a terra; dominastes o coraçllo
do~ homens, vós os reduzistes á escravidilo.

E vos queixaes emquanto elles gemem ~ Decla-
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raes que não tendes direitos, que sois escravas ~

Como I
De que vos q ueixaes 1
Não vos comprehendo I
QUfJreis um maior poderio do que o que tende

neste seculo? quel'eis mais li berde de ~

A Eschola do Povo levanta o estandarte da libel'
dade da mulher pela sua educação: promette advo
ga':' os seus direitos delIa e fazer-lhe restituir o
que se lhe tem usurpado !...

Deveis estar satisfeitas, deveis estar ufanas pelo
vosso triumpho, e vos queixaes ~!

Para resalvar a minha fraca individualidade,
apreço-me em dizer-vos que não acceito os ,'acioci
nios que acabo de fazer: affil'mo que tendes sempl'e
sido 'illudidas, que nã.o vêdes ::LS questões e nem a
vosso respeito elIas são vistas sob a sua verdadeil'a
luz; o que provém da extrema difficulUade em en
contraI' a verdade, como vos provei.

Citemos exemplos para ver com clareza o racio
cinio.

Na China a mulher é legalmente livre. Ella é
senhora de seus actos. póde sahir livremente á rua
para tractar de seus negocias,

As mulheres chinezas, como q.uaesquer outras,
fora;n sempl'e aptas para a contemplação do bello ;
e si lhes fez crer que o symbolo da perfeição bn-
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mana el'a um pé rudimentar. E ahi começaram
elias a tortuTur as proprias filhas, mettendo-Ihes os
pés em apparelhos que nllO os deix·tm desenvolver.
Com um pé contrario ao pensamento da natureza,
com um pé que não exist:l, a mulher pel'deu o equi
librio, achou-se impossibilita4a de andar, ella en
cerrou-se entre as quatro paredes do seu quarto.

Dirão que é livre porque ning-uem a escravisa,
elia dispoe do homem, tudo ele que precisa lhe' é
trasido pelas mãos daquelle; mas é um erro o
pensar que é li vre.

Direi em abono da vel'dade que a mulher foi
escravisada pelas paixões que el1a não soube domi
nar, paixoes que foram alimentadas pelo homem;
dit'ei que a ig'norancia da mulher chineza fêl-a des
conhecer a grandeza humana, feitura do Cl'eador.

A mulher chineza não é um ente livre,
No Eg-ypto sim, a mulher é livre, tem a mesma

liberdade que na China, e a lei ainda mais a favo
rece.

A lei egypcia é previdente em favor da mulher.,
ella prevê o soffl'illleuto dos sens pés e, deseja ar
dentemente evital'-lh'oje assim di 'põe que a mulher
·não possa sahil' de,-;calça á rua: o que é justo, e
muito decoroso.

A lei eg'ypcia, porém, tão branda, attenciosa e
previdclllte para cvUl a mulher, é violenta e atroz
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para com o homem: ella manda punir de morte
aquelle ]lulUem que fizer, vender, der, ou de qual
quer modo fizer chegar o sapato á mão de uma
mulher.

E eis como o homem a escraYisa: é simulando

grande" attençõe;:" e cansel'vando apparencias todas
enganosas para ella, é mostrando-se severo para
com o homem.

A mulher parece livre, parece a rainha. da especie
humana, ma.~ vós sentis a ferida; e, si m'o permit
tirdes, usarei agora da bella e sensivel phrase
de Madame de Sevigné: « Sinto dÔl' em vosso
coração. »

Mas, me direis, t'allaes da China, falhes do
Egypto, povos barbaras, retl'ogTados quê nilo figu
ram no quadro da civi1i::;açJo mod~rna; - approxi
mae-vos do Braldl, este paiz, por excellt llcia paiz
da liberdade. Aqui a. mulher é livre, nós no:; org'u
lhamos (le nossa nacioua.lidade j pi'Ovae que aqui
existe a escraíidão da mulher.

Tendes razão: devo fallar-vos do Brazil. No
Brazil, como na China e nô Egypto, a mulher é
livre. Aqui eUa póde instrl1ir-~e, pMe Stn' tudo;
tem a faculdalle de sahü' á rua para comprar sapa
tos, a de anelar sem perdei' ~ equilibrio. É um
grande paiz ! ...

A' excepçã.o de algumas J.ej;:; que a prej~dicam,
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como já vos fez YBr oSI'. DI'. Pestana, submettendo-a
á egualdade de castigos e não lhe dando direitos
eguae.' aos do homem, tudo está perfei tamen te
constituido em apparencia.

Mas as leis que não se fazem vos prejudicam tanto
como as que estão feitas.

Ja vos apresentei em outra ,conferencia os moti
vos que vos impedem de . eg'uir os cursos superio
res; já VQS mostrei como a falta de educação em
commum entre os dous sexos contribue para a vossa
infelicidade e oppressão, para a vossa falta de
liberdade social.

E vos faço notar agora que esta educação dada
a todos os brazileiros fÓl'lna uma opinião publica.
esmag'adorn, que não podeis vencer, que vos escra
visa ainda presentemente.

O que é da mulher que perde os pais'? O que
póde ena fazer no mundo pam. bastar a sua subsis
teocin. '? Para o que está habilitada'? Comá viyer do
seu trabalho com indepenclenci"l, '? Como arrostar
os preconceitossociaes'? Como envolver·s~ na indus
tria, nu tl'abalho '?

Ena irá pesar 801)1'8 qualquer parente ou amigo
da familia para prover a sua subsistencia.

E como ter na caza alheia essa felicidade tão
di:ffi.cil de encontrar na caza propria '?

Como será infeliz aquella mulher que nessas



- 65-

coudições bem se compenetrar dos princlplOs de
moral que nos impõe o dever de bastar a nós mes
mos, de não pesar sobre nossos ~emelhantes'?

A educação viciada da mulher prepara-lhe uma
'vida de amarg'uras, uma vida cheia de desgostos:
elIa é ás vezes 11m peso para si propria. A existen
cia se lhe torna insupportavel porque não póde
viver do seu trabalho, fonte deeterua alegria e feli
cidade, porque não dispõe de liberdade.

O ser humano compõe-se de m~teria e de espi
rita.

O homem trabalha para a mulher, para susten
tai' a familia; voluntariamente ou forçado pela
necessidade, elle subjeita o corpo, escravisa a sua
materia: dahi nasce-lhe a saude, a Ma disposiçãO,
a felicitlade. Seu espirita é completamente livres
a familia não lh'o p6de escravisar; elIe proprio
é quem escravisa o corpo: é por conseguinte
livre.

A mulher trabalha pouco, a sua vida é seden
taria, o seu trabalho é fraco j sua saude soirre, ena
fica triste no seu isolamento: seu espirita não é li
Tre, o homem lh'o póde e lh'o tem esci'avisado.

, E a escravidJio do espidto é a. mais penosa, é
aquella que mais nos custa d. supportar, contra a
qual reagimos com violencia: elIa é quem nos en
curta a vida, é quem nol-a tornll amarga.
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Só a instrucç~o póde dar independencia e li
l'erdade á mulher; ella precisa, pois, de instruir=se.
A instrucçn.o é util, é essencial.

No emtanto, como obtel-a?
"Ha quem sustente que a instrucção prejQdica á

mulher, e ainda isto por um grave erro.
A instrucção real, a que fórma e eleva o espi

rito, aquella que o ennobrece, nunca póde preju
dicar. O que nos prejudica é a falsa instrucção,
uma instl'Ucçilo viciada,.a leitura de mãos livros, de
romances e poesias desvairadas; o que é prej uiso
para a mulher é essa litteratura que perturba a
imaginação; nunca essa instrucção que fórma e es
clarece o espirito, essa instrucçn.o que o fortalece
l;ara não cahir.

Ma,", no publico, a maioria desconhece essas vel'
dades e fi. mulher" é deixada systematicamente na
ignorancia: com a má educação que lhe damos ella
'erá sempre infeliz, sempre escravisada.

Só pela in"tl'uCçãO a mulher póde conq uistar a
liberdade, só pelo seu esforço ella adquirirá a iude
pendencia social: e sinão, lançaa os olhos para os
paizes onde a mulher tem instrucção, comparae a
sua sorte. com a das nossas.

Mas me perg'untareis: o que deve estudar a
mulher'? Tudo, vos respondereis; tudo, vos diriL a
E~chola do Povo. Cultivaa o vosso espirita por todos
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oS lados, o mais que poderdes, e descobrireis a vossa
vocação, encontrareis as vossas forças.

E a proposito desta asserção convido-vos a ouvir
o curso do dia 11 - o Curso de littel'aturl:L scienti
fica, que aqui vae ser aberto nesse dia por li m
joven, illustre e dedicado amigo da liberdade pela
instrucção, o dr. Francisco Delgado Motta.

A mulher não servirá para a guel'l'a, para O'

actos de tyrannia, mas sua intelligencia é egual á
nossa: eUa p6de como nós desenv01 ver as forças do
seu espirito ; e, quando o fizer, oBrazil terá dobrado
em forças, conquistará essa prodigiosa for.a viva
que neUe está anniquillada.

Ou vindo-nos, pel'correndo o cam po da sciellcia,
el1a terá forças para comprehender o sen papel,
para conquistar a posiÇãO que lhe é devida. T6s
teremos começado, eUa, porém, concluirá a obra.

A mulher tem sido infeliz, sempre illudida na so
ciedade, suas idéas têm sido falseadas desde a iu
fancia. .

No entanto eUa não deve querer mal ao homem
por ter errado; elIa o dev~ auxiliar na procUl'a d'{
verdade. ,

~

O homem errou: escravisando a muther, eUe tra-
balhou contra si proprio: a: mulher escrava não
goel'a um cidadllo,não Poderá gerar um homem livre.
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De todo o tempo tem havido almas generosas ,
gmnde3 homens cujo pensamento, cuja preoccu-
paçlto diaria tem sido a felicidade da humanidade.

Esses sabios, eE-sas almas nobres, eu as vejo gru
padas em duas cathegorias: a dos philosophos e a
d s theolog·c,s.

Ambas procuram a felicidade humana, mas o ~eu

caminho é l1ifferente.

O philosopho quer a reg'eneraçã,o pela instrucção,
pela liberdade: o theologo procura a reg'eneração
pela fé, pela ignorancia, pela escavidão.

O philosopho considera o homem como um ente
racional, feito á imag'em de DeuS! no espirito: o
theologo acredita que a humanidade é cega.

Qual deUes segue a lei de Deus, escripta na
propria natureza, não vol·o posso, não devovol-o
dizer; vós mesmo o conhecereis.

O philosoph? quer vo,; dar luz, allumiar-vos oca··
minho para que vejaes os principios e não cáiaes no
abysmo. O theologo apaga a luz ou venda-vos oS
olho,;; só elle enxerga e vos offerece uma piedosa
mão para vos condusil' através dos precipicios sem
que vos horrori eis de vel-os.•

O philosop o é generoso, dá o que possue, dá de
graça o qne lhe cnstou muito trabalho. O theologo
des ja o vosso bem; mas seu orgnlh.o, sua ambiçl10



- 69-

o escravisam; ene vos dá o que sabe, para vosso USOr

mas é em troca do que vós tendes.
Entre a philosophia e a theologia noto um grande

antogonismo, e só egual ao que exi te entre a ma
çonaria e o jesuitismo.

O philosopho diz: - Ha nm Deos creador do céu
e da terra; é preciso reconhecer sua grandesa, sua
sabedoria e seu poder, adoraI-o e cumprir as suas
leis. Elie mostra quaes são esses preceitos do Crea
dor que podem levar o homem á liberdade, á felici
dade ; ene nos mostra essas leis na natureza que
temos deante de todos nós. Elie qner ensinar-nos
a lingua por meio da qual o Creador corresponde-se
com a creatura; abre-no~ o livro e lê nalle a von··
taue omnipotente. A razão é o seu guia, elle quer
que seja o nosso; o criterium da verdade elIe acha-o
na. consciencia, e elle sabe que a temos, que Deos
por intel'medio della tambem. falla ao nosso coração.

O theologo affirma que só elIe lê na natureza,
que só elIe a pMe comprehendel',- .para elIe vós sois
irracionaes; elle é quasi o Creador, vós sois a sim
ples creatura.

A philosophia estabelece principios, como scien
cia que é ; elIa vaI-os faz conhecer e espera que por
vós mesmos tireis as conclusões; a theologia for
müla regras, elia voI as dá a decorar. A philo
sophia é uma sciencia, a theologia é uma simples
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arte: ambas procllram o mesmo fim, embora por
meios diffarentes,

O philosopho quer vêr homogen .idade, elIe quer
que o principio, os meios e o fim formem um f::Ó

todo'..o theologo admitte que o ~m justifique os
meio', elle em prrga es e falo, esse erroneo princi
pio, hoje pf)r demais introduzido em nosso paiz,

A falsa theoria, mais tarde attrihuicla á M-achia
vel, porq ue este a def?en volveu e sem criterio a
lançou no mundo, nilo lhe pertence; ella. é filha do'
theologos que a dissimularam aos olhos do publico,
porque assim era conveniente. Elles quel'iam o
fructo que a doutriTla lhes dada, mas não queriam
que a humanidade tambem conhecesse a sciencÍft
do bem e do mal. Machil1vel não se podia utilisfl.I'
dalla: deu-lhe publicidade para que lhe fosse util.

Vós seguirei!'! o philo opho ou o theologo; já vos
dei alguma luz, podeis começar fi. enxergaI' no la
byrintho. Seg'uI'ai a ponta do fio - respondei-me:
- Quem vos escravisou ? ..

Philosophos e theologos foram a priucipio de
boa fé; mas, o phil030pho estabeleceu principio.,
nunca delles se desviou, o theologo estabeleceu
~uas regras, fui-lhe facil extraviar-se, perder o
ponto objectivo.

Plantando a ignorancia. o theologo escI'avisou o
mundo, semeou nelle todos os vicios e más paixões,
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encheu-o ue preconceitos, e a humanidade estava
"~ffocada pelo vicio quanclo appareceu o philoso
pho-theologo.

Levando a philosophia à theologia elle fundou
uma l'elig'iao verdadeira: não pôde romper 'de um
só golpe com o passa~o, conservou a theologia como
um meio accessorio, necessario pelo momento, e
que deveria cahil' em putrefacç.ã.o; elie tomou a
vel'dade como base e o ,eu fim foi a felicidade rlo
homem nesta e na outra vida.

Os afostolo!::, os martyres compenetraram-se da·
qnelle- g'rande ppnsamento: eltes continuaram a
,ustentar a theoria theolog-ica, como uma -pesada
u~essidade, porque temeram que r:em ella e1les
tivessem de cahir: e elle cahiriam como cnhiu a
Fl'a3ça em 1789. derI'amariam profusamente o
sangue humano, mas talvez que a doutrina não
ving'asse cahindo n'um terreno pouco preparado.

No emtanto, com sinceridade vos digo que se
desde o principio do mnndo se fallasse sempre a
verdade ao homem, a hnmanidade estaria em
melhor pé.

O fim é e será sempre identico aos meios; má.
ar vore nlJ.o póde dar bons fructas.

A pbilosophia levada á theologia gerou o chris
tianismo, e fez deste umlJ, religiao catholica, isto é,
uma religia.o universal.

.,
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Logo que o filho da mulher pizou a cabeça da
seL'pente, a theologia pura estremeceu e enroscou-se
para dar o bote.

Ella viu que a sociedade progl'edia, que lhe fu
goia o seu dominio sobre os homens: então seu
egoismofez-lhe totalmente abandonar o fim e pre~

parar-se para uma grande luta, para transtornar e
revolver até ao fundo todas as camadas sociaes.

Para que a mulher podesse esmagar a cabeça da
serpente era preciso dar-lhe fOl'ças, dar-lhe liber
dade. Liberdade pelo saber, eis o que Christo veiu
dar á mulher, EUa sepultára o homem no peccado,
ella o devia restituir á primitiva pureza; foi pela
mulher livre qne Jesus-Christo veiu regenerar o
mundo.

Os theologos leram no chri:;tianis~o, compl'e
henderam sua grandeza, reconheceram a grande
força da mulher, até então desconhecida'; seLtS co
raçoes palpitarnm cheios de esperanças, elIes com
binaram, reflectiram e apossaram-se da instrucção
da mulher, g'anharam o seu coraçã.o, il1udiram a
sua intelIigencia, e firmaram o antigo poder theo
cratico em bases que jamais havia tido.

O theologo fez do raciocinio um peccado, mat'Ju
fi, intelIigencia, não permittindo a discnssão, a
am.lyse das idéas. .
. A mulher fraca, delicada, impressionavel, exal-
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tou-se, deixou-se illudir, horrorisou-se com as penas
do inferno, e cahiu pela segunda vez; esqueceu a
palavra de Deus para seguit· a do homem. Deus
retirou-lhe a força que já lhe ia concedendo; pu
niu-a, tirando-lhe de novo a liberdade.

Os povos que não desconheceram a Deus contam
mulheres sabias, mulheres livres; os que seg'uiram
o homem, ainda hoje levam suas mulheres á cis
terna, embora digam-lhe mui delicadamente:
Minha senhora.

'. A mulher errou, eltli desconheceu o seu papel,
cedeu e arruinou de novo o homem, toda a sacie·
dade.

A mulher é mne do homem; em nosso primeiro
leito, no berço com ella aprendem:Js a balbuciar;
elta é quem noo começa a desen yolver as faculda
des; suas palavras gravam-se eternamente em nos
nos corações.

A confiança illimitada que temos no amor de
nossa mne, a attenção escrupulos!1 que prestamos
ás pala .... ras que profere quando nos adormece sobre
o seu braço ou nos ap3rta ao seu seio palpitante,
fa~ com que aeceitemos todos os seus preconceitos.
Sua ':ernura trespassa os no.;;sos corações infantis,
atravez da vida transportamos um cunho indelevel
dos pl'incipios que della recebemos, como dizem
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que no cvrpo tl'azemo.3 o signal da Tosa que ella
paz no seio,

O leite nut!'e o nosso corpo, a pa.lavra f6rma o
espir'jto.

O leite viciado gel'a um S"'l' mesquinho; a má
palavra f6l'ma um ente nullo.

O leite é materia, sua acção es:el'ce-se inteira
mente sobre o physico; a palavra, o 'l.'el'bo divino,
reflecte-se em nosso espirito.

Os vicios do organismo si innoculam, l1I'l'astamos
na vida as molestias de nO::lSO pais; as pa!avras
maternas vã.o comnosco ao fim da ·vida. Seus con·
selhos, slla ternas e doces expres 'õe;; soam con
stantemente aos nossos ouvidos; lIma palavra de
cide do nos:'o füturo.

J Idglle, minhas senhorns, da im por·tancia do
vos-;o pap'l social!

Si por falta de liberdade criardes ;'eres II ul1os,
homens sem liberdade de idéa. e de consciencia,
não esmagareis a cabeça da serpente.

A vossa força é prodig'iosa, mUlto maior do que
ima.ginaes, é muito snpel'ior á força' do homem,
vosso filho.

Sois mnis dos homens que vos escravisam ; vós
é que lhes daes a educação. vós que os preparae'
para a sociedade, para as suas funcçõcs pu
blicas.
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Vós desconheceis o inimigo, ainda nilo soubestes
combateI-o: abdicaes á vossa razão em seu favor,
não sabeis procurar a verdade, e depois vos quei
xaes de vossos concidadãos I

Instrui-vos, minhas senhÓras. e conseguireis a
liberdade.

Estudai, aprendei tudo.
Examinai a situação presente do paiz, estudai 8

religiãO j procurai saber qual a posiÇão social que
vos compete, qual a que occupae::; actualmente;
lêde a histol'Ía e examinai qual o papel da mulher
nos dHferentes paizes e em differentes epochas; não
vos queixeis de vossos concidadãos, pl'ocurai mais
longe a causa de vossos males, de vossa escravidao;
freq uentai estes Ct~rsos Livres, todos sem excepçuo ;
nós queremos a nOS!:s8 liberdade como a vossa,
como vós queremos a independencia e liberdade de
nossa patria.

Quereis reconhecei' as leis de Deu;:> '? estudae a
natureza, estudai as sciencias natuI'aes e sociaes,
estudai tarnbem as leis do coração e da consciencia
humana.

Dentro em vós tendes a voz de Deu': tendes 8

consciencia, que vos dará o criterium da verdade.
Segundo a pah1Vl'a ele Socl'ates: - Estudae a "ós

mesmos, procurae conhecer. vos. E tudai o mundo
physico, o corpo,-estudai tambem a alma.
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Sabereis quem é o philosopho-theologo de quem
vos falIei, podereis comprehender toda a sua gran
deza, reconhecereis que só elIe veiu trazer-vos a
liberdade já perdida por nossa primeira mlli ; s6
elIe será capaz de vos restituir os vossos direitos
sociaes.Com o mesmo estudo feito, conhecereis o
vosso. maior inimigo, o verdugo da humanidade, o
despota que escravisou a mulher, e que ainda hoje
a induz ao peccado.

Aprendei com a alma pura., despida de precon
ceitos, si quereis a liberdade.

Grandes bens e gl'andes males podeis fazer á
nossa especie; em vossas mãos tendes o futuro de
vossos filhos. Nossas mães nos escravisaram: per
doemos-lhes seus erros. Nós, presente, seremos um
dia do passado e não consintamos que os nossos
descendente3 nos cubram de maldições. Cumpramos
o nosso deve~.

A mulher tem feito mal ao mundo; é forçoso que
ena faça o bem.

Eu lhes perdôo todo o mal que nos fizeram; per
doem-me as brazileiras si afi'rontei assim os pre
conceitos sociaes apre3entando-Ihes a verdade dis-
carnada, nllo lisongeiando suas paixoes. .

Propriedade do aulor.-Direito de reproducção reservado:
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~STUDOS nELATIVOS Á MULHHR
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Dileurso proferido a 23 de Agosto de 1873, pelo Dr. Mignel Vieira Ferreira

Minhas senhol'as e meus senhores:
Tendo ouvido-me com attençlto nas duas confe

rencias que já fiz em vossa presença, tendo lido-as
com vagar, quando publicadas na llepublica, ob'e
quiosamente, pelos cavalheiros que redigem essa
importante folha. tereis reconhlcido que bem ponco
podeis esperar da minha inculta imaginaçllo.

O meu terreno é o da realidade, o da verdade,
como já vos fiz notar: o rrteu espil'ito não se compraz
em phantasias que nenhuma utilidade trazem. á.
sociedade, e que apenas deleitam o espirita por
alguns momentos, e isso mesmo quando manejadas
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por 'J~ptrltos ue fiõr. Conconlul'eis qlle e,;;;es pnvI
JeL"i:\doss'iioem mui pequeuo I1lUnei'ú; e que ossens
itn:ladol'es e I'upsodistas em vft.o atroam o ar e fati·
gam o e.;pil'ito <10 leito!', qlle á fina! se exhaure na
ingrata pesq uiza ue UIll f['uet.o, onde fl'ucto não
existe.

A Escltola. do Povo lJÜO lc\,(e e nem tem por ua"e
a imaginaçao, o seu ;.>edestal é a. I'azão, fi utilidade
individual e social; os obl'eil'o.<; devem, pois, tl'a
"er-111e elementos sulidos, si quiz.Jrem qu'e a ob/'a
sig'a até ao tecto. Peura:; f['iaveis e esbul'oadiçHs,
nma arg'uln<tSSa não adhel'ente e forte, sedam inca
pazes de sustentar o I e;o de um edificio monumen
tal: depois de g'i'andes de'~Fezase sacrificios o edificio
seria. desmoronado, po!'que a sua fraqueza estaria
no propl'Ío alicerce.

Nada tiro, pois, de minha iUlag'íuação, e hoje
p!'etondo em pn.!'te fazel'-vos conhece!' o li v1'0 sem pre
nOVe), talvez desconhecido para vó,;, mas que é tão
an ig-o corno o mllndo, tão original como Aquplle
que o escreveu; seus chal'acteres são mysteriosos,
ma:s incomprehensiveis que os chíllews e h bl'nicos,
ou ln.ai:" difficeis ue en tenuel' (i ue o:s byel'Og-li pho~
do,; egypcios.

f~ deste impo!'tante li vro q Lle pl'atendo uoje lê,,-vos
alo' umas paginas, e do q lnl Oll vi ['tJis ou tl'as em
.,;nb:iequentes conrel'FJQcia:-.i.
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~retendo ensinar-vos uma lingua, a mais impor.

tante de tod:ls, e aquella que só por si nos leva á
,sabedoria, nos faz conhecer perfeitamente a sciencia

_,do bem e do mal, que foi a causa da perdição de
nossos primeiros pae3 e a de todo o genero humano.

Esse li V 1'0 mysterioso, tilo velho como a creaçlto,
tão novo como aproprio prosente; esse livro que,
no m.ais longiquo futuro, será tão novo e importa:1te
como o é hoje, que tem sido e será eternamente lido
com a mesma admiração e interesse, é tão vasto que
qualquer de suas pag'iuas, direi mesmo, qualquer
de seus pensamentos, para ser bem comprehendido
e desen vaIvlido, requer a vida de um homem passada
em serias estudos, em profunda meditaçãQ.

Por maior que fosse o meu desejo, minhas senho
1'::\5, de o pa sal' em revista deante de vossos olhos,
sinto que para fazêl-o me faltariam forças, e o
tempo de toda a minha vida seria ainda iusufli
ciente.

Eis porque, desses innumeros volumes, trunquei
apenas algumas paginas,e aqui as trouxe para que,
ajudadas por mim, aprecieis a gTandeza que ellas
con~êm.

Vós todus, eu proprio, somos eS3e fragmento da
naturezu' que pt'etendo ag'ora lêl'-vos; mas eu e vós
formamos um dos volumes da immensa obra, e
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neste momento s6 poderemos lêr um dos seus menoreB'
capitulos.

Para melhor comprehendermos o ponto que pre
tendo frisar, para melhor vos provar que a mulher
póde reg-enerar a sociedade, que ena, sem o querer,
t.em escravisndo; para mostrar-vos no livro da
creação que elia póde sacud,ir o j ngo da escravidno
q ue a opprime e que ora pesa sobre toda a h umani
dade, é fot'çoso que eu estabeleça diversas proposi
ções,

Que o homem nilo póde ceear a materia, vós o
comprehendeis, vós o sentis; que a materia foi
cl'Cada e org'anisada, vós o pensaes tambem; estaes,
pois, de accordo em que o universo te:ve um C~'ead01',
a quem todos chamamos Deos.

A t~l·ra. com a sua f6rma espherica, os seus dous
movimentos de rotaçilo sobre o seu eixo e o de
translação em tomo do sol; a terra e todos os pla
uetas soltos no espaço, percorrendo sempre o mesmo
caminho, todos em movimento sem que entre enes
se dê choque, todos equilibrados, sem que compre
hendamos afol'ça que os faz mover e que os retem em
suas orbitas; esses milhares de estrellas que vemos
em um espaço infinito, todas obedecendo ás leis da
gravitação universal, esses milhares de phenomenos
magestosos que ordinariamente observamos, rios
dão idéa do poda infinito do Ct'eador; poder infi-
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uito, porque o espaço, o tempo, o universo estão,
em grandeza, f6ra da nOHsa compl'ehenSilo, e um
ente finito, como o homem, não podeda fazei' ne
nhuma dessas cousas maravilhosas.

No dominio dos infinitamente pequenos tambem
a nossa intelligencia sente-se maravilhaua e forçada
li confessar a sua impotencia e nullidade: toda a
atmosphera. está povoada de um numero prodigioso
de pequenissimos animaes que escapam aos nOS:305
sentidos, animaes tilo pequenos que não podemos
vêl-os á nilo ser por meios artificiaes, recorrendo a
fortes microscopios: e assim mesmo slS vemos até
certa grandeza. '

Considerando que todos esses animaes têm olhos,
barca, veias, sangue, globulos n.o sangue, etc. , que
todo.., elies comem e nutrem-se do mesmo modo que
nós, ~ nosso espirita co;nprehende toda sua fraqueza

deante da força d'Aquelle que nos deu a existencia,
creando toda a natureza,

Em relaçllo ao corpo do homem um desses ani·

maes é de uma pequenh~z sem limites, quasi escapa
não só aos nossos sentidos, como á nossa intelligen
ci~; e no entanto tod"s' esses animaes têm funcçoes
a desempenhar no plano da creaç110, todos elies
vêem o mundo e não o podem compl'ehender, como
tambem nos acontece.

O Cl'eador do uni verso apresentou e:n sua creaçãt>
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umllvariE!dade que nllo conceD'emos: nilo ha dou&.
homens, .duas plantas, dous animaes, que sejam
eguaes; e i.'ito elle fez com um numero muito limi·

tado de corpos simplices, talvez que com um só
elemento.

Nilo ha doua homens que vejam a natureza da
mesma fórma; o que vêdes nllo é o que eu vejo; o
que nós vemos não é o que vê um ~esses animaes
gue !lscapam 1l0S nossos sentido:,

Ncís podemos estudar o mundo ponderaval, esse
pequenos animaes pódem apreciar prodigios que
escaparão sempre a todos os nossos meios de in
vestigaç!l.o.

Cada animal tem um limite de distancia e de
grandeza para o alcance de sua vista; o homeni
p6de ver objectos milhc>es de vezes meno~es que
e11e,- um daquelles animaes deverá tambem ver
objectos milhões de vezes menores que o seu proprio
corpo, delles. Si esses animaes são milhoes de vezes
menores que nós, imag'inae qual não será a peque
nhez do mundo que elles têm deantcl dos seus olhos';
imaginae que um desses infinitamente pequenos
que e11es vêem póde ainda seI' um anirnal,e por alii
j ulgae quam delicado é o alcance da vista destes ;
prosegui por deante nesta ordem de raciocinio e as
seguro-vos que a vossa razllo se perderá, não acha
reis um limite inferior de grandeza para o animal c
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pa ra a materia, como não o achastes SIl [3el'ior para
o tempo, o espaço e a mesma mateI'ia,

Oeante de todas essas mar'avilhas, vós rrconheecis
um ente creador, infinitampnte mais pcderoso e

sabio que o homem, pois que este apenas pó.de
comhinar o que já achou creado; e isto mesmo
snas combinações,que nos p lrecem cl'eilçõe",gyrn m
dentl'O de um circulo de raio milito fl muito li"mi
tl1do

O homem é nada I e entretanto o seu orgulho é
graude!. .. Elle é feito, sim, a imagem de Deus
110 (":pirito, na i.ntdligencia, mas quanto está longe
d·) sen Creador !

Pal'u o homem toaas essas maravilhas presu ppõem.
o emprego de uma força prodigiosa, uma vontade
e.nel'gica para sua confecção. O homem pensa que
meios extraordinarios foram pl'ecisos par'a tao
grande creação, e fOg't)rD á ,,' ti. intelligencia essas
forças podel'o\':ias que todas escapam á analyse .de
.nossa razão.

As maiores forças da natureza são justamente
~q:lellas que mais e8capam ao homem, aquellas
qllfl mai.'J nos custaram a descobrir: a electrici
dade, o magnet.ismo nos dao disso um te"te-

. rn uoho.

No entanto Deus tudo nos revelou!

A electricidade sempre se manifestou na atmos-
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phera, em ponto graude,sob a f6rma. dt:' relampago;
em ponto pequeno se pantenteou nO.ambar e nos
corpos aquecidos pela fdcçi10 : o homem, por liua
peq'lenhez nilo pôde·lel· esses siguaes e milhares de
seculos. tê:n sido precisos, para que a humanidade
cOLUeçasse a poder ler o livro da creação, para eu
tender a lingurt que falia o C'reador.

E. :apenas conhecemos as lettras, apenas agora
começamos a soletraI',

Entretanto Deus nos fez dizer por seu propheta,
MOYdés, que essa grande obra, o universo, nasceu
do verbo j fqi o verbo, a "alavra de Deus,quem deu
nascimento ,a tudo o que existe, Elie disse: Faça
lit a luz, e a luz se tez,. nasça,(~ materia e ella se
lhe apresentou,. formem-se os alit1'os.e elles ahi estão
['armados.

Foi o verbo eterno, a palavra de Deus, quem fez
todas essas mara vilhas que admiramos e não pode
mos comprehender em seu complexo har,nonioso;
a palam'a i ncorporea, ta.o branda, tllo fraca em appa
rencia, foi quem produzio as maiores cousas, as
maiores maravilhas da creação.

Foi u ,;el'úJ elerlw, a p<11avra Ud Deus, actuauuo
a tra vez J.os seculos, quem dau exi"ttlllcia ao homem.
quem o J.otou de todas as ~lUas fa.culdades I

E aiuda hoje ha que:n descunheça o poJer da P(~

lavra,. o pod~r do verbo? /.. ,
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Por toda a pa.rte pedem-se obras, não se querem
palavras, querem-33 ver dÓ3es maS.::iiSHaS, nllo se

querem d6ses infinitamente pequenas; porque o
homem é um sei' tão decahhlo, um ser tão insigni
ficante, que eUe só acceita (j(]uillo que v~. desco

nhece ou repugna-lhe acceital' aq uillo que foge aos
:'l4'lUS sentidos, embol'i1 faUe á sua razão. O homem
cÓ.!llprf'henue a força de um martello a vapor, 'mas
cu:>ta-lhe a comprehender a enorme acção da gvta
de agua que diariamente vem c~hÍ1' sobre uma

}>OO.ra.
O homem comprehende a força do raio, teme a

ll:.rtllhel'ia que ut'rruba muralhas, arraza acampa

lUen tos, val'l'e fileiras de soldados,elle teme a espada
homicida que decepa as mais fortes cabeças; mas
orna se indiiferente á voz suave e branda que

~fl\'lla ao nosso ouvido; desconhece esse poder da

plilavra, un:co que faz fundil' os canhoes, unicG que
pôe em movimento os grandes exercit08,que arraza
ad mais poderosas cidades, os mais florescentes Es
tudos.

. O homem vê o fa.cho que incendiou o grande
templo de Jerusalem, o f"go é para elle um objecto
d. terror; lUas .Q. homem ignorante e irreflectido

1110 reconhece (lue foi o verb.o, só e unicamente a

palaV"a, quem arraz'Ju aquella cida:lf', quem ateou

() incendio naquelle grande templo,
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Sim. foi a palavra, foi esse sopro divino qnem

ateou aquelle incendio ; a impetuosidade do vento,

o hrnço que levou o facho, seriam impotentes para

o produzir 1'i o verbo nilo o tivesse originado, si o

nll.o a1imenta~se,

E a humanidade nã.') reflecte~ .. ,

E a humanidalle qnel' Obr-I1'3, não qnel' pala
vrasl

A humanidade t}ller 11m absurdo, porq:lp. elia não

sabe lê,' o gl'lInde livro de quP. hoje vos trouxp. um

fragmento; elia Illlo reparai] ainda que pela pa
lavra Dens.fez e coordeno II o universo; pela pala

vra lhe den vida. deli-lhe movimento, subjeitou-o

a sabias leis! O homem ainda Mo comprebenden

qua a pala;VI'n, precede' ás obr~s!

O homem n!l.o c"ê na palaHa que I,ôa. nno crê
na imprensa. que se I'a.sga, nllo crê no livro que &'

tl'aça pócle COIToer: e no entanto ahi ve:n a re'\ 0

luçao de 1789 após as palavras dos philosoph08,
ahi vem a felicidade do homem depois da palanl1.
de Jesus Chl'isto. .

O homem é cégo !.,' '

Presumpçoso que nada comprehende, e que pOl'

isso mesmo pensa 1tido r.om prehender !

E~cravjsilndo a mlllh!'r, querendo Innçal~8 ao

ridicu10, diariamente, sem o pensar, elle eXlllta o
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seu papel e a sua fMça, della:. elie a aeeusa de.
faliar muito!

E esses fazedores de folhinhas, esses homens que
paàsam 's vida a desenvolver stlas forças para ab";1'
O anno novo; esses herclJ,les que transportam a hu
manidade de um an~o' para outro, occupam·se em
indagar qual o mez.em que i' mulher falla menos,
e concluem que, por f~licidade nossa, ha o me.z· de
f~vereiro, que é o de menos dias.

Si elle:; ti vessem acompanhado a terra em todos
os pontos que percorre em ~ua orbita; d elles 1)110 fi
cassem no seu ponto de partida a espera que eUa
ahi voltasse para transportaI-a sobre os hombros ao
novo cyclo ; talvez que reconhecessem que o mez de
fevereiro é aquelle em que o verbo menos tl'a~ Ilha
n8 g'rande obra do futuro.

Elles só vêem na mnlher a lingna, mas o SOpl'O

div'ino, es:>a palsrl'a que o CI'eauur' lhe fez tão bran
da, tllo suave e insinuante, ess:'\. nill) ê material,
foge-lhes completamente: ellcs, como os outros ho·
mens, nILo lhe reconhecem a sna força.

Alto e bem alto venho hoje pt'Oc1amar desta· ca
deira, que a maior força social reside na palavra,
-nilo está nos' Estados. em seus exercitas, nos seus

,reis, nas suas guilhotinas; nao, o maior poder da
humanidade reside na palavra,-é esse ente ineor
pIireo que formou o mundo, quem unicamente o



- 88.~·

póde dirigir e trllnsformar; é a palavra quem fÓI'ma
e anniquilia impedos, é a palavra, só a palavra,
quem tÍl'a e. distribue ~orô'as', ,

Refl.ecti, meus ~enhores ( O, poder da palavra.é
sem limites L ..

Refl.ecti, minhas senhoras' Não é no physico que
reside a maior força, não é no mà"teria1. é no ímma
terial, é no verbo.

Vós mulheres, vós sois mais fories que os homens,
Vós fallaes mais, costumam dizer.-Vós tendes iL

voz mai\'! branda. mais.eloquente, mais persuasiva,
"6s .fallaes á infaucia : - vós súis mais fortes que
o homem, VO.5 digo eu.

Habilitae a vossa palavra e vos tornareis senho
ras do mundo.

:\. vossa }laIavra tem sido o m'iior motor das so
ciedades sem que vós o teuhaes conhecido, sem que
os proprios homens tivessem disso consciencia; o
mundo tem ido mal porque nlio tendes convenien
temente sid~ educadas; a vossa palavra tem sido
má, a serpente a tem corrompido, e agora a Eschola
do,Povo, por minha fraca voz, vem n;corJar-vos
q'le ha 1873 annos veio ao mundo Aquelle que vos
trouxe a palavra divina, que vôl-a offereceu para
que com ella fosse esmag>l.d.a a cabeça' da serpente.

Que a .vossa palavra seja~a de Deus, e vereis co
mo a humanidade será I'emida, como se cumpre a
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prophecia ftlita ao homem por todos os prophetas.
repetida pelo proprio filho do Creador: .

Minhas senhoras (a vós me dirijo especialmente
porque nllo esqueço que hoje odia é vosso, é o sab
hado), já vos abri o gorande livro-nel1e creio ter
lido um pe~ªamento. Agora o meu espirito llli.O se
sente ainda satisfeito, elIe vos qner mostrar até á
evidencia a verdade desse pensamento: nlio appre
sentei um rasgo .:le rethorica, não j cão lancei fiôres
sobre o meu ca::1inho, nllolisongiei as vossaspaix~es,

nllo incensei a vossa vaidade.
Nllo j sinto-me incapaz de descer nesta cadeira;

r;;into-me forte para levar á evidencia todas as pro-,

posições que em vossa presença cu emittir, a favol'
ou contra as vossa's opiniões, pró ou contra ás

vossas paixões.
Agora, minhas senhoras, é preciso aprofundar no

livro, é preciso reconhecer que nelIe está o que vo'
disse, é preciso provar-vol-o çom todo o rigor logi
co; e, si eu for ULo feliz que vos convença, si poder
fazer-me comprt'hender, si a minha idéa se identi
ficar com a vo!O'sa, si ficar-vos pertencendo como
propria; a minha missllo de hoje estará cumprida:
-o meu verbo vos terá illuminado, o vosso illumi
nará a vossos filhos, a luz se fará em breve na
Sbciedade.

Quando um grande pensamento se identifica com
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o nO:3:3O espirita, delle "o l'eflectem todas as nossas
idéas e 'todos 05 nossos nctos; o nosso espirita para

onde se move traz o cunho da idéa que nos domi
nOll. Como a raIana immaterial póde ser a maior
força ·social, como ella actua sobre o homem; eis o
que-pretendo agora mostral·-VOS.

O q~e é a p ·.la Vt'a .? lua; ipeq~:u[ltal'eis.

A palavra é o in-jtl'umento docil e invisivel do

pensamento: é o bl'l1ÇO da intelligencia.

1"\' pela pllavl'rl, que fa~emos comprehender pOI'
outrem as idéa,.; cl'padas pela nossa intelligencia, é

pela palavl'a t]116 identificamos com os nossos os

actos que outros devem pt'actícar.
Como opél'a a palavra? oque ellaéem si'?E' um

opro, eUa nrro tem uma existencia material, um;l
exi.~tencia propria

O cerebro faz. mover todas as partes do nosso

corpo; ell~ móve (,s pulmõ s, estes agitam o ar; o
ar passando atravez rIa g'argauta e dos nossos labi

os é por elles entra-~ortado, intert'ompido em seu

movimento, na mal'cl1a livre que seguia

Como a pedl'a lançada n'aglla fÓl'm'l uma serie
de cil'culos concentricos, em numero indefinido,

assim o a.r se agita desde que um de seus pontos é
posto em movimento.

Estas onda;; de ar, ondas sonoras, ou de som vüo'

S1 e::palhando em todo o espaço cada vez mais fra-
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camente, chegam a. n6s, enti'am em DOS808 ou vidas
t} vêm ter ao nosso cerebro,

O (ll'eadol', aS:lim como collocol1 os nossos olhos,

orgam de todus o mais delicado, dentro de uma

caixa osscaqlle o protege contra omundo exterior,

como lhe deu pestanas para impedit· a acçao male
fica da poeira contra e11e, ~omo deu ás palpebras

uma contractiliclade extrema, que defend~ instan
taneamente o globo vi.mal; as:sim tambem ao nosso
ou vido, contornou com uma antepara construida

sllb:amente, do melhor modo passivei para levar o

ar até ao tympano, ao fundo do nosso o'uvido e fa
zer chegar ao cerebfl) o sen movimento dbratorio.

Como o peixe vi ve mel'g'lllhado na agua, e morre
de.;;de que lhe falta esse meio ambiente, assim o
homem está merguUuu.o na atmosphera e não póde

vi vel' sem UI'.
Entre mim e v6s temos o ai'; n6s estamos por

meio dalle em constante communicação j si levan

taes o braço, si piscaes os olhos, o aI' se agita e o

movimento qne lhe communicaes, por menor que

seja vem tel' a todos nó~.

O universo f6rma todo elte uma só peça, o movi

mento de uma palte faz-se s"lltir no todo, como
Reutis no cel'ebro a acç;LQ d::l um alfinete que vos
toca em qualql1el' parte lia COI'pO •

. Por que meio, pois, ell Ill~ posso Jirigir' a v6s, si
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a distancia que nos separa não permitte que os
nossos corpos se toquem?

Ha s6 um meio; a communicaçllo n!io será iál
mediata, eUa se fará por meio do ar, desse fluid0
elastico, sem côr, nem cheiro, e transparente que
f6rma a atmosphera do nosso planeta..

si vêdes, é grllças ao ar; si me ouvis, é ainda o
ar quem nos pÕ3 em commurlicaç~o.

Como, pois, eu vos posso fazer ver no pensa
mento, com os olhos da razrto ou da imaginação,
aquillo que eu vi com os olhos pbysicos, os olhos
materiaes?

A luz que partiu dos objectos actuou sobre o mtib
cerebro, veiu pol-o em movimento; este movimellfo
transmittiu-se ao meu pulm~o, este agita o ar; a
garganta, a língua, os dentes, os labias entl'e
cortam este movimento, tiram-lhe a continuidad,e;
formam-se notas, ondas distinctas que passaudo de
pauto em pauto na atmosphera, chegam ao interior
do vosso ouvido, abalam os vossos nervos auricu
lares, e fazem nascer em vosso cerebro a mesma
idéa que eu tmha no meu.

Cada palavl'a dá uma idéa convencional:
Meza dá-vos a idéa de certo objecto que conhe

ceis, mas idéa abstracta; - grande, modifica a pri
meira idéa. Assim, augmentando o numero dasapal
vras, chegamos a circumscrever tilo perfe.itamente
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. um pensamento que v6" o conheceis com tanta
exactidão como aquelle qne o formulou e tl'ans
mittin.

Esta sciencia que nos en imi. a despertar, a fazet'
que se apresente com toda a p~rfeição no cerebro
de outrem a idéa que temos no nosso, constitue a
g?'am'lncLlica em seu sentido mais lato, muis pre
ciso e philosophico: esta 'ciencia é da primei! 'l

importancia.
Para entrar, porém, melhor na analyse desta

operaçã?, convido-vos a ouvir-me c,om a maior at
tenção por al;tuns instantes. Talvez que me torne
fatigante, mas procurar i ser breve e claro.

É natur;ll que mais tarde num C7.~?'So de hygirme
e physiologi~ l'ecebaes detalhes mais minucioso~

sobre os org'a s do corpo humano; no, entanto eu
preciso fazer-vos conhecer, posto que perfunctoria
mente, outras proposiç(jes necessarias á minha de

.monslração.
Sabeis que s funcçoes elas mãos, dos pés, do'

braços, da c eç, não sUo as mesmas; cada parte
é apta para certo fim. I

Deus, fo man o o homem, estabeleceu o seu or
ganismo já dispo to para a g'rande lei da divisão do
trabalho, mais tarde proclamada pelos economistas;
lei esta que ar toda parte está 6&cripta na natu
reza pela miio d Creado,



Um physiologista, GaU, prete-ndeu que o cerebro
está organisadode modo que satisfaz áquella grande
lei, e mediante um estudo mui profundo do craneo
do homem e dos animaes eIle chegou às seguinte
<liffereiltes conclusões.

- Que a caixa osse~. telJ?- differentes cavidades
por dentro, ou saliencias que se apresentam no
exterior, onde os miolos se adaptam. Os miolos
assim agasalhados formam o que elle chamou bos
"as ou g'ibbosidades e cada uma dessas bossas faz o
tl'abalho de uma de nossas faculdades.

Para elle o maior ou menor talento do homem
depende da config'uraçllo da massa .encephalica,
elas bossas, depende da superficie dos miolos, de
todas as suas evoluções ou ~obras variadas e da
maior ou menor q uautidade de materia que con-
tÁm. .

EUe estabelece que a parte da cabeça que fica. da
linh§t que une as orelhas para traz, é a sMe das
paixões.; e a que fica deante é a da intel-
ligencia I, _

Estabelece uma bossa - centro, que domina
todas as outras bossas inteUectuaes, a bossa da in
telligencia: outra que domina a das paixões - a

I Aqui falta o rigor, ma procuro anle~ a clareza ne tas con.
efrencias.

(Do PnoFE SOR).
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da firmeza: qualquer das outras funcciona sob a
direcção e fiscalisação destas duas bossas.

Só a experiencia, a profunda observação e o eà
tudo feito sob,re a natureza, pódem confirmar o
acerto de sua theoria ; mas, como não conheceis a
sci~ncia, não podeis por vóa mesmas verificaI-a.

.No entanto, não seguindo a marcha da sciencia,
nã~ vos levando por camin15.os espinhosos,pretendo
fazer-vos sentir toda a verdade e força desta.
doctrina áinda nova, por isso mesmo imperfeita,
mas que encerra· um grande fundo de ver-
dade. . I

Segui o preceito de Socrates: estudae a I v6s
mesmas.

Si réflectirdes profundamente n'um assumpto, si
vier o cançasso e vossentirdesJatigadas,si :vossobre
'Vier por isso uma forte dôr na cabeça; reparae que
a fadiga ou dôr se faz sentir no alto de vossa testa.
Si procuraes a Yerda~e, e a encontraes depois de
grande esforço, ficaes cheias de satisfação e invo
luntariamente levaes a mão-á testa, exclamando:
-Ah I achei I

Jt pois, no alto de vossa testà que fucciona a.
intelligencia: é na testa que apoiaes os dedolS
quando reflectis no isolamento. Instinctivamente
levaes a mão ao logar que está em actividade.
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Fechae os olhos: imaginae um r:orp,o, uma pay
agem.

Vós a vêdes perfeit~mente, mas notae que o alto
de vossa testa não se acha oppresso; vós vedes o
objecto em., relevo ao lado de vossos olhos, sobr~'a

raiz de vos o nariz: -é ahi. que pondes 05 dedos
quando estaes j.mag·inando uma figura.

I Fabei uma conta. prolong-ada; o alto da te 'ta se
~tig-a, mas vós sentis- maior pre~s~o nos extremos

de vossas sobrancelhas, na saliencia ao lado de
vossas fontes; ahi está pois·a, bossa dos num~ro.-.

Vêde um homem enfurecido, elle arranca os ca,.
bell?s, as orelhas tornam-se ver~elhas, e por fi

movimento tambem involuntario, elle parece qqe~

reI' ferir a parte do craneo que lhe fica por traz da.;;
orelhas. . .

Vêde aquell'outro no auge do desespero, por uma
desgraça irremediavel: são os cabelIos do alto da
testa que elle quer arr~ncar, é sobre essa parte,
contra ella que o desespero'o im pelle. A intelligen
eia procura em vão um remedia para o mal, elIa .' e _
fatiga, e élle parece querer p6rder a/razão. O seu
gesto indica a sMe da actividade.

Assim a respeito. das outras bossas, das outm
fllCuldades e paixoes.

.Para que sintaes com vehemencia quanto lá

fode a verdade phrenologica, imag-inae um ora 01'.
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Si elle quize!' fazer ci'er que está no auge da
colera, imaginae que esfr!lg-a os cantos das sobran
celhas: si quizer pintar um desespero intellig'e.'J.te,
imaginae que aperta u~ dos lados da cabeça.
Dizei·me, nilo será ridicula a sua posiÇãO ~ não re
conhecereis immediatamente que nilo sente o que
pretende inculcar ~ -

Reparae a palavra do homem firme. EUe diz:
en qtle?'o ! e estas palavras silo acompanhadas de um
furte movimento vertical, parece que elle quer
sepultar septe covados pela terra dentro aq uelle que
se oppuzer á sua vontade! - A bossa da firmeza
está no alto da cabeça.

Imaginae o orador que di3sesse - eu quero, 
extendendo um braço e !lpontando para o horizonte
ou para o céu-, Falt-ar-Ihê-hia toda a energia, o seu
querer siria ridículo e irrisorio, ninguem lhe daria
peso.

Quando oraes a Deua, vossos olhõs si dirigem
para o céu, vossos movimentos se afastam da terra,
para o alto levantaes as vossas mãos; e é tambem
entre a bossa da intelligencia e da firmeza, no alto
da cabeça, que tendes a bossa da veneraçã.o, a
bossa da relig·iosidade. .

Ê pela observaçã.o attenta dos gestos, das· posi
çoes, das modificaçCies physionomicas, que nascetp.
dà config'uraçllo do craneo alheio, que o homem

\
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observador lê no pensamentó de outrem; é por
esses differentes signaes que elIe reconhece o fundo
dos individuos, e assegura que .elIes são ás vezes o
contrario do que dizem por suas palavras.

Estabelecidas estas verdades e bem comprehen
didas, podeis facifmente admittir 'que estàs bossas
pódem entrar em jogo isolada ou simultaneamente,
tY que a acção de uma p6de modificar a acção
de outras.

Um homem faz-nos uminsulto; apparece a eolera,
a nossa intelIigencia põe-nos com c1al'eza as propo
sições dean~e dos olhos, esclarece a bossa da justiça,
esta entra em jogo, e não é raro que ella nos
co'ndemne. . I.

Então a colera é dominadaJ)ela razão, nós nos
acalmamos· deatlte da justiça esc1~recida pela
iu'telligencia, nós pômos em. jogo a bossa da
firmeza.

A bossa mais energica sobrepuja áquellas que
ss'o mais fracas e com que entra em jogo simulta.

, neamente; a mais forte é a que decide afinal do
nossos actos.

AquelIé em quem predominar a bossa do calculo
achará pl'azer indizivel em calcular; o que
tiver a bossa da justiça si tornará notav,el como
magistrado, o que tiver a da benevolencia, compre
henderá os deveres da chíirid,ade.
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Ora, minhas senhoras, é uma lei phy;sica que o'
corpos vi\-em em eterna composiçãO e de compo~i-

. Ção. As partes do corpo que hoje tendes não sã.o
aquellas com ql1e nascestes: pelo suor, pela respi
ração e por outros meios per-deis a materia q U6 vos
constitue; da cpmida, do ar, da agua, til'aes a que
deve supprir áquella falta.

O trabalho, o exereicio, o movimento, drLO saúde,
fortificam e dl::sénvolvem o corpo; o orgam que
mais éxercicio tam é o que mais cresce, o que mais
se fOl·tifica.

Desde que nascemos mais adquirimos do que per
demos de I ateria, e por isso o menino cresce;
chegados a certo ponto, a p rela eqnivale ao ganho,
o caí'po fica e:;tacionario ; mais tarde a perda excede

,o ganho, o COl'pU definha 'e caminha para a morte;
o que tambem é l~i da natureza.

Ora, assim como é passiveI fortificar o corpo pelo
exei'cicio, assim como o braço póde ser mais fortifi
cado que os dedos, assim tambem com prehende-se
que as parte uo cerebro possam tornar-se, umas
mais fortes do que as outra.

Exercitae a memoria ~esde a infanpia, a bossa
se desenvolv~ á e suf10cará ada intelligencia.;
cultivae a j ust' ça e deixae dormir a bossa da mal
dade, da d'IJstl'ucti vidade, aquella crescerá e es~l:l. irá
se atrophiando.
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A infaucia que e () tempo propri-o -para o creuci
menta, é tambem aquelle em que o cer13bro póde
,.ar modificado. O menino tem Uil1 cerebro de cêra
em que tudo s pMe inpl'imir, costuma-se " dIzer:
'im, é possivel fazer atrophiar uma partes do seu
cerebro á custa do desenvolvimento de outras.

Nisto consiste a al'te da educação.
Um pae educa muitos filhos, a todos dá. a mesma

edücaçüo, e se admira lIue obtenha reilultados COIU-,

pletamente diffet'entes !

ão, esse facto não é para; admirar; as organisa
ções eram differentes, os c lidados deveriam ter sido
el
. I (

lver..os.
V6s estaes j unto ao berço de YOSSO filho, v6s o

acompanhaes a todo o iüstante no periodo das
maiores tl'ansformaçõl'Js da materia que o constitue;
vó I mulheres, soi~ por conseguinte responsaveis
pel::> seu futuro.

Repal'ae na larangeira, tomae um espinho novo,
calcu.e sobr o ponta, -e11e se dobra; compri'ni um
espinho mais edoso, elle -vos ferirá.

Como, porem, o 'verbo póde prepat'ar e errectuar
as ll'ansformaçues soeiaes ~ Eis o que' naturalmente
désejaes saber, e procurarei explicar-vos agora.

As bossas silo deseguaes em forças, deseg';lfif"
em suas funcç(i~s. O impulso qua e11as. d~o ao pul
mão e aos labios são differentes, li) ar vibra div!)rsa-
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mente seglllldo a bús a que funcciona e a inten~i

dade com que o faz. O vo.sso cer,lbro é conformado
como o meu; o que cel'ta parte do meu cel'e}Jro
transmittc ao ar, este leva á parte iderltica do y-ClSSO;

e v6s nasce a idéa ou senti~ento que eu tinha
em mim.

As minhas palavras carl' ~spondem á parte do
meu cerehro que se acha em exercicio, e :põe el!'
actividade urna parte egual do vosso; logo, si eu
vos fallar sempre de justiça, a vossa bossa da jus
tiça se desen volverá, se tornará forte, e ajustiça se
fará sentir em vossas palavras e em vos os actos,
sem que nis'o haja esforço vosso.

I

E' assim que a sociedade, o contacto com outro
homem, a boa Oli má c'1mpanhia, nos modifica,
leva-nos ao b9m olljmpelle-nos para o mal; é assim
que o,menino p6d ser um homem brando, util
generoso ou depravado, seg'undo as palavras com
que tiver sido embalado desde o berço.

« O que o bel'ço dá s6 o tumulo póde tirar » : ei
o annexim popula!'.'

A mãe que é Ma e justa, e que sempre fallacom
justiça e bondade, desen vaive no seu filho a bossa
que elia tem sempre em exereicio: seu filho será
justo e bom.

Aquella que fol' azeda, irritavel, perversa, for-
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.mará um..homem acrimonioso, coleri90' phreuetico
e malvado.

Tal fructo tal arvore: por vossos filhos eu vos
reconhecerei, por v6S' saberemos o que são os vossos
filhos.

V6s actuaes sobre um cerebt'o que tende a se de
senvolver, v6s o acompanh'aes até que elle perca
tanto quanto recepe do mundo exterior; vós sois,
pois, as respoúsaveis perante o mundo pelos homens
que lhe dáes; v6s podeis escravis~r ou libertar a
humanidade,' por'que v6s manipulaes a massa tenra
que deve produzir o-verbo.

Reflecti na força de vossa palavra, na força do
verbo; vêde como elle actua' sobre a materia; e
dahi concluireis quanto cuidado deveis ter no que
dizeis ao vo~so filho, nas palavras com que o emba
laes na infancia.

Calculae a somma de beneficias que lhe podei'
dar, ou os males que sobre elle fareis pesar.

Para a mulher sensata, o filho é um forte agente
de correcção, uma fonte de eterna re:fl.exllo: desde
que nascer o filho, a mulhet' começará a educar a
si mesma, si ella qu'zer a felicidade delle.

E, será. preciso tão' somente que ella meça s as
palavl'as'? nAo será necessario que $eus actos cor
respondam a essas palavras '?

'Sim, a reforma da mo.'lher deve ser radical: a
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palavra dispet'ta uma idéa, a acçil.O g-era outra
differente; uma cousa destruirá a outra, fár-se-hao
equilibrio e terá de predominar aquella que fôr mais
forte.

A mulher que quizer f~mar o coração de seu filho
deve C0meçar, formando o proprio l aquella que o

. quize" nobre, deve enobrecel'-se i aquella que o
\

quizer l1til, deve conhecer o que é utilidade, deve' _
tambem ser util.

E :;erá possivel que a mulher nífo conveniente
mente educa-da,. possa soffrer uma tão grande
transformação?

Sim,é possivel: todo o tempo'é tempo_ A iutelli
gencia fortifica-se pela meditação e pelo estudo,
ella e a vontade, que lhe obed~ce, dominam todas
as faCuldades.
PrQcu~ae desenvolver em vós essas duas bossas,

e dous defeitos que -vos lançam eternamente em
rosto se tr.ansformaráõ em duas excellentes quali-
dades. '

Accusam-vos de obstinaçao e de loquacidade!
São duas g-randes qualidades que possne o vosso
sexo, são duas forças prodigiosas. Mal applicadas,
elIas produzem devastações, mas si: lhes derdes um
ponLo de opoio fil'me, eUas transformal'ãO a socie
dade; fareis o que Archimedes dizia. sentir não
p0der fazer, -Jdeslecareis o mundo do eixo sobre o.
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qual elle t,em girado, dis. ipareis as t:'evas e trare-is
-- felicidade aos vossos ~imilhantes ..

)

Utilisae a vos:;a firmeza de character, essa pre_su-
J,nida obstinação, em neutralisar as bossas ruins
qu.e _possaes ter, deseuv~vei as boas, e dareIs á
sociedade filhos caBazes' de' vos dar a liberdade.

Penso ter l6vado á evidencia a minha demonstra-
. Ção; penso vos ter mosti'ado como o verbo nasce e
actua sobre a materl1t. para transformal-a em seus
movimentos; e acredito que me ouvistes com attcn
ção ; no ellltanto ainda procurarei appresentar-vos
alguns exem pIos frisantes desta verdade, da força
que tem o verbo..

I

Milhares de homens acham-se em um campo de
batalha, a artilheria faz destroços, o campo se acha

... ,- ,
em um mar de s ang'ue coberto de cadaveres; todos
notam a devastnç110, todos tremem, o ardor se esfria,
o ani mo affr'oux~, a,coragem se. arrefece, o immenso
exercito vae fugir em debandada, deixando ao
inimig:) as proprias armas. Todos vão ser immola
dos a fel'ro frio e inermes no altar da coba1'dia, De
parte alguma póde cbegar' uma nova ~ropa que
os auxilie, de parte alg'uma póde vir um auxilio de
homens que os reanime. -- Appareça um grande
general, exclame cheio de energia e convicção: 
(C Soldados! de cima daquellas pyramides quarenta
seculos ,os contemplam! »diga-lhes: (C Soldados!
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vêde como' morre um genel'al» ; diga-lJies : « Até o
doze !» e esse mesmo exel'cito acobardado, esses mes
mos homens pusilanimes. -que não podi'am sup
portar o sacrificio da vida, encbem·se d e coragem e
arremessam-se sobre as bayone~s ~o inimigo; mor
rem no campo de. batalha, mas colhem os lauTos da:
victoria!

Effeito maravilhoso da palavra 1. .•

Nã.o sentis, não recobeceis por este exemplo
quanto o verbo é poderoso'? L.. .

Ah' vós não tínheis pensado nisto, vós não sa
bieis que a 'Vossa palavra é uma força, uma riqueza
immensa que Deus vos deu; ni;io pensa'Veis nisto,
no emtanto vossos oppl'essores o têm sentido.

Nenhum despotismo deste mundo perlllitte a 1i
bérdade da palavra; sempre foi esta a pl'imeira
liberdade ,que se tirou aos povos.

O 'despotismo mata a tl'ibllna, mata a imprensa,
porque a tribuna fall3. a centenas de bomens ao
mesmo tempo~ a imprensa faHa a toda a humani
dade; a' tribuna tem cem bocas a apregoarem a
verdade que nella se professa, a imprensa excede
em bocas á divindade mythologica, de uma vez ella
falIa ao mundo inteÍL·o.

Os cle"potas conhecem e temem ,a força do verbo:
é por i~so que ell~s o exterminam, 'elIes sabem que
o irábalbo é'lento, mas q ue é forte e poderoso, que
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a palavra' é mais forte que o ferro, mais poderosa
que os exercitas; elles não temem as forças de outro
Estado, elies temem a palavra, tremem deante
da tribuna, estremecem ueante do poder da im
prenJa.

E como não tremeriam si. a mulher chegasse a
tomar conta da trihuna e da iro prensa, como não
tremeriam si essa palavra eloquente, graciosa e
persuassiva fosse sabia e justa, si descesse ao cora
ção de toda 'a humanidade por meio da infancia.

Ah I minhas senhoras! são immensos os serviços
q ue podeis prestar aos vossos filhos. á vossa posteri
dade J Não recueis dea~te do trabalho, cumpri o
vosso dever .'lO ciaI.

Fortuae a·vossa palavra, vosso filho precisa tanto
della como do leite que lhe daes na sua infancia,
como da nutrição,de seu estomago.

Cprnelia, mãe dos Gracchus, ~espondia á essa
-vaidosa Romana q ue lhe mostrava suas riguezas,
suas joias', seus thesouros, apontando para os seus,
tres filhos, e dizendo: - Aqui estão as minhas joias !

E vós sabeis si estas pah.l.vras foram ou não O

germen da grandeza daquel~es homens illustres,
daquelles grandes cidadãos I

O nome dos Gl'aCChU8 sempre v os ,recordará o de
Carnelia :' e aque11a mãe que !';oubp. formular um
tio gra.nde pensamento, não poderia deixar de ter



I '

- 107-

palavl'as fecundas junto aos filhos que ella desti
nava para o seu uni~(1 ornamento.

SMe mães como Cornelia.
A palavra da mãe aprofunda e grava-se no

espirito do filho. Uma boa palavra póde valer
milhões! '

Elevae, enobrecei a vossa palavra, e vossos filhos
serão nobres e distinctos: embal3le-os desde ainfan·

'. cia com os g'randes pensamentos,. não os alimenteis
com .essas substancias pouco nutritivas com qtle
usualmente criam-se os rachiticos deste paiz.

Não penseis que somente entre os Gre~os e Ro
manos podereis encontral1 rasgos de nobreza e .ele
vação: não, o character brazileiro é muídistincto,
.esse brilho de noss~ atmosphera' tem penetrado
l1Qssas almas; não opprimaes o' sentimento, não
nos falseeis as ahnas e chegaremos ao mais alte
nivel.

Um pobre' homem do povo, um Bl'azile.iro illustre,
mas obscuro, falto de todos os meios de fortuna,
teve uma nobre palavra que.refii'o porque deve ir á
lIistoria; que vos conto porque desejo que a conteis

vossos filhos:
Era, um simples carcereiro de uma provincia dó

Brazil, todo o seu haver era 'um escravo, Teve um
filho e desejava inicial-o no futuro. Era um homem
pobre e obscuro, mas era um homem de honra.
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Convidou para padrinho dp seu filho um general
de q uem era J?-uito amigo. Este acceitou o con vile.

Mal, porém, O homem se retirava, sofIreu a ter
rivel desillusão, rasgou-se-Ihe o véo com que o
mundo encobre suas miserias; eUe ouviu estas pala
vras, ditas a toda a o:ffi.cialidade que ahi estava
eunida: .

.- « Acceitei çste convite pOl'que sempre é mais
m escra.-vo que 1:e fica tendo, »

O que fazer'? O pobre carcereiro devia -volt'ar
atraz para interpeUar o general'? deveria desaffron
tar-se'? deveria soffrer a affl'onta '? NãO sei; vós
'todos tendes corações, vós t9dos conheceis a lei de
C ri to: ponde-vos no logar deUe e respondei-me
- como terieis a alma despedaçada nesse mo
mento I Ahi, o procedimento seria difficil, tracta
v~-se de-uma destas posições da vida em que a dig
nidade nos impelle ao sacrificio, mas a razão re
freia os nossos passes,

O pobre homem tragou a affronta-,."
Depois, um dia, o general teve o avi~o do logar

e hora do baptisado.-Por honra sua eUe convidou
aqJ.l.ella m~sma officialidarle que o cercava quanco
fôra convid'ado, con vidou os seus amigos e dirig'i u-se
l)al~ a egreja.

O pobre carcereiro vestiu o melhor que poude o
eu ~cravo que deveria levar o menino até á p'a
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baptismal á qual seria apresentado pelo padrinho;
e esse grupo, symbolo da pobreza. ahi se achava
reunido quando apresentou-si" o senha·)' que por os
tentação trazia um brilhante se.quito.

Rodeando elle:; a pia, começou-se a: ceremonia
sagrada e o padre perguntou pelo padrinho.

- ( Sou eu! » disse o general.
- ( NiLo; respondeI! o carcereiro, o'padrinho é

o meu eSCl'avo, pois que - eu antes quero ,~cr com

padre de um esCl'a1JO que eSC1'avo ele um compadre! »

O general retirou-se com sua comitiva, e acabado
o baptisado o carcereiro tirou do bolso a carta deaI
forria desse unico escravo que tinha e lh'a en

- 1regou t.

Admirae a nobreza daquellas palavras e àizei·
me si na historia dos outros póvos as encontraes
mais nobres! .

E no emtanto, sabei, em outl'a occasião, ao con
tar esta historia, já ouvi de. um homem instrui
dissimo, a~ palavras seguintes, que com aquellas
fazem um contraste admiravel :

- « Elle é quem ficou sem o escravo! »

Comparai a nobreza de alma daquelle pobre car-

I Este facto deu-se na pl'ovincia do Maranhão no começo deste
seculo, no tempo ainda do governo absoluto legal. . . .°carcereiro era um tal Baptista, o general era o bJ'lgadelro
falcão, pae do Falcãosinho, que tambem morreu brigadeiro e que
lanto valor mostrou em 'Pernambuco e noutras guerras do Brazil.

(Do PnoFEssolI)
li
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c~reiro, daquelle homem sem reCuri)OS e falto de

instrucçao, daq uelle homem na~cido de paes des

conhecidoR; com a abjecção das palavras de um

homem úem nascido, um homem de instrucçi:1.0 e
POsiÇãO social e do qual de:ve!·-~"e.hiapre.-;urnir uma
diver.-;a apreciação.... .

1\.h! minhas senhor'as, que pena que me faltem

o; darios ! que bello estudo en vos podp.ria apre-

'ental' ! .
Mas .. .' ~ll lião os conheci na i nfancia; nào vãs

pos::>o mostrar aq uellas palavnts g'ravada'i nos cora

çOes de suas mae' ...
Folheai os vossos dia a dia, expurg'ai-os, não dei

xeis um germen pernicioso em vosso, espil'ito, Si

'querei$ ter filhos nobres, dar' cidadàos ao vo::>so

paiz, si tendes amor á humanidade.

Que a vossa palavra seja sempr'e pura, e que os

VOS:-iO' actos c r'respondam á' vossas palavras: a

vossa pl'opl'ia fdicidade o exige, Só assim tereis

o amor' e a estima de vos'os filhos e de vossos conci

dadãos; s6 assim obtereis a liberdad , reformareis

pelo ve1'bo o mundo e seus costumes e tereis a gra

tidãO eterna de toda a humanidade.

(Propriedade do auctol·.- Direito de "epl'oducção re et·vado).
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LlTTEI\ATURA SCIENTIFJCA

I

Discurso proferido a 21) de Agosto de 1873, pelo Dr. Miguel
\ 'V,ieirà Ferreira - _

Meus senhores. Minhas senhoras.
Não tencionava occupar a vossa attenção na cadeira

de Lilteratura scierrtifica.
Como sabeis, o professor deste Curso é o ilIustrado

Sr. Dr. Mtlrtinuo, que formado fim duas faculdades e
lente_ de uma rleHas, com o habito. dq magisterio e
habililo/iões reaes, terá do prestar aqui servioos mui
televanles ao nosso paiz e de instruir-vos deleitando
vos em mais de um serão. Já sabeis lambem que
justos motivos o têm impedido de tomar çonta deste
importante Curso, e que no seu impedimento o nossa
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mui distiricto amigo o S~. Delgado Molla tomon-sobre
si essa onerosa tarefa.

R', pois, natural que vos admireis' vendo-me aqui
I disposto a fallar s()bre um assumpto para o qual não
me tinha apresentado antel'iormepte e anue não con
taveis encontrar-me.

Não me sinto deslocado. nesta cadeira, por quanto
o .seu objecto está co'mprehendiuo, e mais afunIlo,
nos estudos que fiz para obter o meu gráo scienri
fico j no emtanto não pensei qlJ.0 tão cedo me fosse
preciso concorrer á ella com o meu fraco contingente.

Omeu especial amigo, o Sr. Delgado Malta, ac~a-se

hoje impossibilitad0 para o trabalho do dia °pedíu
me que o sub~tilujsse, e por todos os motivos ser
me-hia impossivel esquivar-me a esse pedido.

Vist() qne elle não se ~cha aqui presento, peço per
missão para dizer-vos algumas palavras especill s a seu
respeito, porque aprecio o mcrito e ICldlO prazer
sempre que o posso pór cm relevo; füzcndo realçar
neste m()mcnt0 o seu merecimento, não lemo offender
li modestia deUe, pois que estou em sua ausencill, e
nelu vos fa~igar, porque pensnreis como en,-no que
toca á apreciação do mel'itd.

O Sr. MOtt3 fez os seus estudos na Europa e s~m

pre C0l11 honra para o Brazil j por occasiiio d,a guerra'
entre a Franç~ já republicana o a Allemanba, quando
intimaram aos estrangeiros que se retirassem de Pariz,

-. I
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o Sr. dbtla recusou-se á sahida e alistou-s~ no exer
cito frélocez para combater ao lado dos PelIetan pl:11a
liberrlad'e dessa França 'qne lhe fôra segunda mãe,
que lhe dera a instrucção' que ora pOSSUE', dessa
França que sempre tem sido mais uti1 á humanidade,
..que a si propria, dessa França que recebe, produz e
<desenvolve co~ ardor-todas as grandes idéas, embora
esse esfllrç9 lhe custe Jl vida.

Em Pariz o Sr. MoIta foi digno da gr:lllde França
c honrou tambem a sua e nossa patria ; mas, por isso
mesmo, vo1tancl~ ao Brllzil, elIe I·be trouxe sentimen
tos de amor e não de um despreso atrccl.ac!n, como
sóe acontecer a oulros. ElIe admirou a França, mas

"nuncu amesquinhou ou despresou o Brazil : entendeu
que deve ter uma Carta obtida por exames do todo o
cmso feitos na Eschola Central deste nosso imperio,
elle quer uma Carta de nossa academia, não quer um

I

diploma quo a inveja e a calumnia lhe possam pôr
cm duvida.

Para obler essa Carla nacional eSlá fazendo seus
exames: já fez dil'ersos, s/lubado fez um, amanhã
deverá f;\zer outro. Já vêdes a razão pela qual boje
éolloc.Du-me em seu lGgar, já vêdes que só por um
sentimento de dedicação á-cuusa publica pôdo elIe

\

acceitar um tão pesado encargo.
. Minhas- senhoras e senhores, tendo vos dado esta
explicação preci50 entrar em materia, mas de-
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vendo lraclar de sciencins preciso preparar o seu
terreno.

O lIssumplo de que me vou ocq.upar é imporlanle
e cheio de interesse: lraclarei da electricidade atmos
phericlI como causa do relaQlpagp, do trovão e do
raio; mas. anles' 'de metter m50s ao meu trabalho,
devo trazer para !Ia pé da obra os materiaes de que
preciso. Von empenh~r todos os meus esforças e
peço-vos que me ajudeis, que me liDareis com a vossa
costumatla attenção e benevolencia.

FilZendo esle àppello, acredito pre~tar me!hor ser
viço á patrilt que aquelle Bm'badinho que já ás 3
horas da noute acha-se no con'(1ssiQnario, em um,.
pequena povo6çào do i-oterior de iHinas, para confes-

'sal' e convidar o povo a, carregar pedras para uma
obra que elle está fa,zendo ou quer fazer.

o A pesar de muito elogiauo na. Reforma, embora
em sua parLe não editprial, elle não faz muito pelo
Braúl ou pel~ bÔa causa do cbristianismo, e as pedras
que lhe trazem seus freguezes naturalmente não vão
ser rebentadas nas pedreir-as, h_ão de vir de mais
perto: a mina mais proxima será a melhor, c, dentro
de um povoado, a pedreil'a mais' com moda é 'a que
afferece,. em montes, pedras já tiradas e conduzidas
para ao pé de alguma obra partlcular. Essas talvez
já tivessem dono.

Não seguirei o exemplo daquelle Barba&inho,
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daquelle santo varão; não irei explorar minas alheias:
o que aqui vos apresentar me pertencerá, serâ um
haver bem adquirido, por um esforço ·que já fiz e que
ainda faço, gerá o fruclo do eSludo, do meu trabalho:
tudo ex"trabirei ou do meu ·terreno ou do desses ho
mens generosos que o~erecem o delles á cultura dos
homens estudios.os.

O'que mais pre9ccupa hojo as attenções é a' obesi- '
dadt;) dessa mulher que se acha em exposição, ella
apresenta com eITeito. um phenoméno porque é \!ma
raridltde.

Phenomeno na linguagem usual quer, pois, dizer
uma cousa fóra do commum, cousa anormal, cousa
que d,ifficil ou raramente se apresenta.

Na sdencia, ao cont;ario, qualquer acontecimento
é um phenome~o. .

Imagihae que estélmo.s em perfeita escuridão, que,
eu -accendo um phosphoro, qlle esle illuminá ou
elaréia a sala, que a sua madeira ou p:lvio se inflam
ma, -que o fogo chega ao meu dedo e queima-o, que
este incha d(.l.poís de ficar empbl.do e fericlo,', que.. o
pavio cáhe-me da mào para li terra, que o soalho
o retem, e que finalmente o fogo .se extingue, tendo
em todo esse tempo deitado de si fumaça.

Alllz que se derrama na sala, o fogo que se com
munica ao pavio e a chamma que- deita, li empola,
a ferida e a inchação do meu dedo., é.I quéda do pavio
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;de minha mão, ~a p1)rada que faz no soalbo, a f~maça

que dei-ta e a sua extincção, são outros ~antos pheno
.menos: aos olhqs do homem - de scierrcia : tudo ten:
a sua causa, a sua explicaçü'o natural, tudo lhe merece

-séria aLtenção e dá lagar a um p~ofundo estudo.
, I.

Neste sentido empregarei sempre a palavra -
phenomeno.

Maleria é tudo o que affecta mais de um de nossos
sentidos.

Outra definição se p6de dar de' materia, e que é
J ,

preferivel a esta pelo rigor e belleza, mas profiro ser"'
,'"bem claro e comprebensivel em fátigar-vos, e por

isso direi que materia é o. quê affecta mais de um de
nossos sentidos."" ,

- Nofae a expressão mais de um.
Os sentido~, sabeis o' que sejam; são cinco: o do

ouvido, o da vista, o era o'dorato ou Olfilf:lo, o do pa
- la dar e o do tacto.

.. No 'erntanto vou 'mostrar:vos que em rigor estes
J cinco sentidos reQuzern-se a um;-o sentido do tacto •

.... Com effeito, s6 temos conhecimento do mundo ex
feriar, quaudo -este vem férir a materia do nosso
co'rpo. Quando eu ouçõ, é porque o ar' foi posto em
movimento por alguma causa e veiu ferir o interior
do meu ouvido i qnando vejo, é porque um raio de
luz partido do objecto veiu ferir a reLina de meu olho;
quando sinto um cheiro, é porque particulas do
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corpo oDorifero puzeraÍn-se cm co'ntaclo com o inte
rior do meu nariz; quando siptollm sabor, é porque
uma particula. sapida tocou o meu paladar. UgJ corpo
estranho loca!!do em qualquer outra pllrte do meu

'corpo faz-se sentir pelo que vulgarmente se chama
tacto. /

O sentido da audição é, pois, o tacto do ouvido,
o' da visla o tacto do interior do olho, ele. E' ]leIo- ,
taclo que todo o mundo exterior faz-se conhecer pelo
nosso cel'e1Jro.

Esia me{a qu~ vMos deante de mim: estes can
dil3iros, e.sle cópo, são materia, porque eu os vejo e
lhos posso tocar. ElIes tornam·se sensiveis á minha
vista e ao me:I tacto.

·Si, porém" eu chegar defc.onte de um espelbo, verei
uma imagem; mas essa imagem não é matoria, é um
simples pbenomeno.

Não é materia porque só afrecta um dos meus sen
·tidos: - ó da vista. ~lIa não tem ébeim, nem gosto,
nem SGm, nem p6do ofIonder eutr~ parlo de meu
corpo que.não seja a retma.

Este pbenoOleno quo a physica explica. com o
maior claroz~ o facilidade, está fóra do que levo agora
em vista; por isso o deixaroi de parte: citando-o,
o meu fim foi tão sómenlo mostrar-vos·o quo é male'rio
e como se deve entende! a definição que dei ácima.

No emlanto, direi lambem de passagem gue a do-
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finição não é perfeita, porque si eu considerar uma
porção de mate,ria sem cÔr, nem .... cheiro, nem som,
nem gosto, e tão pequena que nàó seja sensivel ao
tacto propriamente dilo, ella me escapará j não terei
meio de a reconhecer, quando a razão, me' accusa a
sua existencia o áJ ve~es com 'violenJ}ia j essa mal-eria
s6 affectará um 9U nenhum dos nossos sentidos.
E' assim G caso do calor: o tacto o accusa, mas s6 o
tacto; da luz: a vista a den uneia, mas só a vista; da
electricidade que nós vemos j do magnetismo que não
alfecta um. só dos nossos sentidos.

Para os que, como Newton, adilliltem que esses
a~en!es ~latur8es s,ào má terias, embora impondera:;
veis o incoercireis, a definição, dadi'ácima, de materia'
é imperfeitáj para aquelIes. porém~ que não admilti
rem materialidade nesses agentes elIa poderá servir.

Para v6s que lenç1l:is de me ouvir hoje, penso que '
ella é mui sufficienle, e que londes bases pata me
comprehender.

A scieucia moder.na não é o que foi na antiguidade
e nem poderia soro Na anliguidáde. quanto mais
remontarmos á origem, ma ior cra a necessidade de
crear, O homem nada sabia; hoje lemos cm bibliothe
cas a sornma dos esforços feitos, dos conhecimentos
adquiridos pelas gerações que not> precederam. Em
um anno podemos saber mais <10 que nossos ante
passados em uma vida inteira.
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Deremos-lhes et'se im portantissimo serviço.
Os primeiros bomens tiveram a vida 90 campo,

foram pastores ou agricultores, passavam a vida á céo
aberto, dormiam ao relento, deb~ixo da a):>obllda es
,Irell~da; contemplando o azul do céo o,u as nuvens
que neHe estão suspensas. -
, Â. imagina.ção' se compraz n;3 adm-iração da natu
reza; a inteIJigencia custa mais a se desenvolver,

\ .
procura urna base para se firmar, e é por issó que a
poesia-é mais velha que a scienr.ia.

Os primeiros homens foram poetll;s, não foram
sabias, o propriQ'estylo religioso nol---o mostra: eiles
Elram m~stres na poesia, no USQ das met,!pboras, no
das all~gorias.

Vendo_ 's9bre_~ o cé!,1 azul um cinto branco que
eircumda-~ completamente, já bifurcando-se, para
depois se réun,ir de novo, já sendo hranco corno' o
!e.ite, elles appellaram para a .divindáde pat'a explicar
esse pbenomeno. Dissêram que Jupiter, o deus dos
d.euses foi amamentado por uma cabra,-Amlllthéa-;
que esta deixou cãhir urna gÔta de leitf;l na abohada
de crystiJI que formavà o. 'c~u, e que esse cinto fôra
a mancha que abi ficára.
, Para eltes esta razão era muito b'ôa~ o seu espirito
ficava satisfeito; não se devia penetrar màis nos mys
terias da creação: Deus era a ca usa de tüdo.

Os modernos têm um <Deus mais elevad.o, elles não
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°fazem intervir em tudo, para tudo, e a cáda momen(o.
Comprehendem que, pelo seu poder, alie deu leis
á-materia, le~s falaes que nenhuma força póde mudarj
mas, que foi esse o seu trabalho e que os phenome
nos se apresentam como consequencias dessas leis,
;sem que a divindade intervenha nov~ e diariame·nte.

Os antigos pouco sabíam, tUJ~O lhes faLLa-va'j nos
tempos modernos as descogertas já accumuladas triJu
xerélm rapidamente oulra.s, e com fortes lunetas
póde-se reconhecer que ° tal cinto, que se chama
Via-lactea, 'que oulros dizem caminho /de Sa'Ylcto
Yagoj não erll mn sulco de leiLe, e sim um nilmero
infinito de estrellas, que, embora muito distantes,
estão dentro de uma certa zona e nos parecem tão
'proximas que, a sua luz esIJatida, parece. formar uma
pasta branca.

Os antigos viam o A1·CO-],.is o dizi TÍl ql!e Deus
era a causa deHe. Jupiler, deus dos deuses, e Juno,
sua 'mulher, deusa do ar, viviam sempre n'uma
guerra de exLer-minio. Juno era ciumenta, irritave),
pbrenetica e rabugenta; Jupiter era3olgazão e diver
tido e provocava as paixões d'e sua mulher que o não
poupava. ElIe tinha o seu mensageiro, Mel'curio;

~ /

Juno em represalia teve a s,ua lris. O Arco-Iris era
a roupà da mensag.eira d'e Juno j q'uando elle appa-
recia é que ella ia a recado de sua ama. -

Isso dizem os grf'gos.

"



Os hebreus contavam outra historia. Para elles o
AI'co-irls não é tão velho como as nuvens, ou mesmo
corno Adão e .Eva, clle' data de Noé. Foi depois do'
diluvio que Deus o poz no, céo como symbolo

- da álJiança -qqe elle fez com o homem. A sua pre
sença era ulDa recor,dação ou signal do tractado de
paz, uma ~arantia contra a idéa da reprod~c~ão dõ
diluvio utJiversa1.

, -
Modernamente o povo -ignorante ainda acredita

que o. N. co-Iris é a, causa da chu ~a, que elle beoe
agua neste ou naquelle rio, neste ou nllquelle lagar,
-e que vae despeJal-a em outros pontos.

Absurdas explicações da ignorância I...
O Arco-Iris p6de indicar um certo estado da atmos ..

phera, mas elle é effeito, não é causa; é phenomeno,
não é mat9ria.

Para fazer-vos rapidaI:gente comprehender o que
seja este phen9meno, convido-vos a observar o que
produz um pingente do 'vosso candelabro quando ex
posto aos raios do sol. Elle appresenta o Arco-Iris na
parede si quizer~es, ou vos mostra os objectos irisa
dos si o pozerdes em vósso olhQ para obserYF esses
objectos.
- A lúz, que nos' parece branca, é um composto de

I

septe cÔres, o chrystal \as decompõe e a lei que rege
esse phenomeno a physica já conhece.

Ora, o calor do sol evapora a agua que existe na
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superficie do globo tetraqueo; esta agua em fórma
de vapor, se eleva na atmospherã até certa altura 6
xad~ por lei-~ que lambem já são coríhec~das. Este
vapor se accumula em certos pontos, formando gran~

des massas m-ais ou rri'enos densas; essas massas se
resfriam e tomam novamente a fórma liquida, se trans
fQrmílffi em agua. ~~l é em resumo a causa da chuva. ~

Podeis observar esle im porlan te- phenomeno' l!ia
riãmenle em' vossa càsa" e para isso observae a vossa
sopei~a. A sôpa quente deita vapor, o que usualmonte- .
chamaes fumaça, mas que não o é nesse caso. Si co
brirdes a sopeira, o vapor se accumulará de eocõntro
á tampa, e esla, á medida que esfria, deixará correr
agua a-e suas bordas. Essa agua representa a chuva.

O vapor d'agu3, accumulado na atmosphera faz,
em relação á lô-z , o elIeiLo p.o pingente do vosso r,an-
delabro: elle decompõe a luz branca nas seple cÓres;
que constituem o Arc.o-Iris, e si esle parece uma faxa
circular é pela mesma razão que vos parece esphe
rica a abobada celeste: os physicos já conhecem a
causa dessa apparentà'"esphericidade.

Os antigos tudo dasc0nheciam:; ElIes sabiam que
existe o ar, que o ar se move e isto se chama vento,
con~eciam a sua pro~igiosa força porque viam a l~m·

pestade, o furacão; mas para elles Deu') era 11 causa
dos ventos, estes sahiam dos loneis do deÍ)s Eolo,
que os tinha encarcerados em seus odres.
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Penso que eslarp.is lembrados do Qaos ego ... do
immorlal Virgilio.

Unje sabe-se que o ar se móve-pela desegualdade
de temperatura da atrnosphera, pelo movimento da
torra; e~plicll' se COffiÚ o mesmo vento póde impellir
navios em sentidos diversos, até oppustos, comQ elle
anaza edificios, e desarraiga as arvores.

Os modernos sondaram e chegarllm a conhecer
muitas leis da nal~reza e descobrirão {linda oulras;
eIles arrastaram para.,mais longe a interyençii"o divina,
já não se aterram com 05 eclypses como os Chins,
nem tomllm por agouro as estrellas quê correm- no
espaç? e para os quaes o vulgo ainlla tem medo de
npontar._

Os antigos queriam a"Char em Deus a explicação
immediata alé da belleza .da cauda do pavão.

E' li historia da vaquinha lo.
Jupiter a amava, essa beBa filha dé Inucho, Juno

se desespera, transforma-a em uma vilel1a e confia-a
para guardar a Argos, que tem cem olhos, cincoentll '
dos quaos estariam sempre acordadQs, em quanto os
outros dormissem. Jupiler chama Mercurio, este pro
cura Morphêo, o deus do som no, o vae~ com sua
flauta e a receita, -fazer adormecer o vigilanle guarda.
Mal se fecha o ullimó dos cem olhos, Mercurio o rnala,
e leva para o EgyplO a vaquinha' transformada em
moça.
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Juno exaspera-se, quer más não póLle (omar vin
gança: tira os olhos ele Algos, collocil-os na éauda do
pavão, leva para o cêu este animal c faz delle O seu
'3mblema.

I ,
Cegueira dos bom'ens I.,.
Eis uma explicação scientifica da antiguidade 9.ue

se parece com todas /IS outras 'que alies davam aos
phenomenos,e com as quaes fica vam sa tis rei tos.

Os Cbaldeos obse!'\'/lvam os astro, e a cites alguns
auctores aLtribuem oS'" primeiros conhecimenlos as

·tronomicos. ElIes observllra.m que todos às astros erLlm
visíveis durante um certo tempo e invisiveis durante
outro.

Notaram que osse p?()nom~no não era geral para
todas as estrel/as; que alguns ficavam eternamente
visíveis ou sobre o horizollte. Esle facto os preoccupou
e alies que se divertiam em formar grupos de estrel
las, () que chamamos ainda hoje constellações, que
no céu queriam vêr o boi, a cabra, o boieiro, castor
e pollux, ele., fixaram sua attenção para'o pbenomeno
que se appres.enl!lva a respeito das constellações da
grande e pequena Ursa, em um:a das quaes (na pa-

I
queoa) acha-se a est1'ella lJolm' que fixava o norle ao
na\'egante. .

Recorreram á cliviudade, disseram que Jupiter
amava a nYlDjJha Calisto, que Jüno a odiava; que
Jupiter, p~ra irritar sua mulher, levára a nympha
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p'llra o q.éu ; que Juno traflsformjÍra em Ursa a ella e
á filhinua - que levára, e, não se conietltando com a
feialdado desses auimaes, decretou qu~ eltas ostivesr
sem sempre expostas flOS olhos dos bomeos para re
cordar-lhes sua inJigl1itluue, dellll.s, e o castigo que
li veram.

Esta ex-plicação sulisfez- por [Quilos soclll~s; el!<l,
porem, sentiu-se estremecida <Iesue _que os reis de
Portugal começaram a emprehentlel' grandes ~oavega
ções. Bartbolomeu Dias veiu até á úxtremidade sul
da Africa, Vasco da_Gama dobrou o cílbo tbrmentorio,
chamado de Boá-Esperaoça por João U, e,então G

immortal Camões pôde dizer:

« Vimos a ursa, Ilpcsar de Juno,
Banhar-se qas aguas de Neptuno.»

Podeis agora bem compreheoder a belleza e o seno
tido desses versos immortaes. Neptuno ero o deus do
mar,. repre~enta aqui o .oceano. A consteUação da
Ursa, apesar do su pposto decreto de'J uno, veiu a des
apparecer para o observador, veiu sumir-se nas aguas
do ,Oceano.. ,

E é assim que a sciencia tem progwdido, cada
. progresso arrasta muitos outros, tudo fórma uma só

cadeia.
Ã terra é redonda, á medida que o ~observador
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caminha sobre ella o horizonle muda; elle só vê o
que. lhe fica á cima dO'horizonle, e'havendo a mu

- âaoça segue·se que deixará de ver certa's estrellas e
que outras lhe apparecerã,o.;-Foi esse o caso.

Os antigos f9ram muito ignorantes e obstinados
em seus erros I '

ttcreditavam elles quP. o Sol díariamente recolhia
sê ao plllacio de Thetis, deusa ~do mar, que o s~u

calor se extinguia no oceano; e houve philosopbo qu~

s':!slenlou que ouvia o chiadu que o Sol fazia ao apa-
'gar-se ii, tarele, e que era em ponto gral~de o do Cer,ro

-em brnsa m,ottido n'agua.
Elles pensavam que as eslrellas eram os meno,res

dos qstros,.que n Lua e o Sol são vistos em sua g-ra n·
deza real: e o sabio que so atreveu- a dizer_ que a L~a

e o Soltínbam a grandeza do Peloponeso foi.obri
gado a fugir da Grecia para não morrer apedrejado.
Hoje sabe-se mathematícamente quanto o'So.1 é grande.

, ElIe po,sto na Terra passaria além da Lua.
Admirand0!1 aboba~a estrellada, 'os antigos pode

ram conhecer uma difIerença en'tre as estrellas. ElIes
conheceram alguns planetas. m~s não podiam exp-Ji
car come esses astros podessem estar soltos'no espaço.
Elles aumittiram a -Oxistencia de sep~é abobadas de
crystal: sobre II primeira se pretend ia que gyra va a
Lua, sobre a seg'tlnda eSlava-Mercuria, etc., e sobre a'
septima estavam fixadas lÇ/das as eslrellas. Este ul-
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timo céu era o fi1'1'namento, abobada na qual os as
tros se achavam firmados, segundo all'es.

\

Esta idéa erronca dos antigos, quo por muito tempo
gozou de boa filma, explica-vos o seguinte verso ~e

,camões:

( O planeta que no céu prim~iro habita.»

Este planeta é a Lua,· que para os antigos se achava
no primeiro céu, na primeira abobada crystallina.
, A Lua Ó um satellite, gyra em torno da Terra. Os

planetas gyram em torno do Sol, mas os antigos pen·
savam 'que a Lua fosse um planeta como os ·outros •
. Mais modern~men_te, quando jã',se sabia que a'

'Terra é redonda., que está solta no espaço e que gyra
em Torno do Sol, e sobre um eixo imaginaria, o pri
,meiro de cujos m.ovimontos gera as estações, o o se-

o ·gundo o dia.e a noite, pensou-se que a Terra erã uma
espheraõca e que o inferno estava em seu interior.

As almas desses milhões de homens qne t~Jn ido
. para o inferno, soffrendo tormentos horriveis, agar

ravam-se á superficie interna da Terra, e o peso d~l.

las fazia-a rodar; e assim pretendia-se explicaI: omo
vimento de ralação.

Singular explicação I...
Era o erro religioso calcado sobre o erro scienlifico;

-era 11 mais completll ignorancia das leis da natureza
Estes antigos que observavam, que enregistravam
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os bctos, não podia.m deixar de fixar sua ultençãO'
sobre outros phenomenos que ain<;l8 hoje nos enchem
de ãdmiração', de~spanto e de terror. Quero fallar dos-
terremotos, dos vulcões e dos raios. ,

O raio-todos vós_conheceis: direi, apenas que o' re·,
Iam pago é a luz forte e difIlIsa que brilha fortemente:
e com velocidade inconcebivel parte das nuvens e
chega á terra; o trovão é o ruido que se produz na
atmosphera, ,esse astamp"ído medonho que fére o~

nossos ouvidos, abala os viclros e as paredes de nos
sas cazas e infunde um respeito sinistro 80 nosso es
pirito; o raio é a scentelha brilhante que irregular-"
mente percorre o espaço e vindo das nuvens faz ter
riveis destroços sobre a terra onde se precipita.

O terremoto é um abalo geral da lerra, um tre
mor convulso que traz comsigo cíllastrophes inevi
taveis.

O vulcão é a abertura da parte superior de um monte
que vomita ondas de fogo,é a abertura mesmo da pla
nicie que se eleva para apresentar aguaI pheno
meno.

Felizmente para nós, esses dous phenomenos nã()
se têm lIado em nosso paiz, vós não os conheceis;
não será, pois, inutil que vol-os 'apresente em pou
ca s palavras.

No tempo do marquez de Pombal, em Lisboa, em
Portugal, deu-se um terremoto, o mais íormidavel ~
horroroso de que ha noticia.
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A terra abãlou-se, estremece'u; as cazas começaram
a cahir aos pedaços, ou fi desapparocer pela terra a
dentro. De umas ficava em pé uma parede, Qutra ca
bia, outra mudava de direcção, outra era devorada
peja terra.

O povo, no auge do desespero, sahia das cazas, cor
ria para a rua, e pela rua, todos esta vam des norteados
sem saber para onde fugir. A ltma entreabria-se sob
os passos dos fugiti vos e sepultaVII-OS no abysmo fe
chando-se sobre elles.

O povo chegou á praia. Em numero d~ uns trint'!
. mil bomons: apinharam-se sobre o cães.

O silencio era profundo, ninguem tinha um gemido
para os q,ue mo'rriam, uma lagrYlDll para seus pro
prios amigos; cada um via proximo o seu ultimo mo
mento.

De repente a natureza fez um medonbo esforço: o
mar recuou de leguas, levando comsigo todos os na
Vios, todo o fundo ficando á descoberto; e logo em
seguida com um ruido pavoroso, voltou sobre seus
passos trazendo novamente os navios e arremes
sando-os sobre a cidade e innundando-a compleLa-.
mente. Os espectadores do cães não chegaram a vêl'

o final desta catastrophe, pois ainda o mar estava au
sente, ainda o seu fundo estara a secco quando um
tremor convulso ·abalou toda a terra que se entreabriu
medonha e sepultou a um só tempo o cáes e todos
quantos sobre elle estavam
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Julgae por aC1ui que esta ordem de phenomenos
_ magestosos não poderia escapar aos nossos ante

passados que os presenciavam.
Si Livesseis lido Plínio, o moço, conhecerieis já'o

que é um vulcão e quanto eUe é perigoso. Na descrip
ção que o sa~bio faz do pbenomeno da explosão do
'Vesuvio, o qual deu lugar 1Í morte de seu tio. Plinio
oveI bo, ficaríeis mil ra vil had os.

Vou tontar fazer·los conheoer Etm poucas"'pall\vras
o que foi esse phenomeno do Vesuvio.

Umll tarde os habitantes de duas cidades proxi
mas,-de Hereblanum e de Pompeia, viram de re
pente escurecer o ar, como em um' dia de evlypse,

A n~tureza parocia sofIrer uma subita e profunda
transformação.

Alguns deixaram-se ficar tlm caza corno e3tavilm e'
à'hi morreram; e modernamente elles têm,sido encon
trados nas posições que occupavam na occosi5.o do
grand-e lIoontecimento. Outros, poré~, por medo ou
por curiosidade, sahiram fóra e reconhecer'am que
partindo 'do Vesuvio, orna espessa e larga nuvem CIl

minhava sobre elles e t5.o espessa que fazia desappa
recer b Sol. lDepois sentiu-se o cheiro de enxofre e
de substallcias betuminosas. e logo após começou a
cahir sobre as cidades c os campos uma quantidade
prodigiosa de cinzas quentes e materias liquidas en
candesccntes. Dentro em pouco as portas estavam
tomadas, as ruas estavam cheia~ o aterro foi subindo,
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cobrindo as janellas, fez desapparecer os mais altos
telhados.

Ás cidades, os campos da visibhaoça, aproprio
mar foram aterrados por essas materias quentes e en.
canclescentos.

O povo corria desnorteado por todos os lados, quei
mava-se com o aterro, morria eSlllagado pela chuva
de lavlls que cahia-sobre'elle e era difficil escapar da
devastação geral. Dir-se-bia qne Deus se tinha irado
contra' êssas duas cidades, como outr'ora contra fi
doma e Gomorrha.

Os anLigos, talvez com razão, arproximaram o Ler·.
rer.n0to, o vulcão e o raio, q uizeram expl icar esses
phenomenos randiosos e recorreram aos seus deu
ses, pela poesia, como era de costume.

O céu foi o mais antigo dos deuses, diziam elIes,
f) era cazado com a terra (eybele, Vesta e outros no
mes que lhe davam). Deste consorcio nasceram dous
~lhos-TitJn e Saturno. Titan era 1l!'ais velho, mas a
Terra estimava de preferencia' o seu Saturno, e, qual
foi depois Robecca, elIa fez com que T ilan cedess~ o
seu direito· de primogenitura á ~eu irmão mais
moço.

Titao im poz -lhe urna unica condiçuo: a de comer:
os filbos bomens que- tivesse.

Esla imagem de Saturno comendo os filhos merece
a vossã attenção: Saturno era o tempo e o lempo
tudo devora, as suas proprias ·creações.
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A mulher de Saturno não tinha sanccionado o
contracto e não qlliz a ene submetter-se. Tomou os
seus tres filhos: -Jupiter, deus dos deuses, Neptuno,
deus do mar, e Plutão, deus do inferno, e deu-os.-
a crear a umas nymphas da ilha de Creta, e ahi é que
Jupiter mamou o leite da tal cabra Amalthêa. Ao
marido ella d.eu tres pedras que elle fingiu haver
comido.
\ Titan descobriu a perfidia, e expulsou do céu
Satu.rno, que cllhindo sobre a terra teve a fortuna
de encontrar um Jano, que lhe deu um reino, e
'ambos, pela sabedoria de seu governo, deram ao
mundo a e<1ade de ouro.

Assim o contam.
Jupiter cresceu. Os filhos de Titan eram gigantes

de fazer medo. Júpiter n~o temeu, fez preparar o
raio por Vulcano, Deus do fogo, cujas officinas csJão
no centro da terra, e marchou contra olles de raio
em punho. Os i!'mãos de Jupiter se acobardaram,
o abandonnram j elIe só, armado do raio, venceu
os gigantes seus primos, e apodero'!-se/ do antigo
reino de se}) pae, o reino do céu.

Para que os gigantes ficassem impotentes para a
guerra, Jupitor os collooou no interior da terra e
pÔz-lhes em cima enormes montanhas que elles mal
podiam supportar.

Quando essas infelizes gigantes tentam mudar de,
posição para alliviar as partes fatigadas, o seu movi-
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mento gera os terremotos; quando Volcano prepara
~S raios para Jupiter e que o seu trabalhó está activo,
«) fogo de sua forja rompe a terra, vem ter á atmos
phera, abre-se uO! vulcão; quando Jupiter está en
furecido, elle arreme:isa das nuvens essa torrente
.de raios.

Concordareis que estas engenhosas producções têm
'Sua poesia, mas reconhecereis facilmente quanto ellas

I

.'São pueris.~ T~l foi a sciencia em sl.1,a infancia.
O raio era de origem divina, eBe altestara o poder

-e coiera de Deus. Hoje o raio é um phenomeno como
-qualquer outro; a sciencia conhece a sua explicação,

"elle é consequencia das leis geraes que regem o uni
-verso, não altesta odio nem vingança contra uma
-.erealura tão mesquinha e tão soberba como o homem:

Quanta utilidade aquella origem divina do- raio
-podia trazer para a oppressão dos povos, facilmente
'Comprehendeis, e os padres e os reis lambem o
calca nçaram. _

O importante era fazer crer ao povo que se estava
·em communicação -directa com a divindade; e, sÍ
-,houvesse meio de fazer baixar do céu á tArra o raio
..quando se quizesse, o problema estaria resolvido, o
,povo seria todo escravisado em nome desie deus_ crea
.dor, todas as torturas poderiam ser commettidas em
.nome desse deus de paz que elIes fariam ser de guerra.

A sciencia estnva então monopolisada, o povo tudo
desconhecia, mesmo essas explicações absurdas; mas
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os sabias do tempo, que eram em pequeno 'numero~ .
e monopolisav3m u sua sciencia pelo segredo, ""como
fazem ainda hoje alguns pretos afrrCaDOS, que com·
benas ..curam mordeduras de cobra, sabiam ma:is do
que talvez se pense.

Elles não teriam a sciencia; não conheceriam a
theoria J as causas i mas os factos lhes eram conhe
cidos sufficienlemento, elles. sabiam jogar com elles
para poderem chegar aos fins, cõmo procurarei mos
trar·vos pela historia.

Si elles chegassem a trazer á terra o raio, produ
ziriam sobre o povo o effeitú que sobre os americano.
produziram os bespanhoes com as suas armas de
fogo. Sabeis que os nossos indigeóas concederam
a e~tes a divindade.

A historia refete que, de tempos immemoriaes, os
padres trouxeram aos seus altares o fogo celeste, esse
fogo que era adorado no altar de Vesta e qúe jamais
se deveria extinguir por ca usa da origem de que
~rovinha, do sentido que lhe da~am I

. Dando 1\ tradição o valor que quizerdos, eu a refe
rirei, porque sua exislencia é verdadeira.

Servia, escriptor mui antigo, do tempo de-Theodosio
o moç.o, attribuiu a Prometh~u a descoberta de um
tal segredo. Esle morreu fulminado, e a mythologia
diz-nos que Jupiter, para punil-o de sua ousadia,
o puz no inferno preso 'por grossas correntes sobre
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um rochedo, e uma aguia arrancando-lhe as entra
nhas sempre renascefutes.

Esta allegoria é sublime I ... meus sel:hores. ~11

encontro nelia uma tal belleza, que obedeço ao grande
sentimento de Rousseau :-quero que commigo apre
cieis o quadro.

O esIorço que faz a intelligencia, pua chegar II um
grande resultado, é inconcebível; s6 o comprehende
aquelle que já tentou arrebatar uma scen telha do fogo
'celoste cOmo Prometheu i a intelligencia trü.b.1lha e
soifre tormentos como si ao homem se lhe arran
cassem as entra~has, tl, quando alIe pénsa ter desQo
berto uma verdade, acha-se muitas vezes deautu do
erro; novos solfrimentos, novas difficllldades ~e lhe
apresentam, novas entranl~as ihe renascem para serem
de'ntro em p@uco. arrebatadas pelo abutre. - As
cade,ias que prendem Prometheu contra II rocha dura
e escarpada são as que agrilboam a iutel1igencia em
lucta. Esta viu II faisca, a luz, o raio, não p6de
deixar de seguil-os mesmo atrav~z dos maiores so!'fri-

·mentos i a intell.igenci.a nã-o é cobarde, elIa não
desampara a idéJ procurada qUllndõ a vê j a razão
luta, arrronla tudo.

Tal é o quadro de Prometbeu j e 'essa bella meta
pho.ra dos antigos vem nos mostrar que si esse
homem iIluslre não resolveu a problema, é certo que
pe'lo menos o tentou e foi pelo rl:lia fulminado.

Numa. Porupilio e Tullio Hostilio foram seus adap.
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tos. Esse Numa que illudia o povo com as suas entre·
vistas com a nympha Egerya'. A. fonte intermittente
que elle conhecia, e q,ue a physica hoj~ explica tão
perfeitamente, foi-lhe um grande elemento de força
para lhe fazer obedecer, para fazei-o di,inisar; o co
nhecimento que leve, 'de fazer' baixar o raio do céu
á terra, acabou de firmar o seu poder e de dar-lhe
um,a origem divina.

Co-ntam que alie embebedou Fauno e Pico, que
os amarrou e que forçou-os a lhe ensinaram esse se
gredo; contam m~is que elle só usava dessa sciencia
por occasião das ccremonias sagradas, e que por isso
Deus não o fulmin~>u. Contam que Tullio Hostilio.,
mais imprudente, abusou da sci~ncia e que por isso
Deus o castigou f~lminando-o.

E' mais de crer que Tullio Hostilio fosse um máo
physico, porque hoje qualquer sabia póde chamar
o raio á terra, como vos iXplicarei mais tarde.

Zoroastro que, como sabeis, foi o fundador da
religião dos Magos, de5.ses sabias pers~s que foram
allorar a Jesus Cbristo e aos quaes Herodei ql1iz illu
dir, fingindo que tombem queria ir adorar o Messias,
quando s6 queria mandai-o matar, foi tambem o des
cobridor desse segredo em seu' pa iz. Elle morreu
viclima do raio, e uns dizem que aUrabiu-o a'si por
ter perdido uma batalba.-Como quer que seja, eU.
foi um grande homem e o adoraram sob esse liame pela
sua eabedoria. - Uizem que elle era filho de' Cham ;
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si o era, si cQoheceu o meio de fazer descer o raio do
'Céu á terra, vêge quanto é antiga·essa descober:ta I

Tambem dizem que Aruns, arus.pice da Etruria foi
senhor do segredo de fazer descer o raio das alturas
e de mergulhai-o DO interior da terra.

La Bossiére cita medalhas em que está figurado
o templo de Júno, deusa do ar, crivado no tecto
de hastes pontudas.

Outra medalha descripta e gravada por Pelleria
tem por'letreiro : -Jupiter Elicio. O dous (em o raio
na mão e abaixo delle está um homem empinando
um papagaio. Si tal fosse a verdade, a descoberta de
Fra_nklin, de que vos Callarei, já não seria uma novi
dade. Felizmente para este sabio, a medalba não é
authentica, o Sr. Pelleria não passou de um desses
homens especularlores como o que ba pouuos annos
em Pariz abusou da boa fé e illudiu o sabio geometra,
o prof3ssor Chasles. .

Segundo muitos historiadores os hebreus tambem
eonheciam o se~red'O de Prometheu; Moysé's soube
fazer desõer o raio á terra, soube os meios de defen
der delle os edificios.

E como duvidar que os hebreus soubessem sobre
esta materia nunca menos que Prometl1eu, Zo-
roastro, etc. ? ,

Moysés foi um grande homem, um sabia que eu
.,dmiro; elle foi educadg no palaoio' de Pharaó pélos
sabioll do Egypto, não admira que .conhecesse
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aqüelle segredt} como snube o de tirar agua' no deserto.
Só ag'Ora, depois de tantos esfprços das 'scienoias,;.
conhece -se a a?'te de descobrú' a:s {on.tes ; S0, ha p:oucus
annos um padre sabio admirou a p0pulação da
França indicando os loóares em qu-e se ene ntra agua,
a natureza e a profundidade' dellas; no emtan~o

Moysés já o sabia. Que muito é que elle conhe
cesse a descobertá de Franklin, que fÔ5se nella. ini
ciado?

O certo é que o templo de Jerusalém, construido.
'por Salomão, tinha o tecto crivado de hastes metal
licas, que estas hastes communicavam-se a chapas
melallicas se,m solução de c.ontinuidade ; que estas
iJm até ás cysleroas ou ás aguas das cavernas, e que

, por mais de mil annos o templo foi preservado do
raio, que aliás cJbia. nas ,proximidades delle sobre.
ou tros eà ificios. -

Sabeis que o propheta Elias, querendo supplantar
os- padres de Baal, desafiou-os a que assassem UlDa

vietima com o fogo celeste.
Os insensatos, talve~ pensando que o propheta

tambem não o podesse fazer,.acceitaram o desafio.
Prepararam a lenha em pilha. sobre ella colll)caram
a viclima; cantaram, dansaram e rezaram o dia

..inteiro sem que Deus os quizesse ouvir. Elias ria ~

quando lhe pareceu chegado o tempo, quando talvez.
notasse que a atmosphera esta~a em melhores con
dições, elle os fez retirar e á sua voz, em presença
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~o povo, o rll·io desceu das nuvens e encendiou a
lenha destinada a alimentar o fogp do sacrificio.

Sublime triumpho da intelligencin e da illustração
eontra a eslu piclez e a ignora neia I...

O homem conhecia os factos, é para mim incón
testavel; elle ignorava tal'iez as causns, a razão do
{aclos, a theoria.

Deus não tem segredos para o homem, o livro" está
:ahi ?bert.?, é estudaI-o j mas poucos o cor:cprehen
-dem .... esses chamam-se revelados, illuminados.

O cavllllq de Tiberio, deitava fogo de seu corpo
'(!m cerlos momentos; homens ha que tem apresen
tado o mesmo prodígio. Durante a noute, na vespera
{la batalha do Poslhumio,ganha pelos Romanos contra
-<JS Sabinos, os dardos dos soldados deilavam faiscas;,
Gylippo, indo para Syracusa, viu úma chamma na
ponta de sua lança.

Jolio Cesar em seus Commenta?'ios e muitos outros
hisloriadores afirmam a verdade da muitos factos
uesla ord~m, mas isso nào os esclarecia; elles,diziam :
-são prodígios, Deus os quer, e davam-se por satisfei-
os, reputavam mais bem empregado o tempo quando

:se occupavam em guerras homioidas.

O sabia Nollet refere a historia do soldado posto
'na turre /lO -pé de um sino para dar o aviso do mão
tempo.-lia·via uma haste metallica na torre: quando,
tocando-1l com a espada, ella deitava uma scentelha, o
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soldado tocava o sino e dava assim o aviso do máo
tempo.

A historia eslá cheia de fBcLos relativos e. essas
luzes que apparecem sobre torres, sobre objectos
altos e term'inados em ponla, mesmo sobre a cabeça
de homens. .
- Pictet, Saussure e Jal1aberl, subindo ao cum&
de uma montanha, notaram que do dedo lhes sahia '
uma faisca com um pequeno esta110 e uma picada,
quando levantavam 11 m50: desceram da montanha
e á meia altura o phenomeno já n50 existia; tor
naram a subir, O temporal tinha passado, o facto
deixou de se reproduzir.

Todos sabem o que na antiguidade se chamava
Heleno, Castor e Pollux, esses fogos que apparecem
nos mastros dos na.vios; todos os navegantes co-·
nhecem o fogo Saint-Elmo, tambem chamado d6
de S. Pedro, de S. Nicoláu, etc.; e esses fogos sempre
foram considorados como presagios para os nave
~antes. Esse faclo enconlraes mesmo nos livros qU&
tractam da descoberta da America, creio que referi
dos na segunda viagem de Colombo.

O poder das pontas foi conhecido de longa data s
ora é um general que manda fincar lanças em torno do
acampamento para o lirrar do raio; ora um charlalão
que pretende ler uma espada que fincada no chão com
a ponta para cima áltrae a si o raio; ora plantam
grandes arvores em torno das cazas para as defender.
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Os factos são muitos e conhecidos atravez dos se·
r:ulos, seria agora o tempo de entrar na indagação das
causas, pois que já vaI-os fiz conhecer; seria o mo
mento de mostrar-vos que a mesma causa faz sahir íla
nuvem o raio e do corpo humano urna faisca (mas a
hora vae adeantada, já a excedi. Guardarei, pois, essa
parte, que tambem é longa, para a proxima reunião,
visto que nesta ser-me-hia impossivel c oncluir o as
sumpto que escolhi para appresentar·vos.

Antes de r~tirar-me desta cadeira quero manifestar
vos o desejo que nutro de fazer-vos um curso ele
mentar de physica.
fir. A tarefa é diflicil, bem o sinto, mas é forçoso tentar.
A Eschola do Povo promatteu derramar luzes em
torno de si, é preciso que ella cumpra o seu pro
gramma.

Sem apparelhos não é facil ensinar a pbysica. As
pessoas mal preparadas terão alguma difficuldade em
comprehendel-a; a tarefa é pois difficil, no entanto
TOU tental·a. A difficuldade me attrahe; o que é faci]
todos fnem, só o difficil é que nos póde honrar.

Duvidam que a Jl?ulher me comprehenda, já houve
mesmo quem me dissesse que eiJa nào tem entendido

o que tenho aqui exposto em outras reuniões. Eu
não o penso: a intelligencia é uma só-a mulher en
tende porque o homem entende.-Dizer, aqui, só (l

que a mulher já sabe é falhar ao nosso programma, -é
iIIudil-a e fazer-lhe somno, afugent:.l1-a; é preciso
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attrohil-a por idéas novas, é núcússario expor-Ih'us
com c1ureza, mas ir-lh'as apresentando ..

O mundo é grande. tem logar para. todos. E' pe·..
qucnoaquelle que para se elevar precisa abater os
outros; o homem, si fôr sllpf.rior á mulher, o mos
trará, nno é prec~so que á priori lavre um decreto
contra l'\lla. Esse pensamento prova a necessidade da
creução da Eschola do Povo, prova que no Brazil so
acredita quo a mulher é inforior 110 homem, que olla
é menos intelligente, incapllz de aprender e que não
precisa sal.iir da ignorancia em que tcm sido sepul
tada.

Não, eu não vos farei esse mal, essa injustiça I De
mim ouvireis sempre a verJade, tereis sempre rá
ciociniús como exigem entos raeionaes. Prestae-me
attenção, o que não comprchenderdes hoje compre
h~dereis amanhã: é assim que fazem os homeJ;ls.

Não tenho precisão de ser injusto para com vasco,
não o sou e não o devo ser em tempo algum. O ho
mem, si quizer subir, si quizer colloear-se na pianha,
melta hombros, trabalhe; mas deixe-vos livres, deixe
q ue trabalheis tambem: cada um tome o seu logar na
lucta, sem iOleja, sem paixão e deixe que se ergam
eslatuas só áquelles que as merecerem.

Propriedade do auctor.-Direito d.e repr~ducção

reservado.



-
CURSOS LIVRES

COf\\FERENCIAS

V

LlTTERAJ'URA SCIENTIFICA.

II

Discursõ proferido a i de Septembro de· 1873, pelo 
- Dr. Miguel Vieira Ferreira

Meus senhores. Minhas senhoras.-Ná minha con
ferencia anterior prometti-v.os tractar do relampago,
-do ,trovão e do raio, e vos fiz a minha flxposi~ãO pro
curando appresentar-vos os conhecimentos qu~ os
-antigos tinham sobre esta importante materia.

Mostrai-vos qual a marcha dos conhecimentos, e
que na antiguidade a imaginação exercia um papel
mais importante que a intclligencia.

Os antigos referiam ludo á divindade a appeUando
para o seu poder, abandonavam e'm sua origem a ana
Iyse das' questões e davam-se por satisfeitos desde
que achavam qualquer meio, por mais grosseiro que
tosse, de simular uma demonstração.
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.os modar-nos imaginam urna div!ndade muito mais
elevada, dizendo que o ereador não intervêm a cada
passo nos phenomenos nalllraes; que elle cr~ou a
materia, deu-lhe leis falaes em virtude das quaes os
phenomenos se têm de appr~sent8r. Tudo o que tem
acontecido e acontece ainda no munda, tudo o que
tem de acontecer' é mer~ consoquencia do acto da
creação

Na realidade os sabios modernos engrandecem'
muito mais o ereador, fazendo recuar suas fuacções, 
porque a sua sabedoria e o seu poder tornam-se 'i!l
comprehensiveis admiltindo, corno admitlem, que o
que elIe fez está feito, não precisa de retoques, nem •
é modificaveI.

Disse-vos que na antiguidade a ~ciencia .eslava
monop.olisada, era apanagio apenas de um circulo.
muito limitado de homens em cada paiz, e que ella
não se podia espalhar, não só porque a isso, por coo
venioncia; se oppunham aquelles que a possuíam,
como porque nãu havendo ainda a impreqsa; 05 li·
vros eram manuscriptos e por cQnseguinte muilo ca
ros.

A principio foram escríplos em taboas, como as
da lei, que Moysés deu a seu povo no Sinai, depois
sobre pllpyrus, de onde se dirivou a palavra papel.
Os rolos de papyrus erám os livros, e o preço de um
rolo (lra tal~ que só alguns o podiam comprar.



Entre todos os povos antigos o saber estava mono_
polisado pelos padres, e Moysés, vindo do Egypto com
o seu povo, qU:lndo o tirava da escravidêio. transmit
riu-lhe o :1lesmo uso, reservando o saber para a tr,ibu
'de Levi e os trabalhos rudes dos campos para as ou
tras tribus que qavam' áquella 11 decir.oa parte' do
que colhiam. Moysé-s foi lambem quem fundou o
patrimonio da Egrejll, quem deu impulso d.e saber

'a riqueza ,a uma t;:ibu com prl.'juizo das outras, que
ficllvám em ignorancia ,e mesmo na pobresa rela- ,

tiva. I

Na antiguidade, eotl'e os hebreus, por exemplo, já
se nascia destinado ao saber oa á ignoraocia, á ri
queza ou á pobreza, nascia-se na tribu de Levi ou
em alguma das outras. _

Tendo dito isto, embora om outras palavras, me.
pedíreis que vos diga si actualmente o caso é diverso;

, pois que, ainda no preseilte, em cada paiz, o numero
de homens mustrados é muito limitado.

C'om eff~ito ãssim é. O paiz mais adeantado do
mundo' tem um pequeno numero de sabias, e está
muito ad~an}ada aquella nação o.nde a maioria dos
homens sabe 'ler e conhece o absolutameilte indis- L

pensavel para cumprir seus deveres e pugnar pelos
seus direitos de cidadão.

Assim é e será por muitos seculos e talvez ql,le sem
pre, pois que são variadissimas as causas que se op-
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- põem á llcquisição da instrucção: a uos faltam recur
sos matariae's, a oulro,s ~astres-,a outros livros, e em
geral a quasi todos, pacs que lhes inspirem o amor
do ~aber e o reconhecimento das vantagens que elle
traz ao individuo.

Hoje, cerno na antiguidade, é muito limitado o
Dumero dos sabias, direi mesmo, dos bomeos in
struidos, mas a differença eotre os tempos antigos e
os modernos é profunda. Antigamente 05 sabias es
peculavam cotO a ignorancia publica, como llctual
mente fazem os politico,s (qúe certamente n50 são os
sabias), procuravam conservar li ignorancia, o seu
saber era um privilegio odioso, porq,ue mais lhes
servia para o mal do que para'o bem; hoje a
tendencia geral ó outra, o sabia é generoso: mal
descobre urna verdade, sem retribuição algurna, slle
a publica para que chegue ao conhecimento de todos,
para o us.o commum, para utilidade publica; por ou
tro lado os sabias procuram por todos os modos dif
fundir os conhecimentos', elles querem que tudos sai
bam, querem que baja luz por todo O mundo. A im
prensa os auxilia poderQsamente, pois que por meio
della cada sabia fatia a milhões.- dé homens em sua
vida e depois de sua morte. I

O povo aclualmente já va-e reconhecendo a neces
sidade do saber e procura estudar; embora nom I

todos possam ser sabias, já ha todllvia paizas onde
/
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geTalmenta os cidadãos sabem ler, e ha uma maia
instrucção q'ue s·e extende a um grande circulo.

A differença, porém, mais importante que vos
quero assignalar e que é uma consequencia legitima
da santa liberdade que o mundo tem ido conquis

I tando, é que hoje não se nasce preslestinado peto
homem; hoje o nosso destino vae sendo fixado peib
ereador, pela propria natureza: -este já não nasce na

-trihu de Le,vi, e aquelle nas oulras tribus, este que a
natureza fez estupido já .nlio será o professor liumi
lhando e expolianrlo aqnelle a quem Deus deu intel-
}igencia. .

O homem nasce com a. organisação que ao ereador
aprouve dar-lhe; O eampo está aberto deaote uelle;
si, a educaçlio na infancia e os meios' materiaes o fa
VOTec{tm, alie póde seguir-e tornar-se um homem de
sciencia, póde ser tudo sobre éJ terra. Eis C? que não
era passiveI na anliguJdade, e {) que ainda uoje é

quasi impossivel rios paizes mal organisados, onde
vigora o despotismo..

Assim,. pois', ainda Rres'entemente a ignorancia do
povo é extrema, a maior parte da humanidade écom
pleiamenle céga, mesmo entra os ';lua sabem ler! as'
trevas são profundas; ellas são terríveis em um paiz
atraz~do como o nosso,onde nem si quer encontram-se
livros ou professores disseminados, onde o ensino
popular não eXiste.
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Com eITeito, -como extranhar a Qrença dos antigos
sobre o raio, como espantar-nos do terror que eUa

. infundia palo trovão que o acompanha, como sorpre
hender-11Os que I)a infancia a-humanidllde suppoze~

se qu~ o proprio Deus ma'n~java o raio Ruando es
tava enfurecido contra os ho'mens? Como admirar
nos que levassem os homens como cégos aquelles
que conheciam o meio de fazer baixar o raio do céu
á terra.

Hoje, .vós o sabeis, a maioria. da população, ao m'3
nos, acredita que ha raios e coriscos que são pedras
despedi~as do céu contra a terra, que estas pedras
penetram septe covlldos pela terra a dentro, etc. j que
uma véla, um 'ramo bentb são magnificos para afu
gentar o raio, para livrar-nos deUe, para applacar a
colerã divina; que uma reza, uma oração; umjejum,
uma pro~essa que se cumpre paga..ndo aos padres,

'podem raz~r cessar esse magestoso pbenomeno
natural; accredita·se que-homens ha que têm pacto
com o diabo, com quem este falia á meia O'oute, _
Ilnnunciando a .sua vinda porlllcio de raios e cori?
cos, por um cheiro sulCoroso ou' de betume quei-
mado, etc. ,.

Sabeis que em tudo isso ha quem acre~ite, e que
não é pouca a gente I""

Ora, que vantagens'podem produzir estas crenças
superstic~osas para os especuladores, que males elIas



podem trázer e tra~em ao mundo, vós O compreben-
\

deis.; e por conseguinte julgae por abi quanto servi-
ço ba a prestar, destruindo todos esses preconceitos I

e superstições. Avaliae quanto serviço a sciencia póde
c de"e prestar á humanidade, quanto eIla é necessa
ria, quam importante é a sua disseminação entre os
homens; vêde os serviços que presta~ os conheci
mentos _scienti6cos e os trabalhos que os sabios fa
zem em seus gabinetes, esses sabios sempre tão mal
comprebendidos pelo povo, em geral tão 'mal retri
buidos, tão escarnecidos! Notae como °conhecimento
da sciencia póde ser util para fazer abortarem os pIa
!.los temJbrosos da má politica civil/e r.lerical, quanto
a sciencia póde servir para garantir a liberdade e a_
independencia individuaes.

Ueixo ás vossas reflexões as mil considerações que
sug'gcrem este importante assumpto, e o serviço que
l:I Eschola do Povo se propoz prestar ao nosso Brazil,
ã nossa patria, proclamando bem alto e corajosamente
estas verda'des.

Tambom'podereis agora bem comprehender Ror que
inesperadamente, assentando-me nesta cadeira de
LiÚeralura scientífica, tomei por primeiro,Bssumpto
dostas prelecções o raio; não só tracto de um pheno
meno magesloso e que todos conbeceis, como daquelle
que ma is' se tom prestado para o jogo dos espertos,
e para as mais extranhas superstições.,
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Minhas senhoras e senhote~. ClImo já vos fiz vêr os-
,-

antigos nada explicavam, elles imaginavam, liam 110

vacuo do séu espiritó e dahi nada liravam, alles im
prOViS8\'am, . nüo liam no gran.de'livro. Os modernôs
qui.zeram reformar o systema.
. Especialmente depois de n~con, Descartes e Ga li
Iéo, .\1 sciencia accelerou a sua marcha~ elles l!Je fir
maram a b3si}, traçarsm e applanaram-lhe o c_3minho
o ella tem seguido a passos largos. .

Os sabias modernos têm qgerido enlrar no conhe
cimento elas ,leis de Deus, elLes têm querido conue-
ceI' as leis que elIe impo.z á natureza, descobrir s re·
lações entre 1\5 causas e os eITeit.os: os modernos pro
curam o funelo das questões', e não se satisfazem com
hislorias vazias de sentido, embora embalem e ador
meçam' espirita por sua belleza.

O gral1de, o sabia e creador Descartes emprebcb
deu ,formular uma theoria ~o raio, elle quiz penetrar
esse importante segredo; embora o não conseguisse)
a theoria é digna de menção:

Imaginou que as nuvens se acllllm na atmosphera
dispostas em camadas mui afa tadas; que entra essas
camadas existe ar; quo a cümada superiot'.cape com
extrema velocidade sobre a inferior, e que, compri
IDtndo o 'ar contido eotre ellas, f1\z dahi bl'ot(lT a luz,
o calor e o som,-o l'ela-mpago, o- raio e o trürão.

Talvez que es!ct idéil viesse 11 Descartes pela elpe-
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rienela que se faz nos gabinetes de physfca com o fu-
. iil de ar ~briquet-c't-air). Um tubo de eguá] diametro

em tóda a extenção, fechado em uma das extremida
des, está cheio de ar. Introduzindo nelle um embolo
ou uma haste que' o feche perfeitamente; d.ê--se uma,
forte pancada nessa baste 00 emb.olo, que o faça des-
cer velozm,ente ao fundo do tubo e o ar que abi se
acha comprimido 'desprende luz e r,alor, e si não dá

- som é porque este não se póde transmiltir ao ar arn
bieJ.lte,

Talvez que está experiencia fôsse a causa da illusão
do sa~io Descartes; o certo é que elle enganou-se em
sua tgeoria, e para o reconh~cer basta saber que às
nuvens nfio estão destribuidas na atmosphera como
~ ,. "-

elle imaginou, e nem sua theoria nos diz a causa em
virtude da qU1I1 uma RUVem cabe sobre a outrn e como
nessa qued';! ella traz a fúrça que eUe presu;ne.

A sciencia hoje rageila completamente essã theo
ria, quo aliás já é.pma theoria e em mda se pareco
,com a rabula de Jupiter que já vqs refed na palesfra
anterior, aqui havida na segunda feira ultima.
, No emtantg a theoria de Déscartes já expliMva o
trovão do modO' pa~o qual se ~xpli~a hoje, e que é <>

verdadeiro.- ,
Todos sabeis ,0 qu.e é uma pttÇà de artilharia; elIa

tem um cano em parte ôeo, e e5sa parte chama -se a
,alma, tem um extremo b~m fechado,-a culat?'a, e
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um furo que communica o exterior com o interior 
é o Oltvido.

Si na camara da peça,-a parle da alma junto á

culatra,: deposermos uma carga de pólvora, depois
uma bucha', sobre esta uma bala e depois outra bucha;

_ si, por meio do ou':Jdo, tocarmos fogo, esta polvora
se transformará instantaneamente em vapor, -em gazes
propriarrfenl~, e_o voiume destes gazes é de mais ou
menos 700 vezes o'de polvO'ra, si bem me lembro.

Esse augmento instantaneõ de volume faz com quo
a alma da peça não possà conl~r todo o prod~cto da
poll'ora. Pdlas paredes lateraes da peça os gazes for
mado~ nao têm sabida e ne-tO pela culatra, por,todos
esses lados II ~esi5lepcia do metal é supQtigr á da pol
vara transformada em 'gazes; logo os gaze!> tendem a
sabir pela bÔca, levando adeante de si a bala. Esse
augmento inslantaneo de vol~me é o que sacode tão
longe a bala.
\ 'Ora, a alma da peça ou fic~ vazia ou conlendo
uma pequena quantidade muito rarefeita d~ ga·zes; en
tào o ar am'biento pr~oipita-se no interior lia peça,
não pelo horror ao vacúo, como pensavam os antigos;
mas em virtude de-leis Caceis de oxplicar e que co
nhecereis em outro dia. O volume vazio que eslal'a
occupado pelo ar que v.eiu então encher a alma. da
peça é logo substituído por um egual do ar que lhe
eslava contigua, este segundo espaço é cheio pelo ar
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proximo e assim por deante, até que se estabeleça o
equilibrio geral na' atmosphera toda perturbada.

Ora, comprehendeis. que esle ar que se move ve
nha chegar até onde eslou,-isto é, que em um mo
mento dado o ar do meu ouvido retira-se delle para
occupar um vasio que lhe ficou ao ~ado, e que o ar
proximo vem rapidam~nte -encher o vasio deIxado
de~Jtro do meu ouvido. O abalo que dahi resulta no
meu ou no vosso cerebro é o que se chama som.

Quanto mais veloz ou mais forle fôr o movimento.
do ar, maior será a pancada que o meu ouvido rece
be,rá, maior será a sensação ou maior o .som.

Por occasião d? ra-iQ e do ralam pago, as nuvens,
adquirindo um movimento rapido, deslocando-se vio
lentamente, comprehendeis que o trovão ou o estam
pido dev~ ser Yiolentissimo.

Eis a parte verdadeira da theoria de Descattes.
Boherave reconheceu a falsidade da theoria ácima e
propoz para subslituil-a outra que tambem teve vóga
mas que não pôde resistir á marcha da sciencia.

EUe observou que o vapor d'agila que se eleva da
terrn, fórma as nuvens, cdmo já vos expliquei em ou
tra occasião; que na terra encontram-se matarias in':'
tlammavei.s ªe todo o genero e combustiveis; admit
tiu que estas materias fossem acc~rretadas com o va
"por d'agua e que se accumulassem nas nuvens.

Todos vós sabeis o que é uma lente, esso vidro com
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que se póde incendiar papel ou madeira, accender
~ um charuto ou um cigarro, quãndo exposta ao sol.

EUa tem a propriedade, lambem facil de demonstrar,
ãe reunir o~ raios solares em' um só ponto-um fóco,
onde o calor é mui forte, e capaz de inflammar ma-
terias combusliveis. .

Pois bem, Boherave aumiltiu que nas nuvens se
formassem de agua essas lentes, e que os 'raios solares
atravessando-a,s, incendiassem no fóco as materias il~

.flammavers e combustiveis, incendio que se produzia
• rapidamente em totIa a parle, co~o a Ilxplosão de

uma mixtura detonante.'
Eis a tbeorià de Boh~rave que 'não 'é difficjl de re

futar desde que está provado que nas altas regiões da
atmosphera, mesmo Das nuvens, nãu ha essas mate
rias que elle presuppõz. O sabio fez das nu vens tIm
labqratorio ou gabinete physico, roas enganou-se por
causa do atrazo em que enlão estava a sciencia
physica.

Hoje eslá. de fac~o admiltido que os pequenissi
mos globulos de agua que' sóbem á atmosphera, como
bolhas de sabão e que vão formar as nu vens, deveio
levar em dissolução outras 'materias que não. sejam
os elementos constitutivos da agua (oxygeneo e hy
drogeneo), mas si essas pequenas porções de materia
dissolviJãs no - vapor de ~gua que ha na atmosphe.ra
pódem dar a razão de certas molestias endemicas



e epidemicas, como as febres pa·ludosas e eruptivás,
é certo que essas matarias são insufficientes para pro
duZIr os magestosos phenomeno.s que o sabia pby-
sico procurava explicar. ,

A quantidaqe dessas materias é Ião pequena que II

tazão as póde !er, mas a balança não lhes póde in
dicar o peso; ellas existem nos globulos de vapor por
uma hypothese ou por uma simples p'resumpçãu, por
uma inducCiio.í - . "

Boheravc foi ainda infeliz; elle, porém, como Des
cartes, é dignô de louvor, ~ seus erros são plenamente

, desculpaveis; a fructa apanhada verde, apodrece; mas
não se torna noce. A sciencia, clida lheoria, tem a
sua epocha propria pa,fll ser preselltida, para nascer,
para chegar á ma turidade e da.r bons fruclos. Não ha
descobertas prema~uras ou temporãs; na na.tureza o

,que não póie ser não B, e só é aquiHo que póde ser,-
quero dizer: uma descoberta s6 ap-parece quando tudo
está disposto para produzil-a, e sem que os ele
mentos estejam preparados, e.lra não póde ter lagar-.
O home'm, Adão, foi feito no ~e~to dia, depois das
hervas e dos outros animaes,-:-elLe não foi .creado por
exemplo rio segundo qia da creaçi!ó porque, si o fOra;
teria logo de morrer, não encontraria alimento com
que provisse á sua existenci.a.

Por estas ra~ões é que ao mesmo tempo, em paizes
mui diversos e longiquos, homens que se não conhe-

,
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cem, que nem sélb(\m da existencia recfproca fazem t\

mesma descoberta, e dopois mutuamente pleiteiiJ~a
primasia, a prioridade, accusarp-se de plagio, cnlum
niam:se de um modo atroz.

E' ppr esse motivo que 'vemos ao mesmo tempo
Pedro Nunes de Leão e Vernier doscobrirem óNonilts
ou Vernierj vemos Newton e Leibnitz descobr(rem o
calculo infinitesimal; Level'rier e Jélffies Ad'ams des
.cobrirem o planeta Neptuno. Elles n<1o se copiarllm,
,não se plagiaram, c'omo~é certo que Frllnklin e Romas
não conheciam os trahalhos,que um e outro ao mesmo
tempo faziam em paizes tãp afastados. Franklin e Ra
mas foram dous grandes homens a quem a humanida
de muito devei e,si é certo que no complexo de seus
trabalhos, Franklin foi mais util á scienciíl e á huma-

/ ,

nidade que o.seu competidor nos phenomenos elec-
tricos da atmosphera, tambem é certo que no .lado
practico, no la,do experimental desta grave questão
Ramas' foi- até onde podia ir a intelligenciá, a cora
gem, a dedicação á sciencia em um ser hum'ano.

Franklin reconheceu que enlre o phenomeno ce·
lesle e os que eUe practicava em seu gabinete de phy- .
sica ba,ia perfeita paridade.

ElIe notou: a semelhança da fórma do relàmpago e
a da electricidade; que o raio como a electricidade
procuram 'os corpos em ponta; que ambos sllguem o
'melhor conductor, e que lhes é comrouffij que ambos
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infiammarn os corÍlbuslireis; ambos fundem os_me
taesi' ambos furam os'corposi' ambos pódem cegar os
animae~j ambos os podem I9'atardando-lhes um ter
rivQI ,choquei ambos podem aesnortear 11 j!gulba da
'bussola ou mud~r-Ihe os pólos.,

Depois de madura reflexão, elIa quejá havia feilo
I

tantos trabalhas sobre pbysica, especialmente sobre
electricidade, que já linh3 creado lheorias eleclricas,
firmou a sua convicção; e praclico como era, sempre
buscando em suas descobertas úm fim de utilidade
para o seu semelhante, concluiu que uma hasle
Illelallica, munida de um bom conductor p-oderia e

- deveria trazer o raio á terra sem perigo pllra o homem
e sem produzir o relam pago, o raio e o truviio.

ElIe foi quem firmou o poddr das p::mtas, embora
Jállabert,citado pelo abbade NolIet, já' houvesse dito
alguma' cousa a esse respeito, ·como fructo de suas ex
pe riencias.

Franklin, bem firmado em sua conyicçiio, qutz dar
publicidade á sua idéa, mas talv~~ lerpbrando-se que
ninguem é propheta em sua terr..a, posto que elle o
fosse, ou achand9 que a sciencia estava ainda pou,co
desenvolvida em seu paiz, resolveu escrever-slla the
oria e a applicação que lhe dava, em cartas ao seu
ámigo Collisson, sabia inglez q~e se achava na'lo.

glaterra.
Collissoo achou·lhes fundo e Jevou-as á Sociedade
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Real de Londres, ondo as quiz ler. Elles porém pro-
duziram profunda hilarida-de entra os illustres sabias.
Estes regaitaram in z"mine as idéas do sa~io physico
de Philadelpnia; o mundo velbo, com ol'gulhn da
edada, não podia admittir que da America 8 sabAdo
ria fosse para a Europa, que um colono 'pódesse rlar
leis scienlificas á meLropole. A vaidade cegou os sa
bios: o trabalho de Franklin foi completi!meote des
presado, não meràceu a-publicação no jornal dsquella
sociedade, periodico que se inLitula-"8 l',,:ansucçótJs
Philosophicas. •

CollissOll n~o se acobardou. Por conselho de
FO,rthergill que lhes fez um prefacio, alte publiçou
aquellas cartas de Franklin;' e tal foi a recepção quo
ellas encqntraram, que em pouco tempo e-golaram-se
cinco edições.

-A grande idéa corria mundo, a semente estava
lançada, corria sobre as azas do vento; em alguma
terra fertil eUa se iri~ depõr e ahi teria de erear r~izes.

A aoceitação geral que teve aquelJa publicação.das
cartas de Franklin loi séria para a SociedadE' Real de
Londres; ella viu estremecer o seu grande credito,
deante do braço f~rte que a -empurrava e abalava, o
braço de FrankJ.in.

Os sabios reconsideraram, pediram a ~ollissyn que
lhes trouxesse de novo o trabalho do physico ameri
cano, mas que delle -illiminasse li pa~te_ practiea e
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ridícula, a qlle provocara hilaridade-a idéa do pára
raio, a hast~ de ferro capaz de trazer do ceu o raio.

Em França outro foi o successo da grande idéa :
alia cahiu entre as mãos do mais notavel naturalista
-de então, do immortal Buffoo.

Este sabia cleu-Ihe altenç~o, fez publicar em francez
.as cartas de Franklin e desse importante trabalho en
-carregou-se o physico Dalibard. Além disto, BuffoR
,q~iz fazer a expedencia do para-raio~

Convidou Dalibard e Detor, e em- tres lagares dis
lantes co1l9caram apparelhos 'como Franklin havia
imaginado e indicado. Collocaram apparelhos,em h'es
.pontos não só para multiplicar as experiencias, eomo
para que elIas tivessem lagar mais pl'omptamente,
pois era de presumi!' que a electricida'de atmospherica
nã~ se manifestasse ao mesmo tempo em todos 05

pontos.
A ex periencia da Dalibafd foi a primeira que

.surtiu effeito. 'v

Ella .teve logar em Marly, e dahi resultou que foi
-depois conhecida por experiencia de MOIrly. .

Dalibard collocou verticalmente uma haste de ferro
de 1 pollégada de dia metro e 60 illilmos L1e compri;.
me.nto, terminada pela p-arte' superior em pónla.
aguda. Esta haste foi sustentada na p~sição vertical
p.or cordas de sefta, por disposição 'semelhante á que
-se adopta para firmar os mastros dos navios.
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- E' preciso que prelitninarmen(e võs explique o que.
é urp isolador, pois que a séda'"é isoladÔra, e dahi
veiu o sêu. 'emprego· -

Si tiverdes sobre a vossa mêsa um. bule" todo de'
pra ta e dentro delle dei t3r~es. agua que!! te, a a~a

ficará tão aqutwida <t ue não lhe podereis tocar. Si
CDllocardes, na jnncção.da aza com o bule, um pouco
!le louça ou v.i<iro, de modo que seja cortada a con
tinuidade da prata, a aza não &.e esque3tará. A pratá' 
é, p@is, UlJl corpó éonducto,r, a louça não o é: os
metaes sâ.o 'bons conductores, a séda, a lou~a, o
vidro, a lã e outros corpos não o &0. Os Jnáos con
ductóres não transmittem pelo seu interi'0r o calor {l.u
a ..ele.c'tiricidade ele. t,

D-alibard encabou em vidro ~mà pequena l!asta' dfr'
ferro, que assim ficaria isolada, quando elle ~egas3e

no cabo e impodiria que a elec,ricidade sahida
.da hasle v-ertical lhe chegasse· ao corpo-o Aqueila
haste vertical estava sobre 'um grande bóio de resina~

que tamlrern é um elcellente isolador.
O pbysico -preci'S?u i~ a Pariz, e deix.ou ju neto ao

seu apparélho Coimer, encarregado de faie~ as expe
ril}lloia , s10 caso se appresenta-sse, e com instrucções
para fazer chamar o cura si se "manifestassem pheno
menos eleotricós:.

Ooiffier estavâ, pais, -exercendo o mesmo cargo qU!l
".

!l soldado colltlcado na tgrre antiga, como vos referi,.
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Easeado 90 que diz o abbade Nollel. R,econhecere~s

no -que disse agora e no' que tenho aíndll' a ~ize'r-vos

que os antig<:ls conhece'ram este grande segredo.
Um oia de .,Vl'ovoada CoifBer e'X.périmelÚ~u 'topar"

a haste co'm o seu excitad-or, a pequena haste en'ca
bada em vidro, etirou uma faisca. Fez logo chamar
o cura, que não se fez esperar, lipezar de aguaceiro
que cahia; correu o boato que o cura. ia a toda á
pressa, meSJDU pela chuva, vei; o physico que tinha
sido fulminado pelo raio. O povo o acompanhou, é
assrm .Ull~ gnande..... numero de pessoas pénetrou na
sala da expel'ieracia, onde encontrou Góiffier diver-_
tindo-se- eál bl!incar com o fogo celeste,-que tirnto
terror infu{<}de a êspirítos timidQs, sUflerslicios~s. e

_ ignorantes. O cura experimentou tambem com o
excitador; o,povo o imitou.

Cessou a'"chuva e a trovoada, cessaram a:; faiscas;'
depois a nuvem pairou sobre a haste e esta fõrneceu
novas faiscas, que chegaram a tár uma e meia polle
gadas, e sahiam em fórma de plumulas azuladas, com
um cheiro sulfuroso"'e dando um pequeno estallo.

Quan~o ces~ou toda fi trovoad<J, o, cura retirou-se
a caza, e tal fura a sua commoção e contentamento
durante a experienoia que só enlão reconheceu que
trazia um cint@ roxo, no maço, pro<\uzido pelo raio •
. Era talvez a primeira vez que um padre chelr~va

a enxofre sem que fosse-por artés do diabo.



162 -

Tudo foi levadq ao conhecimento de Dalibard, que
npt essou-se em escrever uma Memoria.

Oito dias depois a experiencia de Melor deu resul
tados, a baste por elle empregada foi de 135 palmos
de altura. Durante meia hora elle obteve faiscas., .

No dia seguinte Buffon colhia elle proprio o fructo. .
de sua experiencia, tiravSl faiscas do apparclbo que
confiára a si mesmo.

Luiz XV, qu~ era e,ntiío o rei de França, não dei
xava de t~r 'sua,curiosidade l:JJIra'estas cousas. ElIe
que anteriormente quizQra vêr passar um ehol'Jue'
electrico e~ 200 soldados que se 'davam as mãos,
experiencia li ue fôra feita pelo abbade Nollet, teve
a c~riosidade d~ vêr domar oraio e, red uziJ-o a ~aisc'éls

tiradas de uma baste de flHro, o Melar ,foi quem fez
a experiencia 11, sua vista.

Depois as experiepcias se multiplicaram; por toda
parte os physicos a reproduzill,fi. O padre Mazéas
e muitos outros, tambem a fizeram com successo •
.Berthier, lambem padre, sendo máo experÍmetHador;
foi derribado pelo choque electrico e esteve em risco
de ser morto pelo raio.

Do todos esses experimentadores Lemonier foi o
uoico que não se limilou a repetir servilmente o que
já se havia feito. ElIe provou que a atmo~pbera, em
qualquer est,ado,. contêm electricidade, póde mani
festar pb-enomenos eJectricos.
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l- Depois apparece em scena o grande Romas, o
babil e corajoso experimentador.

ElIe prendeu um fio de aramá á uma haste de .ferro
e pôI-a em communicação com um systema de 'cam
painhas, ca?'l'ilhão, de modo que eUã's podtam annun
ciar-Ihe a menor manifestação atmospherica. Por esse
modo elIe pôde provar o que Lemonier já havia pre:
sentido e observado, e pôde reconhecer que a haste
mais -alta é a que produz maiores manifestações
eleclricas, em egualdade de condições. Para-este fim
elIe empregár~ ao mesmo tempo diversas hastes
de alturas deseguaes.

Só enLão"a sciencia cria rait' nll Tnglaterra, ps phy·
sicos começam a experimenta"r; IIl~S de tudo o que
'fizeram apenas citarei agora uma experiencia _de
Wilson que é ;uriosa por sua simplicidade.

EsL~ physico COlIOCOll uma haste metallica den.tro
de UTIa garrafa para isolal·a; não procurou um logjI"
alto. Eql seu jardim elle scguravá a garrafa com uma
das mãos e com a outra tirava faiscas da haste.

Richmman, na Russill, quiz fazer as mesmas expe
rjencias j mas,. como homem intelligenle e iIlustrado
que era, pretendeu medir a força do raio e para isso
inventou um electl'omclro, um medidor de elec
tricidade.

Estando em sessão da Acauemia, fo.rma-se o tem-o,
paraI; elIe ouve a t~ovoáda, larga rudo, corra para
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caza, para juncto de seu appnrell:).o, começou ii ex
periencia e tirou faiscas. Man.da,. chamor o gravador
Solokou, encarregado das gravuras que deviam acom
panhar a Memo'ria que alie estava escrevend'o sobre
o assumpto. Ogravador,cheganuo, encoQ(rou·o juncto
30 appnrelho tirando fortes faiscas. A atmosphera
estavo muito carregada; com a entrada do gl'ávador
ó t)hysico distrahe-sH, o sem querer opproximã a

'c;beça tia haste de ferro: um reliJmpa~o, como um
globo do fogo azul, do tamanho do punho, salta
da na_ste, iére. Hichm man tia testa e li lira-o ao chão
redondamente morto. O ~ravador, que referiu o Cl!SO"

ficou assombrado lJor algum tempo. A mulher do
pbysico, quan'do correu a vêl....~, advertida do perigo

- pela detonação havída, já o achou Illorto.
Richmman, como Prometheu, tentou equi larar-se

. aos Deuses, elle quiz medir a força' uo raio, Jupiter
o fulrn.inou.

TõdQ o quarto exhalava o cheiro de -eóxpfre.
Examinado o cauavar do sabia, achou-se que eH/)
tinha ULDa profunda (erid'a lia cl1beçil, duns ao lado do
peit~ direito, manchas vermelhas a azues no lado
esquerdo, como si a pelLe estivesse assada, um I

dos sapatos e-lava furuuo e indicava a sahida do
raio que lhe entrára paI-a cabeça. O corllçiío· estava'
perfeitCl, mas parte do lJulm~o achavil-5e denegrida
e engorgilada, o duolleno, o entcstino delgado e



o' pancreas indicavam urna ror~isS'ima congestão .san
guinea.

Nada ha de inutli para a sClencia j o sabio, ainda
morrendo, presta-Ibc u'm grande serviço: a sciencia
avançou c~m a morte de Richmman j eUa fez tomar
.:Jautelas, mostrou que a idéa de Franklin tinha sido
mal form ula da, não reconhe.cenelo anecessidade de
dar uma saiJ iLla á electricidade que propara a terra
ou de-Ila se- tfesprend~.

Os physicos tornaram-se mais cautelosos, não qui
.zeram que seus corpos fossem os transmisso.res da
electricidade, mas não se acobardaram; as experien
cias cnntinuaram, - ainda em maior escala e eom
maior esforço.

A Allemanba, depois a Italia, depois outros p}izes,
meLteram·se a caminho.

De todos esses cxperiment()~ores Beccaria foi o
mais-salieutt3, e vê.\-o·hemos adeante ~rmando o para
[Ilio pela~ suas experiencias e estudos.

Voltemos a Ramas .
. Como as hastes, parHlldo do chão, aram sempre

baixas, Ramas, que já havia reconhecido a impor
tancia da altura deIlas, por algum tempo procurou o'
meio de' remover este obstaculo.

A final occorreu-Ihe úma idéa: elle pensou no
papagaio, esse brinquedo de papel que até então só
tinha servido para divertir cria nças.



No seculo XVIII a aris~ocr:acia social, si bem que
cheia de si, -como sem pre, orglilhosa do seu naset
menlo, e riqueza em geral m~l adquirida, contava
todavia muitas illllstraç.ões e á eUa se alliava com~

moda mente a -aristocracia do talento.
Em caza ~do cavalbeiro de Vivens ceunia;se, em"

Nerac, a flõr da sociedade ffànceza. Abi encontrava
se frequentemente o sabia Montesquieu.

Romas que os fr~quenta va e tudo Ines merecia pelo
seu sauer e meritos pessõaes, communico.u-Ihes suas
idéas,. e mesmo a de recorrer ao papogaio para essas
experiencias.

Um dos irmãos Dutilh encarregou-se de conslruir'
o apparelho. No_ entanto d~ idéa á prBclica mediou
um anno j e essa çlemora fe~ com que p physico
americano levas3e ao ar o seu 'papagaio eleclrico pri
meiro que Ramas, o que trou~e um~ disputa enlT~

os sabias sobre a prioridade da idéa.
Si atlendermos aos Francezes, Ramas foi o prede

cessor de Franklin j assim o sustenlou o abbade
I

NoBel. Si eu quizesse.ser parcial, levado por um fal~o

patriotismo, que não tenqo, dir-vos-hia que a priori
dade pertence a Franklin, que era como eu americano,
e_mbora de outro paiz, mas sou e devo ser justo antes
de ludo, a sciencia não tem patria: Franklin e
Ramas fo;am grandàs homens, ambos immorlaes,
ambos nobr'es; nenhum roubou do oulro, a glor..i a
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de um para ser grande não prGcisa offuscar a do
outro. Ambos trabalharam por seu lado, nenhum

_soube 'do trabalho do seu co~pelidor em tempo
\

de utilisal-o. . ~

O primeiro papagaio que em 171>3 Ramas fez subir. .
ao ar era de 27 palmos 'quadrados. O sabia não con·
seguiu tirar com elIe uma só faisca; cahiu, porém,
alguma chuva' e logo a electricidade foi accusada
leyemente.

Ramas não desanimou. Sensato e i1lustrado, como
era, elle attribuiu o máu exito á pouca conducti'bi
lidade do canhamo de que era feita a corda do
papagaio.

ElIe teve q trabalho de enrolar esta corda, em toda
a S!1B extensão, com um' fino fio de cobre; e o- ,

\ papagaio, gUilrtlecido de bico de ferro, como da pri-
meira voz, subiu novamente ao ar. ,

A corda era de duzentos e sessenta metros de com
primento. Na suà extremidade I inferior elle collocou

. umll corda de sêd'a que' allíarrou a uma pedra gl'ande,
'e ainda da parte énrolada pelo fio de. cobre elIe fez,
pender um pedaço de folha de Fl.andres para delle
tirar as faiscas que esperava. -

Quando o papagaio apanhou uma arClgem e subiu
'ao ar, posto que fosse mui obliqua~ente, e- apenas
na altura de 183 metros, Romas conseguiu tirar
faiscas.
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Mais de 200 pessõas estAvam na praça em torno
delle, fóra -do povoado. As faiscas li_principio foram
fracas, elle tirou.:.as até com o d~dQ; os assisteI1tep, se
aniD}aram e chcgaram:'se lambem: uns tocavl}m com. o
~oclo ,.outros- ·('.om urna espada ou com qualquer obj e
cto melallico, eassim pa§sar~'lQ120 minutos divertidos.

As ~uvens se re'tiram, os phenomenbs electricús
cessaram; mas 10 minutos depois .0l1Lra nuvem se
aproxirpou e o.s phenomenos se reproduziram com
maiur força. llecomeçou o divertimento .para o's es-'
pectadorcs; cada um sentia um prazer especial em
domar e zombar do raió que tant~ os aterrava em
oultos tempos. De repcnte-e inesperadamente Ramas
recebeu uÍíl grande choque que por-pouco o fazia cahir.
Pelo seu moviment.o cQnvulsivo todos reconhecBram
que o,choque fôra mui Jorte, ma's apezar disso. oito
pessõas mois animosas formaram cadeia ã tiraram uma
faisca, sentindo-se uma fortissima commoção até ao
quinto de enlre elles. _

Ramas reconheceu porigo, affllstou o povo e ficQu
só no meio delle, juncto ao fio do papagaio, tendo
-na mão o sou excitado.r.

A atmospbera escurecia cada vez meis, nuvens
grossas se amontoavam, o tempo tornava-se-sombrio
e melancolico, tudo an'nunciava u~ grande pheno
meno e talvez um -gr,ande perigo, mas o physico não'
se intimidou.



ElIe tiro.ll filiscas de 4,pollcgadas, qepois de i2, e
enlão a explosão já ~e fazia ouvir a 200 passos de
distancia-:-
- Enlão elIe, estando a _cinco palmos distante da

.corda, sen liu heriçarem-se-lhe os cab,ellos na cabeça
e passar-Ipe sobre o iosto um véu corno si fbsse uma
téa de aranha. Recuo!! um passo e grítou aQ povo
que se ~fIãstHsse· mais.

A essa distancia o ,phenomeno &e reprodtlziu sobre
seu rosto; elle recuDu mais, e de novo grilou ao
povo que abrisse espaço.

O physico fi_cou .sõ em seu posto affrontando a
morle ª' bem da sciencia e da humanidade. Conser-'
vou o sangue frio do homem de ;ciencia e o olhéllr
lltlenlo de um profundo obse'rvagor

I

Ouvia.. se o ruióo continuo como de um fole, o
cheiro de emofre sahí'do do conuuctor fazia-se sentir- ,;' - -,
cana vez mais forte; apez-ar da luz do dia, via-se em -
torno da corda um cylindro lum,inoso do 4 põllégadas
de diamet~o.

Como esse phenoçneno nào seria mag&stoso si fosse
"isto em uma noute escura I...

Era um cyliudro de luz que partia da terra e di...
rigia-se para o céu a-lê uma grande altura.

Era o suqlime horrivel que se tinha deaute dos
olhos; o proprio Romas julgou imprudencia tocar
no fio, e conservou-se a distancia respeItosa. De
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repente tres p~lhas gra ndes, que esta vam sobre a
praça, elevara.m-se ao ar e começaram a dansar, for
mando tanto ou quanto um t:.0qomoinho, pbenomeno
esttJ quodu~ou um quarto de hora. .

Ramas gritou do. novo aos assistentes que recu
assem e elle pro'prio ainda affastou-se um pouco.
Esta prud~ncia foi lõgo justificada. Ouvi'u-se~um forte
estrondo e a electricidade at~ospheiica se descarre
gou pela m~ior das palhas, e esse ruido prodigioso

'foi ouvído a grande distancia'. A palha em sogurua
subiu acompanhando a c(;)I'da, até uma llltura de 10
metros, ora sendo attrah~·da, ora repellidi1! a, de cada
vez, ouvia-se uma f<lrte descarga, novo Lróvão e novo
raio se apresentavam; dir'- se-h ia que n natureza
salvava o triumpho da sciencia I

Aexperiencia cessou quando por fulta de vento o
papagaio cahiu. Na quedn elle ficou sobre um 'te
IL~do.; al~uns espoctadores 6' quizeram tirar o ao
desprender-se, eIle subia um poucó e deu 11m formi
davel choque nos que lhe sustentavam a corda.

Ramas escreveu uma Memo1'ia sobre esta experien
eia e neIla expoz muitos conselhos judiciosos aos que
a quizessem emprehender e reproduzir.

Duranle annos foi essa a sua occu-pação especial;
suas experiencias me.receram a seria altenção 'tio
todas' as corporações sabias.

EUe correu muitos perigos serias, porque foi·se
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familiarisando de mais com o pbenomeno, e em uma
das experiencias quasi que morre; mas tambeU!
chegou a tirar faiscas, verdadeiras lâminas de fogo
de 15 p~lmos de comprimento e 1 pollegada de
{liametro.- -

Q_ue ifllpressào n,ão produziria este- facto sobre o
povo ignorante l. o que não conse-guiria Romas si
fosse padre, impostor e vi,vesse nos. tempos dos sacer

- dotes antigos 11.... domar assim a colera do céu,
subjeitllr o fogo celeste I...

Eis uma enorme difTerença en Lre a sciencia a.ntiga
e a moderna: Romas cercava-se de povo, deixava
~ue todos vissem e compreL;endessem o s.eu trabalbo,

I . ,

depois oxpunha-o em uma Memoria j na àntiguidade
€sse estudo seria feito em segredo e. só viria-a publico
para illudir os homens.

-Apezar da publicidade e das luzes da 'França já
\

nessa epocha.. Ramas foi tido por feiticeiro, dizia-se
.que ege tinha pacto com o diabo.

Assim é que, desejando fazer uma experiencia e.m
Bordeaux, cahiu por casualidade o raio na caza em
-<fqe o papagaio esLava guardado, e ,o povo accusOu

'este innocente papel de ser a causa do aconteci
mento, obrigou o dono ao Café a entregar o crimi.
noso para ser <!iLacerado, e a experiencia não pôde
ter lagar. Todos fugiam de Ramas, e por onde ene
passava. era apontado com o dedo~ todos dizia-m : -
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Abi vae o féiticeiro, o hometn que ueu a alma ao
diabd I
, ·A historia rrão~cODheca um obs rva.dor mais iDtre.
pido que este graDd; homem. '. _

.Como observador, neste generp, Franklin .fica,pal
li,do ao lauo de-Ramas.

O, seu papagaio, era de. sêda, por consegl\inte
mais pesado que o do seu com pelidor j o sabia de
Phi}adelphia Dão se muniu de eXcllador, 8, si COD
seguiu que Dilo lhe falhasse a experienGia r ~@i porque
um borrifo de chuva o pro.tegeu, tornando o bra
bante mais cond uct~r" sem que todavia a carga fosse
,tão forte que o podesse mMar.

A sua corda não stava mUDjda de 'fio metalIico
corno 11 de Ramas.

Franklin contentou·se com essa vertificaç~o,,·~ntlle·

tanto ácceDdeu COJD o raio tirado do céu o espirito
do vinho e fez algumas outras experieDcias.

Onde o meu espirita mais senle re~lçar o meritb .
de Ramas é em ler elIe ido publicamente fazer a sua
cxperiencia correDdo o risco do inslIllcesso que
Franklin temeu. Elle proprio FraDklin, cODfessa em
sua vida, por elle cscripta, que foi só com seu_filho
fóra da cidade fazer a experieDcia pàra que o não
lançassem ao ridicúlo si fossem mal succedid0s.

Ahi Frankli D acobardou-se deable dessa opinião
de insensatos que e'3l'á sempre prompta· a ame'squi-



nha1' e pisa r o meritQ, essa opiniãl> ignorante e inso
l,enta q~e, incapaz de produiir, não póde supportar
qua oulrem promova o ,progresso do genero humano!

Fr.?nklin temeu, mas não devia lemer, si tinha plena
confiança nessa experiencia que elle acõnselhava a
oulros que fizessem'; elle não deviá temer_ põrq ue t?
in'succesEO do uma grande idéa só enxovalha aquEllles
que o,ridicularisam por não poderem comprehendel-a,
por terem sirlo incap~zes de a conhecer e formular; os
olhos dos sab'os devem estar pregados nas gerações
Cu turas.

'Esses insensatos nunca devem entrar na balllnl,a
áe um cspirij,() superior, elles devem ficar no pó d~

que ,nasceram.. e IHn 'que se achom mêrgulhados,
de onde não podem sa:hir..
. A hora se adeanta, meus senhores, serei forçado,-

a não vos dizer tudo o que tencionava neste serão. ,
Pôrei de parte o que,fdr monos importante para, em
traços-largos, chegar { conclusão do' qua tendonava
hoje dizer-vos.

A Inglaterra e a Frànca arbbás regei taram a des
.coberta ao para-raio-; mas os seus motivos forAm
di[erentes. Os da França são desculpaveis, os ,da
Inglalerra não lha fazem a menor honra, sepultani

I ,

os SilUS sllbiôs na ignominia. .
Sabei5 quar o importante papel de Benjamin

Franklin na conquista da indêpendencia de sua patria.
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A Inglaterra viu fugir-lhe a presa, ella odiou os seus
colo~os, odfou mesmo a sciencia que de lá podesse
v-ir.

Jorge lU reinava eotão em Inglaterra, o seu odio
contra Franklin foi immenso, elle não lhe podia
perdoar os sl3rviços prestados á causa da independen
cia' da America do Norte; lião se podendo vingar do
homem, elle se amesquinhou, desceu do throno e
lançou-se na abjecção; elle se declarou contra o
para-raio. ,
- Os sabios por adulação, para ganharem seus, favo
res, graça~, commendas e dinheiro, declarãram-se
contra a idéa do sabio americano; ma' não po
dendõ ir de encontro á consciencia, e factos po'r de
mais provados, elles accusa ram a ponta do para
raio, qui~eram quer ella so terminasse em uma
esphera I

E' irrisorio, .mas é _o facto historico, e ahi está o
pbysico-Wilson que perdeu noites e queimou as pes
tanas escrevendo Memorias que para elle serào um
eterno padrão-de vergonha.

Mas a verdade é a verdade; ella triumpha sempre.
,Os trabalhos de Beccaria deram a Franklin um pleno
triumpbo e Jorge III teve de abater-se deante da força
da intelligencia do homem do povo, e foi cheio de
razão e enthusiasmo que o :s~bio e notabilissimo;
Turgat pôde dizer que Franklin
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( a1'1'ebalou o raio ao céu e o sceptro aos ty
mnnos I »' (','.)

A Franca oppoz-se ao para-raio porque o seu
oraculo era então o abbade Nollet, homem de grande
saber e merecimento, que fôra o primeiro que
n'a1uelle paiz professou publicamente a physica po·
pular, que mais se esforçou por diITundir os conhe
cim~ntos scientific~s, nessn épocha ; mas Nollet, que
tanto se esforçou, nada pôde crear sobre esse as
SUrTIpto, apenas formulou uma theoria que nunca foi
acceita, e por inveja elle jamais quiz acceitar como
verdadeiros os trabalhos do sabia seu rival.

Kntretanto Nollet foi sabio' e homem de mereci
mento mesmo .pelo lado uo caracter, como podeis
julgar pelo seguinte facto,

No principio de SIIa carreira de 'sabio, aconse
lharam-o que levasse suas obras a um figurão que
lhe poderia ser_ de summa utilidade na vida.

Elia acceitou o conselho e foi; mas o noú"6 res
- pondeu-Ihe com desdem :

- Eu não-leio dessas obras, (de sciencia).
~ Permilti senhor, que eu as deixe em vossa sala

de espera: Tulvez que algum homem intelligenle
I

Cl Turgot. fez a seguinte inscripção latina para um I'l:Lrato
ou busto de Franklin:

« Eripuit creio (lllmen septrumque tyrannis I li

(Do PnoFf:sson.)
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as leia com pro'veito, em quanto espera a honra de
vos poder falia r.

Sinto não me poder demorar sobre esle sabia, mas
não quero fatigar-vos. Dir-vos-hei apenas, que a sua
grande reputação trouxe em Fré\uça todo o obstaculo
á introduçção do para-raio e ás idéas de Frankliu.

Elle chegou a qualificar o trabalho do sabia ameri
cllno « a asneira de Fra nklin D ; e um de seus disci
pulos, o padre Poncelet, queria a.tá que uma lei
prohibisse sob fórles penas a conslrucção de para
raios em França.

Mas a verdi! de tem muita força, ella vence tudo! \
e, mesmo em vida daquolle sabio francez, toda a
França cobriu-se de para-raios, e hoje podemos reco
nhecer « a asneira do aboade Nollel. »

A. superstição acompanhou por muito tempo a idéa
do sabia americano: Visseri viu-se ameaçado pelo
povo-por levantar um para:-raio em sua caza ; a aucto
rida de interveiu e Visseri foi levado aos tribunaes e
condemnado pelo tribunal de Arras.

O tribunal 'superior o absolveu. O advogado foi
Robespierre; foi essa a estréa daquelle grande homem,
daquella alma de fogo.

Th. de Saussure tambem teve a receiar da popu
lação de Genova pelo mesmo objecto; mas ahi elIe
practicou um belIo rasgo de prudencia e de sabe
doria : escreveu, imprimiu e fez deslribuir gratuita
mente aos milheiros um trabalho explicando os factos
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ao alcance de todos e batendo a superstição. Esta
defeza o absolveu plenaml:lnte na opinião do publico.

GuytoLl..:de-Morveau e Muret fizeram triumphur de
finitivamente a verdade do para~raio.

• A Inglllterra adoptou a invenção de Franklin creio
que seis annos de-pois da França.

Então o triumpho foi completo', o para-raio cabiu
em moda, /e até "ieram as uberrllções j as moças do
tom traziam como adorno um fio melalIico que do
cl1apéu descia no chão e vinha de r11stos-, era um
conduclor i dizia-se que os homens estariam defen
didos, trnzen lo uma espada e levantando-a p:lra o
céu cm ocoasiào de tempestades, erro ess!:! que
poderia ser fu[)e~to.

Ent~o o clero, que já não cril O antigo, o mono
polista, o sahiu, lastimou-se por nilo trazer espada
ao menos nos dias de temporal.

Um pbysico de bom gosto respondêu-Iho que Deus
é semprojuslo ; que molll1lndo o habito alIes obteriam
Q mesmo resulta <lo.

(Propriedade do auclor. - Direito de rcproducção

r!:lsrrvado )
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LITTERATURA SClENTIFICA
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Discnrso proferido, a ia de Septllmbro de 1873, pelo
Dr. Miguel Vieira Ferreira

Minhas senhoras. Meus senhores.
Em duas conferencias que fiz nesta cadeira de Lit

teratura scientifica, já tive a honra de appresenlar-YOS
um resumo .dos conhecimentos adquiridos desde à

mais remota antiguidade até hoje sobre o raio, o re
lampa.go e ~ trovão, e o uso que, se fazia desses co
nhecimentos monopol-isados para, na ántiguidaàe.
escravisar o povo aterrado e ainda no presente vendet
lhes velas bentas e outras bugiarias; tambem vos mos
trei as brilha ntes appllcações que os sabias fizeram
do para·raio para livrar os edificios e seus moradores
desse llagello, que em verdade é mais aterrador pela
apparencia, pelo estrepido e pelo brilho, que pela
realidade.
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Mais aterrad~r, vos digo, pelo brilho e pelo estam
pido, do que pêla realidade, pois que, cotejando as
estatisticas dos paizes civilisados, acha-se que a mõr
tandaue pelo raio está na relação de 1. individuo para
dous milhões de homens, istQ é, que de cada dous
milhões de homens que têm de morrer por difforen
tes causas, só um individuo morre ferido pelo raio,
ou por elle assombrado. Ora, sabendo vós que a pro
babilidade de morte pelo raio é tão fraca, não o de·
vei:. temer, encarando-o scientifica e philosopQica
mente; nessa proporção morre&se esmagado pelos
bonds, e vós andaes na rua ~em os temer, em muito
e muiLo maior porporção morre-se de sarampo, de be
xigas, de febres diversas, etc., e vós não pareceis pre
occupados com essas enfermidades, viveis todos de
sassombrados corno si ellas não existissem

Para encarar a questão philosophicamente, para não
temerdes o raio quando trovtljar, para tranquiltisar o
vosso espirita. fazei nessa occasião o seguinte racio
cinio: de bexigas morrem milhares de pessoas mais
que do raio, eu não as quero ter porque primeira-

I

mente (si o raciocinio for feito pelas senhoras) ellas
deixam marcas que me destróem a belteza, que me
estragam a cutis; ora nem por isso eu temo a be
xiga, nem mesmo pela sua primeira parte, não a temo
pela segunda, que é o caso. de morte e o do soíl'ri
menta material, e tenho esta coragem porque, n'uma
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população tão grande como esta, conheço mui pou
cos rostos bexigosos, poucos, raros amigos meus têm
morrido dessll enfermidade; e dema is, dir-vos-ha um
talou qual egoismo, entre tanta gente que ho, por
que Deus ha de permillir que, logo eu, morra da vari
ola ou sej'a della atacado~ não é provavel,não a tsmo.
Dizei depois: entre meus conhecidos não ha -um q~e

tenha morrido ferido pelo raio, de cada dous milbões
morre um homem por essa causa, a probabilidade
pois contra mim é pequenissima, posso considerál-a
nuBa, -não devo temei-a .

.E vereis como é passivei passar sem a véla benta,
e como recobrareis um sangue frio, uma calma adrni·
raveís.

Entretanto para aqueUes que, mais tímidos ou mais
imbuidos -dos -preconceitos c1ericaes, n~o fÔr suJIi
ciente o são raciocinio que vos appresentei ha pouco,
lembro-lhes o para-raio de que me oecupei naquellas
conferencias: não s6 por eUe a. caza que o tiver fieará

~ privada da acção malefica do raio, como além disso
o proprio estampido será diminuido e poderá até de
sa pparecer.

E para aquolles que mais necessitarem de força ex
tranha, a sdencía lhes dará ainda forças dizendo-lhes
que collocados em um banco ou cadeiras de pés de
vidro, vestidos ou melhor, envolvidos em panno de
seda. pura, elles não poderão soffrer pelo effeito do
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raio, achar-se-hão isolados, segundo a expressão sci
entifica.

O meu fim, minhas senhoras, entrando nestes de-
I talhes é· provar-~os COO1 todo o rigor que o estudo da

sciencia é muitissimo util, que,a dereis estudar; de
sejo inspirar-vos o gosto pelo estudo qualquer que
elle seja.porque lodos os estudos,têm o ~eu lado bello,
o seu lado util e necessario. Acredito que, si a scil:lncia
repelle tanlo,é porque se nos appresellta logo cm prin.
cipio o ~eu lado horrivel; appresentam-nos um esphinx
terrivel, herrisado de pontas que nos ferem por to
uos os lados: não sabemos paril o que póde servir
um racmcino longo e cerrado que se nos faz logo
na primeira lecção, o qual não comprehendemos;
mas que nos dizem estar logo ua porta do grande
templQ.
_ Não lhes vemos a chave, não sabemos si o nosso
esforço será depois. com~ensado, que utilidade terá
esse esforço, etc. Dizem-nos que é preciso estudar,
que o estudo é muilo bom, que o saber morre com
seu dono, etc. i nós acreditamos porqu~ ha o quer
que -seja que sentimos, nós vemos que o sabia não
falia como nós, que elle nos confunde por suas pa
lavras; nós acreditamos que o saber é bom, mas a
nossa crença não é profunda, é incapaz de nos fazer
mover com firmeza. Mostram· nos uma meia luz, um
escuro imperfeito, e os sabias que estão no claro
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se admiram quando não seguimos, quando erramos o
caminho ou o <tbandonamos I

Quanto menor [Ôr o nu'mero de sabias melhor para
elles, mas peior para à humanidade: el1ma das cau
sas de ser tão pequeno o numero de sabias está no
modo de ensiJ1ar.

Já não [aliarei em relaçiio ás senhoras, pois' que
me~mo no mundo civilisado, até pouco tempo, era de
luxo ~clucar múlheres sem olhos, digo, mulhereS'
que nada vissem, mulheres cegas. Os ~omens en
tenderam que s6 elIes deviam ver e que a mulher ti
nha nascido só para ouvir, e faur o que elles man
dassem por ter visto; não admIra, pois, que alIes nào
tivessem pensado nos meios de pôr a 'sciencia ao al
cance da mulher. Falíarei mesmo em relação aos ho
mens.

Todos vós tendes filhos, e nem todos os vossos fi
lhos p6dem estudar como desnjaes, e eu estou con
vencido que si ba tanta gente repulada inulil, inca·
paz -de comprehender a sciencia, é porque o modo do
ensino é máo.

O genio, o talenlo são dotes naturaes, elles vêm do
creador, o homem não os póde dar, nem os creal' em
si ou em outrem voluntariamente; mas todos os hó.
mens de uma consti't uição commurn siio-capazes de
entender o que, outros poderam descobrir; a diffieul
dade está BW encaminhar·lhes a intelligencia.
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Desde que se appresente logo em principio, ao ho
mem extranho a todos os conhecimentos, grandes
difficuldades a vencer,.si este homem não tiver sido
privilegiado por~ Deus, eUe recuará, "Ou ficará esma
gado sob tão grande peso.

Appresentem-se-Ihe os traços'geraes da sciencia, a
grandeza della, sua utilidade, o homem tomará pé:
alie me3mo procurará o livro. \

E' o que tenho procurado e procuro fazer aqui nes
tas ler.ções.

Os mestres em geral têm feito comu os indios sel
vagens, quando querem ensinar os filbos a na-dar ;
não os deixam morrer, mas·atiram-ús ao meio de um
rio. Aquelle que não bgbe muita agua,que-nào adquire
um terror panico do rio, fica sabendo.

No emtanlo sabeis que se póJe ensinar a nadar por
melhodo mais em harmonia com a civilisüçiio u sen
timentos de bumanidade, e que todos podtllD adqui
rir aquelle pequeno ou grande dote.

As minhas duas primeiras conferenr.ias, como a de
boje, têm tido pois em vista satisfazer 11 muitos pen
samentos. Si o tenho conseguido, não sei, nào estou
no caso de o julgar, pois que sou suspeito; julgae-o
vós. O que posso Bffirmar é que a vossa honrosa pre
sença aqui neste recinto attesta que, pelo menos, não
perdi completamente o meu trilbalboj e é com prAzer
e 'Confiança em vos que o continúo hoje e no futuro.
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iVIeus senhores e senhoras. Os antigos conheciam
{) raio e delle usavam para diversos fIns, como já
. sabeis; mas os seus' conhecimentos eslavam muito e
rpuito áquem dos actulIes.

Elles conheciam faclos, tomavam-os isoladamente.
não estabeleciam as verdadeiras relações que os pren··
dem; observavam mal e formavam theorias falsas, mas

F

quanto' assim mesmo ellas diiferem das monstruosi-
dades antigas.

Já pod~is fazer uma comparação pelo p~uco que a
este respeito vos disse em outros dÍ3s de nossas reu-.
{liões.

Os antigos conheciam a propriedade que tem o
ambllr amarello de attrahir os corpos leves, quando
é fortemenle esfregado; mas lomaram os factos i~o

ladamente: davam uroa alma ao arobar e tudo estava
explicado.

Thales de Mileto, philosopho que viveu 600 annos
antes de Christo, lractando desta materia, diz apenas:
1: Quando o aUrito communicou a este corpo (o am·
bar) o calo?' e a vida, elle allrahe as palhas e as fo·
lhas de arvores de pouco peso.»

Consigna apenas o facto.
Plinio não fez mais.
Ora, minhas senhoras, o que não pensareis sabendo

que-neste pequeno facto se encerram toda a theoria e
conhecimentos electricos modernos, que esle facto é
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o primeiro degráo que temos a subir para compre
hender a causa do raio? 1 Entretanto esse conheci
mento adquirido passou atravez dos secl1las, sem dar
o m~nor fructo para a sciencia ou para o homem: mas
os sabias o consignaram, mesmo sem ver nalle o me·
nor alcance.

As idéas andavam muito desvairadas nesse tem po,
não só a imaginação trabalhava mais que a inlelií.
geneia, como além disso os prejuizos'socilles eram
grandes: o mundo todo jinha escravos e era escravo,
no pbysico, nu moral e no intellectual, e, esse estado
de cousas fizera com que o trabalho eslivesse deca
bido, se tivesso tornado desprezivel.

O sabia só queria se occupar do que não fosse utH,
do abstracto; tudo o mais era objecto de despreso, o
que, seja dilO do passagem, acontece ainda tanto ou
qU1Jnto em nosso paiz.

Seneca, o Divino Platão e outros demoravam-se em
provar em suas obras que certas descobertas não te~

riam podido ser feitas por sabios.-Ü' leme deveria
ter sido descoberto por algum canoeiro, segundo Pla~

tão; e elle zomba de Palamides, que n'uma tragédia
attribue os succe'Ssos de Agamemnon á exactidão dos
calculas desse general. Sen.eca sustenta que um phi
losopbo nào p6de fazer descobe,rtas utHis ás artes.

Ora, meus seubores, neste estado de atrazo do
mundo, não admira muito que pouco se fizesse lia
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sciencia: os sabias viviam no mundo da lua, e por
isso Cicero p,ôde dizer que não ha ,monstruosidade;
por maior que seja,~que algum philosopho não a te·
nba dilo. O sublime da sabedoria antiga era-o
abstracto inutill Salvo no que respeitava á ordem
moral.

Hoje, depois de Bacon, Descartes e Galiléo, tudo
tem mudado: II Ma observação dos factos é a base dll

I .

sciencia dll naturaüj o sabia quer e procura com es-
forço-o util, como já vistes exemplificado nos estu·
dos feitos por Frankl.in, como vereis sempre. Hoje a
theoria é a luz da practic3, ? sabia é ii cabt>ça do ar

.tista; mal llquelie faz uma descobêrta, procura I<?go
saber que beneficias d'abi podem rí:lsl~ltar para a hu
manidlldej elle entrega soITrego á practica o resultado
do seu saber e ,de suas locubrações_

A ditI~rençil é, pois, muito grande: no emtanto não
penso que só o atrazo do tempo, só os preconceitos
tivessem demorado a mClrclIa da sciencia.

Vo1tllire disse uma palavra muilo espirituosa a res
peito do um escriptor notavel que traduziu marav!
lhosamente as obras de Homero, mas em prosa:

-Não soi porque, diúa um litterato, clle as lião
traduziu em versaI?

-Foi porqu~ não pÔde, respondeu Voltaire.
Sim, meus senhores. iÓ o que não pócle ser não é.

Todos sabemos que é mais meri torio o traJuzir em
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verso um.a obra imrnortal de um poeta, mas para fa
zêl-o é preciso ter nascido poeta.

Ra uma cousa notaval na especie humana, e já v@s
mostrei em oulro diil que ella encontra sua explica
ção natural; é ~ notavel porque mal observamos os
faclos, é notavel porque raciocinamos mal ou não ra·
ciocinamos sobre e11a; é ainda notavel porque lem um
lado quasi inr,omprehensivel: -Todos vêem um facto
cada um o interpreta de um modo diff~rente, mas só
um o. inlerpreta bem, esta é a parle explic3vel, bem
com prehensi velo

Factos ba que, por muito pequéoos, todos os co
nhecendo, poucos lhe pr,estam attenção, e só um ho='
mem 1'81'0 vê naquelle nada uma grande cousa, uma_
sublimidaile.

Esse bomem que encherga tanto, que descobre
relações onde ninguem as vira, esse homem que
se acba a cima da huma'nidade que o precedeu e li.

que o tem de seguir- é o genio.
A surte rIo genio é muitas vezes a de Cassandra:

ella recebeu o sogredo de 4-ppollo, mas quebrou o
sygillo. Appollo condemnou-a a não ser jamais acre
ditada.

O~ gerdo não pó~e ser comprébendido porque a
luz que o guia é mysteriosa. Passa um relampago
!leanle de seus olhos, aquillo que fascinaria a oulrem,
para eBe o esclarece e fortifica. Seus olhos não se
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podem mais desprender da luz, elta jamais se apaga
e o vae guiando passo n passo, sempre lhe allullliando
o caminho; e atravez do arido deserto, ou empur
rando o barco para () meio elo vasto oceaoo, a sua
estrella polar o guia, a columna de luz mal'cha deante
delte, e só o deixa,ao chegar ao pa.iz da promissão.

E' umtl luz rapida e fugaz como um rolampago,
mas, com o chr.ão dessa luz, elle vê um mundo, elle
itpanha relações até então desconhecidas inteira
mente, elte tem materia para escrever volumes, um
campo muito fecundo para regar com o suor do seu
rosto, e depois c~lher-lhe os fruclos.

Mas o vulgo que não viu, nem pôde vêr essa luz,
o vulgo para quem mesmo a claridaue ,desse 'relam
pago é insufficieote, nada eomprebende do que lhe
diz o genio j este para elle é um estu~to, um homem
excentrieo, no emtanto bem co.mprebendeis que o
homem excentrico é sempre um bomem superior aos
seus contemporaneos, é um homem clarivi~ente não
comprehendídoj e como prova practica vos appresento
o pt>vo americano do Norte, o povo inglez, que se
compõem de excentricos la pbrase vulgar, mas que
arraslam comsigo o mundo.

Sim, meus senbores, des~e que o mundo é mundo,
desde que houve um paraíso terreal, as fruelas cabiam
das arvores logo que excediam ao estado de maturi
dade, ou, quando ver~es, por excesso de seiva da
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arvore; no enlanto foi preciso que Newton visse cahir
um pomo para dor a explicação do nosso systema
planetariu, para escrever as leis que o creador ,deu
a materia-, para produzir este movimento "bármonico
que vemos.

Como Newton achou uma relação entre a-queda do
·pomo e o movimento dos astros, phonomenos que
nos parecem tiio differentes?

Foi um raio de luz que Ibe passou deaote dOl5
olhos, foi um phenomeoo incomprehensivel que se
operou Hm seu cerebro, foi uma inspiração. foi o
resultado do trabalho poderoso e instantaoeo de sua
feliz organisação, foi um rasgo de gania: elle viu
um mundo onde até então nada se tinha visto.

E' por isso, meus senbores, que, para os antigos,
os genios eram semi-deuses, e estou certo que bem
comprehendereis toda a belleza dossa sublime alle-'
goria mylhologica. O genia é qUl1si um homem-deus;
não o é porque as suas descobertas são sempré muito
fimitadas á visla do campo vasto qúe elles têm a ex
plorar, fica-lHes sempre uma nuvem>--as r,ausas pri
marias, sua essencia e na tur za estão cercada s <le um
mysterio que elle niio póde comprenender.

Para fazer uma descoberta como a de Newton, era
de facto preciso que os conhecimentos hum~nos esti
vessem em cerlo pé. Thalos de Mileto, por exemplo,
ou qualquer contemporaneo seu, não 8 poderiam
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fazer, pois que lhes fllltariam bases, os seus conheci
mentos eram muito limitados, e as sciencias prendem
se por muitos pontos, muitas proposições são m_eros
corollarios de outras. Assim, porém, Gão acontecia
a respeito da electricidade: era uma sciencia a crear
e que os antigos não lhe puderam dar nascimento.

Os antigos tinham deaote dLl si o campo aberto
corno os módernos j mas elles abandonaram o ter·
rEmo, collocaram o ambar nos altares, como cousa
preciosa e talvez sagrada, e seguiram O seu caminho
de abstracções. Talvez que por acaso lambem, mais
tarde, descobriram qu'e o aZBviche tom a mesma llro
propriedade, consign,,1ram o faoto como Plinio, sa
graram tambem O azeviche e ahi ficou lodo o seu
sabt'r nesta materia-. Não houve, si quer, a idéa
de observar si o facto era geral, e o que delis se po
deria concluir.

Só em !60a, Guilherme Gilbert, medico da rainha
de, Jnglat~rra, occupando-se do estudo de phenome
nos magneticos .. fui levado a prestar altenção ao
ambar e ao azeviche, que elle então considerou como
variedades da pedra de irrian. O espirito moderno,
porém, nào lhe permilliu que as suas observações
ficassem nesse ponto. O estudo da natureza já era
fi.uito honroso, os factos eram estudados com escru·
pulosa attenção por tódos os sabios de todos os paizes;
Gilbert proseguiu em suas investigações.
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ElIe provou que não só o ambBr e o azeviche têm
a prop:,iedade (le allr'ahir os corpos leves, quando
friccionados, mas que essa propriedade é commum
á maior parte dils pedras preciosas, _corno o diamante,
a saphira, o rubim, elc., ao "idro, ao en~ofre, ao
arsenico, ao salgemma, etc. Elle notou que essas
substancias assim friccionadas altrahiam não só os
corpos leves, como a felpa das pennas, pedacinhos
de papel e outros objectos; como lambem limalha
de ferro, pe ras, terros"agua, ,etc.

Vê-se, pois, que Gilbert alargou muito O campo
da observação, e por isso teve o grande ruerito de

passar á pos~el'idade como o paa da sciencia electrica.
Embora elle não tivesse ido muito long'e, pertence
lhe a gloria immorredol1ra de ter explorado o campo,
e de ter feito com que outros O explorassem depois
delle e tomando já por base os seus trabalhos.

A electricidade nasceu na Inglaterra, essa mesma
Inglaterr~, que mai~ tarde, eivada de paixão, repelliu
os trabalhos de Franklin, seu antígo colono, que
deveria ser considerado seu compatriota, que era
seu irmão na sciencia.

Gilbert fizera suas experiel1cias muito á primitiva;
sile tomava, por exemplo, um tubo de vidro e friccio-

I

llava-o com um panno de lã, segurando-o com a mão.
Um consul de Magdebourg,Otto de Guerike, já celebre
na sciencia, melhorou os meios de experimentação.
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Elle fez uma b6la ou e..spbera de enxofre, furo';l-a,
paz-lhe um eixo para que po_desse gyrar sobre nuas
chumasseiras e, com uma das mãos tocando a mani
vella do eixo, com a outra elle appli.cav~ fortemente
o panno de lã sobre a b6la e 3. eleclrisa Vil, islo é,
punha-a quenle, e capaz de atlracç.iio. ElIe fez desde
logo 'algumas observações curiosas e importantes:
fixou sua att'3nção para a·luz que se desprendia com
o aUrito do globo de enxofre) nolou que os corpos
leves, a-ttrahidos pe1a esphera, desde que a locavam,
eram logo l'epellidos e que não eMm novamente atlra
hidos 'em quanlo não se tivessem posto cm contacto
com outro corpo. As faiscas el~ctricas que elle obteve
eram tão fracas que s6 n~ escuro se tornavam visiveis.

Um seculo dep:.Jis dos trabalhos primiliT'os de
Gilbert, i sto é, s6 em 1709 um pbys ico inglez,
Hauksbée imaginou uma rpachina forte que poderia
ter dado prodigioso incremento á sciencia: ella asse
melhava-se ás maclftnas modernas, as oe Ramsden,
bomo-temos uma no gabinete. da Eschola Central. Já
era formada por um disco de vidro comprimido entre

duas almofadas ou dous coxins e posta em movi
mento por um eixo, .tocado por uma manivella.

A machina de Hauksbée era de dous discos.
Si reflectirdes um pouco, facilmente notareis quanto

é difficil ao homem o ler no livro da natureza •.
A maior parte dos homens é incapaz de ler nesse
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grande livro: eILe-poderia estár indefinidamente aberto
deante dos seus olhos e nenhuma consequencia po
deriam tirar esses que são parte da nossa especie,
mas que não têm forças. para elevar o seu espirito até
a altura d~ plano ou mesmo do~ maj~-claros detalhes·
da creação,

Parece que o Creador não se quiz corresponder
directamente com a maior ~arte da especie humana,'
e que só o faz com um numero muitíssimo limitado
do seus dilecto5, com -aquelles que são por elltl inspi
radps, nào por que desça á terra á cada instante para
fallar aos seus ouvidqs, mas por já tel-os organisado
diITerentepleule, com outra perfeição, de modo que as
funcções ue seu proprio ser lhes fa~a conhecer eSias
verd.ades brilhantes, e verdadeiras maravilhas. da
creação, verdadeiro e impenetravel mysterio para os
profanos.

O numero dos eleitos é muito limitado, limitadis
simo, raro, si quizermos considerar as summidades
- o genio, os inspirados; e assim devia ser, a p~o

babilidade o mostra. Deus formou uma escala de
seres intellectuaes, as forças partem de zero na
creação e vão ao infinito, o campo é vasto e a pro
babilidade nos dá que os pontos intermediarias sejam
os mais vulgares, digo, que a maior parte dos seres
achem os seus logarÊls fóra dos poo-tos extremos.

No infinito da intelligencia está aquelle que a teve
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para formar e reger este immenso todo li- que cb{lma
mos universo; mais se ~pproxim:í"'delle;-8quelle -qqe
dispozer de maiorforça inteHectual ; quantp mais a.lto
fór o ponto. da escala, tanto m~is diffic'l·á attingil-o,
a generalidade fica mais nu menos na mesOla·altura~

são homens communs,.homens ordin~l\jos.""'::' EstQ.s
até àqui têm recebido as leis pQ.rmUQM, "les IJão 11

! poderam lêr na cr~ação., não as viram Jl;i.quer:'boje
Iraeta-se de mostrar-Ih'as, .de f6zer\""lh~as compile,.
,bender. - ,

Onumero dos privilegiados é pequenissimo, e tão
pequeno que a propriedade do ambarjá sendo conne
cida de.sde ~eculos antes' de OhristQ', 50 em- re03.
Gilbert pres.entiu e provou que essa ~ltopried8de é
eammum a muitos corpos e abi ficou; que só um
seeul6 depois, HauksMe imaginou uma maehinà
aperfeiçoada pela qual se podesse melíhor estudar os
phenomenos electricos. .. . ~

Seculos, senhores, para que o phenomeno eléctrico
merecesse outra attern;ão que não fosse a da sa'gra

çãô' mais um seéUlo para que a scieneill désse um
.passo I E sabei que, nesse ultimo seculo, m~ita gÉmte
se o'ccupou com o assumpto, sem qtfe vis-se tIma fetlra
de 'mais no grande livro.

Admirae a perseverança' dos sabios, e l'ec<mbecei
qu~ lhes somos devedores de muito trabalho' e esforço,
e que' longe de seguir a turba de insenslltos qu.e
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-
-zomoam e escarnecem- dos que sacrificaríl-$e paro-
<bem e pelo.progresso 'da humanidadé, nós os deve-{ .
mos'admir&r; 1l0nrat, estimar e auxilia; em seu labor
inc~ssante : é pelo esforço desses .homens immortlles

,que' ó mundo tem progredido, não é pela satyra e 'O

sarcasmo dêsses imbecis que de tudo zombam porqu.e
nadá :comprehendem, desses pãr-a quem não existe
.marHo porque elles' não o p'Oss~em. desses que por.,
cegos p,ensam tudo ver. Não, não' é por elIes que a .
humaQidade tem màr..chado a seu termo, á felicidade,
ao progresso; .ao contrario, o mundo marcha apesar'
deUes. .

\ ,.
Tambem. seIiholles, o mundo é justo; um homem

pMe sei' injus~o, a huma-nidade não; 'seus nomes' não
Iltraiv~ssam as seculós; fllles morrem, e seus corpos,
'pura \mate~ia, baixam á sepu.1tura 'para confundir-se
no pó 'de qQ6 .foram formados. Não ha para elIes
uma lagríma no futuro; não ha um sentimenta de
grabiqão, U!D extasis cheio de admiração, ~eenthu
siasmo e de louv,or, : ningue,m lhes conhece a existen·
c"i.!l. 'AquelIes que leram .n,O livro da creação, os que
poderam correspon.der-s:e- com o creador, penetrando/
suas leis; esses sim, ~sses ganham a .i~mortalidade;

esses vivém e vilerão, até á consumação los seculas•.
Mas o seu numéro. sendo limitadissimo, a eS[lecie'

humana marcha com extrema lentidão e muitas vezes
precisa que a marchar natural das cousas appl'esente
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esponfaneamente os mais importantes pben(!l1IlenOS
~quelles que os devem inferpretar, e tirar d~hi 8S
mais brilbantes consequencias."

Ho-je todgs vós sabeis a rapidez com que Il electrÍ
ci~ade atravessa o -e~paço, tod,O,s vós conbeceis' o
telegrapbo electrico, mas talvez não tenbaes pensado
q~anto tempo o segredo da transmiss"ão dsquelle
fluido ficou incobert aos sabias e que só um 'acaso
o fez conbecer. -

,.. descoberta da transm'issão da electricidade á
distancia atravez dos corpos é devi~a a dous ·phtsicos
ioglezes GTey e Wehler.

ElIes faziám suas experiencias esfregando COql um
panno de lã um tubo de vidro. Grey, trabalhava um
dia com um tubo de um metro-de comprimento, e
mais de polIegada de diametro. Para evitar a acção
da' p'oeira tapou o tubo com uma rolba de cortiça.
ElIe quiz ver si o gráu de ele~t'risação sofreia infl en
cia segundo que o tubo estivesse aberto ou fechado,
e não a acbou; mas notou que alguns corpos .leves
que por acaso estavam proximos da rolba foram por
elIa attrabidos tal qual acontecia ao vidto fdccionado ;
o que prova que 11 electricidade passára deste para
aquella.

Desde abi que estava conbecida a conductibilidade
electrica, isto é, que ,a electrícidade ou 8 propriedade
attractiva resultante da fricçã<1, poderia transmittir-se
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de um corpo para ,Outro que com o primeiro esli-
,vess'e ,em~ contacto.

- A descoberta ~stav(l- feita, era preciso todavia_ con
, -DJlmál-a, variar as ~experiencias i e foi o .que fez

iJ .sabio inglez. .
Facilmente imaginareis a mat~ha que seguiu em

seÍ! estudo": elle- electrisou o l,ubo, pondo-o flepois
,~m contacto com hastes de diversos comprimentos,

I ,

sem pre em ordem crescen te, e verificou que essas
hastes adquiriam propriedades ~ttractivas desde que
estavllm em contacto, com o corpo electrisado. Depois
v-ariou as substancias das hastes' e reçonbeceu qll~

lIlem toda mate~ia conduz a electricidade com a mesma
il'apidez; e qut:l éorpos 'ba que não gozam da pro.
pro:edade conductora, taes como o vidro, a sêdlr; a
tesina., etc., ao passo que outro~ como os melnes são 
magnifioos 'Para e se mister. .

Em t729 os (lorp@~ estavam por elle e Webler
elassificados em. conductorts e não cunductores da
electricidade, a sciencia tin ha-se enriquecido cons,i

. d~ravehÍleDle, sabJlodo que é passivei transmittir ra
pidament~ a electricidade, ou a attr~cção desenvolvicla
pelo attrito, a grandes distanolas.

Elles reproduziram suas experiencias centenares
de vezes, 'e levaram. o.s seus conductores á maior dis-

I \
tancia que Ines foi possivel: mas, i,sso ainda não
provava o que hoje está provado, que a electri-
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cidade se p"Óde traósmittir qualquer que seja a dis
tancia.

Para que sinlaes desde já qual é o alélrnce de.sta
immênsa descoberta, filha 'em parle do acaso, em
parte do !lngenho humano, 'déscoberta tão simples
que a' podeis ,educar em vossa propria caza desd.e _
que tiverdes um tubg de vidro, um pedaço-de baetll
e outro de arame, por exemplo; imaginae que deante
de mim tenho o teclado de um piano com vinle e
cinco teclas,-e- que e~ cada um3 denas haja uma

lelra' do alphabeto ; imagiílae que j'uncto a vós e.xiste
um teclado semelhante, e que eu ponho de técla II

, .-
tecla, entre o meu e o vosso apparelho, um fio melal-'
lico que 'a~ ligue corresp·oodeotemente, isto é, que" o
Â do vosso' aparelho se ligue ao ti do meu, etc.; 
imaginae que ponDO um corpo elêctrisãdo em'cQntacto
co'ro um destes fios, c{)m o A por exemplo; o li do
vosso I apparelbo será ~tlrahido e terá um móvimento
qUQ podeis notar.

Ora, si stlccessivarnente eu communicar n élecfri-..
cilade aos fios que correspo?dem. ás lettras M. U. L.
H. E. R. vós, que observastes os movimentos em
vosso teçlado, ficaes sabendo que eu quíz dizer
Af'l-'lher. E assim para qualquer palavrã ou serie
de palavr~s.

Imaginae agora que ides para Petropolis com o
vosso apparelho e que .o,s fios vão d'aqui até lá; é



200 -:-

claro que eu vos posso faUar e vi~e-versa, pois que

li electricidade percorre rapidaw.ente esta distaJ;lcia,
e a.propriedade llttractiva vos dirá o que l~nho no
pensamento. ,

Eis ahi cQm? um Cacto be~ observlldQ, um facto

qu~ passa sem importancia para o vulgo, preocc.upa

o sabio durante annos ás vezes e Caz uma revolução
\

no mundo.

Tereis por certo r.econhecido qu-e fallo dó telegra

pho elecirico.ajá vistes que o que se transmitte é pura
e simplesmente - attracção j mas eleveis saber.que o
facto não -se passa tal qual o figurei para fazer- Yol-o

comprehcnder.

Da observação de Grey não era possivel inconti
nenti tirar o tolegtapho c9mo hoje temos: havia ahi

~IlUito trabalho II faz~r, muitos dias e noites a perder
no estudo e no trabalh~ para chegar ao que hoje

vemos': abriu-se. um campo de batalha em que muitos
beróes tinb~m deJuclar e alguns de immortalisar-se.

Mesmo quanto ao fio, conductor da eler,tricidade,

havia precauções a tomar para que- a el~clricidade

não se perdesse, cerno aconteceu a Grey e seu com
panheiro em algumas de suas experiencias j era
preciso isolai-o, como elle fizeram j além de que a

disposição dos apparelhos req.ueria um engenho foite

da parte dos que os inventapm e os têm aperCe:içoado.
O meu fim foi, de passagem, fazer-vos conhecer
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o que é o telegrapho electri'co em sua essebcta;
c_orno uma observação que parece de pouco valor
para fixar a attenção póde ter um alcance-v~sto f foi
tambem mo-strar-vos que em geral os, lÍome~s não
sabem o que é grandeza, elles correm atraz do ~rro

porque este se appresenta grande aos olhos, 9 déi1tam
- a virtude pura. por não lhe terem prestado attenção.

- Grande é o homell!. que presta séria alt~n~ão -e
abr'aça logo a vastid~o de uma idéa da qual apenas
os outros vêem _um pequeno ládo e por isso des
prezam i grande é o homem que tem coragem para
Juctar só, affrontando todos os preconceitos sociaes
e a cegueira dos outros, mantendo-se firme nas suas
convicções, afrontando, tudo e túdo sacrificando -á
verdade que uma vw; luziu deante dós seus ~lhos;

grande é o homem que procura a verdadé, emanação
divina, com o fim de. tornaI-a uti! á humanidade.

E a grandeza, meus senhores, ã sempre a mesma,
quer na sciencia quer no dominio 'DiloraI. Aquelle

_que 'possue a verdadeJ que por elIa lucta, em todos
os tempos foi abençoado de Deus, que o engrandece,
que o immortlllisa na idéa dos homens.,

O raio rebenta na atmosphera, 'o ignor~n1e ,cãe de
joelhos com o rosto contra o chão; o sabio encara o
phenomeno e vae achaI-o represe~lado no ambar
friccionado attrahindo os corpos leves.

O que fascinoü e aterrou o ignorante, não, confun-
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dia o sabio ; o que para aquelle era pequeno e sem,
valor, fói. p,ara' este, uma f<mte de riquesa e de-
gràndeza. - -

'Para o homem pequeno o grande é o pequeno,
o pequeno é o grande: elle inverte tudo, e torna-se
orgulhoso do seu pretendido sàber, tendo a cabeça.
completameElte Ôca eu transtornada elle manifesta o
atreviqlento da 19norancia em todos os ~e~; act6s,
em todas as suas palavra s.

Vós, si não cultivardes o vosso espirita, acompa
nhareis as massas; si virdes um nomem isolado,
pregando uma doutrina,a doutrina do evangelllO, por
exemplo, olhareis pa~a elle com indifferença, tal vez
mesmo com despreso, e no fundo do vosso coração
sentis 'que esse bomem{ aClivo e infaligavel traba- 
lhaàol' e creador do fuLuro, vos inspira unJa profunda
pena, um sentimento de dó; e, sem o ql!ererdes, vem
ao vosso pensllmento o antigo e pernicioso anne:xim
portogu~z: l1'uma andorinha só-não faz verão-. II E pro
seguIs na3 vossas grandes idáas.

No emlanto, esse homem obscuro e desconhecido _.
trabalha em uma obrã gigantesca, e de que. temI
conscieneia: esse homem, si preza a verdade, está
armado d~ uma alavanca invencivel, de uma espada
de fog.o que tudo hade corlar e exterqiÍnar; esse
hom~m terá de fazer en.capellar os mares e sublevar
os ventol, terá de produzir uma com plet~ revolução
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social que se fará sentir em toda' a vossã' des
éendencia.

Esse homem que nãu cOHsid~raest a quem su'ppon~

daS" despresar, por 'quem sentis um não sei que de
dó, mas pàra o qual olhaes eom olhos ignorantes,
olhos tolos; olha para vós com olhos illUlpinados e
vos' .lracta com ~ mais profundo despreso, nascido
do intimo d'alma, embora não osintaes; elle trílba
lha por vós que sois cegos, e trab<>llla génerosaíneilte
'porque vos paga'o mal pelo bem; mas si existe:""-do
é o que elIe sente a vosso respeito. qu.ando pensa
na abjecção da vossa ignorancié\.

E o que v.omos em ó~s~a sociedaue táda, meus
senhores, pesta sociedade que _a Eschola do Povo
espera regenerar? Uma pequ.onhez e uma egueira
completas.

Vemos qu,e o amor á sciencia é nuIlo, vemos que
a nobreza € toda convencional, que touos se prostram'
cóm o rO,stb em terra .deante ao raio que 'fuge ' ao
lohge, qué lodos desamparam o campo da, honra
e da immortalidad~ para correr a(raz de tudo o que
deslumbra. '

~im, a verdade sejã diía, dos Braziloiros aos Bra
zileiros que me ouvem e que me têm de ouvir; pro
metti·vos a verí:1ade e·devol-a· dizer, principalmente
quando me referir ao meu paiz; para mim corno
Brazileiro é esse um deve'r de honra.



Não vemos I Brazileiros que se ~iqueçam, que. só
olhem para o seu paiz, não vemos BrazileirQs que na
oBscuridade culth:em a terra e lancem nella sem'entes
de grandes arVOtes, ~ão vemos alcance de vistas:
o egoismo e as más paixões, a pequenhez pQ..r tod&. . '

a parte. _
« Depois de mim, o fim do mundo»: eis o ego'is

mo que fórma o character actual deste 'desgraçado
paiz, que é a n05sa infeliz patria; ningueD;l procurà
o .ambar porquo o phenoméno é muito pequeno,
ninguem procura conhecer a conductibilidade eleclri,cll _
e sua ~ausa para chegar a descobrir a do rai6.

A mesquinha ambição de posiçõ!3s ep~emeras, de
bonras que não podem honrar, mesmõ sendo lucra-
tivas pel.o lado material! ~is tudo o que vemos dellnle
de nós, o que .ambicionamos rara ser grandes /

Somos muito pequenos, cQnfossae..... embora
cheios de dÔr.

Somos muito pequenos porque não vemos, não _
conhecemos .a grandeza, nã~' sabemos que ena é -

.intrínseca, que ninguem a póde dar, que' a grandeza
vem de Deus, ~ inherente unícamente ao proprio
individuo. _0 homem grando o é apezar de t~do e
apezar'de todos; ene lucta, mas abre camínho, a sua
planta vinga. E a g,rarrde'za está na propria luc~lI, nas

·difficuldades vencidas; ,8 grandeza não .e compra
a pezo de ouro, a grandeza não' se vende; elIa
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se a~quir.e pelo~ dote~ naturaes, pela lei do trabalho"
que Ódivina•.

E l!lui\os homens não são grande; -porque ,nunca

reflec~iram no que..é gr~ndeza j por nunca tereJll lido
8 inscripção, ,que já citei, feita por Tutgo~ para uma
estatua, retrato ou busto de 'Franklin. _ -

Sim, Frll:nklin, o filho do fabricante de velas de
sebo de Phillldelphia, por duas vezes supplantou um
poderosó re.i ; Franklin não precisava d~sse monarcha,
foi, maior- que ell~ sobre o seu throno, foi por um
momento,..maior que a propria .Inglaterra .

. Os poderes humanos, meus senhores, pódem dar

-dinheiro" dar medalhas para se trazer-ao pei~o, fazer
'nos .respeitar por uma lei ou uni decreto, pela força
brutli j mas ..não hà. poder hU)Ilano que tenha acção
sobre a consoiencia, não há poder hum8ilo qiIe
possa tr~nsmittir grandeza.

'~' preciso que uO! dia deixem~s de~er pequenos"
pequeníssimos como' somos, que levantemos mais
'alto as nossas vistas j e, asseguro-vos, essa elevação
virá com a instrucção moral e scientifica, elIa Tirá

quando pelo raciócinio a verdade. baixar ao vosso-

espiTit~~ n!o ao vosso qué aqui vos achaes presentes, .
mas ao de todos os Brazileiros.

O estud,o da sciencia não dã só conhecimentos
"technicos, comô talvez imagineis ': estudando as ma
thematicas tambem se aprende a raciocinar, profun-
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dando a marcha do .pro~resso scientifico tambem se
pó<le elevar e ennobrecer o ,character.
Demorei~me em diversas digressões; s,enhores, e

vos peço' mil desculpas'j mas, o que quereis? Si o
nosso fim neste recinto' é retirar' algum provilit&;
qualquer que elle seja, devemos dar.-nos por satisfe·i
tos,'pois não lemos perdido o nosso l~mpo.

Não quiz perder applicações moraes que se appre
sentavam nflturalmente em minha exposição 'da litte
r~lura scientifica; não pude esquivar-me ao desejo
de appresental' algumas verdades ao pai~, vel'd3des
duras, porém bellas j verdades núas, vestidas com as
suas roupas mais singellas, como a Esther ,aconse
lh&ra Mardochêo j o paiz que m'as releve si as lancei·
offendendo ,os seus ouvidos, mas era necessario que
algüem 116 dissesse -'....=!..eu as disse~

Meus senhores, o tempo não nos foge; temos
deaote de nós uma eternidade de dias como este.
Na conferencia ele hoje eu não poderia terminar o
assumpto sem condensar mui o á materia, o que vO!r
fatigaria :. e eu que "não penso que as curas estejam
sempre em proporção das massas, prefiro que tomeis
o medicamento em pequenas e repetidas doses.

Hoje uma idéa vos é appresentada, outra o dévera
ser amanhã, e chegareis a conhecer o todo ..,

Demais eu não faço um CU1'So- de Physica, tenho
I

simplesmente 'em vista. fazer com que nasça em vós
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o amor ao estudo, o desejo de saber j dar·vos idéas
-p,ara que possaes julgar da belleza da sciencia, lluant~s
horas de prazer se encontra lendo essas tantas obras
em que o genio, a intelligencia tem depoito o (ructo
de um labor íncessante; desejo tambem que vos
convençaes de que li sciencia vos tornará uteis ao
vosso paiz, vos elevará a alma. .

Na reunião proxima concluirei o que tenho a dizer.
vos a respeito do raio, do relampago e do trovão;
por hoje despeço. me de vós certo de que em vossos
generosos corações tereis mais fortificado o germ~n

benefieo que aqui 'vos trouxe a auxiliar-nos em nossa
propaganda j confiado em que íl geração futura vos
agradecerá pela iniciativa que tomaes nes'te movi
mehto de jL1éas;, e assegurando-vos que os vossos
nomes serão sempre muito gratos aos fundadores da
Escholq. do Povo.

(Propriedade do auctor. - Direito de reproducção
reservado).
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CURSOS LIVRES

CON,FERENCIAS

VII

LlTTERATURA SCIENTIFICA.

IV

Discurso proferido a 22 de Septcmbro de 18'73, pelo
Dr. Miguel Vieira }'erreif.:)'

Meus senhores, minhas senhoras.
Em minha ultima conferencia '{os mostrei que toda'

a theoria da electricidade linha de levantar-se so
bre a observação de um facto que não parecia do me
nor valor,e apenas de simples curiosidade; observação
tão pouco valiosa em 3pparenoia, que durante secu-

- los n~o lhe deram o menor desenvolvimeolo._Esse
phenomeno parecia uma curiosidade, talvez uma ex
cepção, uma proprierlade particular á certo corpo-o
amba'l": e dahi -nasceu a sua consagraçàõ, o ser des
tinado ao altar dos deu el'.

Mostréi-vos, depois, que s6 em 1603 Gilbert, me
dico de Isabel, rainha de Inglaterr(\, cbam~ou a alten-
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ção do mundo scientifico de entiio para aquelle im
portante facto; e achando Das obras de Plinio que o
azeviche tem a mesma propriedade que o ambar, elle
procurou saber si esta era especial áquelles dous cor
pos .ou geral para todos.

Friccionando-os, elle provou experimentalmente
que um grande numero de corpos é el~ctrisavel.

Nesse ponto ficaram os seus trabalhos, elle nunca
passou da fricção applicada ao proprio "Corpo a ob
servar.

Depois, Oito de Guerrck, substituiu o tubo de vi
dro que 'servia nas experiencias, por uma bola ou es
phera de enxofre, presa a um eixo tocavel por uma
manivella; o a electricidape se desenvolvia pela. fric
ção de um panno de lã fortemente applicado pela
mão ao globo de enxofre em movimento.

Só em 1709, pouco mais de um seculo depois das
experiene-ias de Gilbert, Ra uksbée imaginou uma
machina eloctrica mais perfeita, composta de dous
discos de vidro em movimento por meio de um eixo
e mllnivel!a e apertado entre dous coxins ou al~ofa

d'as. Essa machina, em essencia, é a de Ramsden,
como fiz nol'ar então.

Depois, em i729, appareceram Grey e Wehler; e,
como fructo de seus trabalhos, reconheceram e pro~

varam que a el~ctricidade so transmitle perco-rrendo
os corpos friccionados, e os não friccionados que são.
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postos em conlacto com aquelles. Ellas dividiram os
corpos em bons e mdos conductores.

Disse-vos corno essa descoberta da conductibili-
dada clectrica, mais filha do acaso que do talento,
sendo inlelligentllmente observada, \lO futuro, trouxe
á humllniciade a telegraphia electrica.

Detive-me nesta ultima consideração pelos motivos
que entào vos expuz, e é deste ponto que hoje começa
remos a nossa exposição, para-chegar a t[actar do raio,

'. como vos promeHi; assentando· me nesta cadeira.
Esses preliminares são precisos para a intelligen

cia do que nos propomos conhecer, e tambem peço
a vossa atleqção para o que se vae seguir. ,

O periodo que me occupou na conferencia ultimá
foi o da electricidade na Inglaterra que lhe deu ori
gem; hoje começarei occupando-me do dese':lvolvi
menta que ella recebeu em França.

Em quanto Grey e Wehler dividi~am os corpos, em
conductorese não conductores,Dúfay, de 1733 a 1745,
escreveu uma serie de Memorias sobre a sciencia nas-

;

cente e provou, por trabalhos proprios, completando
os de seus antecessores,que todos os corpos são elec- .
trisaveis; que a regra não admitte uma só excepção,
estando unica"mente a difficuldade nos meios de iso
lar os mesmos corpos. O sabio francez provou mais
qué II conductibilidade das substl\ncias organicas é
filha da agua que ellas contêm.

I
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Por está razão é que as ox.poriellcin' do V>8Tlagl.lio
electricl) de Frllnklir1 e de Roma. parecendo recusar
urnVresUltado a principio, togo 0 aprrresentarllOJ desde

que um leve borrifo produzido pela chuV'n molhou o
brabante e as~im lh-e ílugriJàótG.n a Gooduclíbilidade.

Grcy já havia provcldo a Inglaterríl qtie o corpo
do . homem é electfisll~el, DufllY provou que deHe se

. podem tir'ar faiS'cas electricas. Grey, sllspenetendo ho
rizontalmente om menino, por fios de ~êda. mostrol)
que elle' ad'q.uiria a propriedade de attralJir os- cor-pos

leves, ou que adquiria o pod!r electric@; Dufay con
seguiu tirar faiscas do corpo humano, e o fez em pre·
sença ,de um publico curiosissimo que se dirigia pres
suroso' flO seu gabinete, e ahi ficava maravilhado á
vista de 'Ilhe,nomeno tão notava\.

Esse phenomeno grandioso fazia recon~ecer e ac·
ceitar como verdades as faiscas lançadas pelo cavallo
de Tiberio, as qlle referiam antigamente sahi.r do
corpo de alguns bomens; e esses taotos factos havi
dos por maravilh0s0S ~ que tanto mal fizeram á hu

manidado achavam-se por esLa-fórma ao alea~ce da
.comprebcnsão humana. claros deanla de seus olbos.

Nada havia agora - de sobrena tural, era um sabio
que no seu gabinete produzia essas maravilhas, ex
punha-as aos olhos curiosos do publico e lhas ex'pli
cava; era o sabio que destruia o rno'nopolio, e os pre
conceitos, e os transformava em utilidade soda!.
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Meus senhores, Srio '~notil\'ejs os serviços que as
sciencias tôm prestado ão progresso e á liberdade da
humanidade; é notnvel e permittireis ql:le de passílgem
eu vos aponte um facto destaoado e isolario, ma" que
nos servil aindA para fílzer realçar estH verdade:~a

crença em almas de outro mundo-que tam?em tem
sido a fonto de ulna especulação revoltanle e sordida
por parte daquelles que em touos os tempos têm es
cmvi~ildo II sua e nossa especie.
- Todos vós conhecei 11u11 o torror que o povo igno
rante incute no esp-irito dI) S!~Us alhos com .as. histo
rias u_e alm,!s-dtl outro mundo. [llfulizmeo,te Ou Gra
zil, n~ infancill, SUínos victimas (}e:>:,as superstições,
e alguns hll tilo.prejudic·lUlJS qlIe mesmo J.epois de
gr(lndes não readquirem a liberJi\de de seu espirita,
sào' incapazes de passar á noute po.r um cemitl~i\r.

Ora, esta 'crelJ!j:l priginnll-sfl. e funda-se em que
muitas pe"sQJs ass~uram ter vistll phantasmlls lumi
nosos sahindo da cóva dos defuntos; os poetas enri
queciam as suas poesias com essas cbamadas ficções
que vos aflirmo serem realidades.

Vêde l~elemaco fallando ii Arcesills: elle o via, mas
suas mãos não lhe poJiam tocar •. porque em sua pre
sença estava llma simples alma sem corpo.

Fenelon faz -nhi uma hella de~cripção, que admiro
como tudo o que sabe de SUII penna, que escreva u
poesia em prosa; o immortül Fenelon descreveu p~r-
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feita~ente II crença dos antigos, elle imaginou a alma
como elles a imllginllvamj e como rão ficareis admi
rados me tendo ouvido dizer que el1tJ descreveu um
phenomono verJlldoiro TI. ..

Sim, meus senhores, á noure, nos cemi/terios, da
sepultura dos !"hortos ~áem pl1a.ntasmns luminosos,
de urna luz extranha, urna luz rallida c especial como
ainda lião tendes vislo; e, esta luz que vaa l;empre

crescendo em altura e se esbatendo, vi.st~ em um 10
gar deserto nào póde deixar de infun'dír respeito e
terror áquelles que II rêem. '

Sabeis quanto esta superstição tO"nl sidoJuCf!lliva
110 clero _que sempre a explorou; tltlvez q'Je dah; elle

I tenha tirado li idéa do purgalorio e mil falsidades que
lhe têm servido para com ellas cxpõliar o genero
humallo.

Eis-ahi porque tanto vos convido a estudar a~ sei· ,
oncias, eis porque vos digo que 1\ ignorancill nos tem
~scrll \isado.

Hoje. que o padrn queira fallar nessas maravilhas
e com·ellas·aterrar c outl\r dinheiro do um povo in
struido, torá perdido ó seu tempo.

Centenas de sabios em seus Cursos, assistidos por
milhares de ouvintes, milh.Hes e milhares rie ama
dores que têm livros I) joruaes de sciencias accei
tam o faClo, porque é verdadeiro, mas regei Iam as
superslições, filhas da expec!.llação a mais vil c baixa.
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o sabio manda vir ossos para o seu gabi'nete, os
quaes encerram phosphBto decaI e deste exLrahelll
o phosphor.o o qual innammando-so, aO contacto do

- ar humido, sem ouira causa, produz em sous gabi
netes os phantasmas luminosos que têm sido vistos
-nos cemitérios; o homem sensato o illustrado não o~

teme, crea-os para os contemplar de perto.
Os ossos humanos em decomposição, com o con- '

tacto do ar humido sem mais outra causa, produzem
}lois osses phantasmas tão temidos ·pelos ignorantes. '
A alma de Arcesius que Telemaco viu, na qual não
liMe tocar, que tnnto temeu e res.peitou, era p~is, o
gaz resultante da combustão de uma substancia que
·existe nos ossos do corpo dos homens e no de todos.
'Os animaes.

Os sabios querem a verdade, .não a procuram só
-para si, procuram-a para o mundo inteiro j ~ assim
'fazia DuCa}: elle colhia o fructo de suas locubrações
e logo as apresentava a todo o mundo em seu galJi•
.nete e em suas Memorias.'

Duray, si fosse um paure antigo, murto p~deria

·zombar da hu~~niaade; tal é a curiosidade que in- .
·spira a experiencia electrica a que me_refir~.

Si u'ma pessóa ·subir a nm bóIo de resina ou v
·um banquinho de pés de vidro, isto é, si uma pessoa
estiver sem communicação com-a terra, 090 estiver
-isofada, e poser a mão em uma machina electricl, a
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elec\rir.idade se lhe c(\mmunicará logo, mas vós, oh-o
servador, nada lhe notues.

Imaginas que torna-se escura ii sala da experioncia
e que approximaes o~ dedo da ponta do nl\rit desse
homem: uma faisca salta rapi~amente do COrj)O tlelle
para P VOSiO dedo, ouvis um pequ.ano·esti: lp, sentis
um leva Gheiro de enxofro e uma levltpirada no dedo.
Do qualquer outra parte do corpo tirareis faiscas: si
as tira rdes da curva da perna correspondente ao jo
elbo, o ho mem fraqueial'á como quem quer cabir, si
a niachina fÓr forte; si II pproximardes a vossa mão
de seus cabellas, estes se herriçarão na cabeça e po-
de[~o se tornar tanto ou quanto luminosos. -

Vêde que bellos phenomenosl e como alies eram
Droprios para fazer crer que o bome m isolado tinba o
diabo no corpo, o qual sahiria faoilmente pelll exor
cisão, isl0 é, dascenio o homem do banqv..inho, si os
circum.stantes q.uizesse-m .se cotis ar pB1'8 f,azer uma.
obra de caridade a que '0 padre se prestaria em nome
de Deus!

4 Esse facto, que foi descoberto ainda polo acaso,
n'um dia am que Dufay se fazia-eleclrisar palo .[)bysi
co, abbade Nollel, quejá CO'nbeceis pelas minhéls p're
cedentes conferencias, já era urna riquissima acqui
siçào para a scieucia, e utilis-ima para n.ào dar azo á.
superstição; 1> publico o considerou corpo o mais im·
portante dos trabalhos de Dufay pelo. ra·z[o qúejá "OS



- 217 -

cilei _de SOl' um fa~to de grande llpparencia; mas a
verdade é que si,.. Duray "tem llassyflo á pO?,ler-id.lde
não é esse o seu malar titulo de gloria.

O maior serviço que o sabia physicO- francez pres
tou á sciencia foi uma observação mais perfeita d.e
um facto notado por OLto do Guerick, e que já men·
cionei, o qual lrouxe como consequcncia a lei qne
Dufay 'stabeleceu com tanlo acerto que ainda boje é
110ceila e rege a sci~nc,ill eleclrica embora oom o nume
daquelle que ã completou.

ElIe foi o creador das duas electricidades: electri
cidade vitrea e elect1'icida:de 1'esinosQ.; alie formulou
a lei (Iinua hojo ad:nittida qu.e as electricidades do
mesmo no'pw se q'epe/lem, e as de nome cont11Q.1'io se
attrahem.

Eis os seus maiores titulas de grandeza.
Vou ver si melbor ~e (aroi comprehender.
Sab-eis já que o phy ico allemiio OLlo OQlara que o

corpo erectt'is!1do .altrabe os corpos lev~s e lo.gõ os
-repelle, e não os torna a altrabi.r si estes não se lêm
posto em contacto com algum 'Coroo nlio eleclrisado·., .

Esta observação levou Dufo.y a l' onbccer peJr ex-
_periencias mu1tipliGadas que esses dous corpo. que
linbam a- mesma-electricidad e sempre se ropellillm.

Uma série de observações fel-o concluir qlJe a
eleclricidado desenvolvida no vidro, no cbrisla~ ue
rocha, Das pedras..preciosas',no pello de arumaes.- etc.,



218 7"

repelle os corpos que por estes têm sido electrtsados;
outra série de experi~nciÍls mostrou-lhe que a elec
tricidade desenvolvida no ambar, na gomma capaI,

-na gomma laca, na Sêd3, no fio, no papel, etc., re
pelle os corpos por este electrisados.

Uma observação mais completa lhe fez notar que
os corpos electrisados pelos da primeira série atira·
hem os electrisados pelos da segunda e vice versa.

Estas observações mostra'!1 que ha duas especies
de electricidade; que ambas altrabein os corpos não
electrisados, mas que eIlas repellem a do mesmo nome
e se Illlrahem uma a outra. ,

A's do grupo em que se acha o vidro eIle.denomi
nou electricidade vitrea, nome que ainda conserva; á
do que encerra as resinas elle chamou electricidade
resinosa, nome qu~- ,tl\mbem ajnda é usado.

Para reconhecer de que natureza é 8 electricidade
de certo corpo, basta pois, approximal-o no estado
alect ico de outro que tenba uma electricidade co
nhecida: si elles I se repellem são do mesm_o nome, si
se attruhem são de nome contrario.

Dufay linha lauçado as bases da sciencia, li nba-lhe
preparado o rapido progresso que ella verificou, em
bora o' vulgo pensasse que a sua maior grandeza es
tava em ter tirado faiscas do corpo humano.

O vulgo é cégo, elle não sabe o que é grandeza
moral e intellectual, UDmo já vol-o mostrei em outra
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-occasião. Christo disse:-cd'erdoae-lhes,senhor, elles
não sabom o que fazGm.»

Palavras cheia'~ de profunda sabedoda e re
passadas de amargor para a nossa especie; mas
pala,vréls verdadeiras - tlJr1a II historia humana o
prova. .

Ainda não ha muito vimos Leverrier elevado a u'ma
·alntra sem egual por ter descober'to um planeta (Nep
tuno, Leverrier) Bolo seu clllcllloj elle disse:-Em tal
logal' do céu, em tal constellação ha um pla.neta até
boje desc~nbecido: e o plllnetiJ foi logo descoberto e
·0 mundo maravilhou-se.

No emíanto ° sr. Leverrier tinha uma serie inteira
de longas e pacientes observações feilas por Bóuvard,
antigo director do observatorio de Pariz e fôra este

"
llncião quem o emponbára naq:uellé calculo. Bou-
Yard linha visto em sonho o planeta Neptuno, si me
permittis a expressão, o observl\torio de Pariz foi para
·elIe a Bethel onde os anjos lhe annunciaram aquella
existencia e elle consumiu uma-vida inteira de sabia
·ei}; estudos, com 0100 sagrou 05 eixos do seu instru
mento que lhe media as perturbações de Urano; e o
sr. Loverrillr, firmando-se nesse trabalho e na lei de
Newton' descobriu o astro com erro de milhões de
'Ieguas, e não pôde calcular com exactidão um só dos
-elementos do sua orbita.
- A descoberta foi, grande em verdade, e Lever.rior
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moslrou-~e um máthernntico notavel,mas quam longe
esteve ainda elle do genio I I

O publico, que ta9to applalldiu esta descaberta
nào sentiu o mesmo enlhusiasmo p'ola da Analyse cs
p.ectral e que aliás, promelte31brir um campo mujto
vasto á scioncia, faz esperar que ella dê passos rapi
dos e gigant~scos,}Q melt0ls S9)) alguns pontos de
visla._ ,

O publico é mãu juiz em 11laleriá scienlifica, é

praci o esclarecel-o para q.ue elle possa julgar e ani
mar aos que trabalh~m. Este pensamento foi um tios
que deram origem e alimentam a Eschola do Povo.

1)a Iog~alel'Ea a' electricidade tra nsporlou- se pll 1'a
a França, vos disse. ha pouco; da França ella passou

r 'para II Allemanha.
Os AlIemães appli-caram-.se dElsde logo ao aperfci

çoam~lllo das machinils eleetl'Íl:as, e isso trouxr"gran
des vantagens á scienciu, ncce1erou o seu progressO'.

Bozo foi ° primeiro. que voltou á ma~q.i~a d~

Hauksbee e t{ue teve II idéa de acculTIular n ole
.clricidade.

Elle uevia-sc achar á frenle dos lidadores do pro-. -
gresso, {}orque era professor OIU Willenberg, a celebre
Universi adeilluslrada pelosLulhero fJ os ~Ielanchton,

nessa Universidade em que só se respirava arnor
á verdade, e tinha-se energia para pregal-a mesmo
com perigo de vida. -
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~ Si Lulhero lrabalhou pela liberdalle·de consciencia,
pelo progresso ü o bem e~t8r de sua patria, si' conse
guiu .transformar n Allemanha De grande paiz que
eIra hdje é: Boze não Ij'eixou tamb'em de empregar
esforços 8 bem da sciencilÍ' que elle profássava, e si
não conseguiu U?l p/lpel tão brilbante, importante
e util como o de Lulharo, nem por isso a sciencia
d'eix..a' 'rie resel'var-Ibe o D'ome nas paginas de sua
historiu.

As 1Jot.igas machinas .feitas de globos de vidro
fora'm abandonad&s, porque es.sas espheras reben
tavam 'e .Iançav~m e,stilhaços 9ue offendiam os Clr
cumstantes.

Beraud 'pretendeu que ~s falbas do vid,'o eram a
causa do phenomeno, mas o facto t~rnõu.se tão fre
quenl~; que ,facilmente -se reconhecéu que não era
esse õ motivo. Todos adoptaram finalmente as ma
chinas d'e disco de vidro.

Em 1770 já estava em uso a de Ramsden, de um
'só disco e grande, que ainda hoje é a mais usada;
ba a de Nairne, elc. \ .

Todas ellas podem -dar electricidade vitf'ca ou resi
nosa, á voatade, ou como tambem se denominam,
positiva ou negativa.

Dessas machinas cbegaram-se a tirar faiscas que
poderam matar passarinhos e dar uma cGnfmo~ão

em todo o corpo do homem,
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Mil experiencias se faziam: co.m a faisca inflam
mavam espiritos c em geral substancias combustiveis.
(Ludolf de Berlin).

Aquecendo um pouco esses espiritos alcoolicos.
·para que dessem Tapor,elles o accendiam com o dedo· 
(Wincler, em Leipzik).

Produziam muitas cousas curiosas, como a pro
ducção de uma chuva de fogo; o que se obtinha
electrisando a agua e fazendo-a· correr. Elia se dis
persava em gotas luminosas que davam aquella
apparenciô. _

Tudo isso era e emuitíssimo curioso, mas o im
portan te, o util á sciencia e á humanidade foi a lei:
descoberta por Dufay, e at~ 174.6 a sciencia não pôde
dar um passo além.

Em todo esse periodo a sciencia deu dinheiro a
ganhar áquelles que levavam ao publico as descober
tas dos sabias; por toda parte os que necessitavam
de ganhar o pão e que não achavam outro me~o á
mão, recorriam ás experiencias feitas pelos physicos,
e as exhibiam ao publico.

Aqui o ganho era licito, porque eUe exigia a
compra de apparelhos, certo estudo preliminar, etc.,.
e o publico si pagava para ver, fazia-o para ter um
praset, como temos com ° theatrct; pagava para
.adquirir conhecimentos.

Não pagava como estupido, para ser escl'avisado;
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pagava momentos de prazer, de satisfação para o
espirito, para a cultura inlellectual e a eltlvação
da alma na contemplação das maravilhas da natu-

Ireza.
Ainda, hoje, nos Iheatros, os prestiliigitadores

appresentam, para vosso divertimento c lucro delles,
o resul~ado dos trabalhos perseverantes dos sabios j

ainda ho.je a sciencia, além de ac.abar com a supersti
ção, proporciona por toda a parte e por mil modos
differentes o pão honrado a milhares dé paes de
familias, e espero que mesmo desta cadeira ouvireis
com prazer referir os serviços de todo o genero que

. ella tem prestado.
Continuando,em nossa éxposição'prosoguirei Ira·

ctando de um physico holla ndez. '.
Já tive occasião de dizer-vos porque razão ao

mesmo tempo appresentavam-se muitas pessoas pre
tendendo á prioridade em uma descoberta, e agora
mais uma vez se confirma aquella verdade, pois que
a descoberta de que passo a vos dar noticia foi attri
buida a diversos individuos. Uns quizeram atlribuil-a
a -Caneus, outros a Allaman, outros a Rleist, oulros
ao proprio pae do physico a quem, com justiça, o
publico a attribue.

A verdade bistorica foi posta ~m toda II luz por
PriesUey, aquelle Jgrande chimico que o foi ?epois
que deixou a carreira de poeta para a qual suppunba
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tor uma vocaç.ão especial, mas que foi impoLenté para
dar-lhe ti immortãlidade que obteve pela sciencia.

Priostley fez j ustiÇll ao sabia,: a descobllrta da
bolelha· de Leyd.e é roconhecida como dovida a
Mussen1broeck.

O acaso'lI fez descobrir, e o physioo, por ft:lici
dado, acbava--sé então cercado de um grllnrle I\umero
de curioso que assistiam á sua experienr.ill e que
depois fOrllffi OlJtras tantas testemunhas que poneram
atlesltl'l' o seu direito á primasia.

Como vêdes, o aC1\SO, aproveitado por um p/1ofundo

espirito de observação, por muitas vezes encaminhou
os passos á sciencia nascente.

O phisico hollandez, Mussembroeck, reflectiu que
um corpo electrisado, achando-se em oontacto com
o ar, principalmente humiao, perde a electri.cidade
que recebera do oorpo fricoionado, e dahi r.oncluiu
que si esse corpo electrisado fosse oollocado dentro
de outro, isolador, não só gastada mais tempo a
perder a sua electricidade, como além disso talvez.
a podesse condensar.

Desde que lhe appareceú essa idéa, elte empre
hondeu passa:r á practica, e, o vidro, sendo isolador,

pareceu-lhe que uma garrefa qualquer seria 5UfÍi
ciente para uma das peças do 'apparelho; a agua,
sendo muito eleclrisavel, poderia completar' o neces
sario á experioncia.
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ElIe emprehendeu electrisar agua contida em uma
garrafinba.

Dispoz a maohina electriclI, desenvolveu !lella a
electricidade e depois, com uma basle metallica, que,
tocando na machina, ia ao interior da garrafa, elec·
trisou II agua.

Os espectadores e elle proprio que com uma das
mãos sustentava a garrafa, nada viram, nada sentiram.

Quando lhe pareceu que a sua machina estava
carregada, isto é, que a garrafa ou botelha deveria
conter na agua uma Ma porção de electricidade, elle
quiz tirar o fio metallico q~e a communicava com
o apparelho principal.

Ao pÔr no fio a mão que lhe estava livre (pois que
a outra segurava a garrafa), sentiu um terrivel choq!le
nos1braços e no peito.

Os espectadores, sempre curiosos, e ousados nessas
occasiões, quizeram repetir a experiencia, e a seu
turno receberam pela primeira vez um ch~que electrico
semelhante ao que produz o raio.

O pbysico, sequioso de proseguir em suas desco
bertas, mal sati~fez a curiosidade publica, entendeu
repetir a experiencia, nào com uma garrafinha, mas
com uma garrafa e foi então que o choque lbe foi
mais for~idavel, e tão grande e temeroso que eIla
deelarou não a repetir nem que de premio lho tives
sem de dar a corÔa de França.
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Eseravando ao celebre ph)'sico Reaumur, dizia
alie lCI' de communicar·lhe uma descoberta, o resul
tado de un13 experiencia nova, mas terrível, e que
lhe dava de 'conselho não quizesse verificar._

A carla que eUe escreveu a Reaumur é digna de
leitura e si niio a faço é para não alongar demasiüda
mente o nosso serão de hoje.

Allaman, esse 11 quem depois quizeram allribuir
essa descoberta, que tanto impressiúnara Mussem-
broeck, foi reproduzil-a, e esereveu logo ao 1\bbade

Nollel dizendo: « Senlireis um terrivel choque em
vosso braço e em todo o corpo: um choque-de raio.
Da primeira vez em que fiz a experiencia o choque
foi liio forte que cheguei a perder a respiraçiio, II

Winder assegura que da primeira vez em que fez a
experiencia, teve convulsões em todo o corpo, sentiu
a cabeça pesada como se sustentasse uma pedra, o
sangue lho fioou tão ngilado que temeu ser acom
metLiJo de uma febre.cerebr~l; declara mais que-re.
correu II medicamentos refrigerantes para ímpedil-a.

Wincler repetiu por duas vezes a expel'iencia. Em
ambas, o resultado fui uma hemorrhagia nazal.

Pelos poucos factos que vos tenho reforido podeis
julgar, senhores, quanto esta experiencia era perigosél;
e como aI\;! deveria intimidar áqueUes que.a teriam de
reIJetir e trazeI-a á final á docilidade com que hoje-
submette-se aos ph)'sicos em qualquer laboratorio._
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Mussembroeck não a queria repetir nem pela corôa
de França, os outros physicos recebiam choques te
miveis, appresenlavam symplomas de asphyxia e de
congestão cerebral, outros tinham repetidas hemor
rbagias nazaes.

Tudo parécia annunciar que a sciencia teria .lJm
. momento de .paralisação, mas felizmente assim nl10
aconteceu; e pelo menos desta vez-foi uma mulher
quem aITrontou o perigo e lhe deu impulso.

A mulher de Wincler ou a de Mussembroeck se
glindo a versão que adoplarmos, n50 p.squeceu o qua
vira fazer. O seu espirita não se acobardou deante
de nm perigo que intimidava os bomens: alia- fez
a experiencia .
•

Oito dias esteve de cama, segundo referem, mas
levantou-se forte tl destimida como da primeira' \'ez
para reproduzir a experif~ncia. Então apenas o acei
dente oecorrido foi deitar sanguo pelo nariz como já
bavia aeo nteeido ao physico, /seu marido.

P9r e"se tempo, em seguida Nollet em França quiz
tentar a experiencia, mas estava em serios embaraços
porque lhe baviam mandado dizer que só o vidro
de Allemanba poderia produzir o pbenomeno, que

- nem mesmo o de Honanda poderia servir.
#

. O pbysieo, vendo que não podia obter um vidro
tão especial, resolveu·se a experimentar com o do seu
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paiz e recobeu um dJoque t<io forlo que melhor lhe
fóra si o vidro fosse menos pr.oprio.

O erro da informação proveju ainda de L~ma obser
vação imperfeita; experimentavam co~ o vidro mo
lhado por fóra o isso trazia a ausoncia do pheno
meno, e só púr casualidade uão so deu essa cir
cumstanciil quando tinham feito li eXlJeriencia com
o vidro da Allemanba.

A mó obsc['va~ão é uma fonte fecunda de erros,
e um escolho que à homem de sciencia deve caute
losamente evitar para não cahir até mesmo em ridi
culo, coroo aconteceu mais tarde a Sigaud de la
Fonde, que pretendeu ter feito uma descoberta curiosa
por não ter observado que o sólo ,humido em que
se acha um experimentador póde fazer com ql\.e
nelle desappareça um choque electrico que percorre
uma cadêa. . .

Em Franca~ de todos os lados o povo ailluia ao
gabinete do sabia NoUet, todos queriam receber o
choque, zombava~sl:l da timidez de Mussembroeck,
ninguem queria ser inferior á mulher om coragem, e
muito se exaltavam as brilhantes palavras de Boze,
professor de WiLtemberg, de quem já vos fallei:
cc Não teria pezar de morrer de' uma commoção elec
trica, dizia o illustre physico, pois que a minha morte
forneceria um a.rtigo pa ra as nfcmo1'ias 'ela Academia
Real de Pariz ».
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Eis um exemplo cio' amor á gloria e á sciencia, e
elle vos fará recordar o iIIuslre sabio russo que
morreu querendo ser dos primeiros a tirar o fogo do
céu. Deveis tambem vos recordar da intrepidez do
immortal Ramas.

Não é só o amor ás idéas moraes que gera o he
roismo j 11 sciencia tambem tem heroes, a sciencia
tambem tem seus marlyres j ella tambem lem um
culto baseado no amor.

Querendo satisfazer á multidão sempre crescente
de curiosos, o abbade NoBet experimentou de uma
só vez dar um choque á todos, como já vos qisse, que
fez depois a um regimento de 240 soldados em .pre
sença de Luiz XVI. O resultado obtido foi () p.revisto :
todos receberam o choque que se transmittiu de um
a um, passando de mão em mão.

Em seu gabinete elle extendera os expectadores
em circulo dando-se as màos dous a dous; o primeiro
segurava na machina e o ohoque se transmittia desde
que o nll,imo fechava o circulo.

Já a esse tempo elle conhecia o que um secnlo
depois, no BraziJ, apregoou o nosso distincto medico
e patriota o Dr. França (o Francinha) : que nos con
ventos ha méJgoificos elementos para esses estudos
arriscados, para experiellcias novas, de exito aiuda
nào bem estudado.

No convento dos Capuchinhos elIe formou a cadeia
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com os padres e deu-lhes uma commoção electrica,
a pedido delles, que parecem avidos desses diver
timentos.

Então já não eram os padres os possuidores da
sciencia, o monopolio estava destruido; e si queriam
de certo saber o que ia pelo mun,io scientifico era-lhes
preciso recorrer á sabedoria secular.

Nollet, que era professor de physica popular, am
pliou logo o campo de sua~ experiencills em proveito
da curiosidade de seu auditorio ; matou peixes e pas
sarinhos com a faisca Qlectrica e 8 França pGr oito
dias occupou seus sabios no estudo da morte produ
zida por esse meio.

Dahi a desenvolver-se a mÇlda por toda II Europa
foi espaço curto.

Por toda a parte II industria e li especulaçüo ofre
recill á venda as botel/tas de Ingenho'Uz, e era IIcom·
panharJa de u 0011 machina electriclI, e tudo reduzido
á extrema simplicidade. A machina erà um pedaço
de pelle do lebre e uma fita de sêda coberta de um
verniz resinoso. Esfregando-se com a pelIe de lebre
1\ fila envernizada, desenvolvia-se a electricidade e
tudo estava feito.

Tambem tomavam um tubo de vidro, contendo em
sleu interior uma substancia conductora de electrici
dade e envolvida até quasi á extremidade superior
por um tubo de fol68 d.e Flandres; pintavam-o imi-
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tantlo madeira e orrereciam essa bengal.'l e &.ssim davam
um choque inesperado ao credulo q e lho tocasse
para recebei-a.

Era uma sorpl'eza como a do charuto de estallo,
em noites ue S. João.

Para que citar mil outras curiosidades quo não
trouxeram progresso á sciencia 'f

Mais "ale que vos diga que, presentemente, 8

botelha de Leyde .não contêm agua; é uma garrafa de
vidro contendo folhas de ouro niio comprimidas •
.atravéz, do cuja rôlha, que é de cortiça, passa uma
haste metallica com um botão, e cuja parte exterior
é circulada por uma chapa melallica (folha de esla
nho), que do fundo, cobrindo-o, vem alé cerla altura
não muito proxima ao gargalo.

A botelha de Leyde é um contlensador de electri
cidade; as folhas de ouro (ormam a su~ armadura
interio1', o a de estanho a armadura exterio?'; o vidro
da garrafa é o isolador que !lepara as duas armaduras.

'Para- exp1icar os phenomenos que appre:.onta a
botelha de Leyde e todos os da electriciàade quo não
dependem de combinações ou decomposições da

. materia, ou para dar a theoria dos phenomenos elec
tricos, é que serve, li grande lei de Dufay.

O physico inglez Symmer desenvolveu e firmou
melhor o que Dufay havia estabelecido, -

EUe admittiu que em todos os corpos existem com-
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binadas as duas electricidades, a resinosa!) a vitrea;
que esta combinação é em proporção tal que suas
forças neulralisam-se completamente, não têm uma
manifestação exterior. S', porém, qualquer causa
perturba o equilibrio, os dous fluidos separam-se, e
quando separados cada um repelle a si proprio.

Isto é, que dous corpos que estão carregados de'
electricidautl vitrea, repellem-se; d'ous que o estão
de electricide resinosa, repelIem-se i

Dous que estão carregados, um ·da ele<:tricidado
vitrea e outro da resinosa, attrahem-se.

Ou, em termos mais breves: as elec.l1"1,cidades:
do mesmo nome 1'epellem. se, as de nome cont1'Q1'io
atlrahem· se.

Esfregando, pois, um tubo de ,vidro com um panno
de lã, a electricidade decompõe-se nos dois ,corpos i

a posiliva accumula-se toda no vidro e a negativa
toda na lã.

Pela uypothese de Symrner já comprehondeis a
explicação da machina eleclrica do apparelbo de
Ingeohouz.

A pelle de lebre esfregando a fita envernísada, a
electricidade decompõe-se nos dous corpos i a posi
tiva vae para a pelle de lebre e a negativa fica na fita.

Torna-se pois faci! carregar a botelha de Inge
nhouz, que é a mesrrJll botelha de Leyde.

Poudo em contacto com a machina electrica a- hasle
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da botelha que vae ter ao seu interior, a electricidade
dà machina se transmitte ás folhas de ourõ, pois que
estas e a haste, sendo metallicas, conduzem bem a
electricidade.

As folhas de ouro electrisadas estão dentro da gar~

rafa que é de vidro ou isolador, isto é, que não per
mille que a electricidade vá ter á atlIÍosphera.

Então atravez do vidro, essa electricidade actúa
por influencia ou influe sobrê a lamina exterior de
estanho, e decompõe a electricidade que ella continha'
no estado ll\3ulro.

Ora, como as electricidades de nomes contrarios
se attrahem, é claro que si a interna fÔr por exemplo
positiva .ou vitrea, a electricidade resinosa da folha
de estanho é que vem occupar a face deste em con
tacto com o vidro.

Atra vez do vidro a electricidade positiva das folhas
de 0!1ro, a qual veio da rnachina, attrahe a negativa
que havia no estanho ou na armadura exterior: estas

_duas forças se equilibram, logo a electricidade- resi
nosa exterior não póde sahir de onde está, digo, da
parte interna da folha qe estanho para onde .fÔra
aUrahida.

Mas o estallho ou a armadura exterior continha as
duas electricidades, ellas ~oram dec..ompostas e a
negativa eSlá fixa ao estanho proxima ao vidro; a
positiva não é sollicitada por força alguma de atlrac.
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ção e sim repellida pela electricidade do mesmo
nome. Si então o observador tiver, como deve ter,
a bote'lha na mão segurando pela armadura exterior,
alIe serve de conductor á electricidade que expellida
vae para a terra, e o dito observador não soffre o
menor choqul3 porque este s6 resulta da recomposição
das duas electri cidades de nomes contrarias.

Ora, as duas electricidades que estão •.respectiva
mente nas armaduras da botelha fazendo-se equili
brio, é claro que para as folhll.s 'de ouro póde vir da
machina nova quantidade de electricidarle, que torna
a repeIlir para a terra por meio do homem a elec-

o tricidllde do mesmo nome e a attrahir a ue nome
contrario i e, assim por deante, de modo que a
electricidade vae se accumuland\) nas armaduras da
botelbá; isto é, dentro da botelha, nas folhas de ouro,
a electricidade t~m muito maior tensão do que tinha
na machina, e fóra no estanb.;o a intensidade electrica
(negativa, no caso figurado) é lambem maior que a da
machina. mas um pouco inferior a que ha nas folhas
de ouro.

Si em lagar de estabelecer o contacto entre o botão
ua botelha e a m~cbina, elles apenas ficarem proxi
mo~ para que se veja sahir a faisca electrica, a botelha
se carregará do mesmo modo. A electricidade da
macbina influe sobre a haste da botelha e as folhas
de ouro, para decompol-as j att~ahe a si a electrici-
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dade negativa e a positiva fica nas ditas folhas da ouro.
Essa electricwade negativa, attrahida pela positiva da
machioa, logo.qu~ tem uma tensão superior á resis
tencia do ar intermediario, precipita-se para a electri-

I

cidade positiva da macbina produzindo a faisca, e as
duas electricidades se recompõem.

Quer a haste da botelha esteja em contacto com
~ conductor da machioa, quer apenas lhe fique ~

certa distancia, é claro que a botelha condensa a
electricidade.

A tensão desta tom, é facto, um limite facH de
fixar, mas que não vem aqui a proposito investigar.

Uma vez que só a recomposição das duas .electri,.
cidades é quem produz o choque, e que uma só
electricidade percorrendo o corpo do homem, corno
conductor, nada lhe fez sentir e nada appresenta de
visivel, está conbecida a razão pela qual Mussembroeck
e aquelles que estavam em sua companhia quando
recebeu o primeiro choque, nada viram e nada sen
tiram, quando elle electrisou a agua em sua primeira
experiencia. E' que o fluido livre se escoava doce
mente para a terra, atravez de seu corpo.

Imagioae agora que o homem segure pela armadura
exterior a botelha ; dentro ha electricidade positiva
e fóra .está a negativa, ellas IIttrahem-se, querem
se approximar, mas o vidro, que é isolador, não o
permitte.
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o homem que tem a botelha na mão esquerda,
por exemplo, approxima a direita do botão que ter
mina a haste interior. A electricidade, encontrando
com um conductor que é o homem, precipita-se por
eUe ao encontro da outra, e a recomposição so produz
atravez do corpo do homem: dahi násce o choque,
que será lauto maior quanto maior for a carga electrica
e que poderá até matar instantaneamente.

Já sabeis ° que é o trovão, ja sabeis o que é o
relam pago, e só vos falta saber o que é o raio.

Bem, meus senhores; si bem me comprehendestes
ha pouco, si estive ao VOS50 alcance quando em
poucas palavras vos esbocei a theoria da batelha de
Leyde, podeis com prehendar o qne seja o raio.

Entre uma nuvem e a terta ou ontre duas nuvens
existe ar, este ar representa o vidro da botelha, é
um isollldor; a nuvem seja a armadura interior e a
terra a exterior.
• A nuvom esteja carregada, por hypothese, de elec

tricidade positiva. Atravez do ar, ella influe sobre
o fluido neutro da terra, decompõe-o e, em quanto
repelle o Iluido do mesmo nome que o seu, allrahe
a si o fluido negativo que não pódo ir ao encontro
do positivo da nuvem porque o ar o veda.

Crescendo a quantidade de electricidade positiva
que ha na nuvem, a força altractiva augmenta-se, e
vem um momento, em que ella sobrepuja o obstaculo
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que lhe oppõe. o ar, este se abala todo e a immensa
faisca elecLrica brilha no espar;o illum inando toda a
superficie da terra comprehendida em certa zona.

Eis em resumo o que vos prornelLi: sabeis agora

. o que seja o trovão, o relampago e o raio.
Apenas devo accrescentar que o raio póde lançar·se _

da uma pari! oulra 'nuvem(da nuvem para a terra ou
vice-versa j que a luz caminha centenas da vezas
mais depressa que o som c por isso vêrles o relampago
antes de ouvirde5 o trovão; que o raio não é pedra
como pensa o vulgo, o ra io é electricidade; que
sabendo quanto o raio e .:J luz caminbam em um certo
tempo, marcando no relogio o tempo que media enlre
o relam pago e o trovão, vós podeis saber a que dis
tancia cabiu o raio; que a differenta densid.:Jde do ar
produz a' linha em zig-zag que a faisca eleclrica
segue, elc.

Minhas senhoras e meus senhores, vou terminar
a minba exposição de hoje, porqu.e penso tar desem
penhado sufficientemenle o compromis:;Q que con
trahi em minha primeira conferencia nesta cadMra de
littera.tu1'a saientifica; peço-vos mil desculpas si tan~o

lenho abusado de vossa benevoleDcia.
Amante dos estudos da natureza, achando nelles

uma belleza incomparavel, esqueci-mo talvez por
vezes que vós me terieis de ouvir, segui pura e sim
plesmente o que me dictava a razão, o estudo e as
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leituras que tenho feito. Sem querer levei-vos por
esses tantos caminhos que tenho percorrido, e vos
fiz parar em todos os pontos em que p/Hei entregue
talvez a reílexões que vos parecessem extl'anhas ao
assumpto, mas que lhe são associadas, reflexões 'ele
vadas e nobres que o estudo traz incessantemente ao
cerebro de ·um homem reflectido' quantia estuda. EI!
vos fiz parar para reflectirdes, para tomardes follego,
mas não vos desamparei no deserto; ao contrario, ao
'Vosso lado, sempre tive em vista' mostrar-vos uma bel
leza que anteriormente já havia tocado o lOeu espirita.

Por toda a parte, meus senhores, o mundo physico
nos appresenta bellas imagens, por toda a" parte elle
traduz o que encontramos dtlntl'o em nós proprios;
nós sahimos da terra, deveriamos cm tudo parecer-
nos c.om aquella que nos àou o ser. .

Vós lançaes os olbos sobre um rio e elle corre
manso, grandes extensões podem ser atra vessadas
francamente; aqui cnr,ontl'aes uma pedra, ali} um
secco, acolá uma cachoeira. o rio é navegavel, com
pouco esforço, sem grande fadiga chegaes ao destino
da yossa viagem. O rio corre violento, o seu fundo
está heriçado de pedras,as cachoeiras se multiplicam,
a caua passo forma-se uma queda de agua, então o
traballlO seria insa'no para toroal-o navegavel: o
homem o abandona e foge-lhe por uma estrada
marginal.
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Foi seguindo o exemplo· da natureza, que em
nossas conversações, aqui e alli toquei em um ver
daueiro ponto de scienr-ia i'que espacei as difficul
dadas que poderieis encontrar para acompanhar-me
ga exposição que vos tenho feilo ; que não profund«:i
os pontos: é p~eciso que o.caminho seja pl8IJo e vos
convide a viajar, a percorre-lo, como se tizess is uma'
jornada e de momento a mOlLento encontrasseis uma
fonto ou uma arvore fructifera que mitigasse II vossa
sêde ou satisfiZússe a ph!lnlasia' do vosso estomagq.

·.No omtauto, a necessidade hoj~ me forçou a conden-
sar mais- a materia, pois que desejei terminar esta
primeira serie de conferencias, mas asseguro-vos q:le
não sahi fóra do lll~U programma, que não encon
trastes nesta viagem nem uma queda de agua que não
fosse por mim prevista, e acredito que não fostes
forçados a desembarcar ou a fazer a pé 'uma labori'osa

viagem. .
Já vistes que do tempo em que o ambar tinha

alma (o ambar, essll resina fossil, cuja origem até
boje é desconheCIda, mas qlJo os anligos attribuiram
ás lagrimas que o passara aíIiiclo derramou pel; rei
Melcagra) até aos primeiros Irabalhos de Gilbert
mediam seculas i já vistes que de então até os tra
balhos de Dufay, as descobertas se foram multipli
cando ; 'que de então até ao ponto a que chegamos
o seu numero foi sempre crescente e digo.vos que a
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importancia que tiveram tambem subiu em uma
ordem ascendente, até ao tempo presente.

Os rios tambem nascem das montanhas, na escu
ridão das matas; nem todas as nascentes podem ser
descobertas, alias sahem mysteriosamente da terra,
de entre as pedras, é de seu proprio interior que
tr(lnsurJa e phillra a agua que os deve constituir.
Tenue em forças elle percorre grandes extensões
sulcando a terra para se fazer um leito, até que em
seu caminho outro obreiro, vindo de um ponto
tambem desconhecido, reuno com a delle Il~ Ilguas
e junctos prosigam em .seu caminho com dobrada
força e energia.

Então o myslerio se dissipa a qualquer olho, ainda
o monos p"erspicaz, todos podem reconhecer que
acham-se perto da origem ~e um rio que póde-sl1
tornar caudaloso; e estas agq.as, cujo. aspecto já

so impõe, vão em seu trajecto encontrando outra e
outra fonte, e todos esses rios, fracos de per si, levam
de rastos tudo quan.to se antepõe á sua marcha; elIes
correm até encontrar aproprio mar,unica barreira que
os detem, porque ahi elles misturaram as suas aguas.

Assim é a sciencia : um homem é uma andorinha,
mas. este homem corre as matas, clama no deserto/
mas cava um leito; outro lbe apparece, elles marcham
reunidos até que outro e outro se approximem e desde
então torna-se a corrente cada vez mais impotuosa.
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o ambar nasceu no deserto, não se conhece a SUfl

origem, as trevas cercam o bArço que lhé deu a exis
teneia, os sabias lhe dão uma alma. e o depositam
nos altares: appllrece Gilberl, apoz elle Otto de
Gucrick, Grey e Webler, e tanlos outros, e hoje é irn
possiyeL su[ocar a 'marcha da 'sciencia, da torrente
impetuosa que prosegue.

Foi possi veI estorvar a sua marcha no tempo de
Galileo e de Jordano Bruno, sem fallar na mais
remota antiguidade, J~i possiveL aiuda em outras
epocbas; boje é possivel que ins3nsatps o tentem fazer,
mas é certo que não o poderão conse~uir, que o
seus esforços serão inuteis, que os seus embustes
serão Ilrremessados ao mar como ca'scos de navios
encalbados.

A torrente é violenta, ella tudo arrasta, e si virdes
o navio agonisante quasi sosobrando, repartle para
as ondas, para os cavalleü'os que ellas trAzem. para
a enorme massa de agua que desce dàs rnalltllnhas ;
e, não lanceis a vossa amanll a esses condemolldos,
si não quereis com elles vos. perder; '0 dominio da
superstiç,;o está passado, ella foi riseaqa do livro do

. destir.o dos povos c'IlHas, está nos ultimas paroxis
mos da morte; não, nuo queiraes que o Brazillhe ofIe_
reça um remanso em que possa escapar ás forças da
propria natureza que óra bradam altamente contra ella.

Todo~ somos Brazileiros : a Eschola do Povo lança
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as sementes do fuluro, çlá os toques de luz j Illilisafr
esse clarão, mergulbae as vistas em mais la('gos hori
zontes, .procurae o mal, e não recueis, ajudae.nos
a· combateI-o.

Que a scentelha electrica dê uma forte e bcnoficã
commoç~o neste gigante de pedra tão decanladJ
pelos poetas, mas que ainda não teve forças paril
se levantar pela poesia e os vapores de inser.so e
myrrha.

Que o sOP"o do amba1' lhe dó vid~, que II luz da
verdade o vivifique: e só- então seremos um povo
civilisado.



Nota á conferencia n.· VII
.

( nep1.tblica de 4: de ,OUtUb1'O de i 873 )
, .

Obsequiosamente advertido por um collega que
me escreveu sob o pseudomino de Thenard venho
rectificar um engano quo ba na conferencia que fiz
na Eschola do Povo a 22 de Septembro ultimo, e pu
blicada na Republica de 25 do mesmo· mez.

Quasi no fim da 4" r.o\umna da l' pagina da folha
está escriplo : « O sabio .manda vir ossos para o seu
gabinete, os quaes' encerram phosphl\to de cal e
deste extrahe o calcio, o qual inllammando-se ao
contaclo do ar llumido sem outra causa, produz em
seu gabinete os phantasmas lu/minosos que têm sido. . .. ./
VIstos nos cemlterlOs, et~. »

Onde está escripta a palavra caleio deve ler- se
phosphoro. Aquolla palavra sahiu impressa em 10gAr
desta, talvez por lllpso meu no escrever 3 conferoncia,
que niio reli nem depois de impressa, por me ter
faltadu' o lempo, mesmo pelos a[azeres quo tenho
tido na Eschola do Povo, e outros.

Que o caleio não é-infiammavel todos o sabem:
a cal commum, que é P"otoxido de calcio, é substan

" cia muito conhecida até do homem o mais ignorante.-
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Não tive em vista explicar chimicamente, como
em uma aula, o phenomeno, o sim mostrar que a

-sciencia ex,pli a u,m facto' que era tido por mysterioso,
e que se prestava aos manejos da especuiação. S~bsti

tuida a J3alavra calçio por phosphoro, O pensamento
fica sendo o que eu quiz escrever. Si eu tivosse que
rido appresentar a eJ:'plicaçào completa, si não tivesse
tem.ido fatigfll' o audito,rio com termos que elle não
conhece j quando mesmo não estivesse lembrado da
reacção, facil me teria sido enconlrál-a na cbimica
em que a li,. Pareceu-me que o que disse era o sufIi
ciente para a or:casião, o fim e o estylo da conferencia.

Verdade é que eu poderia cÜaI;. em nota a verda
deira explicação. O trabalho seria pequeno e util:
bastaria citar .textualmen te algumas linhas de alguma
chimicD, seria mera transcripçào com a assignatura
do proprio auctor. Si o nào iiz foi por não me tcr

occorrido,
Agradeço sinceramente a observação do collega;

e si, fazeado a e1'ratç, ácima decl/lJo que a faço' pol
ter sido advertido embora sob um pseudonymo, é
simplesmente para mo_Lrar-ih e que não tenho pre
tenções a não errar, sl'ja p,OI: ~ero lapso, como se
deu neste caso, seja mesmo por ignurancio.

Visto q4e fui chamado a fazer a en'ata áciJna,
nproveito a occasião para declarar que, além de di
verslJs erros typographicos que ha nesta conferencia,



· - 245-

como têm havido em todas as outras, ha um que
tambem importa corrigir, e que é do genero do que
me foi apoutado. Este erro passou desapercebido ao
collega como talvez tenha passado aquasi todos õs
leitores e nem duvido que tambem fosse lapso -no
proprio manuscripto.

:Na 5' columna tambem da primeira pagina, no
fim, lê-se:

~ Uma obseryação mais completa lhe fez notar
que os corpos _electrisau03 pelos da primeira serie
repellem os electrisados pelos da segunda e vice
versa. »

Onde está escripto e griphado repellem deVi! ler-s'e
attrahem. No em tan to este erro passa desa perbido
ao leiLor, sendo aliás muitu grave, (lois que se diz
o inverso do que se queria dizer.

Côrte, 3 de Outubro de 1873. ('1)

DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA.

(1) As ::luas filHas ciladas neste artigo existem na publi
cação fcita nu Republica, mas não se encontram nesta_
edir,ão.

(Do PROFESSOR.)




