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Foi por uma tarde de estio. As estrellas, como se fossem de prata polida, entraram a 

brilhar, pouco e pouco, no firmamento azul. 

Do pomar contiguo á casa, vinha o suave perfume do laranjal em flôr. 

Meu pai, vacillante e tremulo, chamou-me brandamente ao pé de si e, beijando-me a 

fronte, que contrastava com a sua cabeça muito branca, sorriu, pondo-me ante os olhos um 

manuscripto. 

<< Aqui tens, disse-me elle, aqui tens o dote que te hei de deixar, mais valioso que o 

ouro, mais duradouro que os monumentos, mais consolador que a propria esperança. 

O ouro que o homem vai buscar no seio da terra, consome-o a propria terra; os 

monumentos, destroem-n’os terremotos quando não as guerras, a esperança, desvanece-a, ás 

mais das rezes, a realidade. 

Mas a sabedoria, quando companheira da vida, comnosco desce ao tumulo e comnosco 

sob á Eternidade. 

Trabalhei, emquanto pude, a pensar sempre em ti, e fui heroe na lucta pela vida. 

Quero dizer-te que jamais desanimei um só instante, quando a adversidade me abatia á 

porta.  

Homem, fiz de todo o vigor da minha mocidade a mais poderosa arma de combate, 

erguendo-me sempre mais forte, quando tropeçava e cahia. 

Não te chamei ao pé de mim para te offertar, ao sentir-me perto do tumulo, os 

thesouros que o tempo destroe, mas satisfazem á vaidade. >> 
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Depois de curta pausa, tirando os olhos do ceo, para onde os volvera, e, fitando-me de 

nôvo, abriu o manuscripto e, com voz pausada e meiga, começou a leitura. 

Pelo seu rôsto, onde se reflectia toda a expressiva bondade de su’alma nobre, rompeu a 

aurora do amôr paterno, ora saudada pela doçura da sua voz, ora pela suavidade do seu 

olhar, com que me illuminava. 

Embora creança, esquecendo-me de todos os brinquedos, ficara horas a fio a ouvir-lhe, 

religiosamente, as licções de moral e civismo, que a experiencia de sua velhice, alliada á 

sabedoria do seu espirito, me dava nas paginas consoladôras do manuscripto. 

E cresci. Junto a mim, este me acompanha sempre, como se a alma de meu pai, que 

venerava as virtudes, me esteja a apontar o caminho da honra e do dever. 

Effectivamente, do meu espirito não mais se apartaram os ensinamentos que elle 

enfeixou, a bem da felicidade do meu futuro, no livro escripto do seu proprio punho, para 

compensar a pobreza de dinheiro, em que me deixara. 

O titulo da primeira pagina cahiu’me no seio d’alma, como o orvalho no calix da flôr. 

Meu pai tinha horrôr ao materialismo. 

Lembro-me bem ainda do modo respeitoso por que, ao entrar no primeiro assumpto, 

pronunciou elle, com sinceridade e firmeza, estas palavras eminentes: 
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Amar a Deus 

 

Quanto mais o atheimo tenta, por meio de argumentos futeis, arrefecer nos corações 

o amor de Deus que dignifica a alma, ensinando-lhe, no caminho da vida, a pratica das 

virtudes christans, tanto mais elle, resistindo ás chammas da descrença, augmenta e fructifica 

no seio da humanidade. 

E’ que, emquanto o mundo fôr mundo, o homem tendo deante de si, a vigial-o 

sempre, o phantasma da morte, não deixará jamais de fitar o céo, na esperança de receber 

justiça pelo bem que fez, na certeza do castigo pelo mal que praticou. 

Não é, pois, o terror do desconhecido, segundo espalha o atheismo, a razão que nos 

leva a amar a Deus sobre todas as cousas, mas a consoladôra superioridade da rectidão, que 

preside aos julgamentos de sua justiça. 

Homens a que se revoltam, presos ás cousas terrenas, aos prazeres transitorios da 

carne que amolentam o espirito, ao brilho do ouro que os torna orgulhosos, contra a 

necessidade da morte, como se esta não fosse o argumento mais valioso da equidade divina. 

Todas essas desegualdades que se observam no mundo, o vasallo deante do rei, o 

plebeu deante do nobre, o fraco deante do potentado, todas essas de- 
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segualdades desapparecem no tumulo, onde as cinzas do corpo humano se misturam e se 

confundem. 

Por esta justiça que tudo nivela, é que Deus palpita na tranquilidade de nossa 

consciencia, quando fazemos o bem, ou dentro d’ella vive a crear-lhe remorsos, quando 

cahimos no abysmo do vicio, vencidos pelas vaidades da terra. 

Amar a Deus sobre todas as cousas. 

Da terra, estas voltam, como nós, á propria terra onde se formaram pela acção de leis 

immutaveis.  

Tudo quanto possuimos, ouro em pó tirado ao ubere do solo, ou diamante ao leito de 

aguas claras, ficará onde se formou. 

Mas as virtudes que nasceram do amor da Divindade, a fé que transporta montanhas, 

a esperança que evita os suicidios e os desesperos, a caridade que dá de comer a quem tem 

fome e veste os nús, nos levarão, em suas azas, á eternidade, de onde baixamos. 

Assim, quer na adversidade quer na abastança, não te esqueças de que tudo é 

transitorio contirente na face da terra, excepto amar a Deus sobre todas as cousas e aos 

proximos, como a nós mesmos. 

Não te preciso dizer que a morte é uma lei irrevogavel e fatal. Se os homens não 

fossem tão orgulhosos, bastar-lhes-ias tal certeza, para que, antes de se irmanarem o infinito, 

se irmanassem na terra, como o rebanho que, perseguido da fera, busca o redil,  em massa, no 

mesmo arranco. 

Aos que encontrares, cahidos, pela indigencia ou pelos vicios, no pó das estradas, 

estende os bra- 
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ços e ergue-os, mas não lhes exprobes a miseria ou o delicto moral. 

A’s almas dignas não é licito maguar a dôr dos transviados do dever, ou dos vencidos 

do destino. 

Levanta-os de manso, incute-lhe n’alma, sem reprehendel-os, os incentivos da 

regeneração ou mitigalhes a fome, se famintos. 

Por isso é que o amor da Divindade, batido pelas lufadas do atheismo, mas 

indestructivel pelos bens que espalha, anda, de seio em seio, a enxugar a lagrima que desce, a 

elevar a humildade que é deprimida, a saciar, em summa, a sêde de justiça e equidade. 
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Não Furtarás 

 

Preciso que eu te conte, meu filho, em nome da pureza do meu passado e para 

formação do teu caracter, todos os dissabores que tenho padecido, sem manchar minha mãos 

no delicto da moral do furto. 

Como Job, aquelle espirito varonil da lenda sacra, perdi um dia, depois de ter luctado 

annos e annos, todos os haveres adquiridos com o suor do meu rosto. 

Pesava-me demasiado, nesse tempo, a familia e eu, sem amparo de braços amigos, 

muitas vezes senti, entre a penuria e a estreiteza do campo de acção, um como esmorecimento 

quasi mortal. 

Mas, por felicidade minha, veio-me, não sei como, pairar ás mãos um alfarrabio 

precioso, onde li um theoria philosophica, consoladôra e divina. 

Nella aprendi eu a superioridade, que o espririto deve manter, quando o corpo 

experimenta as agruras da existencia, proprias da materia. 

Nesse tempo, a fome batia-me á porta, convidando-me a desprezar as virtudes, para 

remir as necessidades periodicas do estomago. 

E eu já não sabia contar as vezes em que, de dia ou de noute, ao collo de tua mãe tu 

choravas com fome, incosolavelmente. 
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De tua mãe o seio, como o regato que a soalheira seccou, não dava uma gotta de leite 

sequer, e eu não tinha visinhos. 

Pela mente passavam-se, então, pensamentos sinistros. 

Vinham-me, quando te via orvalhado de lagrimas, impetos de escalar, a horas mortas 

da noute, os paços da aristocracia, para furtar o pão que dentro nelles havia em abundancia.  

Mas para logo, vencido pelas exhortações da religião, recuava, apavorado da triste 

fama, que te iria legar. 

O alfarrabio tornou-me heroe e, resignado, tolerei, como os martyres do 

Christianismo, os aculeos do supplicio. 

E, num daquelles momentos de profunda amargura, fitei o ceo, immenso zimboreo 

que Deus semeou de estrellas brilhantes, eternamente movimentadas, e jurei vencer a 

adversidade, limpo de penas e culpas. 

Entrei de novo a trabalhar, como dantes, cheio de esperanças no futuro. 

Como por encanto, dentro em breve a felicidade voltou, pouco e pouco, a trazer-me o 

pão que faltava, o somno reparador das energias perdidas, que me abandonara, e a fortalecer-

me a virtude, que tentara fugir-me. 

O trabalho, meu filho, revigorando o corpo, tem o poder de curar as dores do espirito 

e afugentar os pensamentos maleficos. 
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Vê, pois, como fui feliz na propria indigência, vencendo a idéa do crime, que tem 

quasi sempre, como causas, a ociosidade ou a miseria. 

Ouviste, meu filho? 

Accrescenta ao patrimonio moral que te deixo, a limpidez de minha consciencia. 

Não furtei. 

- Não furtarás. 

           



11 

 

Não matarás 

 

As commoções que me provocavam sempre os crimes de sangue, levaram-me a 

visitar a Penitenciaria.  

Eu queria conservar bem na retina o quadro contristador do destino dos 

condemnados. 

Quando penetrei esse logar de supplicios physicos e moraes, onde o criminoso vive a 

pensar, de cabeça baixa, na reconquista da liberdade, timido, como se estivesse a vêr, de cada 

lado, um punhal homicida, senti meu coração bater descompassado. 

Meus olhos percorreram, uma por uma, todas as cellulas onde a luz, que sempre 

hygieniza, apenas entrava pelas grades. Incommodava-me sobremodo, o ranger dos gonzos 

das prisões, que o carcereiro abria para acorrentar um ou outro preso rebellado. 

De vez em quando, como se fossem notas desafinadas, soavam, por entre as 

orchestra das officinas, brados de maldição que me doíam dentro d’alma. Pensei muitas vezes 

que estava a delirar, ou transportado a um mundo estranho, onde os homens fossem obrigados 

a viver em jaulas, como as feras, que tiramos ás florestas. 

Crê, meu filho, que não senti jamais, em minha vida, tão dolorosas emoções, como as 

que experimentei, quando, para melhor conhecer as amarguras dos 
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sentenciados, pedi a um d’elles que me contasse a historia de sua desdita. 

Foi um homem alto, de fronte estreita e longa barba, o que me explicou o seu crime 

de sangue. 

Encostado á grade de ferro, estava immovel, como uma estatua, a olhar inexpressiva 

e vagamente... 

Quando o interroguei, elle fitou-me com um sorriso franco, pensando, talvez, que 

estivesse deante de um bemfeitor, e attendou-me promptamente. 

- <<Matei um homem que me aggrediu em plena rua, disse-me elle. 

Podia ter evitado manchar minhas mãos de sangue humano, amedrontando-o com a 

arma, que o prostou. Ninguem tem o direito de cortar o fio da vida ao semelhante, 

principalmente quando pode, sem desdouro, fugir ao delicto. 

A presença de um cadaver feito pelas nossas mãos é aterradôra. 

Os olhos que ficam abertos, sombrios e immoveis, causam arrepios de hôrror e 

parecem duas sentinellas, que nos vigiam... 

A bocca deita sangue, os cabellos ficam desgrenhados pelo conflicto, as faces 

contrahidas. 

Depois, quando a lei nos manda para esse cubiculo, a bem da segurança da 

sociedade, vêm os remorsos da consciencia, muito mais afflictivos que a perda da liberdade. 

Quando, alta noute, desperto do somno, cheio de sobresaltos, vejo phantasmas que se 

approximam, trazendo á frente a victima do meu punhal, 
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banhada em sangue, em passos vagarosos. E’ um supplicio. >> 

Foge do assassinio, meu filho, como de um abysmo. Elle é um delicto detestavel, 

principalmente quando, podendo evital-o, cahimos na infelicidade de o praticar. 

Evita-o, emquanto puderes, para que possas viver de consciencia tranquilla, sem 

arrependimentos tardios. 

Os homens superiores não commetem crimes de sangue, senão quando se acham na 

impossibilidade de salvar a vida. E’ que, em caso tal, mais altos falam os instinctos da 

conservação, que até nos proprios irracionaes se manifestam. 

Mas, á excepção da legitima defeza, não nos é permettido dispor, á nossa vontade, de 

um bem alheio que, uma vez perdido, não será jamais recuperado. 

Não é elle, por exemplo, como o dinheiro que perdemos hoje e readquirimos 

amanhã, na lucta, pela subsistencia. 

O assassinio não alcança, ás mais das vezes, victima somente; quasi sempre provoca 

a viuvez e a orphandade e tira o pão, o amôr, a educação a filhos que, pela edade, precisam de 

amparo. 

Sê, como sempre fui, inimigo do derramamento de sangue humano e terás cumprido 

a palavra divina: 

          - Não matarás.           
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Não deshonrarás 

 

Este conceito divino é, por si só, digno e merecedor da mais profunda attenção.  

Inestimável como é, não se limita, exclusivamente, a proteger a felicidade e a 

harmonia do lar a invasão da deshonra. 

Constitue ao mesmo tempo, com reprimir o adulterio, a corrente de ar, renovada e 

pura, que fortifica o organismo social, matando-lhe, nos orgãos principaes, os miasmas da 

devassidão que tanto lhe rebaixam o espirito.  

A seducção é, em qualquer tempo e em qualquer logar, a causa de males e desgraças 

terriveis e o vasto campo, onde se desenvolvem os delictos de sangue, ora deprimindo a 

mulher, que é fraca e digna de amparo, ora levando o homem á pratica de actos indignos e 

contrarios a legitimidade da prole. 

Assim é que ella atira a mulher, de queda em queda, manchando-lhe a reputação, 

pelos resvaladouros dos lupanares, até ao derradeiro andar da baixeza humana. 

Sempre que entrares no lar alheio, respeita-o, como se estiveres em um templo. 

O papel que a mulher representa na terra, impõe-nos, alem do mais, que a veneremos 

como esposa, mãe, filha e irmã, encarando-a, no amplo circulo da influencia do seu amôr, 

como o encanto 

 



15 

 

do lar, em qualquer uma das condições da sua missão na sociedade. 

Os crimes chamados pasionaes, esses que de vez em quando nos causam as 

impressões mais dolorosas, abalando-nos todo o systema nervoso, quasi sempre nascem de 

affeições mal intendidas. 

Quando chegares á edade da razão e entrares na vida real, não te desvies, de forma 

alguma, dos preceitos da moral mais vigorosa. 

O respeito que o homem tributa ao seu semelhante, sempre desperta applausos e é, 

sobre tudo, o attestado mais solemne da integridade do seu caracter.  

Os homens de bem, costumados á companhia de uma consciencia perfeita, não 

procuram abusar, ainda quando encontram fraqueza de animo nas mulheres, da felicidade com 

que algumas correspondem á tentação das seducções, que escandalizam a sociedade. 

Por isso é que a virtude, quando digna de tal nome, não se deixa vencer por ellas, 

mas foge-lhes pelo contrario, para evitar males que jamais poderão ser remediados. 

O amôr do proximo não é somente amôr, quando dá esmola ou veste nús; a sua acção 

deve ser como a dos raios do sol, que tanto entram pelos paços dos reis, como pelas humildes 

moradas dos plebeus. 

Por isso não te aproveites nunca da pobreza alheia, da viuvez desamparada e afflicta, 

dos lares invadidos pela fome, para macular, a peso de ouro, os sentimentos da honra de quem 

quer que seja.   
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Quando por ventura a encontrares em triste emergencia ao emvez de lhe estenderes o 

braço para o aviltamento, desvia-a do caminho do erro, cercando-a da tua protecção. 

A felicidade, como a indigencia, é transitoria e cega. 

As mesmas afflicções que batem á porta dos infelizes, podem amanhã invadir-te o 

lar, perturbando a paz do teu espirito. 

Lucrecia, celebre mulher romana, deshonrada por Sexto Tarquinio, não podendo 

sobreviver á tamanha infelicidade, suicidou-se em presença de Collatino, seu marido, 

pedindo-lhe vingança. 

A acção indigna, praticada pelo filho do imperador Tarquinio, o Soberbo, revoltou os 

romanos que lançaram por terra o throno, expulsando a dynastia do mesmo nome do territorio 

patrio. 

Quando mais tarde leres a historia das nações, logo te convencerás de que tudo passa 

e se transforma na superficie deste planêta. 

As revoluções derribam imperios, reinos e republicas. 

As guerras ensanguentam os campos, que a actividade do homem cobriu de searas. 

Deante, pois, da contigencia das cousas do mundo, justo é que não confies, 

demasiado, na enganadôra apparencia da felicidade. 

E porque não desejas que te deshonrem, faze-te superior ás paixões illicitas, rico de 

nobreza d’alma, quando a honra alheia estiver em perigo. 

- Não deshonrarás.          
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Honrar pai e mãe 

 

Todos nós devemos reservar em nossos corações um lugar, elevado e amplo, para a 

gratidão a que têm direito, por muitos titulos, os entes queridos que nos deram a vida. 

Nenhum filho pode ser feliz, digno e estimado, se não pratica o culto do amôr devido 

aos seus pais, honrando-os, incondicionalmente, durante a existencia, ou venerando-lhes, do 

mesmo modo, a memoria. 

Honramol-os na vida, quando os acompanhamos na correcção do procedimento ou 

não os envergonhamos por meio de actos, que possam escandalizal-os perante a sociedade. 

Para que lhes respeitemos a memoria, que deve ser inviolavel como as cousas 

sagradas, forçoso é que não desmintamos a tradição, nem nos esqueçamos das virtudes, que 

tanto os eleveram e engrandeceram na terra. 

Assim procedendo, tornar-nos-emos, deante dos nossos contemporaneos, dignos da 

convivencia social e, ao mesmo tempo, merecedôres de amparo, quando elles se acharem no 

mundo dos espiritos, de todos quantos lhe foram amigos. 

Cumpre-nos, na qualidade de filhos, não nos esquecermos de prestar obediencia ao 

poder, brandamente exercido, dos nossos progenitores, ainda quando emancipados por lei. 
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A obediencia a que, por dever moral e por força de leis especiaes, estamos sujeitos, 

não é humilhação, absolutamente, senão a prova mais convincente da nobreza dos nossos 

sentimentos. 

Não ha, pois, no fiel cumprimento das ordens recebidas dos nossos progenitores, 

baixeza de especie alguma, ainda quando estamos emancipados do patrio poder, mas o 

attestado, digno de applausos, da organização irreprehensivel do nosso caracter. 

Releva, porem, dizer-te que me estou referindo aos pais dignos de tal missão, pois os 

ha, em qualquer parte, bons e maus e, por defeitos de educação ou por índole, capazes de 

exigirem dos filhos actos reprovados por lei ou pela sociedade. 

Mas, á conta de desobedientes, não poderão ser levados os filhos que, aconselhando-

os para o bem, se recusarem branda, mas terminantemente, á execução de qualquer ordem 

contraria á moralidade, ao dever, ao decôro de familia ou ao meio social. 

Para tanto é que não tem forças o patrio poder, desde quando pretende transpôr, os 

limites traçados pelas leis e pela honestidade. 

Antigamente, em Roma, os filhos pertenciam aos pais, como se fossem qualquer 

propriedade. 

Elles tinham o direito de os expôr nas vias publicas ou de os exercitar, quando assim 

não procediam, no manejo das armas, se não os levavam para o cultivo dos campos. 

Soberanos no seio da familia, exerciam sobre elles, ainda, o direito de vida e morte, 

absolvendo-os ou condemnando-os, na qualidade de seus unicos juizes. 



19 

 

Entre nós, porém, o patrio poder está bem definido no Codigo Civil da Republica, 

sem o absolutismo e sem a tyrannia das leis romanas, mas de pleno accôrdo, com os 

sentimentos da humanidade e com as conquistas da civilização actual. 

Procuremos, seja como fôr, occultar as faltas commettidas pelos nossos pais, 

defendendo-os, quando accusados pela voz publica, ou perante os tribunaes. 

Ainda assim, não conseguiremos pagar a divida contrahida para com elles, desde o 

momento em que nascemos. 

Aos filhos não é licito consentirem na diffamação de seus progenitores. 

Bons ou maus, perversos ou viciados, elles merecem o nosso respeito e veneração e 

não nos é decente confirmarmos pelo silencio o julgamento de quem quer que seja. 

Se assim procedermos, amparando-os, quando todos os desamparam, teremos 

cumprido um dos maiores preceitos do Codigo Celeste, superior a todos os codigos humanos. 

Podem parecer impraticaveis os meus conselhos, mas não o são absolutamente.  

Por maiores que sejam os beneficios prestados por nós aos nossos progenitores, elles 

são sempre insignificantes, quando comparados ou immenso bem, que nos fizeram com os 

desvellos do seu amôr, com a vigilancia da sua dedicação, com as virtudes que nos ensinaram. 

- Honrar pai e mãe. 
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Não jurar em vão 

 

Juramento é a formula solemne em que tomamos por testemunhas as cousas 

sagradas. 

Por tudo era mister jurar, em outros tempos Jurava, perante o Tribunal, a testemunha 

que depunha no processo; jurava o magistrado, que tomava posse do cargo; jurava o 

representante da nação, que tomava assento na Camera ou no Senado; juravam ministros, 

padres e reis finalmente. 

De modo que era forçoso por tudo jurar. 

Hoje em dia, porém, já se dispensam os juramentos e a promessa, acompanhando de 

perto o nosso desenvolvimento moral e intellectual, veio substituil-o em nome da lei, 

rompendo com a tradição e atirando, para o plano inferior, a duvida em que era tida a palavra 

humana. 

Era, então, o juramento um como appello á probidade do homem, acordar-lhe na 

consciencia o temôr dos castigos do ceo, para que não fugisse á verdade ou ao cumprimento 

dos seus deveres. 

Fôsse como fôsse, o que é certo, é que elle equivalia, naquelles tempos, a uma 

offensa indirecta á rectidão das consciencias. 

Era que, segundo parece, a desconfiança as julgava capazes, nivelando a integridade 

de todos os homens pela de um só homem, de se dobrarem ás 
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conveniencias pessoaes, ao temôr das represalias ou á seducção do ouro. 

Mas é de vêr que, não obstante essa mal entendida exigencia legal ou particular, 

satisfeita com o juramento, em vão ás mais das vezes se invocava o nome da Divindade. 

Era que a organização das conciencias, em uns inquebrantavel como o diamante, em 

outros fragil como o vidro, nestes não resistia ao poder do dinheiro ou ás ciladas da mentira, 

de cuja palavra podia sahir a absolvição dos culpados, ou a condemnação dos innocentes. 

Quem jura sempre, concorre para o descredito pessoal, dando logar a que lhe ponham 

em duvida a palavra, ainda quando verdadeira. 

Não jures, pois, por mais que a desconfiança o exija terminantemente. 

Já hoje a consciencia humana, pairando em espaço mais amplo, lançou o juramento 

no rol das cousas desusadas, affirmando aos homens e ás nações que, acima de todos os 

poderes, está a soberania da integridade do caracter, quer persuadida pela corrupção, quer 

pelo despotismo. 

Se algum dia, por infelicidade tua, cahires com erro, confessa que erraste, e te 

corrige; mas, onde quer que estejas, deante do tribunal ou do patibulo, deante do ouro ou dos 

altares, não jures falso ou em vão, pelo nome da Divindade. 

Homem justo, quando falares, colloca a verdade acima de tudo, como Epaminondas, 

natural de Thebas, o qual nem zombando mentia. 
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Assim conquistarás, no meio em que viveres, uma posição respeitavel, sem receio de 

que te ponham em duvida o criterio. 

Porque dos homens que mentem, cêdo se desvanece da fronte a aureola do 

acatamento social e entram a ser olhados com desprezo pelas pessôas honestas. 

Os labios devem narrar com fidelidade tudo quanto os olhos viram; mas factos há 

que, por certas e determinadas conveniencias moraes, devem ficar ignorados. 

Anda sempre ao lado da verdade. 

Quando, porém, tiveres occasião de a transmitir, não o faças por meio do juramento, 

senão pêlo valor exclusivo da tua palavra. 

Assim, nem pelas seducções do outro, nem pelos supplicios da tyrannia, nem pelas 

ciladas do amôr não sacrifiques a pureza da tua consciencia, jurando falso ou em vão. 

- Não jurar em vão.         
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Não cubiçarás 

 

Não conheço, por mais que tenha percorrido as religiões, um monumento mais 

elevado, moralmente falando, do que o erigido pelo Decalogo. 

Por isso foi que, para complemento da formação do teu caracter, escolhi de 

preferencia esse padrão da sabedoria divina, convencido de não encontrar, entre os homens, 

nem philosophia mais sublime e profunda, nem alicerce mais duradouro para o edificio da 

felicidade humana. 

Esta, como te dirá melhor o futuro, não consiste, exclusivamente, nas facêtas 

brilhantes que a educação literaria talha em o nosso cerebro.  

Para que ella se torne completa e perfeita, é necessario que as virtudes lapidem as 

avarezas do nosso espirito, como se este fosse pedra preciosa em estado nativo, desviando-os 

dos delictos de qualquer natureza. 

A moral sempre foi, é e será, com as differenças entre os povos e nos tempos, o 

sustentaculo das sociedades. 

Ao lado das necessidades de punir os crimes, ella deu vida e alma, aos codigos 

penaes. 

De maneira que, em toda e qualquer parte onde exerçamos a nossa atividade, 

devemos ouvir-lhe 
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religiosamente os ensinamentos, para que não tropecemos, cobertos de afflicções, na estrada 

espinhosa da existencia. 

Entre os delictos moraes, a cúbica occupa um logar saliente, tornando-nos maus. 

De modo que nos cumpre evital-a, collocando-nos muito acima desse desejo 

vehemente, que porventura possam despertar, em nosso intimo, os bens adquiridos por outros. 

Emquanto ella se apresenta sempre, como attestado deponente dos bons costumes, os 

sentimentos de emulação constituem, pelo contrario, uma virtude merecedôra de applausos e 

digna de ser imitada. 

Não denucies, pois, nem por obras nem por palavras, inveja á fortuna de quem quer 

que seja. 

Faze-te forte, trabalha, despende energias em busca da felicidade, para viveres 

independente e sem submissões que aviltam, porque não te será licito permaneceres na 

ociocidade, com a vista na abastança alheia, como o usuário, que faz o papel de cão ao lado 

do cabedal azinhavrado e improductivo. 

O homem é e será, emquanto pizar na superficie da terra, um producto do meio ou da 

propria vontade, quando consegue dominal-a e dirigil-a convenientemente. 

Será um producto do bom meio ou do meio corruptor, se por um delles se dixar 

vencer; mas será uma creação da propria vontade, se ao serviço d’esta puzer todas as forças 

physicas ou moraes. 
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Por onde vês que todos nós podemos chegar, tomando na devida consideração estes 

ensinamentos, até aonde os outros chegaram, sem a manifestação dos maus instinctos da 

cúbica, mas inteiramente convictos de que a riqueza não é privilegio de pessoa alguma. 

- Não cubiçarás.     
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Foge do Jôgo 

 

Todos os vicios desencadeiam horriveis tempestades nas almas por elles dominadas. 

Mas nenhum dentre tantos que affligem a humanidade, geram tantos males, como o 

jôgo – lepra que infecciona a reputação, miasma que destroe os sentimentos de honra e da 

probidade. 

Aquelle que madruga em casas de tevolagem, entra vencido pela ancia dos ganhos 

faceis ou por força dos prejuisos, que tenta disforrar, a esquecer a família que cêdo vem a 

ficar privada do pão da subsistencia. 

Como todos os vicios, elle, um dos mais perigosos, porque traz comsigo a ambição, 

que não tem limites, arrasta o homem pela góla, como o condemnado pela grilhêta, á pratica 

de muitos delictos, desde o roubo ao homicidio, da venalidade á embriaguez. 

Abysmo que se escancára ao passo dos incautos, o jôgo não prende somente a nossa 

attenção pela assombrosa apparencia de sua garganta trahidôra, senão pelas muitas 

seduccções, que sorriem em suas bordas. 

Nestas está, a fazer acenos captivantes, a fortuna que facilmente se adquire e que ás 

mais das vezes desapparece, como por encanto, porque o vicio é um mar tenebroso, cujas 

ondas arrebatam tudo quanto veio pairar ás mãos do jogadôr. 
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De teu coração dedicado a família fugirá, immediatamente, o amôr com que 

acariciavas as cabeças innocentes dos teus filhos e a fronte, quasi sempre envergonhada e 

afflicta, da esposa estremecida e fiel. 

Jogadôr, já não serás, como dantes, aquelle espirito são e recto que nem por sonho 

seria capaz de mentir, deante dos naipes, para furtar, nem de furtar, para ter sempre no bôlso o 

necessario á alimentação do vicio.  

E’ que o jôgo tem a propriedade de matar, á mesa verde, todas as affeições, as que 

tributamos á honra, pelo desvio da consciencia, as que reservamos para os entes queridos, pela 

preoccupação dos ganhos illicitos ou dos prejuisos. 

Todos quantos se entregam, de corpo e alma, a esse monstro, ou morrerão na miseria, 

ou a olhar, atravez das grades do carcere, a liberdade que lhe vira as costas. 

Não te entregues, em tempo algum, ao detestavel exercicio do jôgo, porque elle, 

ameigando a voz, como as serias trahidôras, de que nos fala a lenda, preder-te-á, para sempre 

ao abysmo. 

Evita, por conseguinte, o redemoinho desse sorvedouro da fortuna, lembrando-te 

sempre de que, acima de suas seducções, está o trabalho que dá fructos deleitaveis e certos, a 

probidade que repelle os ganhos inconfessaveis, a paz da tua familia que as longas ausencias 

sobresaltam. 
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Por estas e por outras considerações bem podes ficar scientes de que, se não jogares 

nunca, perfeita será a saude do teu espirito que não mergulhará, como o do desviado dos 

deveres moraes, na longa e profunda noute de um vicio deshumano. 

Jogam os que não conhecem nem a hygiene d’alma nem a necessidade da 

conservação da saúde. 

As noutes de vigília, em que o jôgador esbugalha os olhos sobre a bôlsa do parceiro, 

quasi a ladrar, quando a sua entra a exgottar-se, são parcellas que insensivelmente elle gasta, 

morrendo aos poucos, com a consciencia eclypsada pelo vicio. 

Mas os lados maus do jôgo não consistem,unicamente,nas multiplas ponderações que 

estou fazendo, a bem do teu futuro e da tua posição na sociedade. 

Elle, além do mais, possue, como os vulcões, outras tantas cratéras trahidôras, por 

onde poderás cahir no abysmo da ruina moral, da qual não poderás erguer-te, senão por 

esforços supremos da tua vontade. 

O vicio, possuidor de tantos precipicios e seducções, produz, egualmente, outras 

tantas infelicidades a que deves fugir, como a ave sagaz que evita, embora faminta, a 

armadilha do caçadôr.  

Se te deixares dominar, entretanto, pelo jôgo, tornar-te-ás, dentro em breve, inferior 

ao cão, pela completa ausência dos sentimentos de fidelidade. 

E terás, então, descido o ultimo degrau do rebaixamento moral, mal visto pela 

sociedade, alvo 
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da desconfiança dos homens de bem e olhado por todos com desprêzo. 

Não queiras, portanto, expondo o suor do teu rôsto á voragem do jôgo, trocar a 

virtudes que donram e ennobrecem o caracter, pelos bens adquiridos à mesa do vicio, onde se 

estragam a saude do corpo e a do espirito.  

- Foge do jôgo!  
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Poupa as arvores 

 

Talvez já possas avaliar bem os grandes prestimos das arvores, esses formósos sêres 

que formam as florestas e amparam a fertilidade do sólo contra os rigôres solares, ao mesmo 

tempo que attraem as chuvas e encantam a nossa vista, pela côr e pelas fórmas de suas 

frondes. 

A ellas devemos nós, desde o dia em que deixamos de ser habitantes das cavernas, o 

inastimavel beneficio de nos fornecerem a madeira necessaria á construção das nossas 

moradas, dando-nos, dest’arte, abrigo seguro contra as intemperies e contras os assaltos 

nocturnos das féras. 

As arvores concorreram, em grande parte, para a civilisação do homem selvagem, 

como acabas de vêr, ligando-o ao sólo, onde edificou a sua habitação e constituiu familia, ao 

mesmo tempo que, fazendo-o amar a terra dos seus filhos, lhe foi ensinando tambem, pelas 

necessidades da vida, a cultivar os campos. 

Por todos os aspectos por que encaremos esses importantes vegetaes, a sua utilidade 

imediatamente se nos apresenta, cheia de poesia e encantos, a relembrar os numerosos 

serviços, de que lhes somos devedôres.  

Pondo de parte essas considerações, devemos tecer ainda outros elogios a esses 

interessantes seres 
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da flora que, como os animaes, tambem se alimentam e se reproduzem por outros meios e 

modos. 

Emquanto nós podemos escolher, á vontade, os alimentos que mais agradam ao 

nosso paladar, elles, presos á terra onde nascem, crescem, vivem e morrem e, portanto, 

desprovidos de órgãos de locomoção, mergulham as suas raizes no sólo, de onde tiram em 

parte as substancias necessarias á sua subsistencia. 

Mas não é pelas raizes, exclusivamente, que os vegetaes exercem as funcções de 

nutrição. 

Tambem elles as desempenham pelo caule, ramos e folhas, absorvendo, além de saes 

mineraes por aquelle meio, o hydogeneo, o carbono e o azoto, que lhe fornece a atmosphera. 

Encarando-os, agora, pelo lado poetico que encerram, nada existe mais encantadôr, 

do que esses ornamentos dos campos, não só por servirem de abrigo aos ninhos das aves, 

como ainda de tecto aos viajantes cançados de longas travessias. 

E’ nas manhãs de estio, formósas e serenas, que os cantôres alados formam, occultos 

nas cópas verdejantes, as suas orchestras captivantes, admiraveis pela variedade dos gargeios. 

A principio, ouvem-se pipillos apenas, como se fossem notas de violino desprendidas 

a mêdo. 

Depois, pouco e pouco, augmentando de intensidade, elles se transformam numa 

successão de sons inimitáveis, dôces, crystallinos, francos, até que o sol, subindo no espaço, 

vem diminuir o ardôr da saudação. 

Todo esse esplendido concerto ainda mais apra- 
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zivel se torna, se, por fortuna das aves, a arvore esta situada á margem de um regato. 

Então, sim, mais e mais attrahente se torna o espectaculo, porque, emquanto umas 

descem, piando sempre, a matar a sêde e a banhar-se, outras, já saciadas, cantam nos ramos, 

sacudindo as pennas. 

Poupemos, portanto, as arvores que tão bons serviços nos prestam, contribuindo para 

o bem-estar da humanidade, além do papel importante que desempenham em a nossa 

alimentação. 

Por tudo isso estás vendo que os vegetaes são merecedôres do nosso carinho e 

cuidado, não devendo nós derribal-os sem presizão. 

As industrias, essas lhe devem uma soma incalculavel de beneficios, porque elles se 

prestam a uma infinidade de applicações de mistéres. 

Ao soluço das ondas balouçam-se embarcações feitas de madeira, que levam no bôjo, 

a outros portos, os productos do nosso trabalho. 

Em nossas casas, os leitos, as mobílias e outros artecfatos são organizados com o 

lenho dos vegetaes; e as nossas habitações, ainda quando contruidas de pedra ou de tijollo, 

não dispensam o auxilio das arvores. 

Não me é possivel emnumerar-te todos os prestimos destes sêres. 

Teus olhos vivem a admirar-lhes, todos os dias, os maravilhosos effeitos. 

Agora mesmo elles me estão falando entre os dêdos pela madeira da canêta, com que 

estou a transmittir-te o meu pensamento na feitura desta pagina: 

      - Poupa as arvores. 
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Amar a Patria 

 

Não sei que palavras expressivas busque no vocabulario da nossa lingua, para te 

descrever, com as devidas côres, o amôr da terra em que nascemos. 

Para tanto, seria mistér que eu pedisse ao nosso firmamento todas as suas estrellas e 

constellações; ás florestas virgens, a estatura gigantesca das suas arvores e a musica dos seus 

ninhos; ao sólo, a riqueza do reino mineral, a serenidade dos seus lagos, e o murmurio dos 

seus rios e regatos; ao mar, todo o marulho das suas vagas e a brancura das suas praias. 

Tal a grandeza d’este amôr que sentimos, quando chegamos á edade da razão, 

cercados dos entes que nos deram a vida. 

Em verdade, dentre os sentimentos nobres que nos dignificam, nem um só lhe leva a 

palma e nos conduz, com tanta segurança, á pratica de todos os heroismos. 

E’ a guerra, como sabemos, o mais detestavel flagello da humanidade, porque não 

respeita a honra, a propriedade, a velhice e os altares, em summa. 

Tudo, nos seus sangrentos embates, ella devasta e extermina, desde as cidades aos 

campos, como os incendios e os cataclysmas. 

Mas, embora conheçamos todas essas desgraças, não cruzamos covardemente os 

braços, quando o ex- 
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trangeiro audaz invade o territorio nacional ou offende a soberania da nação. 

Assim é que, deante do perigo, não recuamos um passo sequer, senão nos dirigimos, 

de fronte erguida, para o campo da lucta, guiados pelo nosso auri-verde pendão, em 

desaggravo da affronta inimiga, sem temôr da morte. 

Porque, muito acima da nossa vida, estão a integridade do territorio patrio, o presente 

e o futuro das gerações, a honra das nossas familias, o sangue da nossa raça, a lingua e a 

historia, que são partes integrantes do patrimonio nacional. 

Aquelle que, nesses momentos de afflicção, não têm a suprema coragem de derramar 

todo o sangue das suas veias, não é digno de pizar a terra em que nasceu. 

Desce, na escala animal, á condição dos brutos, porque renucia ao mais bello 

sentimento humano, deixando que o extrangeiro rebaixe, aos olhos do mundo, a terra que é 

sua e encerra as cinzas dos seus antepassados. 

Por isso sejamos sempre patriotas, tornando cada vez mais forte, respeitada e 

prospera a terra, onde viemos á luz. 

Mas não é somente, durante a guerra, que a Patria necessita do auxilio do teu braço. 

Tambem nos tempos de paz, em que a actividade humana se manifesta mais 

proveitosa, a collaboração do teu patriotismo se torna indispensavel á obra do seu progresso 

moral, intellectual, industrial, agricola e mercantil, afim de que ella possa, 
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ao lado das demais nacionalidades civilizadas e felizes, occupar um logar de respeitoso 

destaque. 

Para servil-a, pois, de qualquer modo podes fazel-o, contanto que com trabalho e 

dignidade. 

Se algum dia chegares a galgar posições politicas, não te deixes vencer pelos 

interesses injustificaveis nem pelas vaidades, que te possam vir da conquista do poder. 

Exerce-as modestamente, cobrindo a communhão de beneficios e fazendo, ao mesmo 

tempo, que revertam em proveito de todos os impostos com que concorreram para a 

prosperidade das finanças publicas.  

Para que dimunúa a estatistica dos crimes e augmente a competencia no seio de todas 

as classes, protege a instrucção publica e a particular, fundando escolas, onde se ensinem, 

além das profissões, as leis do amôr do proximo e se eduquem os filhos dos proletariados. 

Crêa estabelecimentos, onde se corrijam os maus costumes, para evitar a 

vagabundagem que disperdiça energias proveitosas; estimula o trabalho e protege os talentos 

desamparados. 

E’ desse conjunto de deveres que tambem se compõem o amôr da Patria, observado 

até nas aves que emigram, batidas pela fome e pela sêde, e que mais tarde voltam á região, 

onde soltaram os seus primeiros gorgeios. 

Ellas sentem, como nós, a mesma nostalgia – saudades da arvore, onde nasceram, 

recordação da fronde, onde fabricaram o primeiro ninho. 

-Amar a Patria!                        
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Vive para a familia 

 

Quando, mais cêdo ou mais tarde, constituires familia, transmitte á tua prole as lições 

de moral e civismo, que te ensinei cuidadosamente, para te fazer um homem de bem. 

Trocando a tua posição de filho, que és hoje pela de pai, que serás amanha, procura 

deixar bem visiveis, nos corações dos teus filhos, os sulcos da educação mais elevada. 

E’ no lar, sobretudo, que o nosso caracter recebe as primeiras linhas de sua formação, 

dispostas, com o devido criterio e carinho, pelos nossos pais que sempre se esforçam, quando 

bons, pela felicidade do futuro da familia. 

Lado a lado com o ensino das letras, que recebemos nas escolas, deve andar a 

educação domestica, porque, emquanto o primeiro se encarrega de cultivar a nossa 

intelligencia, a segunda se occupa de formar, civica e moralmente, o nosso coração. 

Ao professor tambem compete o desempenho desta tarefa, visto como o cérebro anda 

intimamente ligado ao precioso orgão da vida.  

Deves comprehender, portanto, a influencia capital que os pais exercem no seio da 

familia, não como se fossem tyrannos, mas pelo amôr, pelo carinho e pela direcção 

immediata, que devem dar à vontade dos filhos. 



37 

 

Por isso é que commumente, quando aquelles se entregam aos vicios, debruçados 

sobre o abysmo do jôgo, ou esquecidos dos lares pelos bordeis, os filhos quasi sempre seguem 

o mesmo caminho tortuoso e ficam inutilizados, se não recuam em tempo, como devem. 

Cuida, com religioso cuidado, de proteger os teus filhos, por meio de occupações 

uteis, contra as seducções da ociosidade, que são muitas e perigosissimas. 

O cerebro da creança é, segundo disse o grande brasileiro Dr. Tobias Barreto, de 

saudosa memoria, uma especie de cêra, onde facilmente se gravam os conhecimentos. 

Essas foram, pouco mais ou menos, as palavras do sabio mestre, se me não engano, 

para mostrar, de certo, a meneira por que a intelligencia infantil aprende, facilmente, tudo 

quanto observa. 

Necessario se torna, pois, para que não te lastimes mais tarde, quando chegares a ter 

familia, dos erros que possa cometter a tua prole, a observancia absoluta dos preceitos da 

dignidade pessoal que é a hygiene da alma. 

Pelo que te disse, antes, com relação a vida desregrada dos pais, convém previnir-te 

de que os filhos não deverão jamais seguir os maus exemplos dos seus progenitores, mas 

aconselhal-os na queda moral. 

Assim procedem sempre os bons filhos, os que têm integridade de caracter. 
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Não pode haver sociedade intemerata, quando a familia, que lhe fornece os membros, 

é composta de elementos nocivos. 

Uma é o retrato fiel da outra. Tudo quanto, neste particular, te affirmo, é verdadeiro. 

Nasce da experiencia da velhice que, segundo affirma a sentença, vale mais do que a 

sabedoria da mocidade. 

Estuda, como bom pai que hás de ser, os corações de teus filhos e repete-lhes, 

sempre que tiveres opportunidade, o elevado amôr da Patria e o triste fim dos que a trahem 

por dinheiro ou por despeito. 

Mostrando-lhes o caminho do dever, torna-os humildes sem baixezas, valorosos sem 

temeridades, dedicados sem bajulação. 

Se assim procederes, serás um pai digno de tal nome, porque da tua acção é que 

depende o bom ou o mau destino  dos teus filhos, a paz ou a tranquilidade da tua velhice. 

Vive, finalmente, para a tua familia, honrando-a e preparando-a, civica, moral e 

intellectualmente, para a terrivel lucta da existencia. 

- Vive para a familia. 
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Elevar o Brasil 

 

Nenhum paiz, dentro do curto espaço de tempo de sua independencia, tem 

conseguido, ao lado das nações civilisadas, tantas conquistas notaveis, como o nosso adorado 

Brasil. 

Tendo sacudido, a 7 de setembro de 1822, o jugo da metropole portugueza, logo os 

seus primeiros passos denunciaram a segurança e a admiravel  direcção, que começou a 

imprimir aos seus destinos politicos. 

Amigo intimo da paz, a cujo cultivo se dedicou até agora, o nosso paiz soube sempre 

fazer respeitada a sua integridade territorial, ao mesmo tempo que foi resolvendo, com 

paciencia e elevada isenção de animo, todas as questões de limites com as nações confinantes, 

sem o extremo recurso das armas. 

Somos por indole um povo nobremente pacifico, sem ambições que possam 

prejudicar as nações limitrophes, vivendo, dentro da invejada extensão do nosso territorio, do 

nosso trabalho honesto e dignificante. 

Conffirma esta affirmativa a maneira digna por que, depois do advento da Republica, 

principalmente, temos definido as linhas das fronteiras da nossa Patria, sem um palmo de terra 

tomado, á força, aos nossos visinhos. 



40 

 

D’este modo louvavel, resolvemos a pendencia do Territorio das Missões, ao qual a 

Argentina se julgava com direito, a do Amapá com a França e, por ultimo, a do Acre, extenso 

e prodigiosamente rico, com a Bolivia e depois com o Peru. 

Para elevar a grandeza da alma brasileira, basta a citação de tais acontecimentos que, 

como a melhor das politicas, têm cada vez mais estreitado as relações da nossa amisade com 

esses paízes.  

E assim, com plausivel brandura de coração, temos evitado muitas guerras possiveis 

com os nossos visinhos e conseguido, pouco e pouco, perante as nações da America Latina, 

por onde se estende a nossa Patria, uma posição respeitavel e até cercadas de gratidões. 

Basta dizer que o nosso eminente patricio, Barão do Rio Branco, que foi um dos mais 

notáveis diplomatas brasileiros, soube quando Ministro do Exterior, mergulhando a sua vista 

de aguia nos tempos futuros, estreitar os laços de amisade da Republica do Uruguay para 

comnosco, cedendo-lhe em nome da nossa, o dominio commum da Lagôa-Mirim. 

Bem se vê que nascemos talhados para desempenhar um papel importante entre as 

demais nações cultas do mundo, fugindo, sempre que nos tem sido possivel, ao derramamento 

do sangue humano, que o nosso citado compatriota tanto evitou, quando no Ministerio das 

Relações Exteriores, por onde correm as questões internacionaes, ou resolvendo-as por meio 

de arbitramento, ou amigavelmente entre o Brasil e a outra nação interessada. 
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Mas não se limitam nesses actos, que tanto nos elevam perante a Historia, os passos 

de gigante, dados por nós no campo das mais subidas conquistas da paz, da qual somos os 

mais legitimos representantes na America do Sul, antes e depois da proclamação da 

Republica. 

Da guerra que, no tempo do Imperio, movemos contra o Paraguay, então barbarisado 

pelo Dictador Solano Lopes, não fomos nós, segundo nol-o diz a origem da sangrenta lucta, 

os provocadôres desalmados, senão a affronta atirada ao Brasil pelo mencionado tyranno, que 

pagou com a vida a sua temeridade. 

A attitude assumida pela nossa Patria, para vingar a offensa, não nos rebaixa, 

entretanto, perante o mundo civilisado, mas, pelo contrario, nos eleva pela manifestação que 

soubemos fazer, da altivez do nosso caracter. 

 Esse e outros attestados do nosso patriotismo provam exuberantemente que, tanto na 

paz quanto na guerra, temos sabido honrar o nosso berço, mostrando que somos um povo 

consciente dos seus deveres e das suas responsabilidades. 

As provas de amigos da liberdade, do direito e do bem-estar dos outros póvos, 

encontramol-as, ainda, em muitas paginas da vida nacional, entre as quais occupa logar 

saliente a abolição da escravidão, sem as nodoas de sangue de uma guerra civil. 

Estou a dar-te apenas, com a citação de alguns acontecimentos politicos, uma idéa 

muito pollida do nosso valor moral, porquanto outros de maior 
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vulto, pelo heroismo e alcance patriotico, andam a palpitar no seio do nosso estremecido paiz. 

A queda da Monarchia, por exemplo, é um dos mais solemnes testemunhos da nossa 

generosidade. 

De feito, nenhuma gota de sangue foi derramada, quando o Exercito Nacional, de 

mãos dadas á Marinha, derribou, a 15 de novembro de 1889, a dynastia dos Braganças, para 

implantar no paiz o regimen republicano, banido do territorio patrio a D. Pedro II, então 

Imperador do Brasil, com toda a familia imperial. 

No emtanto, em outros paizes muito mais velhos do que o nosso, nos quaes se 

passaram identicas mudanças de forma de governo, correram rios de sangue. 

Por aquelle rasgo de generosidade e por muitos outros, podes ficar certo de que não 

ha povo superior ao brasileiro, em qualquer das manifestações da intelligencia, do caracter e 

do coração, em summa. 

Ao lêr-te esta pagina, acompanho com os olhos d’alma os vasos da nossa Marinha de 

Guerra que tomam parte, ao lado das nações alliadas, no bloqueio contra a Allemanha. 

Partiram, em nome da Patria offendida com o torpedeamento de alguns vapores da 

nossa marinha mercante, para vingar a affronta feita á nossa bandeira e a morte dos nossos 

heroicos patricios, sacrificados pela barbaria dos teutos. 

Foi mais um gesto nobre para com a causa da justiça, da Liberdade e da Civilisação. 

- Elevar o Brasil. 
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Adopta uma profissão 

 

Uma das maiores preoccupações do homem deve ser o maio de ganhar a vida, 

honestamente. 

As necessidades imperiosas da manutenção da existencia impõem-nos que 

escolhamos, logo cêdo, uma profissão compativel com o nosso estado social, tendo sempre 

em vista a nossa vocação. 

   Assim, vencendo todos os obstaculos, que se apresentarem, procura exercer a tua 

actividade por meio das letras, das artes ou de qualquer outra occupação condigna. 

Mas antes que te dediques a qualquer dos ramos dos conhecimentos humanos, estuda 

primeiramente o que mais te possa appetecer, não te inclinando, nem por vaidade nem por 

desamôr ao trabalho, para profissão que não possa ser adquirida e bem desempenhada pela tua 

intelligencia. 

Não percas de vista este conselho. 

A pouca importancia, com que muitos encaram o assumpto, de tão alto relêvo aliás, 

escolhenco occupações que não estão ao alcance dos seus cerebros, tem dado logar a situações 

difficeis e afflictivas, no futuro. 

Por isso é merecedora de especial cuidado a escolha de um meio de vida, certo e 

proveitoso, mormente quando não dispomos de outros recursos, que 
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possam garantir, pelo bom êxito de uma iniciativa qualquer, o futuro proprio e o bem-estar da 

familia. 

Individuos ha que, por meros caprichos da vaidade pessoal, torcem a vocação, 

dedicando-se a profissões, que se não compadecem nem com os pendores dos seus espiritos, 

nem com a capacidade dos seus recursos pecuniarios. 

Esses terão, mais cêdo ou mais tarde, o castigo merecido de que foram, ao mesmo 

tempo, autores e victimas. 

Quasi sempre fugindo á voz da razão, os filhos de pais nobres e abastados têm horror 

ás officinas, onde podiam aperfeiçoar a faculdade inventiva, organizando novas maquinas de 

valiosa applicação nas industrias, na lavoura, no commercio e em outros campos de 

actividade. 

 Toda a questão d’essa gente consiste em alizar os bancos academicos, de onde 

sahem, ás mais das vezes, maus bachareis, que podiam ser optidos esculptores, e perigosos 

medicos que dariam magnificos agronomos. 

No emtanto, se fossem previdentes, teriam dado outra direcção á intelligencia, 

desprezando, em beneficio proprio e da humanidade, os reclamos da ostentação dos titulos 

scientificos. 

Pedro Americo foi um compatriota nosso que honrou o Brasil no extrangeiro, não 

com expôr um annel de pedras preciosas ou um pergaminho, na Europa; como pintor 

exclusivamente, elle elevou sobremodo o nosso paiz, creando quadros admiraveis, da mesma 

maneira por que na arte, sublime e divina, da musica, Carlos Gomes, o maestro insigne, 
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tanto honrou a Patria, que foi sua e é nossa, com o Guarany e outras operas, que o 

immortalisaram. 

  Não estou, nem por sonho, depreciando, como poderá parecer, os titulos scientificos 

de qualquer natureza, calculadamente ou por inveja. 

O que me revolta, é o modo por que muitos os conseguem, tornando-se inuteis mais 

tarde, ou por falta de amôr á carreira escolhida, ou por incompetencia. 

Justo é que, deante de tal aviso, não deixes o util pelo agradavel, e principalmente 

quando não puderes allial-os. 

Em primeiro logar, está a manutenção da vida que só pode ser difficil, quando as 

enfermidades nos perseguem, ou quando abraçamos uma profissão, que nos não permitte uma 

independencia relativa, com recursos certos. 

Segue, portanto, o meu conselho e serás feliz. 

- Adopta uma profissão. 
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Nascer do pó 

 

Individuos ha que costumam menosprezar os que, nascendo humildemente, se 

elevaram, pelo esforço proprio, ás mais honrosas posições no seio da sociedade.  

Até entre pessoas que se reputam bem educadas, quasi sempre notamos, com 

profundo pezar, esse defeito ou, com melhor propriedade de expressão, essa ignorancia 

grosseira que desconhece o que é e o que vale o poder da vontade. 

Não te posso citar, no correr d’este assumpto, todos aquelles que, pelo valor 

exclusivo da sua contancia, dedicação e trabalho, chegam a tornar-se celebres em vários 

ramos da actividade humana. 

Quando mais tarde manuseares a historia da França, em cuja corrente literaria bebi as 

luzes do meu espirito, verás que Napoleão I não veio ao mundo, como principe, senão como 

um simples mortal, na ilha Corsega. 

Mas o que é certo, é que, pelos relevantes serviços prestados á causa da patria, e pelo 

modo por que se distinguiu na carreira militar, conseguiu sentar-se no throno francez, então, 

de onde tentou dominar o mundo. 

Eu poderia, se quizesse, illuminar estas paginas com exemplos numerosos, 

apontando-te, além do mocnarcha conquistador e guerreiro, muitas outras 
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individualidades que, nascidas no pó, nobremente se elevaram, deixando como elle, 

immorrecedoura fama na Historia. 

Ninguem foi mais nobre na superficie da terra, do que Jesus. 

No emtanto, apezar de ter vindo á luz no estabulo, a sua moral continúa a atravessar 

os seculos, abençoada por milhões de almas, que a praticam, venerando a memoria do maior 

espírito de todos os tempos. 

Horacio, cujo pai foi escravo, celebrizou-se como poeta e, apresentado por Mecenas 

ao Imperador Octavio, foi por este profundamente estimado. 

E como o vate latino, de quem acabo de falar, muitos outros viveram largo tempo no 

esquecimento e na pobreza. 

Shakespeare, para ganhar o pão, chegou ao triste estado de tomar conta, á porta dos 

theatros, de cavallos de espectadôres, e só mais tarde sahiu da miseria e escreveu o Hamlet, 

Othello, Romeu e Julieta e outras obras que o immortalizaram, como poeta e dramaturgo. 

Pelos citados exemplos, bem se vê que a condição do nascimento é questão de 

insignificante valor, desde quando não nos priva nem dos bens da fortuna, nem da posse de 

outras distincções, que tiram o homem da vulgaridade. 

Todos nós, ricos ou pobres, nobres ou plebeus, sahimos do pó, para onde voltaremos 

mais dias, menos dias. 

O que todos devemos praticar, é o culto de nós mesmos, sem exaggero nem orgulho, 

para não dês- 
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ambarmos no egoismo, procurando, quanto possivel, vencer as difficuldades do meio em que 

agirmos, surdos aos apupos dos mal educados e invejosos. 

Há dentro de nós, um poder que precisamos educar, proteger e dirigir: - o poder da 

vontade. 

Tudo é suceptivel de educação. 

O proprio ferro toma, mediante certos processos de Mecanica, a forma que lhe 

desejamos imprimir, formando admiraveis conjunctos de peças, que, como se tivessem 

conhecimentos e direcção proprios amenizam e alliviam o trabalho individual. 

Assim, a vontade humana. 

De modo que, comquanto nascido do pó, pode o homem sahir vitorioso da 

obscuridade da sua origem, pondo em exercicio a força da sua vontade, que é um auxiliar de 

primeira grandeza. 

Para sermos heroicos, nobres, grandes, pouco importa que tenhamos vindo á terra em 

choupanas ou palacios. 

O que importa saber, é que, dominadores da nossa vontade, vencemos, com honra e 

trabalho assiduo, todos os obstáculos que se antepuzeram á nossa marcha, chegando, coberto 

de glorias, ao termo da jornada. 

Na vida o que dignifica, é a lucta pelo ideal licito. 

Cada gotta de suor que tomba sobre a nossa profissão, é seguro aviso de que a 

probidade esta ao nosso lado e, em sua companhia, a promessa, solemne e franca, de relativa 

independencia. 
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Deixa que os invejos e maledicentes te lancem em rosto a pobreza do teu nascimento, 

lembrando-te o passado, quando estiveres a desfructar dias cheios de felicidades. 

Não te envergonhes, mas ergue a fronte, cheio de justa satisfação, apontando-lhes o 

caminho, que trilhaste, e as conquistas da tua dignidade. 

E continúa a trabalhar, como dantes, serenamente, na certeza de que os fructos do teu 

labôr, serão sempre agradaveis ao teu paladar physico e ao espirito, porque brotam, na estação 

propria, da arvore da probidade e do esforço pessoal. 

- Sahir do pó. 
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Sê justo 

 

Em tempos que já vão muito longe de nós, o homem se tornava juiz em causa 

propria, quando tinha necessidade de defender os seus haveres ou de castigar os criminosos, 

que offendiam a pessoas da sua familia. 

Até então elle possuia uma idéa muito grosseira da justiça, se é que a possuia, e por 

isso punia, por suas mãos, os delinquentes. 

Actualmente, porém, para os que offendem a sociedade, por qualquer manifestação 

da força ou dos erros de ordem moral, as luzes da civilisação crearam os codigos penaes, onde 

se acham bem especificadas as penalidades para os delictos. 

De modo que, para evitar a falta de relatividade entre as penas e os crimes, os 

legisladores organizaram, para distribuição da justiça, os tribunaes onde os delinqüentes 

respondem pelos damnos ou males causados. 

Tudo quanto em tal sentido temos alcançado, é o resultado do nosso adeantamento 

moral, intellectual e religioso. 

Graças a essas conquistas da cultura da intelligencia e aos nossos sentimentos 

christaos, a sociedade não mais assiste, como nos tempos do  obscurantismo, ás escuras 

scenas da barbaria, nas quaes o crime era punido com o proprio crime. 
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Na epoca presente, para felicidade nossa, os que roubam, furtam, assassinam, 

prostituem, ou praticam outros actos contrarios a paz,  e ás garantias individuaes ou da 

communhão, caem nas mãos da justiça que os condenna. 

Se algum dia fôres, incluido na lista das pessoas, que formam, no tribunal do Jury, o 

conselho de jurados, anda sempre em harmonia com a tua consciencia, não te deixando 

dominar, no julgamento, nem pelo dinheiro de patronos de criminosos reconhecidos, nem pela 

influencia dos perseguidores da inncocencia desprotegida. 

Ouve, quando fôres escolhido para missão de tal natureza, a voz da tua consciencia, 

para que mais tarde não venhas sentir os remorsos provocados pela quebra de rectidão do teu 

voto. 

E, se porventura chegares á posição de juiz, é de esperar que, pelos mesmos motivos, 

não te curves ao ouro nem á imposição dos potentados. 

Distribue justiça com equidade, para honrar a tua toga, e garantir o direito de todos. 

Não te preoccupes, nem com os applausos nem com a colera dos homens. Procede 

sempre com a serenidade de Socrates, a quem propinaram a cicuta mortal, por ter sido 

falsamente accusado de corromper a mocidade. 

Não te desanime, entretanto, no cumprimento dos teus deveres, a morte tragica do 

grande philosopho grego. 

Elle tinha a consciencia tão serena, quando lhe facultaram a escolha da penalidade, 

que pediu, para 
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castigo, ser sustentado ás expensas da sua patria, no Prytaneu. 

Este exemplo solemne, fornecido pelo padrão de uma vida exemplar, deve 

permanecer no teu espirito, como incentivo á fiel comprehensão dos teus deveres. 

Faze-te, pois, superior á assuada dos suspeitos, ainda que a tua vida corra perigo. 

O que dignifica ao distribuidor de justiça, não é, de modo algum, o elogio ás mais 

das vezes fementido, mas a convicção de que procedeu correctamente. 

Ouve attenciosamente a voz da justiça, para que não castigues a innocencia ou 

innocentes os criminosos protegidos. 

Cmo a do coração, elle te pontará os accidentes do teu cargo que nobilita, quando 

desempenhado com animo severo e completa imparcialidade, e rebaixa, quando invadido pela 

influencia perniciosa de interesses inconfessaveis. 

A sentença do juiz recto não olha posições sociaes. Ella deve dar o seu ao seu dono, 

do mesmo modo por que a luz do sol, o ar que respiramos, e a lei da morte são eguaes para 

todos. 

Creio que não mais precizarei dizer-te a respeito da justiça, da qual  todos nós 

nos approximamos quando o nosso direito é sonegado, perseguido ou ameaçado pelo direito 

da força, inadimissivel e odioso. 

- Sê justo e equidoso.   

           



53 

 

Cultiva os campos 

 

Estamos em um vasto paiz essencialmente agrícola, dotado pela natureza de solo 

fertilissimo e ameno clima. 

Varias plantas uteis, á acção da terra e deste ceo abençoado, brotam com 

exuberância, como o algodão, a canna de assucar, o tabaco e o café que constituem a principal 

riqueza da nossa vida agrícola, e vários cereaes que concorrem, em grande escala, para a 

nossa alimentação, vindo ainda augmentar o rol de tantos productos a borracha, o cacau, a 

baunilha e outros, que falam alto da prodigiosa fertilidade do norte e do extremo norte do 

paiz. 

O extenso território brasileiro possue uma variedade notável de terras próprias para 

muitas outras culturas, desde o trigo que vai sendo largamente plantado em alguns Estados do 

sul, onde o clima rivaliza com o da Europa, á arvores fructiferas que florescem em outros 

Continentes. 

Em o nosso littoral, onde, sem adubos chimicos, os coqueiros se desenvolvem 

extraordinariamente, supportando o peso de enormes cargas – a dos fructos e a das palmas, 

também nasce, cresce e fructifica, de modo assombroso, a mamoneira que dá um óleo muito 

applicado pela medicina, o de rícino, bem como diversas tuberculosas, cujas féculas, além de 

constituírem agradáveis alimentos, são muito procuradas pelas industrias. 
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Para o futuro, logo que, neste querido e vasto paiz, augmente a população, um dos 

maiores elementos de progresso, o Brasil saberá aproveitar a poderosa fecundidade das suas 

terras, praticando a polycultura, que o tornará o colleiro do mundo. 

Para que elle chegue, porém, a esta posição, é preciso que todos nós trabalhemos pela 

educação do povo e multiplique o governo os aprendizados agrícolas, onde são ensinadas as 

sciensias que se relacionam com a agricultura. 

Não ha povos superiores ao nosso. 

Os que se tornaram notaveis nos domínios da actividade humana, não subiram senão 

aos poucos, com o correr dos tempos. 

Como os mais adiantados, haveremos de chegar, um dia, á mesma posição de 

prosperidades, logo que se alarguem os nossos conhecimentos profissionaes. 

A nossa flora é abundante de preciosos vegetaes. 

Possuem madeiras de lei, plantas medicinaes, fibras de primeira ordem, que podem 

ser aproveitadas pelas industrias fabris, e outras riquezas á superfície e no seio da terra. 

Mas o que nos deve, sobretudo, attrahir a attenção, é justamente a cultura dos 

campos, porque é da agricultura que tiramos a alimentação principal. 

Has de ter notado, quando te achas no campo, a differença que pouco e pouco se 

passa no teu organismo. 
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Outro é o ar que se respira, muita outra a tranqüilidade de espírito, notável a 

mudança que se opera em a nossa saúde. 

Tudo, em torno de nós, transpira poesia e encantos: - a matta, com as sua arvores 

gigantescas e frondosas, os prados com a sua relva verdejante, os rios e regatos com o 

murmúrio das suas águas. 

Por toda parte, por onde estenderes a vista, ha uma como promessa de abastança nas 

searas opulentas, que amadurecem ao sol. 

A’ terra pedem as industrias as matérias primas, com que fazem admiráveis primores 

de arte, a tapeçaria dos paços nobres, os tecidos que tão immensas apllicações têm. 

Estamos assistindo, agora mesmo, á maior guerra do mundo, na qual, como alliados, 

tambem tomamos parte, enviando para as zonas marítimas do conflicto internacional alguns 

vasos da nossa Marinha de Guerra. 

Tu não podes avaliar a influencia extraordinaria que a agricultura está exrecendo na 

tremenda conflagração. 

Segundo proclamam os estadistas, já não é o ouro que faz a guerra, senão os cereaes 

que todos os dias vão á nossa mesa. 

Tu mesmo foste testemunha da partida de alguns navios mercantes do Brasil, que 

conduziam para os alliados esses productos da nossa lavoura e que foram torpedeados por 

submarinos allemães, em mares europeus. 

Estas minhas considerações provam exuberantemente tudo quanto vale a agricultura 

em um paiz, 
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como o nosso, vasto e fertilissimo, como o mar a apontar-lhes as estradas da civilisação e os 

mercados do mundo. 

Não desprezes, se um dia possuíres propriedades ruraes, a cultura dos campos. 

D’estes sahiu Cincinato, consul romano e duas vezes dictador, que se tornou celebre 

pelo seu desinteresse e simplicidade de costumes. 

A vida no campo, cantou-a em latim o poeta Virgilio, natural de Mantua, na Italia. 

 

- Cultiva os campos. 
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As vinte e cinco armas 

 

Para que saiam victoriosos na lucta pela vida, deu a natureza armas terríveis a muitos 

irrecionaes. 

Ao leão, rei das florestas, e ao tigre, symbolo da traição, armou-os ella de forças 

hercúlea e presas enormes; ao elephante, que fornece o marfim precioso, de tromba possante, 

como um guindaste; á águia, de azas robustas, vôo altaneiro e vista agudissima. 

De modo que, em se tractando dos instinctos da conservação, a todos os seres 

distribuiu, de accôrdo com a organização physica de cada qual, um ou mais de um 

instrumento de defeza ou de offensiva ou, quando não, outros meios de escapar ao perigo. 

Verde, como as folhas da arvore, a que se acolhe, dócil e inoffensivo, o cameleão 

sabe evitar a perseguição do caçador. 

Foi que a natureza, mãi extremosa e previdente, lhe concedeu, ao envez de garras 

aduncas ou veneno mortal, a faculdade de escapar aos ataques inimigos. 

Assim, de verde que é quando em paz, elle toma, quando perseguido, se a arvore está 

morta e resequida, a cor da folha sêcca, sem um ruído sequer, que o denuncie ao caçadôr. 
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Como o cameleão, que pode tomar á vontade as cambiantes necessárias á 

conservação da sua vida, muitos outros animaes dispõem, também, de outros meios a que 

chamam mimetismo, quando se vêem atacados. 

Um dentre elles há que, constituindo um prato delicioso, escapa ao inimigo de um 

modo interessantíssimo. 

Refiro-me ao polvo, esse mollusco de cabeça cercada de tentáculos, o qual, quando 

perseguido pelo pescador ou por peixes, que o devoram, deita, fugindo, um liquido negro 

nagua do mar, para não mais ser visto. 

Mas um dos espectaculos mais curiosos é o que nos offerecem certas aves de 

pequeno corpo, desprovidas de armas de defeza, em lucta desegual com as aves de rapina. 

Pia o gavião que se approxima da arvore, onde o bem-te-vi tem o ninho e neste os 

filhinhos ainda implumes. 

E’ signal de inimigo à vista. E o casal de bem-te-vis não o espera. 

Ambos, unidos e audazes, partindo como duas flechas, já não cantam naturalmente, 

como ao romper do dia ao pé do ninho. 

Soltam nota agudas, cheios de cólera, e, antes que a ave de rapina lhes arrebate os 

filhos, atacam-na a bicadas, pousando, emquanto é preciso para feril-o, no dorso do gavião 

cruel, que bate as azas apressado. 
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Mas, em logar de dentes e garras aguçadas, ao homem concedeu o privilegio da 

razão, que destroe os monstros e lhe dá a supremacia do reino animal. 

Certo, em presença de qualquer fera, tu te revoltarás contra essa apparente 

desegualdade de forças e armas, vendo-te inferior ao bruto, selvagem e voraz, com o qual 

serias, em lucta, completamente vencido e esmagado. 

Mas, se, de feito, o leão te vence pelas armas naturaes, também é certo que o 

dominarás, quando entenderes, bastando-te pôr em acção os inventos da intelligencia. 

Para que te possa devorar, preciso é que a fera se approxime de ti ou te colha de 

surpreza, como o tigre trahidor e sanguinário. 

No emtanto, para lhe anniquilares todas as forças e todas as garras, basta que lhe 

dispares uma d’essas carabinas modernas, de longo alcance e projectil penetrante. 

Por isso, comquanto desprovidos d’aquelles elementos de defeza, a natureza, mai 

extremosa e previdente, nos dotou, em compensação, de um poder superior ás garras das feras 

– a intelligencia que formou essas vinte e cinco letras do alphabeto, mais luminosas, segundo 

disse o poeta Guerra Junqueiro, do que todas as constellações do firmamento. 

 

- Estuda, e vencerás! 
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II PARTE 

A língua portugueza 

 

Não era possível que, deixando-te este livro de educação moral e cívica, eu me 

esquecesse de te recommendar o idioma portuguez, que recebemos de Portugal, a cujo filho 

Pedro Alvares Cabral coube a ventura de ter descoberto o Brasil. 

Língua extremamente bella, rica e flexível, ella é um dos laços que nos prendem á 

Patria, como dentro d’esta o logar celebre ou desconhecido, onde nascemos, o tumulo dos 

nossos antepassados, os campos em que brincamos, quando meninos, o rio que tantas e tantas 

vezes vadeámos, em summa. 

Foi em portuguez que Luiz de Camões, o grande poeta epico, escreveu os Luziadas, 

onde cantou a fama das armas e dos barões assignalados, tornando-se immortal com o seu 

notavel poema. 

Nesse livro extraordinário, em que a pureza da linguagem anda ao lado da 

recordação dos feitos da heróica terra lusitana, berço de grandes navegadores e guerreiros, as 

estrophes encantam e seduzem a nossa imaginação, ao mesmo tempo que a convidam a 

percorrer os campos da História, da Geographia e da Mythologia. 

Elle, o poema immorredouro, é um traço de união que liga o passado do povo 

lusitano á belleza e casticidade do idioma que nos deixou o latim, de 
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onde derivam o protuguez, o francez, o italiano, o hespanhol, o rumeno, o valacchio e o 

provençal. 

Conserva, pois, e com religioso carinho, a língua que herdamos do velho Portugal, e 

escrupulosamente respeita-lhe a pureza, lendo sempre e sempre os clássicos, esses que 

souberam, em prosa e em verso, transmittir-nos esses monumentos escriptos, admiráveis na 

forma e na essência. 

E verás que muito te servirá o saberes com perfeição a língua dos nossos maiores, 

que tão suavemente nos fala ao coração. 

Lê as licções que seguem, especialmente escriptas para teu uso. 

Estuda-as com o mesmo prazer, com que as escrevi, na convicção de que não 

desprezarás, por negligencia ou por desamor, a língua portugueza. 
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Desencavar-Desencovar 

 

A erronea expressão ―desencavar qualquer objecto perdido‖ anda geralmente 

espalhada, e de tal forma deitou raízes na linguagem, que vae passando quase despercebida, 

attentando contra a verdadeira significação do segundo verbo da epigraphe, o qual nenhum 

parentesco tem com o primeiro. 

Quando alguém perde alguma cousa e não a encontra, para logo exclama, cançado ou 

aflicto que, por mais que a tivesse procurado, não lhe pôde descobrir o paradeiro e á bocca lhe 

vem immediatamente, a olhar para todos os cantos, o vocabulo ―desencavar‖: ―Não a 

desencavei!‖ 

Mas o que te posso garantir, é que, ou livro ou annel, o seu dono jamais poderia 

―desencavar‖ um delles, ainda mesmo que andasse de lampada em punho ou a ouvir, se taes 

objectos falassem, a voz de um ou do outro, que tivesse perdido. 

A palavra ―desencavar‖ não quer dizer ―descobrir‖, absolutamente, como alguns e 

empregam, quando falam ou escrevem, pensando com certeza que não estão torcendo a 

verdadeira significação do verbo. 

E’ puro engano, como te vou provar, não por pedantismo, mas por amor á pureza da 

língua, que é nossa. 
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Claro está que não podemos evitar todos os erros, mesmos porque, para tanto, 

preciso se faz que consultemos, sempre e sempre, o diccionario da lingua vernacula, não nos 

esquecendo de ler com assiduidade os clássicos, escriptores que souberam escrever e falar 

corectamente e que nos devem servir de guias. 

Assim sendo, justo é que procures imital-os, lendo as obras do Padre Antonio Vieira, 

Feliciano de Castilho, Alexandre Herculano, Garrete e Latino Coelho, principalmente, e 

abrindo de vez em quando o diccionario, se em teu espírito pairar qualquer duvida sobre a 

significação de um termo qualquer. 

Aquelle que achou o objeto perdido, não o ―desencavou‖, como te parece, porque 

nem todo objecto tem ―cabo‖; o que, porem, elle conseguiu, foi tiral-o da ―cova‖ ou do 

―logar‖, onde se achava occulto. 

―Desencavar‖ significa, pois, ―sahir o instrumento do cabo‖, como a foice, o 

machado, a enxada e não tirar da ―cova‖; ao passo que ―desencovar‖ exprime ―tirar desta‖ ou 

do ―sitio‖, onde a cousa estava perdida. 

Assim é que pode ―desencavar-se a enxada‖ do lavrador e perder-se em algum 

montão de terra, de onde, procurando-a, elle a ―desencovará‖ mais tarde. 
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Intermerato-intrepido 

 

Hás de ter lido muitas vezes, em jornaes, revistas e outros meios de communicação 

do pensamento, que o individuo tal, por ter praticado um acto de bravura, é um homem 

―intemerato‖ e logo á idéia te vem a historia de outras pessoas, que, por eguaes façanhas, se 

imortalizaram como Napoleão, o grande imperador dos francezes, ou como os nossos 

compatriotas Deodoro da Fonseca, o Proclamador da Republica, e Floriano Peixoto, o 

Marechal de Ferro, que a consolidou. 

Muita gente, e até illustrada conhecemos que sem quê nem para quê, usa e abusa do 

adjectivo ―intemerato‖ quando fala ou escreve, dando-lhe uma significação muito diversa da 

verdadeira. 

E’ uma falta de cuidado indesculpavel, principalmente quando commettida por 

pessoas, que estudaram o latim, de onde se deriva o nosso idioma, e que deviam ser mais 

escrupulosas a bem da correcção da linguagem. 

E porque não venhas a cahir no mesmo engano, trocando a significação do citado 

vocabulo, convem que me acompanhes até ás linhas abaixos, para onde, por tua causa, me 

dirijo. 

O que pratica uma acção heróica, pode ser e deixar de ser um homem ―intemerato‖. 

Um ladrão, reconhecido por todos como ladrão, encontra, por exemplo, uma criança 

que se afoga 
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em um rio e atira-se ao poço, trazendo-a á tona d’agua, sã e salva. 

Ora, como estás vendo, esse desprezível individuo, arriscando a própria vida, 

praticou um acto heróico e revelou coragem não commum. 

Mas, ainda assim, por mais que lhe chamassem ―intemerato‖, o ladrão apenas se 

mostrou ―intrépido‖ e até merecedor dos mais francos applausos. 

E, por que não é ―intermerato‖? – perguntar-me-ás, de certo. 

- Porque o adjectivo ―intermerato‖, significa, única e exclusivamente, ―immaculado‖, 

―puro‖, ―não corrompido‖, e taes qualificativos não assentam na pessoa do que tira o alheio 

contra a vontade do seu dono. 
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Affronta faço... 

 

Quando nos approximamos do logar, onde nas festividades se realiza o leilão, as 

primeiras phrases que ouvimos do leiloeiro, são as seguintes: - ―Affronta faço, que mais não 

acho.‖ 

Isto é o que, em altas vozes, diz o leiloeiro, quando os licitantes chegam a dar o valor 

exacto do objecto, que expõe á arrematação, emquanto anda, de um para outro lado, á olhar 

para todos e a mostral-o sorridente e ancioso por uma offerta mais importante. 

Nada mais attrahente, em verdade, do que as nossas festividades, principalmente 

quando amplo é o pateo da egreja e o luar, convidativo. 

Ainda me lembro bem dos dias da minha infância, d’esta quadra feliz que todos nós, 

quando vamos descendo a escada da velhice, choramos com profunda saudade. 

Ninguem cantou, tão suavemente, esse período da existência, como o nosso saudoso 

patrício Casemiro de Abreu, auctor d’aquella poesia que talvez conhecças, dominada Meus 

oito annos. 

Pois bem; parece que ainda estou a ouvir distinctamente, como nos tempos de 

creanças, aquellas palavras pronunciadas com todas as forças dos pulmões do leiloeiro, em 

noutes de luar de prata... 

Deixemos, porém, na santa paz do passado, a infância que não volta mais, como 

disse o poeta 

 



67 

 

citado, e entremos, sem mais rodeios no assumpto principal. 

Eu, quando menino, sempre pensava que o leiloeiro estava disposto a dizer pilherias 

e desaforos, se não lhe dessem o preço exacto do objecto offerecido. 

Mas o que é facto, é que não assisti, em taes occasiões, a conflicto de espécie 

alguma. 

O leiloeiro, apezar dos meus receios, ia abaixo e acima, sempre sorridente, a 

supportar, na mão direita, o prato do bolo inglez ou o travêsso (prato travesso) com o peru 

recheiado de batatas e ovos. 

Aquella phrase affronta faço ficou-me para sempre na memoria, como uma idéa fixa, 

e um dia resolvi-me a procurar-lhe explicação. 

Mas, onde podia eu encontral-a? 

Perguntei a muita gente e todos, a uma voz, me diziam que a ignoravam. 

Havia, na estante do meu pai, um diccionario antigo, um triste alfarrábio, que só as 

traças consultavam, roendo-o. 

E eu, tomando o exemplo do insecto damninho, mas sem roel-o, abri-o mansamente 

e nelle encontrei a explicação, que eu rebuscava. 

E li: - ―Affronta: - ofensa, injuria, insulto, ultraje‖. 

Adeante : - ―Affronta: - declaração do maior lenço em arrematação.‖ 

Quem mais vive, mais aprende. 
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Quatro costados 

 

Quasi sempre, quando nos referimos ás notaveis qualidades de uma pessoa em 

qualquer dos ramos do saber humano, quasi sempre a primeira expressão que nos vem á boca, 

é a tal expressão quatro costados. 

E não perdemos, empregando-a, nem o nosso tempo nem o nosso trabalho, porque, 

além de ser muito expressiva e muito interessante, é, sobretudo, permitida pelos clássicos de 

grandes nomeada, como o Padre Antonio Vieira e Camillo Castello Branco, que d’ella fez uso 

no seu romance Amôr de perdição, muito conhecido e muito apreciado. 

Por onde vês que, se a encontramos em companhia de tão bons escriptores, eles a 

tiveram em conta de cousa muito pura e correcta, e tão pura e tão correcta que se não 

receiaram de a transmittir aos seus inúmeros leitores. 

Talvez não haja, dentre os teus condiscípulos, um que não tenha dito, ao referir-se á 

competência e ao talento do teu professor: - ―O nosso mestre é um mestre dos quatro 

costados!‖ 

E disse muito bem, se em verdade elle possue as qualidades intellectuaes, que lhe 

foram dadas pelo teu collega. 

As expressões, como as palavras, têm dous sentidos: - o natural e o figurado. 
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No primeiro caso, ellas exprimem justamente as idéas para que foram creadas: - 

cultivar a terra; no segundo, porém, exprimem idéas diferentes d’aquellas para que foram 

inventadas: - cultivar a intelligencia. 

O mesmo succedeu com a expressão quatro costados que tomada no sentido natural, 

significa os quatro avós: - os dous paternos e os dous maternos e, também, as costas e os 

espinhaços dos animaes. 

Figuradamente, porém, ella desigana o mais alto grão de notabilidade ou perfeição, 

e assim foi que a empregaram Camillo Castelo Branco e o Revdmo. Padre Antonio Vieira, 

como clássicos dos quatro costados. 

Dentre os escriptores brasileiros, taes foram Machado de Assis, José de Alencar e 

outros; dentre os vivos, em condições idênticas, apparecem o eminente Conselheiro Ruy 

Barbosa, o fecundo Dr. Carlos de Laet e ainda muitos outros. 
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Água fervendo 

 

Estou cançado de ouvir dizer que a expressão agua fervendo está admittida, já, pelo 

uso geral dos que falam e escrevem a língua portugueza. 

Pouco importa que assim seja. 

O que importa saber, em primeiro logar e de uma vez por todas, é se, effectivamente, 

ha razão para semelhante barbaridade que não pode ser praticada, como vai sendo, sem o 

devido protesto. 

Eu, de minha parte, estou plenamente convencido de que ninguém deve andar, 

porque vê os outros moverem as pernas, embora o façam a trancos e barrancos, algumas 

vezes. 

A palavra fervendo sempre foi conhecida, como gerúndio, aqui, ali, acolá e não me 

consta pelo menos, que tenha passado para a classe dos adjectivos qualificativos, como á fina 

força o querem impingir os amigos dos gallicismos. 

Todos os gramaticos da língua, sem exceção, ensinam que os gerúndios são formas 

invariáveis dos verbos que servem de complemento circumstancial, ou para formar com os 

verbos auxiliares linguagens compostas. 

Exemplo do primeiro caso: - ―O rio, correndo pelo pé da montanha, parecia uma 

serpente enorme a deslizar.‖ 

E, para exemplo do segundo, basta o seguinte:  
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- ―As andorinhas, que haviam fugido á sêcca, vinham vindo aos bandos.‖ 

Não sei porque, tendo estudado a grammatica do nosso formoso idioma, muitas 

pessoas se atrevem a empregar a torto e a direito, quando falam ou escrevem, a tal agua 

fervendo. 

Todos nós diremos sem medo de errar, que o homem é temente á justiça de Deus, 

isto é, quando consciencioso. 

Mas ninguém dirá, de certo, que todo homem consciencioso é temendo á justiça de 

Deus, porque diria um disparate gramatical. 

E’ que enpregam o gerúndio pelo adjectivo fervendo que, como todo adjectivo, deve 

concordar em gênero e numero. 

 Quem está, por exemplo, na Abyssinia, um paiz da Africa, de clima muito quente, 

não dirá que está sob um clima escaldando, senão escaldante. 

A expressão agua fervendo está errada e não pode, absolutamente, apparecer em 

logar de agua fervente que equivale á agua que ferve ou está fervendo. 

Ninguém dirá, por exemplo, ao encontrar um rio, que d’este as aguas são correndo e 

claras, porque commetterá um erro imperdoável. 

Mas fazendo a necessária concordância em gênero e numero, poderia dizer com 

inteira propriedade: ―Encontrei um rio, cujas aguas são claras e bem correntes.‖  

Não mergulhes, pois, tua língua nesse erro correndo, mas livra-a desse erro 

corrente. 

Santo Deus! 
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Massada-Maçada 

 

Nem sempre algumas pessôas se mostram cuidadosas no escrever as palavras, 

deixando as mais das vezes, quando não têm o dicionário da língua ao pé, de procurar a 

derivação de termos que, por serem demasiados conhecidos, não lhes preocupam a attenção. 

Procedem como certos indivíduos possantes e corajosos que, confiando 

exclusivamente na força physica despresam os inimigos fracos, mal pensando que, por 

qualquer descuido, lhes podem morrer ás mãos. 

Diz a sabedoria do povo que caldo de gallinha e cautella nunca fizeram mal e 

ninguém. 

De facto, assim é. 

Em qualquer passo da vida devemos ser bastante precavidos, não nos entregando, de 

corpo e alma, nem mesmo á nossa vontade, quando mal intencionada, nem á bajulação nem, 

finalmente á presumpção de sermos infallíveis em qualquer assumpto. 

Talvez já tivesses ouvido falar em Napoleão I, outrora imperador dos francezes, o 

qual em virtude da traição do general Grouchi, foi derrotado na batalha de Waterloo, uma 

aldeia da Belgica, esse nobre e heroico paiz da Europa, victima das invasões do exercito 

alemão, quando rompeu a guerra que terminou em Novembro de 1918. 
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O grande guerreiro foi, pois, uma victima da confiança depositada no aludido 

general, que não veio socorrer com os reforços esperados. 

Este exemplo vem de reforçar a opinião, que te dei no começo d’este assumpto, 

quando disse que não nos devemos descuidar de escrever correctamente as palavras ou de 

consultar sempre o dicionário. 

Todos nós, medíocres ou talentosos, somos por natureza sujeitos ao erro; mas, por 

isso mesmo, convém que redobremos os nossos cuidados, quando falarmos ou escrevemos, 

afim de que não pratiquemos certas incorrecções. 

A pessoa que escreve massada em vez de maçada, commette um erro grave, porque 

esta palavra não deriva de massa, pasta formada de farinha e agua ou outro liquido senão de 

maça ou clava, tóro pesado de madeira, usado pelos antigos, como arma. 

Aquelle que, sem necessidade, leva horas e horas a fazer muitos rodeios para nos 

contar uma historia qualquer, nos dá uma terrível maçada, isto é, deixa-nos incommodados, 

como se nos tivesse dado uma pancada de maça ou clava. 

O que, entretanto, não procede assim e é perito em trabalhos de massa, só pode dar-

nos ao paladar pães bem levedados e optimos biscoutos. 
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Ter logar 

 

Encontram-se na lingua portugueza palavras, expressões e phrases que lhe não 

pertencem, não obstante se acharem presas ao nosso idioma, como ostras a costado de 

embarcação. 

Entretanto umas e outras, não concorrendo para riqueza do vocabulario e das 

innumeras maneiras de exprimirmos o pensamento, contribuem, pelo contrario, para tirar ao 

nosso idioma, rico de synonimos e de tudo quanto nos é preciso para a comunicação das 

ideias, toda a pujança, formosura e vernaculidade.  

Muitas pessôas, aliás illustradas, têm a mania indesculpavel de, com sacrificio da 

casticidade da linguagem, dar preferencia a termos e á construcção syntactica de outras 

linguas, ora introduzindo palavras desnecessarias, como debutar, bouquet e confeccionar por 

estrear, ramalhête e compôr ou organizar, ora expressões como ter logar, vir de fazer e 

guardar o leito, em troca de realizar-se, acabar de jazer e estar doente ou de cama, segundo 

escrevemos em bom portuguez. 

Taes vocabulos e expressões são verdadeiros gallicismos, isto é, proprios do idioma 

francez, de onde traductores sem escrupulos as transplataram para o portuguez, como se 

trouxessem de paiz extrageiro vegetaes uteis e bellos. 



75 

 

A expressão ter logar., que vem no titulo desta pagina, é e não é gallicismo, como 

facilmente verás pela explicação, que vou dar abaixo. 

O cuidado está, pois, em saber empregal-a. 

Assim,quando nos referimos a um facto passado ou ao que vai succeder, diremos mui 

correctamente que elle se realizou em tal dia, ou que se realizará em tal data. 

Fallando d’este modo, teremos andado em perfeita harmonia com a pureza da 

linguagem; mas. se dissermos que elle teve logar, ou terá logar, praticaremos um gallicismo 

condemnado pelos mestres da lingua.   

No emtanto teve logar é classico, como expressão juridica, e equivale, neste caso, a 

haver espaço, margem ou opportunidade. 

Por isso é que o não tem logar o que requer, dado por juiz, quando indefere qualquer 

petição, diz francamente ao supplicante que não há mais opportunidade ou margem para a 

satisfação do seu pedido.  
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Tremor de terra--terremoto 

 

Ulysses, além de ter sido rei de Ithaca, foi tambem, pelas suas façanhas, um heroe 

que teve, não obstante, a infelicidade de morrer às mãos do seu filho Telegono, desgraçado 

parricida, que nasceu do ventre de Circe. 

Homero, o genial poeta grego, libertando-o da lei da morte, contou-lhe todas as 

aventuras da Odysséa, esse primor de arte, que immortalizou, egualmente, ao mesmo vate 

cego, que levou a vida, em parte, a cantar, de cidade em cidade, fragmentos dos seus poemas. 

Ulysses foi, como guerreiro, um modelo de prudencia e bravura. 

Descrevendo pela rama a existencia do desventurado rei, não tive outro intuito senão 

o de recommendar que, em tudo, observes a sua prudencia e a sua coragem proveitosa. 

Prudencia, em todos os actos da tua vida; coragem, quando a nossa Patria correr 

perigo, ou a tua pessôa.  

Porque a falta de taes predicados muito concorrerá para te reduzir á condição mais 

dolorosa. 

Para seres prudente no falar e no escrever, apenas te basta que leias sempre os bons 

autores, colhendo com cuidado tudo quanto nos ensinam. 
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Para entrares no rol dos heroes, procura praticar os actos nobilitantes, com que 

enriqueceram a historia do nosso paiz Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, José Bonifácio, 

Barão do Rio Branco e tantos outros. 

Noto que me estou desviando, sem querer, do ponto principal d’estas linhas, do qual 

nem por sonho já passei a tractar. 

Mas não ha de ser assim, como estava praticando, levado insensivelmente pela vida 

de Ulysses e, um pouco mais adiante, pela citação que te ia fazendo, de alguns dos nossos 

patricios celebres. 

Entro, portanto, protestando contra a minha viagem por outros assumptos, a declarar-

te terminantemente que tremor de terra é uma cousa e terremoto, outra cousa um pouco 

differente. 

Chamam tremor de terra ao ligeiro abalo causado por vulcão ou por qualquer outra 

causa natural, e terremoto ao movimento violento da terra, pelos mesmos motivos. 

Mas, ao passo que o primeiro parece um simples arrepio de mêdo, o segundo é 

semelhante a uma lucta de gigantes, no seio da terra. 

Não te enganes mais, quando tiveres occasião de tractar de taes phenomenos, de que 

Deus nos livre de sermos testemunhas. 

Tremor de terra e terremoto são synonymos, como disse acima, por terem pouco 

mais ou menos a mesma significação. 
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Abstrahido--abstracto 

 

A’s palavras que têm, pouco mais ou menos, a mesma significação, os grammaticos 

dão a denominação de synonymas. 

Os dous vocabulos da epigraphe —abstrahido e abstracto— pertencem ao numero 

das taes, cuja differença de significação deves conhecer bem, afim de que, falando ou 

escrevendo, não venhas a confundil-as, provocando reparos aos que te ouvirem ou lêrem.  

O que se passa com os dous termos mencionados é o mesmo que se dá com muitos 

individuos parecidos no physico, mas dotados de indole um pouco differente. 

O caso é de facil comprehensão, não exigindo que a tua intelligencia dê mil voltas e 

faça gymnastica de pensamento, como se estivesse seriamente preoccupada com um difficil 

problema de Arithmetica. 

Já que falei nesta sciencia, parte importante das Mathematicas, necessario se torna 

que eu te lembre os numeros abstractos, que não se ligam á espécie alguma de unidade, como 

20, 50, 80, 100, etc. 

Mas não é somente a Arithmetica, cujo grupo consonontal th sempre sôa na 

pronuncia, a que tem o privilegio de possuir cousas abstractas. 

A grammatica tambem tem o mesmo direito. 
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Assim, classificando os substantivos, ella os considera concrectos ou abstractos, 

sendo que os primeiros se referem a tudo quanto tem existencia real, isto é, aos seres que 

estão debaixo dos nossos cinco sentidos, e os segundos aos que apenas existem em a nossa 

imaginação, como fé, caridade, esperança. 

Voltando agora ao assumpto principal, é de necessidade que, de uma vez por todas, 

fiques a saber a differença entre abstracto e abstrahido. 

Quando, talvez por falta de uma occupação util ou pela contemplação de qualquer 

belleza natural, como as estrellas, o mar ou o cimo azulado das montanhas, nos sentimos 

como tirados ás cousas, que nos cercam, estamos completamente abstrahidos, mas não 

abstractos. 

E não estamos abstractos, como dizem os que ignoram a differença entre os termos 

citados, porque abstracto só se refere á cousas, emquanto abstrahido a pessoas. 
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Calamidade 

 

Embora não possamos conhecer a origem de todas as palavras da lingua, que, como 

as aguas dos rios, têm, egualmente, as suas origens, não devemos, comtudo desprezar-lhes a 

etymologia, que de grande auxilio te servirá, quando te esqueceres das suas respectivas 

significações e das lettras, com que se escrevem. 

Ellas, têm, tambem, como as familias, as suas genealogias, as suas arvores 

genealogicas, com troncos de onde partem as ramificações, que mostram os diversos graos de 

parentesco. 

Não ha quem não deseje conhecer os quatro avós, pelo menos, esses entes queridos 

que deram a vida a nossos progenitores. 

Tu mesmo já me perguntaste uma vez os nomes dos meus pais e eu, para 

corresponder á tua infantil curiosidade, tive que dar-te todos os esclarecimentos a tal respeito. 

Bem estás vendo, pela minha exposição, que não é trabalho inutil o estudo da 

derivação das palavras, da qual se occupa a Etymologia, mesmo porque, quando te esqueceres 

da graphia mixta dos vocabulos, usada na lingua portugueza, recorrerás ás fontes, de onde 

ellas vieram. 

Os diccionarios ensinam que o termo calamidade quer dizer grande desgraça, 

hecatombe, ca- 
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tastrophe; mas poucos te explicarão, se o explicarem, de onde veio a palavra citada, que 

empregamos em tal sentido. 

Verdade é que, por uma lei que mais tarde conhecerás, as palavras ou perdem a 

significação primitiva, ou ficam sendo usadas, apenas, no sentido figurado. 

Por este destino passou, com o correr dos tempos, o vocabulo calamidade que os 

romanos applicavam á acamação dos calámos, do latim calamus, quando um vento violento 

os deitava. 

E assim era que diziam, quando este facto se realizava, que tinha havido uma 

calamidade. 

Hoje em dia, entre nós, pelo menos, ninguem emprega o termo com semelhante 

significação, por dous motivos justos e justificaveis. 

Primeiro, porque elle perdeu o sentido primitivo e natural; segundo porque a 

acamação do calámos tinha a sua razão geographica: - passava-se em territorio romano. 
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A e para 

 

As pessôas que andam a errar, a cada passo, as cousas mais corriqueiras da lingua, 

perdem muito, e ainda muito mais, se pretendem occupar um cargo que que exija 

determinados conhecimentos literarios. 

Figuremos que um cidadão se dirige ao Ministro da Agricultura, para lhe pedir um 

emprego no serviço da extincção da lagarta rosea, que destroe o algodoeiro, e, durante a 

conversa em que expõe a sua pretenção e dá informações da sua pessôa, commette, como 

qualquer escolar atrazado, erros de pronuncia e de syntaxe. 

Homem illustrado e polido, o Ministro nada lhe dirá, de certo, que possa entristecel-

o; mas, por por mais favoravel que seja, á pretenção do candidato, não poderá attendel-o, 

desde quando este não possue a competencia necessaria para desempenhar o emprego. 

Neste caso, não pode o ignorante queixar-se de quem quer que seja, senão de si 

mesmo, por ter feito pouco caso do tempo, que, segundo a opinião dos inglezes, vale tanto 

quanto o dinheiro. 

De facto, de outro modo não podia proceder o Ministro, porquanto elle, o candidato, 

foi o primeiro a confirmar a sua incompetencia intellectual. 
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A proposito das preposições a e para, preciso contar-te uma historia bastante curiosa. 

Achando-se vago um emprego num Estado visinho, um certo moço para lá embarcou 

e inscreveu-se, pressuroso, na lista dos candidatos ao concurso. 

Antes de partir, porem, encheu as algibeiras de cartas de protecção, convencido de 

que não seria precizo mais do que dizer, ao exame, quatro ou cinco tolices. 

E atirou, assim, a grammatica portugueza para um lado, para mais uma vez confirmar 

que apenas a conhecia pela côr da capa. 

Não o preoccupava o concurso. 

Só um castigo do céo poderia prival-o do emprego, que era demasiado rendoso, uma 

dessas sinecuras, que, segundo está dizendo a significação da palavra, muito rendem e não 

exigem trabalho algum. 

No dia do exame, porem, o sonho dourado do candidato desvaneceu-se 

completamente. 

Os jornaes começaram a bradar sobre a bonança do concurso, e o governo 

recommendou aos examinadores muito rigor e muita justiça. 

E o protegido nada fez, já se sabe, ao ser examinado... 

− Dê-me um exemplo, disse o lente, da differença das preposições a e para. 

— Perfeitamente, respondeu o examinando. Quando eu digo que vou a Maceió, 

tenho a intenção de ficar ou de me demorar por muito tempo; quando digo, porem, que vou 

para casa, sabe-se logo que não pretendo demorar-me. 
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— Está errado! Exclamou o examinador. E’ justamente o contrario, porque a 

preposição a, no caso, indica a intenção de voltar e para, a de ficar ou permanecer por algum 

tempo. 

E o protegido, sem tugir nem mugir, voltou com a reprovação. 
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Euphemismo 

 

A decencia cabe em qualquer parte, onde estejamos :—nos templos ou nos salões, 

em repartições publicas ou em casas particulares, a que fôrmos levados por interesse ou por 

outra causa. 

Ella não é necessaria unicamente, como estás vendo, nos trajes ou nos habitos, nos 

negocios ou nas occasiões solemnes da vida humana. 

Como a luz, que dá vigor a tudo, e, como o ar, que respiramos, a decencia deve estar 

sempre comnosco, quando tambem falamos ou escrevemos, para que se evitem muitos 

escandalos e, algumas vezes, as galhofas dos que nos ouvem ou nos lêem. 

Aquelle que, numa reunião familiar ou em um banquete, se mettesse a falar até pelos 

cotovêllos, soltando phrases offensivas ao pudor das senhoras, seria tomado, immediatamente, 

por um individuo mal educado. 

Assim como ha encontros de syllabas que produzem sons desagradaveis ao ouvido 

ou, quando não, palavras indecentes, assim tambem certos modos de falar existem, que devem 

ser substituidos por outros mais expressivos, nobres e suaves. 

O euphemismo, cuja significação é bom dizer, ensina a compor phrases e expressões 

dignas de serem ouvidas ou escriptas, pela suavidade que encerram, e pela decencia de que se 

revestem. 
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Assim, não direi nem dirás tu, ao termos noticia do nascimento do filho de um 

amigo, que a mulher d’este praticou aquelle acto ensinado pela natureza, pelo qual deu mais 

um soldado á Patria. 

Não. Eu direi, sem receio de ser reprehendido, que a D. Fulana de tal, fiel esposa do 

meu amigo, deu á luz uma creança gorda e formosa, que foi baptisada com o nome, 

egualmente bello, de Saphira. 

Tampouco cahirás na patetice de exclamar, ao vêres um louco completamente 

despido, se estiveres em presença de senhoras, que elle estava nú dos pés á cabeça. 

Assim procedendo, entrarias para logo a ser olhado mal por todos os presentes. 

A decencia mandaria que dissesses privado de roupas. 

E’ ainda por euphemismo que formamos phrases, como estas :—o doutor fulano 

passou á melhor vida, em vez de morreu ; o barão tal foi aggredido, em logar de esbofeteado. 

A nobreza da linguagem assim nol-o ensina. 
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Todo o succedido 

 

Ahi tens, no titulo d’esta pagina, uma reunião de palavras que, sobre ser 

injustificavel, não tem, para se firmar na linguagem, o amparo dos escriptores de primeira 

ordem. 

Ella entrou, como outras e muitas outras de egual natureza, manso e manso, mas ás 

claras, dispondo de antemão da impunidade de quantos pouco se importam com escrever certo 

ou errado. 

Has de ter notado que poucos são os que se preoccupam com a casticidade da lingua 

e, por isso mesmo, vão escrevendo a torto e a direito, unicamente para satisfação do deveres 

do officio. 

 Mas não convém que assim seja. 

Não ha como a leitura dos classicos, para se evitarem taes erros, e mui 

principalmente d’aquelles que passaram á posteridade, como irreprehensiveis modelos de 

correcção. 

A expressão todo o succedido que vemos empregada, todos os dias, por escriptores 

portuguezes e brasileiros, nossos contemporaneos, ficou e ficou na liguagem, protegida pela 

indifferença de uns e pela ignorancia de outros. 

Felizmente, porem, se já não existe o celebre Padre Antonio Vieira, consola-nos a 

certeza de que deixou, á sua passagem luminosa, em tudo quanto creou o seu formoso talento, 

verdadeiras obras pri- 
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mas de vernaculidade, superiores a todas as grammaticas. 

A nossa lingua esta cheia de defeitos que devem, quando possivel, ser sanados. 

De cada lado surge, de vez em quando, um gallicismo ; de cada canto, um erro grave. 

De sorte que é preciso que te não deixes arrastar pela onda dos inescrupulosos em 

materia de linguagem, acompanhando-os no todo o succedido, que não vale um caracol, e em 

muitos outros defeitos que vão dormindo muito a gosto no seio do nosso precioso idioma, 

como se fossem diamante sem jaça. 

Não é que possamos evital-os totalmente, quando falamos ou escrevemos ; mas o que 

é forçoso, é que procuremos limpar a lingua de uns tantos cochilos grammaticaes, como o de 

que me estou occupando. 

Todo o succedido não é, não foi nem será jamais expressão perfeita, capaz de resistir 

a uma analyse seria. 

Não sou eu quem o diz. Apenas estou esclarecendo a questão. 

Porque não se dirá, procurando-se um outro modo equivalente, tudo o succedido que 

é egual, tambem por sua vez, a tudo o que succedeu? 

O Padre Vieira escreveu tudo o succedido. 

Logo, ninguem deverá dizer todo o succedido, que equivaleria a todo o que 

succedeu, um verdadeiro disparate. 
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Adornar e entornar 

 

Não são unicamente as creanças que, em logar de entornar, dizem, quando viram um 

vaso cheio de liquido, que este se derramou, porque adornou. Ora, é muito commum adornar-

se qualquer cousa, como um bôlo que vae a nossa mesa, por occasião de qualquer festa 

domestica, cercado de fita de papel de côr, cheia de cortes e recortes, que lhes fez a tesoura 

caprichosa da dona da casa. 

Não é muito difficil enfeitar um objecto qualquer, a bandeja que leva um presente ou, 

quando possuimos bastante dinheiro, os nossos dedos com anneis de brilhante e o collo de 

nossas filhas com joias do mesmo valor. 

A questão do adôrno está, mais ou menos, no gosto artistico de cada um de nós. 

Mulheres ha que, embora ricas, não gostam de modo algum, de andar adornadas dos 

pés á cabeça, como tabolêtas de loja de ourives. 

Outras, porém, as vaidosas preferem chamar sobre a si a attenção de todos, pelo 

excesso dos enfeites. 

As primeiras são como as flôres, que nos encantam pela côr, belleza e disposição 

naturaes das petalas, ao passo que as segundas sempre dennunciam exaggerado e censuravel 

amôr ao luxo, que 
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aliás não as torna formosas, se o não são de nascimento. 

Por onde vês que a differença de adornar e entornar é muito sensivel, não a 

distinguindo somente os que, por terem aprendido de oitiva, tudo acceitam sem o mais leve 

exame. 

O menino mal educado que, á mesa, a cada instante se zanga ou, sem respeito aos 

paes, se lança por gulodice a todos os pratos, quasi sempre entorna o molheiro ou a 

compoteira. 

E assim não procede bem, porque, além de dar provas de má educação domestica, 

mancha a toalha de linho, em vez de adornal-a com jarros de flôres , poeticamente. 

Mas se, respeitando regras de civilidade, elle não tivesse entornado vaso algum, 

certamente veria que, ao lado de rosas e jasmins, teria ficado a brancura da toalha, para maior 

realce dos adôrnos da mesa. 

Qualquer vaso pode, quando conduzido sem cuidado, entornar, mas adornado 

somente ficará, se lhe puzerem alguns enfeites. 

Deante do que fica dito e claramente explicado, claro está que não mais trocarás o 

verbo entornar pelo verbo adornar. 

Assim seja. 
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Estraçalhar 

 

Nenhum diccionario portuguez traz a palavra estraçalhar, verbo que para o vulgo 

tem a significação de espedaçar ou despedaçar, como o quer e entende, quando tem 

necessidade de dizer que qualquer cousa foi feita pedaços :—uma posta de carne, uma eça de 

roupa ou um gato, animal da raça felina, com que não sympathiza o cachorro, quadrupede da 

raça canina. 

Não raro ouvimos de pessoas pouco escrupulosas em materia de liguagem :—―O 

varrão estraçalhou a roupa que estava estendida no capim. O cachorro do visinho estraçalhou 

um pinto da Maria.‖ 

E assim vai correndo mundo, sem reprehensão, sequer, o citado verbo, entrando a 

vista de todos, com a maxima semcerimonia, até na linguagem polida, para d’esta não mais 

sahir, como pretende. 

Mas não é possível. Não deixaremos eu e muitos outros que se enraize semelhante 

erro na lingua, em cujo seio já se acham, velhos e bem velhos, muitos caneros que estão 

exigindo uma operação bem feita. 

Eu sou um dos mais constantes leitores do genial brasileiro, Senador Ruy Barbosa, o 

maximo dos publicistas nacionaes e o cerebro mais possante e perfeito d’este seculo. 
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Em todas as suas obras, ainda não me encontrei com esse malamanhado verbo 

estraçalhar, que com certeza não é agua de fonte pura. 

Não me recordo, tambem, de o ter visto em outros escriptores notaveis do nosso paiz 

e de Portugal. 

No entanto bem pode ser que a memoria me esteja trahindo ; mas o que te posso 

affirmar, é que nem nos discursos nem em quaesquer outras manifestações do Conselheiro 

Ruy Barbosa, gloria immoredoura da nossa querida Patria, não teve elle, o estraçalhar, a 

honra de apparecer em publico, como digno e merecedor de ser escrípto ou pronunciado. 

De modo que devemos evital-o, dando-lhe por substitutos legaes os verbos 

estracinhar e estraçoar, os quaes, alem de virem nos diccionarios, têm a vantagem de ser 

empregados por escriptores correctos. 

Tendo elles a seu favor o citado apoio, justo é, portanto, que não os desprezemos 

pelo verbo estraçalhar, erradamente usado por muitos na conversação e na escripta, como se 

fosse palavra de lei. 

Os escriptores incorrectos, porem, d’elle continuarão a fazer uso, estamos certos, 

estracinhando a pureza da lingua, como o cão de caça, que estraçôa a presa. 

Mas tu, que me lês, toma muito cuidado com elle, fugindo-lhe sempre ás ciladas, 

como as aves ao alçapão traiçoeiro. Tudo pelo estraçoar ou estracinhar. 
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Candidato 

 

O tempo tem um poder irresitivel sobre tudo quanto se encontra á superficie da terra. 

Tudo muda e aparentemente se destroe com o tempo. 

As arvores despem-se pelo verão da folhagem verdejante. 

Nessa estação do anno, quando não volumosos, os rios seccam ou diminuem as suas 

aguas e as suas estrellas, na limpidez do firmamento, brilham com intensidade. 

Pelo inverno, porém, o arvorêdo veste-se de novo e as copas das arvores ficam da côr 

de esmeralda. 

Os rios enchem e transbordam, mas os astros, que dantes brilhavam no azul, 

desapparecem pouco e pouco. 

O que se passa no mundo material, tambem acontece em tudo quanto existe na 

imaginação, nas linguas que falamos, nas sciencias, nas artes finalmente. 

A principio, a terra era considerada um planeta fixo no espaço e, aos olhos da 

Astronomia, não tinha a forma de um espheroide achatado nos polos. 
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Era o sol, então, perante a sciencia, o que se movia, emquanto o nosso planeta, quiéto 

e firme, ia recebendo luz e calôr, a olhar para o astro que naquelle tempo ainda não havia 

subido ao throno, como rei dos outros mundos do firmamento, embora todas as tardes 

mergulhasse apparentemente, como hoje, nas bandas do occaso. 

Mais tarde, porém, copernico, natural da Polonia, na Europa, provou que a terra 

gyrava em torno do sol, centro do systema planetario, e assim lançou por terra a fixidez do 

nosso mundo, affirmada por Ptolomeu. 

Ora, ahi tens a razão porque eu te digo que ao tempo nada resiste, não tendo podido 

fugir á sua acção, por isso mesmo, a palavra candidato, não obstante toda a brancura antiga 

das suas vestes. 

De facto, quando outr’ora em Roma qualquer pessoa pretendia um cargo ou 

emprego, para cuja consecução era exigida a prova em publico, não se apresentava ao 

concurso a envergar, como vulgarmente se diz, um frack preto com calças e collete da mesma 

côr. 

Não comparecia assim, absolutamente. 

Elle, o candidato ia, pelo contrario, de roupa branca, muito branca, como um capulho 

de algodão, para dar a conhecer a todos a sinceridade de que se achava animado. 

E, assim, da côr do traje foi que veio ao pretendente o nome candidato, filho legitimo 

do ad- 
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jectico latino candidus, que significa candido, branco, puro. 

Pelo que pode o candidato ser qualquer preto africano, ou indigena tambem, 

comtanto que se apresente de roupa branca. 

Mas hoje, pelo contrario, nenhum pretendente se apresentará naquellas condições, 

porque com o correr dos tempos se lhe não fugiu a sinceridade, do traje, pelo menos, se 

desvaneceu a candidez. 
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Vexar-apressar 

 

Ha erros que ja ficaram tão cheios de cabellos brancos na linguagem familiar, que é 

empreza difficil arrancal-os pela raiz, como procedemos para com as parasitas nas arvores 

fructiferas. 

Um delles é, sem duvida alguma, o que se nota no emprego do verbo vexar por um 

outro muito conhecido :—apressar. 

Rara é a pessoa que, ou por negligencia ou porque tenha aprendido de ouvido, como 

os papagaios, não cai no erro de trocar a significação do primeiro pela do segundo. 

Quando na rua, num logradouro publico, num theatro ou em qualquer outra parte, 

alguem nos apparece quasi a correr, attrahido por algum negocio urgente, se lhe pedimos uma 

palavra, immediatamente nos exclama : ―Não posso! Vou muito vexado!‖ 

No emtanto, por mais que no intimo procures achar a causa de nova tão falsa, verás 

que o individuo a quem dirigiste a palavra, segue, altivo e satisfeito, com um sorriso franco e 

de cabeça erguida. 

Então ficarás pensando se irias trocar idéas com um louco, ou com um homem no 

pleno uso e goso da razão. 
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— Porque vexado, quando seu rôsto apenas denunciava contentamento ? 

E dirás comtigo mesmo :—―Não é possivel Um homem que segue impertubavel, 

calmo, alegre, com a consciencia de que preciza achar-se no logar marcado, á hora 

combinada, com pontualidade ingleza, não pode estar envergonhado ou afflicto!‖ 

De facto, aquelle com quem pretendias falar, não estava vexado, como te disse, senão  

a commmetter um erro grosseiro, comquanto estivesse em perfeito juiso, mas completamente 

esquecido da convivencia com o diccionario. 

Eis o motivo porque te aconselho, todos os santos dias, que não brigues com esse 

livro extraordinariamente util, para que não venhas a praticar erros identicos. 

Aquelle individuo não ia vexado, de forma alguma, a dar passos de gigante, quando o 

chamaste, porque se asim fôsse, não estaria a sorrir, ao dar-te um adeus com a mão direita, 

muito amistoso. 

Levado por algum negocio urgente, de interesse proprio, elle procurava, quasi a voar, 

como um balão dirigivel em marcha, o logar marcado para a entrevista. 

Por isso foi que, antegosando, satisfeito, a realização do negocio, ia simplesmente 

apressado e não vexado, que significa envergonhado, deprimido, afflicto. 

E foi um dia a violencia commettida contra a significação real do verbo vexar. 
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O prefixo trans 

 

Não é cousa muito facil a divisão das palavras em syllabas, principalmente quando 

ellas se compõem de elementos da lingua latina ou da grega. 

Por isso é que muitos ignoram como, no fim da linha, devem separal-as 

correctamente, ficando a vacillar se devem levar, para a linha seguinte, tal ou taes letras que 

não dispõem de espaço. 

Entre as palavras que provocam, quasi sempre, essa duvida em nosso espirito, estão 

as que trazem no começo o prefixo latino trans, algumas vezes, por euphonia, transformado 

em tras, tra, tres e tre, como em tras-ladar, tra-montana, tres-loucar, tre-geito, tres-malhar, 

tres-lêr e muitas outras. 

Pessoas ha, e até pessoas que estudaram o latim, hoje lingua morta, que, talvez por 

descuido, erradamente dividem os vocabulos portadores do prefixo trans, quando, pelo 

contrario, deviam servir de guia a quantos não o aprenderam. 

Em verdade, a separação exacta de trans não é questão de insignificante valôr, como 

poderá parecer á primeira vista, porque depende de conhecimentos da formosa lingua latina, 

mãi do portuguez, e hoje não mais falada em parte alguma do mundo. 

Ditas estas palavras, aqui mesmo vou dar-te muitos exemplos, transcrevendo um 

certo numero de vocabulos, com o fim de te mostrar os que, na di- 
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visão, conservam o prefixo trans completamente intacto e os que o não conservam. 

Conservam-no inteiro os termos trans-pôr, trans-mittir, trans-formar, trans-grédir, 

trans-portar, trans-luzir, trans-viar, trans-parecer, trans-ferir, trans-plantar, trans-itar, 

trans-igir, trans-fundir, trans-correr, trans-migrar e outros que não me vêm, agora, á 

lembrança. 

Outras palavras, entretanto, não se dividem assim, não obstante trazerem no começo 

o mesmo prefixo. 

Tomemos, sem mais rodeios, as seguintes :—tran-spirar e tran-screver, nas quaes o 

s acompanha, como o fiel dos amigos, as consoantes que lhe vão á frente :—ao p em 

transpirar e ao c em transcrever. 

Não resta duvida que o mundo das primeiras é muito maior, que o das segundas. 

Toma, pois, muito e muito cuidado, quando tiveres occasião de separar o trans 

endemoniado, que trans-torna a cabeça de muita gente, obrigando o S, um pobre martyr, a 

andar de Herodes a Pilatos, com viste acima. 

E tenho dito, ensinado e avisado. 
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Abrupto 

 

Tenho ouvido esta palavra sempre mal pronunciada por gregos e troianos, isto é, por 

letrados e não letrados, e da forma vai aqui dividida :—a-bru--pto. 

No entanto não é esta a veradeira pronuncia, do mesmo modo por que não é, 

tambem, a de a-bro-gar, su-bro-gar e su-bli-nhar por ab-rro-gar, sub-rro-gar e sub-li-nhar, 

todas compostas dos prefixos latinos ab e sub. 

Ha entre nós, como entre todos os povos, muitas controversias motivadas pela 

pronuncia de certas palavras. 

Pessoas ha que pronunciam cúmiadas e pégadas, como se fossem esdruxulas ou 

proparoxitonas, quando se deve pronunciar cumiádas e pegádas, por serem graves ou 

paroxitonas. 

Assim como esses vocabulos, muitos outros existem provocando duvidas em os 

nossos espiritos, de modo que nos vemos, ás vezes, obrigados a manusear os diccionarios da 

lingua, que são os nossos mestres pacientes e quasi sempre cuidadosos. 

Não é somente o adjectivo abrupto, de onde muitos rolam, quando dizem a-bru-pto 

em vez de ab-ru-pto, que merece reparo. 

Tambem o adverbio de modo subrepticiamente, empregado, no Codigo Penal da 

Republica, com 
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 a significação de—de maneira furtiva ou illicita—tem dado logar á muita queda terrivel. 

Pronuncia, portanto, confiando no que te digo, o adverbio citado, como se pronuncia 

ab-rru-pto mui correctamente. 

E assim, em logar de su-bre-pti-ci-a-men-te, deves dizer sub-rre-pti-ci-a-men-te, 

como ainda, para que te não chamem ignorante, sub-rre-pção e sub-rre-pti-ci-o, o primeiro 

substantivo e o segundo adjectivo qualificativo. 

Se procederes na conversação, observando com rigor o que nestas linhas 

despretenciosamente te ensino, andarás sempre em boa harmonia com a prosodia, arte 

importante da grammatica, que se occupa da pronunciação das palavras. 

Julgo que não mais preciso dar-te esclarecimentos sobre os vocabulos mencionados, 

mesmo porque tu tambem deves pelos teus esforços guardar esta e as demais licções, que te 

venho dando sobre o começo da segunda parte d’este livro humilde. 

Falta-me dizer-te somente que o adjectivo abrupto significa dispôsto em declive, 

cortado a pique, como certas partes de algumas montanhas que são verdadeiros precipicios e 

causam vertigens. 

Não te aproximes, pois, do ab-rru-pto, de onde poderás despenhar-te com todo o 

peso do erro de pronuncia, mas, sim, do ab-rru-pto que não provoca tonturas. 
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Arvore--arvorêdo 

 

Quando estamos no campo, a passeio ou de passagem, nada nos prende tanto a 

attenção quanto o arvorêdo, se é extenso, verdejante e expesso, e as arvores, se dão frondosas 

e cheias de ninhos ou de fructos. 

Creio que no intimo tambem se passa a mesma satisfação, mesmo porque os vegetaes 

encerram muitos encantos, muitos conhecimentos uteis e poesia sem par. 

Logo á primeira vista, o que mais nos impressiona, é sem duvida alguma, a copa das 

arvores. 

Depois, baixando os olhos, vemos o tronco que com a fronde dá á arvore a 

semelhança de um guarda-sol aberto. 

Em seguida, se porventura nas arvores moram aves, chegam aos nossos ouvidos os 

gorgeios d’esses cantores que não têm lyra nem outros instrumentos, senão as maravilhosas 

cordas vocaes, de onde arrancam notas admiraveis. 

Mas dar-te-ei o meu pescoço a talho, se souberes a differença enorme, que existe 

entre arvorêdo e arvore. 

Eu, pelo menos, tenho notado que vives a erral-a constantemente, empregando, 

quando conver- 
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sas, um ou outro termo indistinctamente, como se significassem uma só idéa, á imitação de 

certas pessoas que tambem desconhecem o porquê da côr verde dos ramos e das folhas, 

motivada por uma substancia conhecida como chlorophylla. 

Mas voltemos sem mais rodeios ao caminho recto, por onde começámos a andar em 

busca da differença entre arvorêdo e arvore, na certeza de que nem eu perco o meu trabalho 

nem tu o teu, acompanhando-me na jornada, de onde voltarás com um conhecimento util ao 

teu espirito infantil. 

Sei perfeitamente que já estudas a grammatica portugueza. 

Com certeza já estás bastante adeantado, não devendo ignorar o que se chama 

palavra primitiva e palavra derivada. 

Talvez que na tua grammatica tenhas encontrado, para exemplo da primeira, o 

vocabulo passaro e da segunda, o termo passarêdo. 

Pois bem ; passarêdo é um substantivo collectivo, derivado de passaro, e significa 

uma reunião ou conjunto de passaros. 

O mesmo, pois, se dá entre as palavras arvore e arvorêdo. 

Arvore é o vegetal que com outros compõe o arvorêdo, e este uma serie ou multidão 

de arvores e é tambem um collectivo. 

Estou tambem certo de que não duvidarás da minha palavra ; mas, se porventura 

ainda estiver  
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vacillante o teu espirito, abre qualquer diccionario da lingua, onde encontrarás a verdade 

d’esta lição. 

Nada perderás com o trabalho, que te recomendo, de pedir informações ao livro, 

onde se acham explicadas as significações dos vocabulos do idioma or nós falado. 

Demais, os mestres tambem erram... 
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Corrector e corretor 

 

Se de vez em quando até em documentos officiaes não se confundisse o termo 

corrector, com o seu homophono corretor, eu não me apressaria para chamar a o caso a tua 

attenção. 

Antes, porém, de te apresentar os motivos da minha preocupação, necessario se torna 

que eu te explique o que é palavra homophona. 

Homophonas são as que têm o mesmo som, mas apresentam significação differente 

e, algumas vezes tambem, a graphia. 

Quando, porém, ellas se escrevem com as mesmas letras são chamadas 

homographas, como, por exemplo, bota, do verbo botar, e bota, calçado, a qual é substantivo 

feminino. 

Mas deixando de parte esta explicação, passo de novo a tractar dos termos que 

servem de epigraphe, para que vejas a extraordinaria differença que existe entre ambos, mas 

infelizmente não observada por descuidados na escripta. 

Tanto nesta quanto na significação, elles se destanciam em do outro, como o ceo da 

terra, mesmo porque se derivam de verbos que não têm parentesco algum entre si. 

Corrector, quando escripto com c, vem em linha recta do verbo corrigir e significa 

aquelle que emenda, castiga ou corrige, sendo agua da mesma 
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fonte a expressão casa de correcção, que é, como não ignoras, o edificio destinado a quantos 

vagabundos e viciados andam de encontro aos bons costumes da sociedade. 

Corretor, escripto sem a consoante c, é, em qualquer parte do mundo, o medianeiro 

em compras e vendas commerciaes, não se preocupando absolutamente, no exercicio da sua 

nobre profissão, com as causas que necessitam de reparos ou emendas, ou com as pessoas que 

merecem castigo. 

De modo que, emquanto aquelle que corrige, se vae occupando com os assumptos 

tão elevados, o outro, o corretor, sem a carga do c incommodo, corre abaixo e acima, á cata 

de negocios de terceiros, desde quando, tendo nascido do verbo correr, não pode estar parado. 

Ora, assim sendo, ambos só podiam exercer cargos de todo differentes e, por 

conseguinte, não devem ser confundidos nem na escripta nem na significação. 

Cumpre-te, se algum dia fôres revisor de provas em qualquer jornal, corrigil-as com 

extremo cuidado ; mas, se chegares a ser corretor, torna-te além de fiel, como fiel da balança, 

expedito no cumprimento dos teus deveres, sempre a correr em busca de transacções. 

—Que mais desejas ? 

Corrector, primeiro preocuparás corrgir-te, se tiveres defeitos. 

Corretor, anda abaixo e acima, ara ganhares gôrdas corretagens.  
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