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AO P'UBLICO 

Tendo-nos alguns p•·ofessm·es indicado no Primeiro Livro de 
Leitura de Felisber·to de Ca r·valho algumas faltas, taes como 
exe>·cicios sob>·e as letras Y e Z, resolvemos refundi>· inteira
mente os cinco liv1·os de leilu>·a daque!!e aut6r, afim de col'
responc!e>· á accei!açao contínua, que estes Zim·os teem merecido. 

Pa1·a este fim encm·>v,gámos os illust•·es lentes da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeú·o, os D" _Martins 'l'eixeú·a e Oscar 
de Souza, de fazerem, uma leitu1·a destes liv1·os; o p1·imeú·o 
1·evendo 'JWincipalmenle todos ds assumptos sob1·e Physica e Chi
mica, e o segundo tudo o que diz respeito ás Scie>tcias Natu>·aes, 
escoimando-os de qualquer expressao imp1·op1-ia, que acaso tives
sem, e pondo-os de acc6rdo com as novas theo>·ias, as novas clas-
sificações e as ultimas descobe1·tas . · 

Pa1·a co01·denar as notas destes p•·ofes.so>·es não podíamos 
encontrm· pess6a mais competente que o distincto moço, o 
S ' Epaminondas de Ca•·valho, filho de Felisbe>·to de Carvalho 
e collaborado>· delle nestes ?nesmos liv1·os de leitu1·a . 

Cheio de enth~<siasnto, acceitou o S' Epaminondas de Car
valho a incum.bencia de ser o cont·inuadm· da ob>·a de seu i llus
t?·e pai, . >node,-,tizando-a, sem tú·a•·-lhe o cunho altamente didac-
~=- . . 

Sdo do S' Epaminondas de Cm"Valho todos os desenhos que 
to1·nam tão att>·ahentes es tes liv>·os de leitu>·a, desenhos fe i tos 
com tal natu1·alidade que os 8" Aillaud & C'•, de Paris, nos 
pedú·a•n auto•·isaçdo para, ent st<as edições, se utilisa•·em deUes , 
p>·incipabnente dos que tratant de assttmptos do B1·asil. 

Eguabnente nos pm·ticipm·mn esses senhm·es, que os atrt6res 
do seu Novo Dicciona>·io f>·ancez - portvguez e po>·tugtiez- f>·ancez, 
illust>·ado, tinha>n adaptado, como classica, a nomenclatu•·a da 
(auna e da flo> ·a do Brasil dos liVI'OS de leitm·a de Felisberto 
de Ca1·valho. 

Por nosso lado não poupámos es(o>·ços paw.t que estes liin·os 
contin~rem a te1• o benevolo acolhime>1to dos pro(esso1·es de nossa 
1'e>·1·a. 

OS EDITO/lES 



Autores consultados para à organisação 
d'este livro : 

D' F . ScH<EDLER. - Le lim·e de la Nature . 

PLATRmR. ·- Cou1·s d'études p>·i ·maú·es. 

E. GõELDI. - Monographias b>·asilei1•as . 

D• MoREIRA PINTO. - Cho>·ographia do Brasil . 

D ' J. M . DE MACEDO. - H isto;·ia do B>·asi!. 

E out ros, além dos poetas nelle mencionados. 



AOS SENHOR.ES PR.OFESSOR.ES 

O dever de attender a regras pedagogicas relativas ao volume 
conveniente ao livro de leitura, deterrninou dividissen1os o que 
devia constituir o nosso quarto livro, mn dois outt·os, quarto e 
quinto, ambos de acordo .cmn o programrna do curso superior das 
escolas publicas do Distdcto Federal, mas sem attenção a classes. 

Não é, _pois, o quinto livro, para o quarto, o que o te>·cei>·o é 
para o segundo e ambos estes para o primeiro, isto é, o desenvol
vimento gradual dos assumptos pelo prograrnma indicados para 
cada uma das classes escolares; ao contrario : o quinto !ivro é 
complemento do quarto. 

F. DE c. 



Ensino de leitura expressiva. 

A ·leitura expressiva consiste na indicação pet·feita das diffe 
centes vistas do espírito e dos diversos sentimentos do escriptor, 
por meio das entonações, das inflexões e dos movimentos da voz 
de quem lê. 

Para obter esse resultad o suppõe-se no leitor : - mna leitu t·a 
orrcnte que nada deixe a desejar; urna intelligencia prom pta em 
conceber; vista exercitada; sensibilidade delicada; ouvido seguro; 
voz agradavel , extensa, manejavel e sonora; emfim, gôsto for
mado pelo discernimento das bellezas litterarias. 

Lêr bem, diz M. Achille, é bem comprehender, bem sentir e 
bem exprimir, isto é, o bom leitor deve possuir espírito para 
comprehender, a lma par a sentir, e gõsto para be1n exprimir. Por· 
tanto, para bem e~:primi>·, deve o leitor be1n sentir, e para bem 
sentir, deve bem comprehende~·. _ 

!§ 1.• - Bem comprehender . 

Bem comprehendet· é apanhar, com todas as suas modificações, 
o pensan<ento expr esso em cada phrase, perceber o liame que 
existe entr e os pensamentos e sua relação com o fim geral da 
composição. Para obter que o alumno bem comprehenda, dispõe 
o professor dos seguintes meios: - Fazer lê r , ou lêr elle ntesmo, 
uma primeira vez o assumpto, sem exigir expressão, unicrunente 
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para vêr si o alumno descobr e a idéa geral da composição. Para 
verificar si este cornpi"ehendeu ben~ as palavras e o sentido geral 
da phrase, fará substituir certas palavras clifficeis de serern enten
didas, por outras que lhes sejam synonyrnas c interrogará sob r·e 
o sentido elas expres"<ões figuradas . Por n1eio ele perguntas ben~ 
escolhidas, aprofundará o sentido ele cada phrase e poderá etn 
seguida faze r traduzi r· o pensamento por outr·a fórma. 

Tenninará por fazer compr ehender o encadeamento dos pensa
n~entos e sua relação com o fim geral da composição . 

E' claro, portanto, <JUe se não deve dar ao rnenino, par a lêr, o 
que por clle não puder ser· comprehendido. 

§ 2. 0 
- Bem. senti>· . 

Be·m senti>· é possui •· -se do sentim.ento que o autor quiz expri
rnir· ou elas vistas particulares de seu espirito. 

Os meios para isso conseguir são os seguintes : - 1. 0 cultivar 
a faculdade ela sensibilidade, pelo uso elos meios educativos indi
cados pela pedagogia; 2. 0 dar· o conh~cimento das paixões e elos 
sentimentos da alma, no tom correspondente a cada um. 

Os tons da voz devem concOl·dar sempre con~ os pensamentos 
ou sentimentos expressos pelas palavras: assiln, diz Quintilliano, 
a alegria, faz a voz cheia, viva e rapida; no combate, e lla é a ltiva, 
ousada, reune por assirn dizer todas as suas forças; nas exproba
ções, é vehemente; na supplica, é doce e tímida; no· medo, fraca; 
franca, na cmnpaixão; entrecortada, no p r anto; livre e corrente, 
nas narrações, grave e firme quando se quer. consolar, aconselhm· 
ou p rmnetter. 

§ 3. o - Bem exprimi?·. 

Bem exp•·imir o objecto da leitura é lêt• com perfeição; e a per
feição nesse caso é a naturalidade. 

Para consegui r· a natm·al idade da leitura de seus discipulos, 
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exigirá o professor que os tons da voz sejam variado.'> e naturaes, 
e que os alu1nnos distingan1. os tons na1''l·ativo, desc1-iptivo e ora
torio;- deverá fazcl-os al.cançar o accento, isto é, o sentimento 
doJntnanle, por xueio de n1.inucioso exa1ne dos tet•mos que concor
rem na expressao do pensamento, afu:n de dar-lhes uma accen
tuaçào especial e característica; fará accelerat· ou detnot•ar a lei
tura, dat· energia ou en(1~aquecer a voz, para exprimir os Inovi
ntentos do pensau1ento ou do sentimento, ou para se confot~rnar 
com as exigencias da har1nonia imitativa; -notará as 1'nodifica
çOes accidentaes que o tom deve soffrer, para tornar sensível a 
relação logica dos membros da phrase que contenham cllipses, 
ou estejam invertidos; finalmente, fará observar a maneira de 
variar o ton1, para indicar, á attenção dos ouvintes, certas figu
ras que, sen1 as precisas variantes, passaria1n despercebidas, 
con1o a ironia, a allusão, etc. 

§ 4. 0 
- Marcha a seguir para dm· urna liçilo de leitura 

expo·essiva. 

1. o Preparação do trecho que deva ser lido; 

2.• LeitLLra expressiva pelo professor, ou por wn dos alum-
nos n1ais adiantados; 

3.° Catechisação geral , afim de fazer descobrir: a synthese 
do trecho; suas idéas principaes, e o modo por que se 
ligam umas ás outras; o genero da composiçào (des
criptivo, narrativo, ou oratorio) ; e o accento que nelle 
doxnina; 

z..o -- Nova leitul"lo\ pelo professor e nova catechisação desti
nada a fazer encontrar por ll"leio do raciocínio : -

a) O objecto do pensamento e o sentido das expres-
sões figuradas; 

b) O caracter da entonaçào e das inflexões; 
c) - As palavras que se devem accentuar; 

1 
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dj- Os movimentos de acceleraçllo e os de retardaçllo da 
voz; 

5. 0
- Leitura pelos alumnos, emfim. 

Para aqui transcreveremos o que diz M. Legouvé, no se>J. excel
lente livro« A leitura e>n acçao », ácerca de uma regra que saLta, 
aos olhos, no ensino de leitura, - e é o seguinte : 

« Pontuar é forçosamente respirar, pois que é ter ten>po para 
isso, e conseguintemente é lêr com menos fadiga. Quen1 pontúa, 
descança. As vírgulas, os pontos, os pontos e vírgulas, os dois 
pontos, cm·respondem a pequenas pausas que permitte1n ao leitor 
respirar. Conheceis esses espaços planos que se dispõem entre 
os diversos lances de uma escada muito comprida, para dar, a 
quem sóbe, o tempo necessario de tomar alento ; - pois bem, 
todos os signaes de pontuação servem, co1no esRes Jogares de 
descanço, dispostos com arte aqui e alli en> uma phrase, para fa
cilidade de percorrei-a. 

« Alé1n disso, bem pontnar é pronunciar mais claramente, é 
articular mais correctamente. Com effeito, de que procedem os 
defeitos de pronunciaçao e de articulação? De certa frayueza, de 
certa inercia dos musculos da articulação, que in'lpedem o leitor 
de esculpir, si assün posso dizer, cada palavra e dar-llie a sua 
fó,·ma. Ora: si a essa molleza se junta a precipitação, não sómente 
a elocução se torna incerta, confusa, tnas ainda é a phrase muitas 
vezes inintelligivel. Logo : por isso que a pontuaÇão supprime 
necessariamente a precipitação, tambe1n impedeaconfusão. Ainda 
não é tudo : dividindo a phrase em muitos membros, isolando pa
lavras ou reunindo-as e1n pequenos grupos, a pontuaçao permitte 
que o leitor se occupe de cada wn d'elles separadamente; con
centre sobre cada um o esforço dos labias, das mandíbulas, da 
lingua; e, consequentemente, corrija mais facilmente seu defeito 
de pronunciação. E' mais íacil p1·onunciar distinctamente duas 
ou tres palavras, do que uma pagina. 
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« Ainda á emissão da voz a pontuação não é inuti l. Um dos 
grandes vi cios da leitura em voz alta, como se faz nas escolas, nos 
lyceus, é es~a psalmodia que faz da leitura não sei que cantilena 
chorosa, monotona e continuada, tão insupportavel ao ouvido 
como ao bom senso. Urna pontuação correcta extingue tudo isso. 
Cortando o fio do canto , difficulta a sua continuação : o menino 
vê-se ob•·igado a mudar de tom. 

« Resta um unico ponto mais delicado. 

« Bem lêr, é fazer cahir sobre as palavras a ento11ação exacta. 
Aqui, parece, a observancia da pontuação nada póde fazer; esses 
signaes que dão o desenho da phrase, nào lhe dão a musica. No 
emtanto dois d'esses signaes, o ponto de exclamação e o de intel-ro
gação, trazem comsigo a sua entonação. Escutai-vos a vósrnesn1os 
quando exclamardes, e percebereis que a exclamação se exprime 
sempre por um tom identico, e, consequentemente, só a sünples 
vista do signal que a representa, basta para lembrar-vos o ton> 
que a deve acompanhar. 

« Quanto ao ponto de interrogação, elle dá ensejo para tr~s 
curiosas observações. 

« A regra de dicção, para qualquer phrase interrogativa, é que 
o som da primeira palavra deve cm·responde1· ao som da ultima . 
Exemplo, na seguinte phrase : Pensais que seja facil livrar-me 
deste importuno? a inflexão que se deve dar á syllaba- sais-, é 
a mesma que deve ter a syllaba-tu;- a segunda é o écho da pri
melra; repete-a; ellus são;si posso servir-n1.e do sirnile, duas mãos 
qne se juntam por cüna da cabeça das outras palavras. Digamos 
11otas em vez de sons; e a explicação será ainda mais ciara. Si a 
inflexão de- sais - é um do, a inflexão ·ele- tu - será egual
mente um do . Póde-se fazer a experiencia e1n um piano. 

« Eis, porém, o ponto verdadeiramente singular d'esta 
regra. 

« O sentido interrogativo da })luase nota-se egualmente bem, si 
esses dous do são perfeitamente identicos; ou si o primeiro do 
con1eça a oitava e o segundo a termina; ou, ainda, si o prin1eiro 
termjna a oitava, havendo-a con1eçado u segundo. 
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« Façamos ü·es figu ras ele un>a mesma p h 1·ase. 
« P rime ira fig ura (1) : 

00 00 
Quer se divertir commigo ? 

« Aqui o do que começa e o do que acaba a phr ase, não são 
senão uma mesma nota. 

« Segund a figura : 

" O p rimeir o do com eça a oitava e o segundo a ter nüna . E' 
uma escala aseendente. 

« T erceir a flgura : 

« O primeiro do está acima, e o ·segundoabaixo. E' uma escala 
descendente. 

(1) Subst ituimos a. pht•asc apresentada pot• M. Legouvé : Croye;:;-vous que je 
sois votre dttpe't por essa oUll'a que em li ngua pOl' lu gueza nos pareceu molhOl', 
e q u e, por s er muito commu tn, t e râ tal voz o le itor pronun ciado con rorme as t res 
fl,guras de que <.lq u i se tra ta. · 
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« Essas tres formas são todas intm·rogativas,. mas não expri
tnen1 o J.nes1no sentimento. 

« A primeira, ém que as notas são absolutamente identicas, 
corresponde aos sentimentos tranqui llos. 

« A fonna de baixo para cima indica um sentimento de impa
ciencia, de colera. 

« A fórma de cima para baixo exprime perfeitamente o desdem. 
« Applicai a essa mesma phrase as tres differentes entonações, 

e recouhecereis a exactidão do que affinnamos . 

FELISBERTO DE CARYALHO. - '1'1·atado de Methodologia. 
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LIÇÃO r· 

O BRASIL 

E' -o nosso Brasil, prezado leitor, uma vasta reg1ao 
cortada de numerosos rios, alguns d'elles abundantis
simos em aguas, largos e profu_ndissimos, e que per
feitamente servem á navegaçao que, effectivamente, 
nelles se faz em grande parte de seus cursos. Tambem 
nelle se acham diversas cordilheiras de alterosas mon
tanhas, valles amenos e vastas campinas. 

Raros, bem raro_s, são os paizes cujo aspecto geral 
offereça tanto interesse como o do Brasil. Seu territorio, 
que, em geral, é accidentado, excepto o norte, que é 
plano, pode ser div1dido nas tres regiões seguintes : -
t.• A região am'lonica, a mawr e a m e nos povoada, 
que abrange as bacias dos rios Amazonas, Tocantins e 
Parnahyba, isto é, toda a parte que fica ao norte ela 
cadeia denomi.IJada das Vertentes. E ' ahi que se ostenta 
vegetação esplendida, por nenhuma outra igualad·a e 
que forma immensas e muito espessas florestas das mais 
gigantescas arvores do globo terrestre. - 2. • A região 
platina, que abrange a parte do territorio brasileiro, 
comprehendida nas bacias dos rios Paraná, Paraguay e 
Uruguay . - 3." A região oriental, a léste das duas pri
meiras, e que contém a grande bacia do rio S. Francisco. 

No emtanto, tendo um litloral de 7.920 kilometros de 

• 
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extensão e uma supedicie de quasi 8.500.000 kilome
tros quadrados, · não possue mais que 19.000.000 de 

0 _:J I .l N 

h abitantes, 
superficie 
Bretanha, 

o 

quando outrof paizes de muito menor 
tên1. população muito maior, como a Grã 
por e_xemplo, qué, possu indo apenas uma 
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área de 315.000 kilometros 
41.825.000 habitantes. Isso 

o a 

quadrados, 
quer dizer 
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ANO PACIFICO 

tem necessidade ele promover efficazmente a irnmigra
ção ele pessoas, que venham cooperar activamente no 
desenvolvimento de nossa patria. 
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Já sab e i s q u e o Brasil foi, pu1· acaso, descoberto pelo 
almirante port.uguez, Pedro Alvares Cabral, no anno 
de 1500. Com effeito, Cabra l , que por ordem do rei de 
Portugal, D. Manoel, se dirigia para as Indias, fni, 
pelas correntes oceanicas cuja existencia se ignorava, 
desvia_do da sua rota e na manhã de 21 de Abril d'esse 
anno, viu com admiração aves e he1·vas que denuncia
vam pl'OXilllidade de terra, á qual tratou elle de chegar
se e, nella buscando abrigo, e ntrou a 25 d'esse mez na 
bahia qne denominou Porto Seguro. Então Cabral 
tomou posse da _terra para a corôa de Portugal, e deu
lhe o nome de ilha de Vent-C1·uz, por snppôl-a uma 
grande ilha, nome que foi depois mudado para o de 
Santa-Cruz, e finalmente para o de Brasil, por causa de 
certa madeira que abundava e ainda existe nessa região 
e cuja côr é similhante á da brasa. 

Cumpre dizer- vos que ha opiniões de que outros 
navegadores tocaram em pontos do Brasil , antes que 
Cabral o conhecesse. 

Nessa épocha hobitavam o nosso paiz mais de cem 
nações de indígenas, selvagens, antropophagos e pela 
maior parte ferocíssimos. A dos Tupis, no littoral, com
prchendia muitas Lribus, entre as quaes eram. notaveis 
os Tamoyos no Rio de Janeiro, os Cahetés em Pernan1-
buco, os Tupinantbás na Bahia e os Pitagltat·es na Para
h;j' ba e no Rio Grande do Norte; -a nação dos Tapuias 
tambcm tinha varias tribus, de que a mais feroz er a a 
dos Aymorés; e a nação dos Guaycu1·ús, em Matto Grosso.· 

Longo tempo esteve esquecido o Brasil, até que 
D. João Illo resolveu colonisal-o, para o que, em 1534, 
dividiu- o em cap'itanias hereditarias que foram doadas 
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a 12 vassallos, com a obrigação de as povoarem. Esses 
donatarios, porém, foram infelizes, pela maior parte, 
sendo a capitania que mais prosperou a de S. Vicente, 
que fôra doada a Martim Affonso de Souza. 

Reconhecendo que era máo o systema adoptado para 
a colonisação do Brasil, nomeou D. João III•, em 1548, 
um Governador Geral, a quem ficaram sujeitas todas 
as capitanias; e designou a Bahia de Todos os Santos 
para ahi ser fundada a cidade capital da grande colonia 
portugueza. Foi esse Governador Geral Thomé . de 
Souza, que muito e proficuamente trabalhou, sendo 
auxiliado pelos Jesuítas que, dedicados e pacientes, 
catechisaram muitas hordas de selvagens. 

A 15 de Julho de 1554, entregou Thomé de Souza a 
Duarte da Costa, nomeado seu successor, o governo 
geral do Brasil, sendo este muito menos feliz que 
aquelle. 

Foi terceiro Governador Geral Mem de Sá, que, desde 
1558 até 1573, exerceu esse cargo com energia, pru
dencia e grande habilidad\=), com que dominou o gentio; 
atacou e derrotou os Francezes que, sob o commando 
de Villcgagnon, haviam fundado um forte e uma colonia 
no Rio de Janeiro; e proximo do Pão de Assucar, 
lançou, em 1565, os fundamentos de uma cidade a que 
chamou S. Sebastião, para honrar o nome do Pei. 

Em 1573, D. Sebastião dividiu o Brasil em dois go
vernos geraes, tendo o do sul, como capital, a cidade 
do Rio de Janeiro, sendo nomeado para esse cargo o 
D.· Antonio Salema; e continuando a Bahia a ser a 
capital do do norte, cujo governador foi o conselheiro 
Luiz de Brito e Almeida. 
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D . Sebastião imprudentemente arrojou-se a uma 
guerra na Africa, onde 1norreu, ern 1578, na batalha de 
Alcacerquibir. Então oc'cupou o throno portuguez o car
deal D. Hent·ique, velho e doente, que morreu pouco 
mais de um anno depois, passando e1n consequencia a 
corôa de Portugal, a D. Philippe Ir de Hespanha, que 
foi reconheci do no Brasil, como nas ou tt·as colonias 
·portuguezas. 

Durante o domínio hespanhol foi o Brasil invadido 
pelos Hollandezes, que só foram expulsos em 1650, 
depois de lo"cga e renhida luta, em que ~iveram a mais 
acliva parte João Fernandes Vieira, André Vitlal de 
Negreiros, Philippe" Camarão (chefe indió) e o negro 
Heneique Dias. Tambem neLla se fez notavel Domingos 
Fernandes Calabar, que, no emtanLo, favorecia os Hol:
landezes .aos quaes prestou grande auxilio .. 

Já, porém, em 1640 havia Portugal sacudido o jug-o 
da I-Iespanha, elevando ao throno a casa de Bragança, 
,na pessoa de D. João IV. 

Governava enLão o Brasil D. Jor·ge de Mascarenhas, 
marquez de Montalvão, na qualidade de seu primeim 
vice-rei, e que, por· não haver immediatarnente accla
mado D. João, foi deposto e remetLido preso para , 
Portugal, ficando o governo do Brasil entregue a um 
triumvirato. · 

Em 1711, os Francezes, sob o commando de Duguay
Trouin, tomaram a cidade do Rio de Janeiro, que foi 
obrigada a pagar por seu resgate 600 mil cruzados em 
moeda e 500 caixas de assucar. · 

Para essa cidade foi transferida da Bahia, em 1763, 
a capital do Brasil, o qual, em 1777, pelo tratado de 
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Santo Ildefonso, perdeu a colonia do Sacramento, que 
foi cedida á Hespanha. 

Foi no governo do vice-rei conde de Rezende, que se 
descobriu, em Minas Geraes, uma conspiração para o 
fim de se proclamar a independencia do Brasil, na qual 
tomaram parte Alvarenga Pei.xoLo, Claudio Manoel da 
Costa, Thomaz Antonio Gonzaga e o Alfeees Joaquim 
José da Silva Xaviet·, o Tira-dentes, que foram degra
dados, com excepção de Tira-dentes que, a 21 de Abril 
de 1792. foi enfot·cado e esquartejado. Sua memoria, 
porém, é hoje honmda por todos os brasileiros, que o 
bem dizem. 

No governo do Conde dos Arcos, que foi o ultimo 
vice-rei do Brasil, sahiu de Lisb.oa em 1807, para o Rio 

· de Janeiro, a família real de Bragança, por ter sido 
P.ortugal invadido pelos Francezes; e por carta régia 
de 16 de Dezembro de 1817, foi o Brasil elevado á cate
got·ia de reino, o qual, em 1817, foi augmentado com 
todo o territorio de Montevidéu, que Leve o nome de p?·o
vznàa cisplatina, territorio que mais tarde veio a perder. 

O estabelecimento da séde da monaechia no Rio de 
Janeiro, trouxe a essa cidade e ao Brasil consideraveis 
molhot·amentos, pela creação de varias instituições, 
entre as qnaes se devem apontar as escolas regias, o 
Conselho Supremo militae, a Imprensa regia, uma 
fabrica de polvora, a Junta do Commercio, o Banco do 
Brasil, uma Escola medico-cirurgica, etc. 

Pela retirada da família real para Portugal, em 26 de 
Abril de 1821, ficou o príncipe D. Pedro como regente 
do reino do Brasil. -

No emtanto, queriam as côrtes portuguezas reduzir o 
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Brasil ao seu antigo estado colonial, e, enviando a D. Pe
dro decretos destinados a esse finí, ordenaram-lhe que 
voltasse para Portugal. O principe, comturlo, cedendo 
ás instancias dos Brasileiros não menos que a suas pro
prias aspirações, solLou nas margens do rio Ipiranga, 
em S. Paulo, onde se achava, a 7 de Setembro de '1822, 
o grito de << Independenáa ou morte >>; e em Dezembro 
d'esse mes1no anno, foi coroado, no Rio de Janeiro, 
como Imperador constitucional do Brasil. 

Assim, pois, líbertou-se a nossa l,erra do dominio por
tuguez, governando-a D. Pedro I, não sem graves com
moções politicas, as quaes fizeram que, a 7 de Abril de 
1831, elle abdicasse na pessoa de seu filho, D. Pedro ele 
Alcantara, que apenas tinha cinco annos de idade e a 
quem deu por tutor José Bonifacio de Andrade e Silva 

Então entrou o governo do Brasil num período de 
regencias, até que, a 23 de Julho de 1840, proclamou-se 
a maioridade de D. Pedi'O II, que foi coroado em Julho 
de 1841. 

Durante seu reinado houve os seguintes mais impor
tantes factos políticos : as revoltas de S. Paulo e de 
Minas Geraes, em '1842, suffocaclas pelo então ~arão de 
Caxias, e a pacificação do Rio Grande do Sul, em 1845, 
por esse ·mesmo general; a revolução em Pernambuco 
em 7 ele Novembro de 1848, que terminou em Fevereiro 
de 1849; as tres guerras seguintes, eu1 que o Brasil foi 
vencedor,- a de 1852 e 1853 contra Manuel Rosas, di
ctador de Buenos Ayrcs, - a de 18tH a 1865, contra o 
governo de Montevidéo, -e a de 1865 a 1870 contt'a o 
dictador do Paraguay, Francisco Sol ano Lopes; e, final
mente, a completa abolição da escravidão, pela lei de 13 
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de Maio de 1888, sendo regente a princeza D. Izabel, a 
que substituía então s e u pai que, por doente, fóra a 
Europa. 
. Havia alguns annos, porém; que se trabalhava activa
mente para s e libertar o Brasil do governo monarchico; 
e, na manhã de 15 de Novembro de 188g, no antigo 
Campo de Sant' Anna, o Marechal Manoel Deodoro da 
Fonseca, em nome do exercito e da armada, proclamou 
a Republica dos Estados Unidos do Brasil, sendo Q ex
Imperador e sua família deportados para a Europa, onde. 
pouco depois fdlleceram a ex-Imperatriz e D. Pedro 
d'Alcantara. 

Com o titulo de Generalissimo, que pelo povo lhe 
havia sido conferido, governou . o Marechal Deodoro, até 
que, em 23 de Novembro de 18g2, foi obrigado, por uma 
revolta da Armada, a passar o governo ao vice-presi
dente da Republica, Marechal Floriano Peixoto. 

Eis, caro leitor, os traços geraes de nossa historia 
politica, e, si lêrdes attentamente minuciosa narração 
dos grandiosos factos que nella se têm passado, num 
espaço de tempo relativamente pequeno na existenoia 
das nações, pois não chega ainda a 400 annos, sentir
vos- eis orgulhoso de terdes tido o Brasil por patria. 

Agora vos daremos ligeira noticia de cada um dos 
Estados de nossa bem-fadada Republica. Ligeira noticia, 
dizemos, porque certamente d'elles encontrareis com
pleta descripção no vosso compendio de Geographia. 

O Estado do Amazonas tem clüna quente e humido·, 
e durante o verão as chuvas ahi são frequentes e torren
ciaes. S eu sólo, pouco montanhoso, é em geral coberto 
de immensas florestas cortadas por grandes rios dos 
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quaes é mais importante o que dá seu nome a esse 
Estado. O terreno é fertil e presta-se a gr<~ncle va t·iecladc 
ele culturas; no emtanto é a inclustria extrac tiva que l'or
nece seus principaes pt·ocluclos, que são : a borracha, 
o urucú, o sassafraz, o pich11ry, o gua r aná, favas per
fumosas, e tc. Todavia nelle se .c tilliva o eacáo, a man
dioca, o milho, o feijão de diversas especies e outr·as 
plantas que ser Yeril para o consumo local; e seus habi
tantes occupam.-se, ainda que sem methoclo, ela criação 
ele gado e da pesca, salgand o e fazendo seccar o peixe 
que não podem comer fresco. 

O clima elo Estado elo Pará é q u en te porém modificado, 
no estio, por utn vento que sopra geralmente dur·anle o 
dia e por chuvas pet·ioclicas que cah em quasi regular
mente todas as tardes. Suas producções são Lambem 
r e lativas á industria ex tt·activa, que L'ornece os mesmos 
pt·oductos que o Amazonas e mais o oleo de copa
hiba; havendo tambom sa:lsaparrilha, baunilha, casta
nhas, etc., e cuUivando-se cacáo, canna do assucae, 
fumo, milho, mandioca e feiJão. Cria- se algum gado que 
:serve á e:l<porlação de couros . 

Exercício de elocução 

- Descrevei o aspecto ger al do Brasil. 
- Que julga is da população do Brasil •·elativamente á extensão 

de seu territorio? 
-Corno foi descoberto o Brasil, quem o fez colonisar e como? 
- Quaes eram as principaes nações de seus indígenas e que 

hes fizeram os Jesuítas? 
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_ Quantos e quaes foram os governadores geraes do Brasil? 
Dizei o que sabeis d'elles. 

-.Quaes foram os vice -reis e o que succedeu de importante no 
governo de cada um d'elles? 

- Como foi que se deu a independencia do Brasil ? 
- Dizei o que sabeis de sua histot·ia desde essa épocha até á 

proclamação da Republica. 
- Quem foi que a proclamou, onde e como? 
- Narrai o que souberdes da historia do Brasil desde a procla-

maça:o da Republica até hoje. 
- Que sabeis dos Estados do Amazonas e do Pará? 

Exercicio de redacção 

Escrevei a um amigo que sabeis ter sido approvado com dis
tincçao, dando-lhe os parabens por tet·em sido tão brilhantemente 
coroados os seus trabalhos. 

2 
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LIÇÃO z• 

A TE~IPESTADE 

Quem porfiar comtigo ... ousAra 
Da g loria o poderio; 

Tu quo fazes gen1er pendido o cedro , 
Turbar-se o claro rio? 

Um raio 
Fulgura 
No espaço, 
Esparso 
De luz; 
E tremulo 
E puro 
Se avisa, 
S'esquiva, 
Rutila, 
Seduz! 

Vem a aurora 
Pressurosa 
Cô1· de rosa, 
Que se córa 
De carmim: 
A seus raios 
As estrellas, 
Que eram bellas, 
Têm desmaios, 
Já por fim. 

A. HERCULANO. 
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O sol desponta 
Lá no horizonte 
Doirando a fonte,_ 
E o prado e o monte 
E .o céu e o mar; 
E nm manto bello 
De vivas côres 
Adorna as flôres, 
Que entre verdoJ'es 
Se vê brilhar. 
Um ponto apparece, 
Que o dia entristece, 
O céu, onde cresce, 
De negro a tingir: 
Oh! vêde a procella 
Infrene, mas bella, 
No ar s'encapella 
Já prompta a rugir! 

Não solta a voz canora 
No bosque o vate alado, 
Que um canto d'inspirado 
Tem sempre a cada aurora; 
E' mudo quanto habita 
Da terra n'amplidão. 
A coma então luzente 
Se agita do arvoredo, 
E. o vate um canto a medo 
Desfere lentamente, 
Sentindo oppresso o peito 
De tanta inspiração. 

27 
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Fogem do vento que ruge 
As nuvens auri-nevadas, 
Como ovelhas assustadas 
D'um fero lobo cerval; 
Estilham-se como as velas 
Que no alto mar apanha, 
Ardendo na nsarla sanha, 
Subilaneo vendaval. 

Bem como serpentes que o frio 
Em nós eininaranha, - salgadas 
As ondas s'estanham, pesadas 
Batendo no frouxo arêal. 
Disseras que viras vagando 
Nas furnas do céu entre-abertas 
Que 1nudas fuzilarn, -incertas, 
Fanta!;lmas do genio do mal! 

E no turgido occaso s~ avista 
Entre a cinza que o céu apolvilha, 
Um clarão momentaneo que brilha, 
Sem das nuvens o seio rasgar; 
Logo um raio scintilla e mais outro, 
Ainda outro veloz, fascinante, 
Qual centelha que em rapido instante 
Se converle d'incendios e1n mar. 

Um som longínquo cavernoso e ouco 
Rouqueja, e n'amplidão do espaço morre; 
Eis outro inda mais perto, inda mais rouco, 
Que alpestres cimos mais veloz percorre, 
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Troveja, estoura, atrôa; e dentro em pouco 
Do Norte ao Sul, - d'um ponto a outro corre; 
Devorado r incendio' alastra os ares, 
Emquanto a noite pesa sobre os mares. 

Nos ultimos cimos dos montes erguidos 
Já silva, já ruge do vento o pegão: 
Estorcem-se os leques dos verdes palmares, 
Volteiam, rebramam, doudejam nos ares, 
Até que lascados baqueiam no chão. 

Remeche-se .a copa dos lroncos altivos, 
Transtorna-se, douda, baqueia tambem; 
E o vento, que as rochas abala no cerro, 
Os troncos enlaça nas azas de ferro, 
E atira-os raivoso dos montes além. 

Da nuvem densa, que no espaço ondeia, 
Rasga-se o negro bojo carregado, 
E emquanto a luz do raio o sol roxeia, 
Onde parece á terra estar collado, 
Da chuva, que os sentidos nos enleia, 
O forte peso em turbilhão mudado, 
Das ruinas completa o gt·ande estrago, 
Parecendo mudar a terra em lago. 

Inda ronca o trovão retumbante, 
Inda o raio fuzila no espaço, 
E o corisco n'um rapido instante 
Brilha, fulge, rutila, e fugiu. 
Mas se á terra desceu, mirra o tronco, 

2. 
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Céga o triste que iroso ameaça, 
E o penedo, que as nuvens devassa, 
Como tronco sem viço partiu. 

Deixando a palhóça singela, 
Humilde labor da pobreza, 
Da nossa vaidosa grandeza, 
Nivela os fastigios sem dó; 
E os templos e as grimpas soberbas, 
Palacio ou mesquita preclara, 
Que a fouce do tempo poupára, 
Em breves momentos é pó. 

Cresce a chuva, os rios crescem, 
Pobres regatos s'empolam, 
E nas turvas ondas rolam 
Grossos troncos a boiar! 
O córrego, qu 'inda h a pouco 
No torrado leito ardia, 
E' já torrente bravia, 
Que da praia arreda o mar. 

Mas ai do desditoso 
Que viu crescer a enchente, 
E desce descuidoso 
Ao valle, quando sente 
Crescer d'um lado e d'outi·o 
O mar da alluvião! 
Os troncos arrancados 
Sem rumo vão boiantes; 
E os tectos arrasados, 
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Inteiros, fluctmmtes, 
Dão antes crúa morte, 
Que asylo e protecçâo! 

Porém no occidente 
S' ergueu de repente 
O arco luzente , 
De Deus o pharol ; 
Snccedem-se as côres, 
Qu'imitam as nôres, 
Qne sembram primores 
D'um novo arrebol. 

Nas aguas pousa; 
E a base viva 
De luz esquiva, 
E a curva altiva 
Sublima ao céu; 
Inda outro arqueia, 
Mais desbotado, 
Quasi apagado, 
Como emboLado 
De tenue véu: 

Tal a chuva 
Transparece, 
Quando desce 
E ainda vê-se 
O sol luzir; 
Como a virgem, 
Que n'uma hora 

31 
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Ri-se e cóea, 
Depois chora 
E torna a l'i t' . 

A folha 
Luzente 
Do orvalho 
Nitente 
A gota 
Retráe: 
Vaci lla, 
Palpita: 
Mais gt'ossa, 
Hesita, 
E treme 
E cáe. 

A. GONÇALVES DIAS. 

Exercicio de alocução 

- Dizei de que se occupa o autot· e como realisa seu intento? 
-A que •·aio se refe.-e elle na pritneira linha e o que mais ' 

pode esta palavr·a significar? 
- Que significam as palavras: in(1·ene, alado, coma, aut·i-ne-

uadas, e ce>·va! ? · 
- Que quer dize.- tw·gido e porque assim o autor te.-ia quali· 

ficado o occaso? 
- Que significam : alpestl·es, pegão, bojo, tu>· bilhão, penedo? 
-Que diz o autorquecostunta succeder quandohaenchentes? 
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- (lue a •·co luzente é esse que apparece depois das tempes 
t a<les? Descrevei-o. 

- A que 'é que o autor compara o apparecimento do sol logo 
após uma t empestade? 

Exercício de redacção 

D esc1·evei , .por palavras vossas, o quadro que vos apresenta o 
poeta . 
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O BRASIL 

(Cont_ínuação). 

O Estado do Maranhão é quente e humido, refres
cado no emtanto por ventos do mar e chuvas, abun
dantes de Dezembro a Maio. Os productos naturaes 
deste Estado são immensos e entre elles devem ser 
citados os seguintes : magníficas madeiras de marce
naria e de construcção, varias plantas medicinae s, a 
cêra vegetal denominada carnaúba, a baunilha, o caiú de 
que se fabrica um vinho de propriedades medicinaes, 
e a salsaparrilha. Suas culturas mais importantes são 
a do algodoeiro, da canna de assucar e do arroz, con
stituindo sua exportação principalmente em couros, 
assucar e, mais notavelmente, algodão. 

O Estado do Piauhy é humido e excessivamente 
quente; seu solo,. montanhoso ao sul e no centro, tor
na-se gradualmente plano para o norte, ·e, comquanto 
fertil, a julgar por suas producções naturaes que são 
quasi as do Maranhão, não é entretanto aproveitado 
senão para a cultura, em pequena esca~a , do algodoeiro, 
da canna de assucar e do fumo. A criação do gado, se 
bem que não methodica, é todavia a principal induslria 
d'este Estado, que o fornece, principalmente o da raça 
bovina, aos outros Estados do Norte. 



QUARTO LIVRO DE LEITURA 35 

O Ceará é um dos Estados do Brasil de clima, em 
geral, temperado e muito secco apezar da visinhança do 
mar. Por vezes tem sidõ flagellado por absoluta e pro
longada falLa de chuvas, o que tem causado á sua densa 
população enormes prejuízos, quer de bens, quer de 
vidas. Seu sólo em parte de alluvião e em parte volca
nico, é montanhoso no interior, baixo e algumas vezes 
pantanoso no liLtoral : as vertentes cl'essas montanhas 
do interior possuem grandes mattas e são cortadas por 
planícies muito fe1·teis. Além dos seus productos natu
raes, entre os quaes se nota a carnaúba, cultivam-se 
n'esse Estado o algodão, que é o principal artigo de 
exportação, o milho, o arroz, o fumo, a canna de assu
car, o café, e a larangeira cujos fructos são, em não 
muito pequena escala, exportados para a Inglaterra. O 
gado que abi se cria é gordo, em geral, graças ás 
excellenles pastagens. 

O Estado do Rio Grande do Norte é dotado de clima 
quente, secco e muito salubre, cortado de montanhas e 
de alguns rios, que muitas vezes ficam seccos durante o 
verão. Seus productos naturaes são numerosos, e a car
naúba, que n'elle se dá perfeitamente, constitúe objecto 
do mais importante commercio. 
S~a cultura abrange o algodão, o assucar, o milho, o 

arroz, a farinha de mandioca e o café, consistindo a 
principal exportação em algodão e assucar. 

O clima do Estado da Parahyba é quente, porém ame
nisado pelas brisas que sopram quasi constantemente e 
por chuvas abundantes no verão. Seu sólo é monta
nhoso e regado por diversos ríos, alguns bem impor
tantes . Entre seus produclos naturaes devem-se notar as 
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madeir·as de construcção, o páu brasil, as plantas medi
cinaes e as lextis, e os grãos e fructos oleaginósos. Seus 
p1·oductos ag1·icolas são : o algodão, que é o principal 
objecto de exportação, o assucar, o fumo e a mandioca. 

RE.PUBLICA 

ARGENTINA 

O Bras il. 

Pernambuco tem clima quente no littoral e · mais 
supportavel no interior. Seu só lo é ondulado, baixo em 
certas regiões, ·regado por numerosos rios, e coberto dE
bastante vegetação, comquanto se não encontrem ahi 
as magestosas florestas do norte do B1·asil. 

Seus productos nalut·aes são quasi os mesmos que os 
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da Parahyba, e sua producção agrícola consiste em as
sucar, aguardente, algodão, farinha e mais dous outros, 

0 milho e a mandioca, que se não cultivam senão para o 
commercio interno, servindo os primeiros, assim como 
a cêra de gTande variedade de abelhas, para a expor·ta
ção. A criação do gado limita-se n'esse Estado ás neces
sidades locaes, e a exportação de couros é pouco 1m por
Lante. 

O clima do Estado das Alagôas é quente, humido e, 
ap~zar disso, muiLo salubre; seu sólo é geralmente 
plano, porém n'elle se encontram algumas não pequenas 
cadeias de montanhas, cohel'tas de espessas florestas, 
principalmente longe do littoral. 

De seus productos, os naturaes são : madeiras de 
construcção, pau brasil, oleo de copahiba, benjoim e 
outras resinas entt-e as quaes a copal; e os agrícolas : a 
mandioca, o arroz, o milho, o fumo, o algodão e o 
assucar, sendo estes dois ultimos os principaes de sua 
exportação. 

E' o clima do Estado de Sergipe muito similhante ao 
de Alagôas. Em seu sólo, encontram-se planícies areno
sas e quasi aridas na parte occidental, que é baixa; e na 
oriental, montanhas e rios navegaveis, vastas e magni
cas florestas e fertilidade na terra que se lavrar. 

Seus productos naturaes, além da baunilha, são os 
mesmos que os de Alagôas; sua cultura produz algo
dão, assucar, fumo, mandioca e bem assim algumas 
plantas leguminosas; no em tanto a criação do gado ahi 
se faz sómente para o consumo locaL A exportação con
siste em couros, fumo, algodão, e principalmente assu
car. 

3 
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O Estado da Bahia é quente e humido no interior, 
mas secco na parte oriental onde o calor é temperado 
por brisas constantes. Todo o littoral é bastante baixo 
mas, na parte limi trophe dos Estados de Minas Geraes 
e Goyaz, é muito montanhoso. Os rios que o regam são 
numerosos e quasi todos navegaveis em grande exten
são. Suas vastas florestas são ricas de excellente madeira 
de eonstrucção, ás qliaes se devem juntar, como pro
ducções naturaes, as plantas textís e medicinaes, e varios 
fruclos entre os quaes são notaveis os côcos. Suas ter
ras, de uma grande fertilidade, prestam-se a todas as 
culturas, sendo dignas de menção as da canna de assu
car, do fumo, do algodoeiro, do cacáoeiro e do cafeeiro . 
Tem criação de gado e são artigos principaes de sua 
exportação o assucar, o fumo, o café e o cacáo. 

O clima do Estado do Espírito Santo é humido, tem
perado e salubre; seu só lo é ondulado e ahi se acham 
montanhas bastante elevadas, cujas vertentes são cober
tas de magníficas florestas. N'elle existem rios em geral 
muito piscósos . S u as riquezas naturaes consistem so
bretudo em madeiras de marcenaria e de construcção; 
a terra é muito fertil e dá muito bem o algodoeiro, a 
canna de assucar, o cafeeiro, a mandiocà, o cacáoeiro 
e a parreira. Exporta café em quantidade já notavel e 
pareee virá a ser um dos Estados vinicolos do Brasil. 

O Estado do Rio de Janeiro, que, com o Oceano, ro
deia o Dístricto Federal em que se acha a capital da 
Republica, goza de um clima temperado e refrescado 
por brisas, na parte baixa, e que na parte alta pode ser 
comparado aos melhores da Europa . Sua flora é de in
calculavel riqueza a entre suas producções natu raes se 
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devem~ citar as madeiras de construcção e de marcena
ria, plantas medicinaes e outra3, em~ grande numero, 
que podem ser utilisadas pela industria. Os principaes 
productos de Slttts culturas são : o algodão, o assucar, a, 
farinha de mandioca, o fumo, e o café que exporta em 
grande quantidade. 

Clima temperado e muito salubre, sólo fertil e pouco 
montanhoso, o que o torna proprio para lodas as cultu
ras, são duas das diversas causas que têm concorrido 
para o progresso do Estado de S. Paulo. Suas princi
paes producções naturaes consistem em excéllenLes 
madeiras de construcção e em grande numero de plantas 
texLís. Suas culturas mais noLaveis são a do café, do 
algodão, da canna de assucar, do milho, e do arroz. 

O sólo d'este Estado é cortado por numerosos rios 
em parte navegaveis e muito abundantes em peixes. 
E o Estado do Brasil que exporta mais café. 

E' o Paraná um Estado do Brasil cujo clima pode 
igualar ao melhor dos paizes da Europa por sua notavel 
salubridade. A fertilidade de seu sólo em que existem 
vastas planícies, rios navegaveis e florestas seculares, 
dá esplendidas producções naturaes, taes como :o maLte, 
a baunilha, diversas plantas textís e grande numero de 
madeiras de marcenaria e de construcção, entre as quaes 
·cumpre notar o pinho . Todos os productos agrícolas que 
vos têm sido indicados em relação aos outros Estados, 
inclusive o lrigo, ahi se encontram em abundancia e 
mais a cevada, o centeio e o lupulo. N'elle se fa7. a cria
ção de todos os animaes uteis. Sua exportação consiste 
principalmente em matte, sua grande fonte de riqueza, 
em fumo, arroz, farinha de mandioca, feijão e centeio. 



40 QUARTO ' LlVRO DE LEITURA 

O clima do Estado de Santa Catharina é de tal modo 
bom que a esse Estado se tem dado o nome de Pa1·aizo 
do Brasil. O solo é montanhoso, dosegual, cortado de 
rios maiot·es ou menores; suas producções naluraes são 
o matte e as madeiras de construcção, e sua cultura pro
duz café, algodão, linho, trigo e canna de assucar, e 
diversos fructos dos paizes da Europa. A criação do gado 
apenas dá para o consumo local; e os principaes pro
duetos exportados são o matte, o feijão e a farinha 
N'elle existem fabricas de queijos e de manteiga, tanlo 
para consumo local como para exportação. 

O Egtado do Rio Grande do Sul tem clima temperado 
e sadío, sendo o frio bastante rigoroso algumas vezes. 
Suas producções naturaes são madeiras de construcção. 
Cultivam-se n'elle todos os vegetaes que constituem as 
culturas de S. Paulo e de Santa Catharina; e a criação 
de gado é em tal quantidade que o Rio Grande abastece 
de carne secca os diversos Estados do Brasil. A carne 
secca, os couros e o feijão são os seus productos de ex
portação. 

O Estado de Minas Geraes tem c'lima temperado e em 
alguns pontos basta,nte frio. Seu sólo é cortado por 
grandes rios em parte navegaveis e por cadeias de mon
tanhas bastante altas. 

Tem por producções naturaes madeiras de construc
ção, plantas medícinaes e algumas textís, resinas e 
grande variedade de fructos. 

Suas terras se prestan-:t a todas as culturas dos outros 
Estados, e ·as ricas pastagens de que dispõe permittem 
~grande criação de gado, que ahi se faz. Sua exportação 
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é principalmente de café, fumo, far·inha, feijão, touci
nho, gado em pé, e queijos saborosos. 

Goyaz tem clima quente e secco; seu só lo é muito fer
til, porém sua cultura é feita apenas para o consurno ela 
sua população, por falta de meios de communicação 
com o littoral. As producções naturaes d'este Estado 
são : plantas quer medicinaes, quer textís, madeiras de 
constt-ucção, páu-brasil e campeche. 

O Estado de Matto-Grosso estende-se ele norte a sul, 
pelo que é seu clima muito variavel conforme a latitude. 
Seu sólo é montanhoso e coberto de esplendidas flores
tas, achando-se tambem campos vastos e ferteis cortados 
por muitos e longos rios navegaveis; suas producções 
naturaes são madeiras de construcção e de marcenaria, 
baunilha, guaraná, fibras textís e plantas medicinaes. 

A distancia em que se acha elos mercados consumi
dores e a falta de vias de cornmunieação impedem seu 
desenvolvimento ·agrícola e fazem que só a criação de 
gado lhe forneça um producto de exportação. 

Exercicio de alocução 

- Falai ácerca do clima e das producções de cada um dos 
Estados do Brasil, dizendo tudo o mais que d'elles soubercf'ês. 

Exercicio de redacção 

Dizei, por escripto, que juizo fazeis de nossa terra. 
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LIÇÃO 4" 

O CANTO DO GUERREIRO 

I 

Aqui na floresta 
Dos ventos batida, 
Façanhas de bravos 
Não geram escravos, 
Que estimem a vida 
Sem guerra e lidar. 
- Ouvi-me, Guerreiros, 
- Ouvi meu cantar. 

II 

Valente na guerra 
Quem ha, como eu- sou? 
Quem vibt·a o tacápe 
Com mais valentia? 
Quem golpes daria 
Fataes, · como eu dou? 

Guenei ros, · ouvi-Ine 
Quem ha, como eu sou? 

III 

Quen1 guia nos ares 
A ft·echa implumada, 
Ferindo uma preza, 
Co1n tanta certeza, 
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Na altura arrojada 
Onde eu a mandar? 
- Guerreiros, oúvi-me, 
-Ouvi meu cantar. 

IV 

Quem tantos imigos 
Em guerras preou ! 
Quem canta seus feitos 
Com mais energia? 
Quem golpes daria 
Fataes, como eu dou? 

Guerreiros. ouvi-me 
Quem h a, como eu sou? 

v 
Na caça ou na lide, 
Quem ha que me affronte?! 
A onça raivosa 
Meus passos conhece, 
O imigo estremece 
E a ave medrosa 
Se esconde no céu. 
-Quem ha mai's valente,. 
- Mais dextro que eu? 

VI 

Se as mattas estrujo 
Có os sons do Boré, 
Mil arcos se encurvmn, 
Mil settas lá voam, 

4.3 
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~1 i l griLos rebôam, 
Mil homens de pé 
Eis surgem, respondem 
Aos sons do Boré! 
- Quem é mais valente , 
-Mais forte quem é? 

VII 

Lá vão pelas mattas; 
Não fazem ruído: 
O vento g·emendo 
E as matlas tremendo 
E o triste carpido 
D'uma ave a cantar, 
São elles, -guerreiros, 
Que faço avançar. 

VIII 

E o piága se ruge 
No sen Maracá, 
A morte lá ~aira 
Nos ares frechados, 
Os campos juncados 
De mortos são já : 
Mil homens viveram, 
Mil homens são lá. 

IX 

E então se de nvv 
Eu toco o Boré, 
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Qual fonte que salta 
De roch& impinada, 
Que vai marulhosa, 
Fremente e queixosa, 
Que a raiva apagada 
De todo não é, 
Taes elles se escôam 
Aos sons do Boré. 
-Guerreiros, dizei-rrie 
-Tão forte quem é? 

A. GONÇALVP.S DIAS. 

Exercicio de alocução 

Dizei que é que entendestes do que acabais de lêr? 
Que julgais das pessoas que se elogia1n a si proprias? 
Que non1e se dá a esse facto? 
E como se denomina a virtude opposta? 

4.5 

Dizei a significação das palavras : vibra, fataes, preou. 
cs trujo. 

- (jue figura se dá em. - i.-nigo - por inimigo, e que é que a 
justifica n e sse caso? 

Que accepção tem a palavra fonte, nos seguintes versos 
« Qual fonte que salta 
« De rocha impinada? » 

E a palavra irnpinada? 

Exercício de redacção 

Dizei por palavras vossas o que diz o autor no « CANTO oo 
GUERRE1RO » e justificai o facto de falar o ge11tio, de seus proprios 
mm·ecirn.entos. 

3. 
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LIÇÃO_ s· 
A NATUREZA 

Si dirigirdes vossos olhos, caro leitor, para essa 
abobada não ha muitas horas tão azulada, n'un1.a dessas 
noites e1n que nem uma só nuvem exista, vereis myria
-das de pontos luminosos, que todos se denominam 
ast1·os. 

Si subirdes a uma elevada montanha, d'alti podereis 
descortinar uma paisagem magnífica : - montanhas, 
valles, florestas e campos, povoados de tão varias espe
cies de animaes; .rios mais ou menos caudalosos; rega
tos fugitivos; mansos lagos; o mar; e o · sol que i Ilu 
mina tal scena e vivifica os seres organisados. 

Pois tudo quanto virdes, e o que não puderdes vê1·, 
embora realmente exista, constitúe o Univet·so, que tam.:. 
bem se denomina a - Nat·wreza. 

A natureza se manifesta nos corpos e nos pltenomenos. 
Os co1'pos são todas as co'úsas materiaes, tudo 

quanto pode impressionar pelo menos a dous dos nossos· 
sentidos; os phenomenos são factos que se manifestam 
e1n consequencia de causas que actuam sobre as pro
priedades dos corpos, causas que se denon1.inam f.ot·ças. 
Assim, por exemplo, se levantardes uma pedra, esta 
soffrerá um movimento : a pedra é o corpo; o movi
mento é o phenomeno. 

l.Y,[as é certo que a pedra se não levantaria, si não fôra 
uma causa que sobre elle actuou : essa causa foi a vossa 
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força physica, . que voluntariamente empregastes para 
esse fim. 

Assim tambem, se depois de levantardes a pedra, a. 
soltardes de vossa mão, cahirá infallivelmente a mesma 
pecha, o corpo; fará um movimento, o phenomeno; 
mas agora ella terá obedecido a uma outra força inde
pendente de vossa vontade, a que se dá o nome de gra
vidade, que é uma força natural. 

Na observação da natureza, portanto, temos primei
ramente de ·examinar os corpos que se nos apresentam, 
e depois os phenomenos que elles manifestam, e as 
.causas ou forças que provocam essPs phenomenos. 

A reunião de todos esses conhecimentos chama-se 
scienáa natural. 

Ora, si considerardes os corpos que vos cercam quer 
os possaes ver quer não, achareis que : 

- Uns são constituídos de materia similar ou homo
genea, isto é, materia em que, sendo ella dividida em 
diversas partes, cada uma dessas partes é exactamente a 
mesl}1.a cansa que as outras e nenhuma d'ellas tem um 
fim especial, como succede á pedt·a, por exemplo; e esses 
objectos são os mineraes; 

- Outros são corpos cujas partes não são similhantes, 
têm forma particular, differem das outras na sua con

. stituição e nos seus fins; e esses corpos, que na0 se 
podem mover voluntariamente, se chamam plantas ou 
vegetaes/ 

- Outros, no emtanto, têm partes de fórma especial 
destinadas a fins tambem especiaes, e são dotados da 
faculdade de se moverem espontaneamente; e esses se 
denorninam animaes , 
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Si, agora, aproveitando a facilidade que para isso vos 
traz esta divisão dos COI'pos, estudardes os pllenomenos 

·que n'elles se poden1 operar, e as causas que produzem 
taes phenomenos, vereis que, ou elles se dão en1 corpos 
vivos, ou em corpos sem vida; e que, n'es t.e ultimo caso, 
podem determinar a modificação do corpo, isto é, sua 
transformação em ouLr·o muito differente, - on deixa 
rem de o modificar. Por exemplo : 

- Si eu bater com urn martello em um sino, ou se 
passar o arco de uma rabeca sobre uma corda tensa elo 
mesmo instrumento, produzirei um som. Um vidro, a 
que se tenha dado uma fórma conveniente, fará ver com 
grande augment.o de dimensões os corpos que atraYez 
d'elie forem examinados. Com esse mesmo vidro poder
se-ão condensar os raios solares, reunil-os em um 
ponto e fazer arder objectos inflammaveis . AlTernes
saneio um corpo, vemol- o cahir. Com o auxilio de um 
arco, podemos imprimir· a uma flexa um movimento 
rapido. A agua que aquecermos se transformará em 
vapor e, logo que resfriar, tornará ao primitivo estado. 

Eis, portanto, phenomenos muito variados : o som, 
o angmento, a ignição, a queda, o movimento, a forma
ção do vapor e o r·esfriamento d'este. No emtan to, 
nenhum d'elles modificou essencialmente o cor·po que o 
manifestou, porquanto a inda aquelle de taes cor·pos que, 
se transformou, a agua, não soffreu modificação essen
cial, e tanto que torna a seu estado anterior, tor·na a ser 
liquida, pelo resfriamento do vapor. 

Do mesmo modo, nos corpos celestes ou astros, dá-se 
o phenomeno de movimento, sem que seja elle seguido 
de modificação percebivel. 
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Essa ordem de phenomenos que não consistem em 
modificação essencial do corpo em que elles se passam, 
chamam- se phenomenos physicos, e a sciencia que os es
tuda tem o nome de Physica. 

No emtanto, se queimardes um pedaço de madeira, 
esta perderá suas propriedades, reduzir-se-á a carvão 
-que, sujeito ainda á acção do fogo, se converterá em 
cinza, acabando por quasi desapparecer á vossa vista. 
Se enjeitardes á acção continua de um fogo violento um 
pouco de arêà e potassa reunidas, ambos esses corpos 
se fundirão e se transformarão em vidro, . no qual nin
guem reconl1ecerá nenhum d'esses dois . corpos. Eis, 
pois, phenomenos que alteram completamente, que Ino
dificam a essencia dos corpos que os soffrem . Esses são 
pQ.enomenos cMmicos, e á sciencia que d'elles se occupa 
dá- se o nome ele Chim~·ca. 

Um terceiro grupo de phenomenos existe ainda, phe
nomenos que se denominam vitaes, porque passam em 
corpos vivos, isto é, nas plantas e nos animaes, como 
por exemplo : seu crescimento, sua alimentação, o mo 
vimento dos differentes líquidos em seu interior, etc. 
Esse grupo é constituído pelos phenomenos physiologico11 
e são obj e c to de estudo da sciencia chamada Phystologw . 

Resumindo, portanto, o que acabais de lêr, podereis 
organisar o seguinte quadro synoptico dos diversos ra
mos ele sciencias que estudam a Natureza, isto é, elas 
sciencias naturaes. 
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Assim tereis : 
Que são ho1nogeneos em sua massa. - Mineralogia. 
Que são heterogeneos om sua massa e sem movimento volun

ta.rio, isto é, os vegetaes . - Botanica. 
Que são hete,~ogeneoa etn sua massa., e com movimento volun-

tario, isto é~ os animaes. - Zoologia. 

Sem modificação permanente dos corpos. - Physica.. 
Com modificação permanente dos corpos. - Chimica. 
Nos corpos oiooB. = Physiologia. 

O estudo d'estas sciencias é, como podeis calcular, 
importantíssimo: dá ao homem o conhecimento de si 
mesmo e de tudo quanto o cerca, illustrando.,-lhe o espi
l'ito, e tem alem disso numerosas applicações de caracter 
pratico que dizem re.speito ao bem estar material. 

Como vêdes, não se acha no quadro acima, com
prehendida a sciencia que estuda os corpos celestes, a 
Astronomia; porque, -com quanto sob o ponto de vista 
do seu objecto ahi pudesse figurar, todavia a importan
cia e a vastidão dos phenomenos astrono1nicos exigem 
um estudo especial. 

Exercicio de elocuçào 
Que é a - Natureza-? 
Como s e manifesta? 
Dizei o que souberdes ácerca d'essas 1nanifestações. 
Que é Sciencia Natural? 
Co1no podereis grupar tudo quanto vos cerca, sob o ponto 

de vista das Sciencias Naturaes? 
- E1n que corpos se dão os phenomenos de que falastes e 

que é que d'ahi resulta? 
Que é Physica? E Chimíca? 
Qual é a divisão das Sciencias Naturaes? 

Exercicio de redacçào 
Escrevei a um arnigo, (alando-!he do que aprendestes nesta !içao. 
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LIÇÃO 6" 

OS TAMOYOS : SEUS USOS E COSTUMES 

P'ra acabar co·os ataques reiterados 
Dos Lusos, confederam-se os Tamoyos. 
Bravos são os Tamoyos, e descendem 
Da raça dos Tupis. Elles não erram 
::>em tabas, nos sertões, como os terríveis 
Feroces Aimorés, raça Tapuia. 
Natural, inspirada poesia 
De todos os distingue, os ennobrece, 
E trataveis os torJ1a, inda que allivos: 
Crêm elles qu'esse dom e as doces Yozes, 
A's puras aguas devem do Carioca. 
Vasta extensão occupam do terreno 
Que banha o Guanabara. As suas tribus 
Se estendem desde as longas serranias 
Que um orgão fingem, donde o nome tiram, 
Até o Cairuçú, terror dos nautas. 
Um Deus adoram que dispara o raio, 
E que pelo trovão aos homens falla : 
Tupan se elle nomeia; os seus ministros 
São os Payés, entre elles vener.ados. 
Leis escriptas não têm; mas não lhes faltam 
As leis da Natureza e as dos costumes, 
Herdadas de seus pais. O mais idoso 
E o mais forte é por chefe respeitado. 



QUARTO LfVRO DE LEITURA 

Já l.odos os guerreiros se apercebotn 
De tacapes e maças de páo - ferro, 
Arcos robustos, e emplumadas flechas 
Aimbire2 o forte Aimbire, apregoado 
Entre todos os fortes pela audacia 
Com que se arroja ás feras e as suffoca, 
Aqui se mostra á frente dos Tamoyos, · 
Pelo voto geral primeiro chefe . 
Aimbire rlesde a infancia se amest•·ára 
A certeiro enviar co'a setta a morte; 
Nem no rapido pulo lhe escapava 
O jaguar mais ligeiro sobre a rocha; 
Nem mesmo o gavião alto pairando, 
Nem pequenino passaro burlavam 
Da setta alada o infallivel tiro. 
Fraldão tecirlo de encarnadas pennas 
Matizadas d'azul, que a a•·ára imita, 
A cintura lhe cinge. Do pescoço 
Cahe o ·collar de dentes arrancados 
Por suas mãos das hôcas dos vencidos, 
E tão amplo lhe cahe que o peito cobre. 
Larga escamosa, verdenegra pelle 
De enorme jacaré, qu'elle matára, 
As espadoas lhe veste. Tem na dextra 
Uma de dentes de onça acha embutida, 
Que de serra lhe serve e mortal arma. 
C'rôa-lhe a fronte um resplandor de pennas 
Da côr do fulvo sol · obra apurada 
De Iguassú que lh'a rleo de amor em prenda, 
Iguassú sua amante, e qu'elle espera 
Tomar, finda esta guerra, por esposa. 

53 
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Nem ao lado lhe faiLa grossa aljava, 
Nem o arco robusto, que dons homens 
Como nós a vergal-o sual'iam, 
E em suas mãos porém facil se curva. 

O ancião Pindobuçú de nobre aspecto 
Sua taba conduz : elle se cobre 
De negras plumas, que a tristeza exprimem 
Pela morte do filho, qu'inda chora. 
Parabuçú, de porte agigantado, 
De pennas não se cobre, moço ainda : 
Quer espanto causar co'o horrido aspecto 
Da figura: manchada, oncina pelle 
Desde a cabeça, qüe no largo espaço 
Das abertas mandíbulas se enfia, 
Até ao chão se estende : enorme casco 
De tatú lhe defende o peito e o ventré; 
De escudo ouLro lhe serve. Elle sobraça 
A terrível inúbia, que assignala 
A hora da investida e retirada . 
Tão medonho trajar mais lhe realça 
O corpo colossal e musculoso. 
Pindobuçú, seu pai, que muito o ama, 
N"elle de Comorim tem viva a imagem, 
E n'elle cifra o orgulho dos seus annos. 

O aHivo Jagoanharo, que alimenta 
No grande coração nobre desejo 
De vingar dos parentes o opprobrio, 
Jagoanharo não falta a esLa empreza; 
Que no peito lhe ferve o amor e a guerra, 
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E nn mente um fulgor de arguto e ngenho. 
A par d'elle Araray, seu pai, se encosta 
Sobre um feixe ligado de arco e flechas, 
Com triste aspec~o, e sobresenho horrível 
De sua fronte as rugas denotavam 
Um profundo pezar; a bàca firme 
Por um riso feroz tremia ás vezes. 
Fixos os olhos rubros rutilavam. 
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Ressumbrava em seu rosto o horror do inferno , 
Amor ardente de vingar insultos, 
E a dà1• de ir combater irmão e amigos. 
Era Araray irmão do convertido 
Chefe Tibü·içá, á fé chamado, 
P'ra ser n'estes sertões seu firme apoio: 
Tibiriçá, que as armas empunhando· 
Dos Lusos em favor, em São-Vicente 
Seu proprio irmão e amigos aguardava. 
Jagoanhai:o e Araray ambos aos hombros 
Tem de tamanduás rajadas pelles. 
Elles conduzem a guerreira tribu, 
Tão agil e amestrada que se engrimpa 
Pelas mais broncas, íngremes montanhas, 
E vence na carreira a veloz ema. 

OutJ'OS chefes iguaes de quem a historia 
Os nomes occultou, os campos enchem 
Co'as emplumadas hostes sagittarias. 

E tu, Coaquira, em cuja fronte ondeam 
As cans da longa idade; e em cuja mente 
Dada ás cousas divinas, arde o fogo 
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Da inspirada p_oesia; tu, que escutas 
Os trovões de Tupan, e os interpretas; 
Tu, que das serpes o veneno anihilas, 
Que das plantas conheces as virtudes, 
Mostrado és tu aqui Domo um amigo . 
Dos homens e do céu; por tua bóca 
Suas ordens supremas se revelam. 

Nunca té'li os homens d'estas plagas 
Armas tomaram para igual empreza; 
Nunca tantas familias se ligaram, · 
1'antos guerreiros em commum se uniram. 
Grande é a empreza, duvidosa a sorte. 

·Segundo a usança em decisivos casos, 
Um concilio propõe o ancião Coaquira, 
Em que o plano da guerra se debata, 
E o certo meio da victoria se ache. 

Approvam todos o dizer do velho, 
E inübias soam, convocando os chefes, 
Que em circulo se formam, começando 
Desde Co.aquira, que mais sóes contava, 
Té o mais moço descendendo em annos . 
Todos armados como em guerra estavam, 
Que inseparaveis são das feras armas 
Os barbaros : taes foram sempre os Francos, 
Taes dos desertos d'Asia os cavalleiros, 
Os Tartaros, que até montados iam 
Em seus corceis ao Curultai armados, 
Para as leis discutir de paz e guerra, 
Rompe o silencio o joven Jagoanharo, 
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Que entre elles soem fallar pl'imeiro os tnoços, 
En1 quem. mais lúz o engenho e o enthusiasn1o 
Para depois se ouvir com mais provei Lo 
Frios conselhos dos cabaes em annos. 
Ufano por ser esta a vez primeira 
Que tem de discorrer em grave assumpto, 
Ar decisivo Jagoanharo ostenta : 
<< V êde esta pelle que me cobre os hombros ; 
E' de um tarnanduá. animal fraco, 
Que não ousa ataca1·, mas que manhoso 
Deitado espera o agressor incauto, 
E abraçando-o lhe crava as curvas garras . 
Quereis vós imital-o na fraqueza? 
Humildes receber novos insultos? 
Esperar e luctar como cobardes, 
Que jamais se apresentam flecha á flecha 
E cotn meios de industria só coJnbatem? » 

Disse : e com ar altivo olhou em torno, 
E na terra cravou a ponta do arco. 
De alegria signaes os 1noços deram, 
E seu pai Araray, um pouco alçando 
A tenebroza fronte, parecia 
:Mais serenado da profunda n1ágoa; 
Fugaz sorriso lhe roçou os labias; 
Tanto digno de si seu filho achára, 
No porte egregio, e no dizer soberbo. 

D. J. G. DE MAGALHÃES. 

Confede•·açã.o dos Tan1oyos. 
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Exercicio de alocução 

Que diz o poeta ácerca dos Tmnoyos compa•·ados aos outros 
indígenas do Brasil ? 

- QLLaes e ru,m os T amoyos escolhidos para chefes? 
- De q ue armas usavam para os co1nbates e pa•·a que outros 

flns as empregavam? 
- Quem era Aimbire e como o descreve o poeta? 
- Que diz e lle de Pindobuçú? 
-!!]de Parabuçu? 
- Con1o desCI·eve Jogoanharo e Araray? 
- Falai de Tibi•·iça e sua tribu. 
- Que significam as palavras : hostes, sagitta1-ias, anihi!as? 
- Quem era Coaquira? 
- Que propõz elle? 
-Para que se haviam reunido os Tamoyos? 
- (.luen1 falou por u ltilno, o que disse, e que resulto11 d'isso? 

Exercício de redacção 

Re[e1-i po1· paluv1·as vossas o que aqui na1-ra o poeta . 

• 
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LIÇÃO 7a 

llfATERIA. HISTORIA NATURAL. CARACTERES DISTINCTIVOS DOS 

REINOS DA NATUREZA 

Materia é o que constitúe o corpo, seja este solido, 
liquido ou gazoso. Ella se nos apresenta sob rnuiLos e 
diversos aspectos; porém, na rnultiplicidp.de de aspectos 
que apresenta, está subrneltida a leis fixas, tendo ape
nas dois modos de ser, isLo é, ou é o1·ganisada para a 
formação dos seres vivos, animaes ou vegetaes; ou é 
inorganica, quando constiLúe os corpos inanimados, os 
oorpos brutos, os rnineraes emfirn. 

É á quantidade de rnatel'ia que, nos corpos, se dá o 
nome de massa; e as sciencias que a estudam são a Zoo
logia, a Botanica e a Mineralogia, as quaes, respectiva
mente, correspondern a tres grandes grupos em que se 
dividem todos os seres creados, grupos que se denomi
nam Reinos da Natureza : 

1. o O re~·no animal, que c.omprehende todos os aní
rnaes; 

2. 0 O reino vegetal, constituído por todos os vegetaes; 
3. 0 O reino mineral, ou todos os corpos inorganicos 

taes corno as pedras, os rnetaes, o ar, a agua, etc. 

Assim a Zoologia occupa-se do estudo do reino ani
mal; a Botanica, do reino vegetal; e a Mineralogia, do 
reino mineral; formando estas sciencias o que se de!:o-
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rninn llistOt:üt Natural. Cada um"a d'ellas tem por com
plemento necessario a Geologia. Esta, estudando a cons
tituição do sólo e sua hisloria, não Fón-:te.nle se ocoupa 
dos mineraes mas tambem dos (osseis, islo é, dos cor
pos petrificados de animaes e de vege!ae~ contidos nas 
diversas camadas da Terra, e que pela maior parte per
tencem a especies que, sobre ella, já não existem. 

Ainda se podem considerar como sciencias anne~as 
á Hú;toria Natural : 

1." A Agricultura, que depende do conhecimen Lo do 
reino mineral e do vegetal; 

2." A Hygz"ene, que se relaciona directumente com os 
reinos vegetal e animal ; 

3." As At·tes industrz'aes, que empregam a mate1·ia 
prima fornecida pelos tres reinos da Nalureza; 

4." A Economza, que é o judicioso emprego de todas 
as cousas. 

Entre os lres reinos da Natureza ha distinoções pro
fundas, se bem. que os indivíduos menos perfeitos do 
reino animal e do reino vegetal quasi se confundem, 
como succede ás bacterias que são algas. 

No emLanLo, em regra geral, os mineraes ou seres 
inorganicos ;,e differençam dos seres organisados, vege
taes ou animaes, no que é relativo á origem, duração, 
fórma, crescimento, eslructura e composição chimica. 

Quanto á ot·igem, os mineraes ou existem desde o 
principio do mundo, sem hava1·em soffrido alter·ação, ou 
formaram-se depois, pela combinação dos elementof:l de 
que são constituídos. Os. vegetaes e os animaes origi-
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nam-se em outros seres semelhantes, de que se separam 
para a formação de novos individuas d'essa mesma es
pecie. 

Os mineraes não têm limites de dut·ação, porquanto, 
uma vez formados, podem existir indefinidamente, em 
quanto causas estranhas não lhes a!Leram a natureza, 
decompondo-os ou Jazendo-os entrar· na constituição ele 
outros corpos. No emtanto, a duração dos seres organi
sados é Jimi ta da , sua existencia tem peri o dos distinctos; 
elles nascem, crescem, permanecem algum tempo no 
seu completo estado de desenvolvimento e depois de
caem e morrem. 

O ct·escz"mento dos minemes faz-se por juxtaposiçã.o, 
isto é, pela aggrP-gação de novas moleculas s emelhan
tes que se superpõem ás primeiras, e por consequencia 
pode augmentar indefinidamente; n1as o crescimento 
dos seres vivos não vai ·além de certos limites pela 1\"a
tureza determinados a cada especie, e opera-se por intus
cepção, isto é, pelo phenomeno da nutrição, que é inte
rior. 

A estructura dos mineraes é homogenea, isto é, sem
pre a mesma. Os seres vivos têm uma estructura com
plexa; são formados de partes differentcs chamadas 
tecidos, que, confinados, entrelaçados de diversos modos, 
constituem os orgãos ou instrumentos da vida. 

A composição chimica dos mineraes consta de um só 
elemento chimico, ou de dois, tres ou mais que se com
binam, ao passo que a dos seres vivos sendo a mais 
variada reduz-se sempre a pequeno numero de elemen
tos, geralmente tres ou quatro. 

Os animaes e os vegetaes se differençam entre si 
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quanto ás faculdades de sentir e de produzir movimen
tos, de que são privados os vegetaes, ainda que alguns, 
como a sensitiva e a dionéa. fecham suas folhas quan
do se lhes toca , mas isso porummechanismo differente. 

Como perfeitamente sabeis, os animaes se podem 
mover voluntariamente, o que se não dá com os vege
i,aes. Os animaes sentem, P.Ossuem a faculdade de rece
ber impressões e ter d'ellas consciencia, e isso porque 
têm um systema nervoso, mais ou menos perfeito, o 
que se não encontra nos vegetaes. Estes se nutre1n de 
substancias inorganicas, que pelas raizes absorvem do 
sólo ou pelas folhas e caules tiram da atrriosphera; 
aquelles, os animaes, nutrem-se de substancias orgam·cas. 

Uns e outros respiram, absorvendo o oxygeneo con
tido na atmosphera e exhalando o acido carbonico; mas 
os vegetaes, sob a acção da luz solar, tiram para sua 
nutrição o acido carbonico da atmosphera e restitueni
lhe puro o oxyg·eneo . 

Uns e outros respiram, é certo, e a respiração effec
Lua-se no mesmo sentido em ambos : isto é, absorvem. 
oxygeneo e exhalmn gaz carbonico, 1nas os vegetaes são 
dotados ainda de uma outra funcção, exercida pela chlo
rophyla sob a acção da luz directa do sol, e que consiste 

_ na decomposição do gaz carbonico da almosphera, 
com fixação do carbone e eliminação do oxygeneo. 

E' á custa d'este oxygeneo que respiram semelhante
m.ente os animacs e os proprios vegeLaes. 

Resumindo, pois, as principaes differenças entre os 
seres organisados .e os inorganicos, bastará di-zer que 
os seres vivos nutrem-se e se reproduz;em, phenomenos 
que se não dão nos mineraes; assiln como tambem que 
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os mineraes crescem, os vegelaes c1·escem e vwem , e os 
animae~;;> c1·escem, vzvem e sentem. 

Exercicio de elocução 

Que é materia e quaes sao os seus modos de ser? 
Como se denominam as sciEmcias que a estudam, e a que 

corresponcle m? 
Quaes sao as sciencias annexas á Historia Natural ? 
De que é que se occupa cada uma d'ell as? 
Qual é a distincção entre os reinos da N~atureza? 

Exercicio de redacção 

Dizei por esc>·ipto tudo quanto ficastes sabendo depois da Lei 
tura d'esta liçdo. 
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LIÇÃO 8" 

INFANCIA E VELHICE 

\ 
O Jyrio é · menos candido, a neve é menos pura 
Que uma criança loura no berço adormecida; 
Seus labios entre-abertos parece que respiram 
Os languidos aro1nas e as auras de outra vida . 

O anjo tutelar que o somno lhe protege 
Não vê um ponto negro n'aque lla alma divina; 
Nunca sacode as azas para voltar ao céo, 
E nem afasta ao vel-a a face per·egrina . 

No seio da criança não ha serpes occultas, 
Nern perfido veneno, nem ferventes lurrtes; 
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Tudo é candura; oh! Deus! su' alma inda innocente 
E' como ntn vaso de ouro repleto ele perfumes 

Cêdo ella cresce e en tão os vicios a acompanham. 
Seu anjo tutelar pranteia ou vol ta ao céu; 
O calice dourado transborda do absintho, 
E a vida corre envolta em lutulento véu . 

Depois ella envelhece, as il!tisões se esvaem, 
A calma vem, e a chamma ele seu vivet· se escôa; 
A fronte· pende em terra coberta ele geada, 
E a mão rugosa e tremula levanta-se e abençôa. 
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O infante e o anmao são dous sagrados sereq; 
Um deixa ha pouco o céu, e o outro ao céu se volta; 
Um cena as azas debeis e a Divindade adora, 
O outro adora a Deus e as azas niveas solta. 

Do louro ch erubim na face rosea e bella 
Ainda existe o traço do beijo dos anjinhos; 
Na fronte alva e severa do ancião, scin tilla 
A chamma que do Empyreo aponta-lhe os caminhos. 

Nos tempos de desgraça, quando o existir é trevas, 
E a duvida se eleva do funebre ataude, 
Nos olhos da criança creiamos na innocencia, 
E nos cabellos brancos saudemos a v irtude I 

L. N. Fagundes Va>•ella. 

Exercicio de alocução 

- Como se denominam as differentes phases relativas ao 
desenvolvimento do homem? 

- Qual a idade e1n que commummente ter mina cada uma 
d'essas phases? 

- Com que sentunento verieis essa criança adormecida de 
que vos fala o }loeta? 

-Porque? 
- Que succederá logo que essa criança attingir ao estado de 

adulto? 
- E quando tocar á velhice? 
- Que sentimentos deven<os ter para com a velhice? 
- Porque? 
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- E quaes são os deveres que a velhice impõe ao hon1em que 
chega a essa idade? 

Exercicio de redacção 

Esc·revei a urn a?nigo que soubestes ter ?naltratado um velho 
honrado, C!?'n"U~<:ando-o, mas, cautelosa e attenciosamente, por 
esse facto. Fazei vêr o que nos merece a velhice, p1·inoipalmente 
q~tando se lhe reune a dignidade. 
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LIÇÃO 9a 

ZOOLOGIA ANATOMfA E PHYS!OLOGIA DOS ANIMAES 

Como já sabeis, os seres organisados constituem o 
objecto ele estud.o ele dous ramos da Historia Natural : 
a Zoologia e a Botanica. 

Essa mesma palavra 01'ganúados quer dizer que esses 
seres são formados por differentes orgãos, cada um dos 
quaes deve preencher certas e determinadas funcções; e 
são essas funcções de cada individuo que, associadas, 
lhe mantêm a viela, e a conlinuação ela especie. 

D'ahi a necessidade de conhecer quaes são os orgãos 
de cada uma das especies ele seres, -e quaes as f11ncções 
que deve desmnpenhar cada um d'esses orgãos . 

Ha , portanto, um duplice fim a attingir : 1.• destacar 
um orgão completo dos demais orgãos que fonnam o 
ser organisaclo, e estudai-o em separado., o que é objecto 
da Anatomia; 2.• estudar as funcções d'esse mesmo 
orgão, isto é, sua Physiologw. 

Bem vêdes, pois, que a Anatomia applica-se ao indi
viclno do reino animal, ou üo vegetal ; a-ssim como um 
e outro podem ser· objecto da Physiologia. 

N'esta lição e n'onlras segnintes tereis notÍcia da 
Anatomia e da Physiologia animaes; depois sabereis do 
que entende com a Anatomia e com a Physiologia dos 
vegetaes. 
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Considerando o corpo do animal, vê-se logo que as 
partes ele que é elle constituído são clifferentes na (órma 
e n .a materia ,· e 
quanto a esta, que 
a massa elo corpb 
consta ele partes 
liquidas e partes 
solidas. Os líqui
dos ou são conti-
dos em vasos, como o 
sangue que circula den
tro das veias e ar terias, 
por exemplo ; ou então 
se acham espalhados, 
por embibição, nas 
partes solidas, como 
succede nas partes 
molles, princi:palmente 
na carne ou musculo. 
Aagua é sempre a pari e 
principal de todo fluido 
animal e convém que 
desde já saibais que, 
no corpo humano, ella 
forma dois terços do 
peso total d'esse corpo. 

Tudo quanto se re
fere aos li qui dos con ti
dos no coi·po animal, 
vereis quando nos oc
cuparmos dos ot·gãos 
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danuteição; agora, trataremos sómente da parte solida 
do corpo. 

Se vos perguntarem quaes serão essas partes soJidas 
constitutivas do corpo animal, direis logo: carne e 
ossos. Mas se, quando á rnesa vos servirem de uma ave 
cosida, por exemplo, examinardes com attenção (se o 
permittisse o mais elementar principio de civilidade) 
essa porção que vos tocar em partilha, vereis que além 
da carne, isto é, dos musculos, e dos ossos, no corpo do 
animal se encontram tambem certos fios ôcos que se 
denominam vasos, e são as arterias e as veias ·; e outt·os 
cheios, que têm o nome de nervos; além da pelle, que 
o reveste, e . de outros elementos que concorrem para . 
sua constituição. 

Pot· muito diversos que vos pareçam todos esses ele
mentos, elles têm todavia a mesma origem, todos têm 
por ponto de partida a cellula . 

Mas, perguntareis, - que é a cellula? Tendes razão; 
provavelmente pela primeira vez se vos fala d'isso . 

Nunca vos succedeu qJle, por molestia ou accidente, 
se haja destacado de vosso proprio corpo um pedacinho 
de pelle'i' E' provavel; e se tal aconteceu, naturalmenté 
examinas~es esse pedacinho de pelle e vistes que n'ella 
se desenhavam uns pequenos polygonos, não só na parte 
superior, como na inferior; e por muito fina que tenha 
sido a pellesinha examinada, comprehendestes, talvez, 
que o polygono superior devia ser ligado ao inferior por 
paredes delgadissimas, cada uma das quaes, partindo 
do lado de um d'esses polygonos, terminava no lado 
correspondente do outro. E' a essa pequena vesicula, 
primitivamente globular, e depois modificada pela com-
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pressão de umas sobre outras, - é a esse pequeníssi
mo espaço assim fechado, que se dá o nome de cellula; 
e é a reunião de muitas cellulas, dispostas e modifica
das convenientemente, que forma todas as partes soli
das dos corpos quer animaes, quer vegetaes. 

A aggregação de cellulas da mesma natureza, cha
ma-se tecido e a esle se dão differen tes qualificativos, 
conforme soffram ou não as cellulas alguma modificação 
e segundo o modo por que sejam modificadas. Assim, 
temos em nosso corpo : 

O tecido epithelial ; este tecido cobre a superficie ex
terna de todo o organismo com o nome de epiderme; ao 
nível das aberturas naturaes prolonga-se, tapetanclo 
internamente a superficie de todas as cavidades que 
communicam com o exterior, tomando então o nome 
de membranas mucosas ; 

Os tecidos conjunctivos ; estes tecidos enchem as la
cunas que os orgãos deixam entre si; protegendo-os 
contra os choques e attrictos, estabelecem a ligação 
entre elles e servem-lhes de ponto de apoio. A estruc
lura, consistencia e aspecto d'estes tecidos são muito 
diversos; os princípaes são : 

O adiposo que se estende em camada espessa por 
baixo da pelle e se insinua nos intervallos que os orgãos 
deixam entre si; 

O elas tico ou fibras que forma membranas duras e re
sistentes que servem para a reunião dos musculos aos 
ossos; 

O cartilagtrwso nas superficies contíguas aos ossos, no 
pavilhão da orelha, na larynge, etc ; 

O osseo que forma a estructura dos ossos; 
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O tecido muscular; é um tecido formado por fibras 
geralmente vermelhas, mas que algumas vezes podem 
ser rosadas ou esb t·anqui çadas . O seu carrJClet· fundamen
tal é a contracção, isto é, a propriedade de se encut· tar 
sob a a cção de um excitante. 

A associação d'este tecido forma os musculos conheci
dos sob a d enominação comn1un1 de carne,· 

O tecido nervoso; é um tecido ordinariamente es
branquiçado c nalgumas partes cinzento, em que em
Lt·an1 duas especies de elementos anatomicos, as cellulas 
e as (ibt·as ne1:vosas . 

As fibras reunmn as cellulas entre s i, conduzindo a 
força nervosa. As fibras reunidas, ordinariamente em 
cordões, mais ou menos volumosos, formam os nervos. 

O tecido nervoso encontra-se no cerebro, no cere
bello, na medulla, etc. 

Os net·vos podem ser: sensitivos, quando dão a sen
sação do dór; motores, quando imprünem movimento 
aos n1uscul os; sens01·iaes quando exercem funcções espe
ciaes, taes como a aurli ção, a vizão, a olfacção, etc . 

O tecido sanguineo; este tecido é formado de cellulas 
de forma lenticu lar . chamadas globulos, nadando em um 
liquido chamado plasma. Os globulos podem se r ver
melhos ou brancos; os vermelhos tmnbmn chamados 
hemátias (i) são em 1nuito maior numero do que os bran
cos que são chamados leu,cocytos (2). O sangue circula 
unicamente nas veias e nas al'lerias . 

{1) Palavra de rivado do grego haúna = sangue. 
{2)Palavra d e riv ada do g rego leucos = branco e cytos == cavidade. 
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Exercicio de elocução 

Que é Anatomia? E Physiologia? 
Em que se dill'erençam as di versas partes do corpo animal? 
Dizei o que souherdes a respeito de cada uma d'ellas. 
Que é cellula animal e qual a sua importancia? 
Que é tecido animal e quaes as suas especies? 
Fal a i de cada um d'elles? 

Exercicio de redacção 

Escrevei o que soube,·r.tes ácet·ca do objecto d'esta !içao. 

5 
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LIÇÃO Iü" 

A QUEIMADA 

<< Meu nobre perdigueiro! vem commigo. 
Vamos a sós, meu corajoso amigo, 

Pelos ennos vagar. 
Vamos lá dos geraes, que o vento açouta, 
Dos verdes capinaes n'agreste mouta 

A perdiz levantar 1 ... 

Mas não ! ... Pousa a cabeça em meus joelhos 
Aqui, meu cão! ... já de lislrões vermelhos 

O céu se illuminou. 
Eis subito, da barra do occidente, 
Doudo, rubro, veloz, incandescente, 

O incendio que acvrdou! 

A floresta rugindo as comas curva ... 
As azas foscas o gavião recurva, 

Espantado a gritar. 
O estampido estupendo das queimadas 
Se enrola de quebradas em quebradas 

Galopando no ar. 

E a chamma lavra qual giboia informe, 
Que no espaço vibrando a cauda enorme 

Ferra os dentes no chão . .. 
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Nas rubras roscas estort.ega as mattas ... 
Que espadanam o sangue das cascatas 

Do roto coração! ... 

O incendio- leão ruivo, ensanguentado, 
A juba, a CI'ina atira desgrenhado 

Aos pampeiros dos céus! .. 
Travou-se o pugilato ... e o .cedro tornba ... 
Queimado ... retorcendo na hecatomba 

Os braços para Deus. 

A queimada! A queimada é uma fornalha r 
A hirara pula; o cascavel chocalha ... 

Raiva espuma o tapir! 
E ás vezes sobre o cume de um rochedo 
A corça e o tigre - naufragos do medo -

Vão tremulos se unir ! 

Então passa-se ali um drama augusto ... 
No ultimo ramo do páo d'arco adusto 

O jaguar se abrigou ... 
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Mas rubro é o céu ... Recresce o fogo em mares. 
E após tombam as selvas seculares ... 

E lu do se acabou. 
CASTRO ALVES. 

Exercicio de alocução 

Que é uma queim.ada? 
- Para que são feitas as queünadas? 
- ·Que significam as palavras perdigueiro, er>no, agreste? 
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Em que accepção deve ahi ser ton<ada a palavra- ge>·aes-? 
E o que mais pode significar? 

- Que é que prodLtZia esses listrões vermelhos de que fala o 
poeta'? 

Que é occidente? 
- Quacs são os pontos cardeaes? 
- Que signiíicam as palavras incandescente, fôsca, estupendo, 

e quebradas quando substantivos? 
- A que é que o autor compara o incendio, e porque? 
- Que quere1n dizer as palavras estortega, espadanam, heca-

tombe? 
- Porque diz o poeta : - O inccndio, leão o·uivo? 
- Cmno actúa o incendio da matta nos animaes que n'ella 

existem? 

Exercicio de redacção 

Imaginai e descl'evei uma queimada. 
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LIÇÃO I Ia 

O ESQUELETO 

Çhama-se esqueleto a parte mais resistente do corro 
animal e que, revestida dos demais tecidos, com el!es 
concon·e para lhe dar a fórn1a propria . 

Nos animaes inferiores, Laes como os insectos, os 
crustaceos, o esqueleto é o involltc1·o tegumentm·, isto é, o 
que envolve os outros teci
dos formadores do corp9. 

Esse involucro ás vezes 
é molle e flexível, outras 
yezes corneo, como vêdes na 
tignra ao lado (fig. 7), ou inct·ustado de mal.eria ca lcarea, 
e fornece pontos de apoio a esses tecidos. Em tal caso 
diz-se que o esqueleto é externo. 

No homem, porém, assim como em todos os outros 
animaes que .já conheceis pelas deno 
minações de marnmiferos, aves, rep
Lís, bactracios e peixes, o esqueleto é 
interno e formado de peças ósseas ou 
cartilaginosas unidas entre si por ar
ticulações, moveis ou immoveis. No em
tanto, ainda o esqueleto interno en-

Fig. 8 · cerra e protege as mais delicadas 
partes elo organismo, porquanto o m·aneo e a colutnna 
vertebt·al contên1 a massa principal do systema nervoso 
(fig. 8), isto é, o encephalo e a medulla espútlwl. 



78 QUARTO LIVRO DE LE[TURA 

Os ossos são formados pelo entrelaçamento do tecid,o 
cartilaginoso, em que se vão depositan
do lentamente os saes calcareos, a co
meçar por certos pontos que se de
nominam pontos de ossificação, que no 
fnn de cerlo tempo se unem e consti
tuem o osso. No homem a ossificação 
começa no terceiro mez da vida fetal, 
continúa na infancia e na puberdade, 
e termina aos vinte e cinco annos mais 
ou menos. Durante esse período, a 
maior parte dos ossos são formados de 
peças distinclas, separadas por inler
vallos cartilaginosos. 

Si submetterdes um osso a rapido 
exame, vereis que elle apresenta diver
sas saliencias e rugosidades, a que 
estão fixos os musculos (fig . 9 -4,5,6,7) 

ou feixes fibrosos. As saliencias, se são 
pequenas, se denominam cdstas; quando 
mais consideraveis, têm o nome de 
apophyses. 

Fig. -9. Segundo as suas dimensões e fór-
mas, geralmente se dividem os ossos 

em longos, curtos e chatos. 
Os ossos longos, em geral, têm. a fórrna cy1indt·ica ou 

prismatica ( fig. 1 o- 23) terminando nas extremidades por 
engrossamentos a que se dá o nome de caheças. Elles 
têm uma cavidade longitudin.al cheia de materia gordu
rosa, chamada medulla, facto este que lhes diminue o 
peso, sem lhes_prejudícar a solidez, pelo que são elles 
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que entram na formação dos membros. Os ossos curtos 
(fig. 10- 20, 14), assim denominados por sua pequenez, 
são formados de tecido esponjoso na parte interna, e na 
externa por tecido compacto; sendo elles os que entram 
na formação da columna vertebral, cl,as mãos e dos pés, 
pm~a servirem de ponto de apoio aos outros ossos do 
esqueleto. Os ossos chatos (fig. 10- 2), que apr·esentam 
grande superficie e pequena espessura, pela su;:~ reunião 
formam cavidades que, como o craneo e thorax, alojam 
e protegem orgãos importantíssimos. 

Como sabeis, na conforn:tação do esqueleto todos os 
ossos se acham systematicamente reunidos, dando-se o 
nome de articulação á parte extrema em que dois ossos 
se juntam. 

Ora, como já se vos disse, o craneo é formado por 
varies ossos que se ligan1 fortemente, um a outro : logo, 
o craneo tem articulações. 

Mas, da mesma sorte os braços e as pernas, por 
exemplo, são formados ele ossos que tambem se unem, 
e por conseguinte nelles existem articulações tambem. 
Notai, porém, que podeis dobrar o braço, curvar a 
perna, etc.; ao passo que não vos é possível mover 
qualquer das partes elo craneo . Ha, portanto, articula
ções moveis, isto é, que vos permittem o movimento dos 
membros ; e articulações immovâs·. 

As superfJcies de contacto, nas articulações moveis, 
são revestidas por uma cartilagem lisa e polida, e manti
das em posição por feixes fibrosos contendo uma mem
brapa serosa, denominada membrana synom·az, que segrega 
um liquido viscoso, a synovia, destinado a lubrificar as 
superficies articulares para lhes favorecer o movimento 
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á semelhança das machinas em que se applica óleo. 

Fig. 10. 

A união dos ossos nas ar
ticulações immoveis é feita, 
ou por juxtaposição quando 
consiste apenas em uma ear
tilagem de ligação (Og. 1<5 -4) 
ou por implantação, qmmdo 
as peças osseas são enct·aYa
das em outras. o que succede 
sómente nos dentes (fig.11-1

) ; 

finalmente por asperezas 
ou pequenos dcntefi 
que se engrenan1 
solidamente un~ 
contra os out•·o;:, 
como se observa 
nos ossos do cra
neo (fig.10- 1 • ~). As 
articulações foi tas 
d 'esta u!Lima fórma 
têm o nome de S1;,

turas. O .esqueleto do homem 
consta de tres partes : cabeça, 
tronco e membros. 

A c ab e ça comprehende 
duas partes : o craneo e u 
face . 

O craneo é uma caixa ós
sea, tendo a fó1·ma de um 
ovo-ide e na qual estão alo
jados e protegidos orgãos que 
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constitueJn a massa enceplwhca ou miolos. E' constituido 
por oito ossos : ant.erionnente, pelo f?·ontal ou coronal 
([ig·. 12 - 1 ); laleralmente, em cima, pelos dois pariP
lMS (flg. 12 - 2); _e em baixo, pelos 
dois temporaes (flg. 12- 3);- poste
riormente pelo occipital (flg. '12 - •); 
e inferiormente, na linha mediana, 
pelo sphenot"de (fig. 12- 5) e pelo eth
moz'de (flg. 12- 6). O craneo apJ·esen-
la divc1·sas aberturas, entre as quaes Fig. 11. 

o óu1·aco occipúal, por onde passam 
a Tnedulla espinhal e os conductos auditivos externos. 

A face, parte da cabeça em que s•~ acham os oeg-ãos 
da vista, do gosto, e do olfato, é com.po;;ta de quatorze 
ossos. Lateral e superiormente estão os ma.villares supe-
1·iores (fiz. 12), que articulam-se entre si e com o osso 

frontal, concorrendo para a for
moção das orbitas e das fossas 
nasaes ; - os dois mal/ares, que 
formam as proeminencias a que 
e1n geral se denomina faces; -
os dois nasaes que constituem a 
pol'ção óssea do nariz; - e os 
dois lacn·maes, nos ang·ulos intor-

Fig. 12. nos das orbitas. Na parte métlia 
estão: o vomm·, que concorre para 

a ex i slencia das fossas nasaes; e os dois palatinos, que 
eonstituem o céo da bôca ou abobada palatina. - Infe
rionnente, está a mandíbula que apresenta a fórma de 
nma fen·adnra. Implantados nos maxillares existem os 
dentes. 

5. 
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O tronco comprehende o peito ou tlwrax e o ventre ou 
abdornen ~_fig. iS), sepat·ados por uma membrana cha

mada dütphrag
rna. 

De alto a bai
xo, no tt·onco, 
cone a colum
na vertebral 
que serve direc
tarnente de sup
porte ao mesmo 
tronco e á ca
beça, e indirec
tamente de meio 
de união dos 
membros (fig. 
15). E', pois, a 
mais importan
te peça do es-

queleto, sob 
este ponto de 
vista estatico. 

A columna ver
tebral é formada 
por pequenos 
ossos denomi-

Fig . 13 

nados verte
bras, solida
mente unidos 

entre si, mas· possuindo certa mobilidade. As vertebras 
têm uma abertura circular, pelo que, reunidas umas ás 
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outras, formam o canal vertebral em que existe a me
dulla espinhal. 

Cada vertebra é constituída 
por um disco espesso, que se de
nomina corpo da verlebra (fig. 14), 
e que tem na parte posterior uma 
saliencia, tamben-:~ óssea, chama
da, apophyse espinhosa, que con
corre con-:~ as das outras verte
bras para formar um.a linha sa
liente no· meio das costas, cha
mada espinha dorsal (fig. 15). A 
vertebra tem ainda mais duas 
saliencias lateraes, chamadas 
apophyses transversas. 

Nos indivíduos da especie hu
mana a columna vertebral, consta 

de trinta e 
tres vertebras 
das quaes sete 
se denorni-

14. nam cervicaes ,· 
doze dorsaes ; cinco lombares ; 
cinco, reunidas em uma só, for
mam o sacro; e quatro, menores 
que as outras e sem o canal ver
tebral, reunidas tambem, consti
tuem o coccyx, na extremidade. 
inferior da columna vertebral. 

Fig. 15. 

O thorax é formado pelas costellas em numero de 
doze de cada lado. Pela parte posterior (ffg. 10 - 1o, 11, 12), 
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prendem-se todas com as vertebras dorsaes; pela ante
rior, as dez primei1·as articulmn-se com o esterno direc
tamente ou po1· meio de nma cartilagem; as dua:;; ulti
Inas são livres na parte anterior, pelo que se denominarn 
costellas (luctuantes. 

O esterno é um osso chato, si tua do na parte anterior 
do peito, na linha mediana do corpo; e dotado de certa 
mobilidade, que lhe permitte de algum modo acompa
nhar o movimento das costellas. Lateralmente elle está 
lig:o~rlo ós costellas, e na parte supel'iot' articula-se com 

a clavícula, osso que forma o limite 
inferior do pescoço e superior do pei
to. Ao conjuncto desses ossos do 
I r·onco chamH -se cctixa llwra:m[da 

Os membros e1n numero de qnatro, 
são dois superiore::; ou antel'Íores, e 
dois inferiores, Ôu posteriores. 

Cada membro superior tem quatro 
partes : espádua, braço, anteb•·aço e 

Fig. lo. Inão. 
A espádua (fig. 16) no· homem e na 

maior parte dos animaes mammife1·os é l'oi'nlada de 
dOJs ossos : o omoplata, osso chato, par e t•·iangnlnr, 
que cobre a face superior e posterior do thoeax, da 
primeit·a á set.ima costella; e ainda a clavicuia, qne se 
liga directamente ao omoplata. 

O braço é formado de nn1 só osso denominado kumerus 
(fig. J 0- 15), que, longo e cylindrieo, termina nas extt·e
midades por duas cab-eças, uma das qnaes se arlicula 
com o onwplata c a outra tem umu especie de escavação, 
~?m fói'ma de roldana, sobt•e a qual ,;e moYA o anlebraço. 
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O ante-braço comprehend·e dois ossos : um, situado do 
lado externo, denominado radius (11g. 10- 16

), e o outro 
do lado interno, o cuhi
tus (fig. 10- 11 ). Ambos ;. :; 
se al'ticulam, na parte 
superior com o h •tme
rus, e na infe rior com 
os ossos formadores do 
que se denomina car
po. 

i\ mão, con1o sabeis, Fíg. 11. Fig·. 18 

orgao da prehensão, 
consta de tres partes : carpo, metaca.rpo e dedos. 

O carpo (fig. 17) é formado por oito pequenos ossos 
articnlados ·entre si e dispostos em duas series; o meta
carpa (fig. 18 - 2 ) por cinco, denominados ossos da palma 
da mão; e os dedos, em numero de cinco, sendo cada 
um d' e lles constituído por tres ossinhos denominados. 
phalanges (fig. 18 - 3 •4 •5 ), com excepção do pollegar, qne 
só tem duas d'estas. 

Assim con1o os n1embros supCl''iores, cada un1 dos 
inferiores consta de quatro parles : quadril, côxa, pen1a 
e pé. 

Os quadrú (fig. 10 -•2) são constitui dos por ossos lar
gos denominados ossO- ihaco, que se articulam entre si na 
parte ante rior, na posterior com o sacro, fonnando 
assim uma especie de baáa em que se acham alojadas 
Yisceras do baixo ventre. 

A côxa é formada por um só osso, o femur (fig.10- 23), 

que superiormente é articulado com o sacro e inferior
mente com os ossos da perna, no ponto em. que existe 
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um osso arredondado anteriormente que tem o nome 
de t·ótula (fig. 10 -~"). • 

A perna é constituída por dois ossos, dos quaes o 
interno se denomina tibia (fig.10- 25• 26), e o externo pero
neo, e se articulam inferiormente com o tarso. 

O pé, finalmente, apresenta tres regiões : o tarso, o 
metatarso e os dedos. 

O tarso consta de sete ossos (fig. 19), dos quaes um, 
denominado astragalo, articula-se com a perna; e ~ 

outro chamado calcaneo, 
forma a parte saliente 
do calcanhar. 

O metatarso (fig. 
20 - 2 ) é constituído 
por cinco ossos. 

Os dedos ( fig. 20- 3• 4• 5) 

são formados por tres 
phalanges, á excepção 
dos da parle interna 

Fig. 19. Fig. 20 . cada um dos quaes só 
tem duas phalanges. 

Convém que vos digamos agora, caros leitores, que 
os esqueletos dos animaes variam conforme as 
especies. 

O macaco tem a mandíbula proeminente; os quatro 
membros são muito longos e todos terminados por 
mãos, o que lhes permitte trepar facilmente 

No esqueleto do cavallo, o craneo e a face são muito 
alongados; e as phalanges reunem-se, nas extremidades 
dos membros, em um só osso, formando um pé ou 
0 asco, que não é senão uma unha. O mesmo succede 
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nos animaes da raça bovina, nos quaes, todavia, as pha
langes se reunen1 em duas unhas. 

O cão, o gato e a maior parte dos animaes carniceiros 
têm membros relativamente fortes. 

Nas aves os maxillares e a mandíbula são substituídos 
por um bico de substancía cornea; o estornago é largo, 
tendo no meio uma saliencia muito accentuada; e os 
membros anteriores são azas, com. as quaes, em geral, 
se elevam na atmosphera. 

A rã não tem costellas; as serpentes, ao contrario, 
têm-nas em grande numero, mas são desprovidas de 
orgãos especiaes de locomoção; e os peixes não pos
suem senão men1bros rudimentares, isto é, as nadadei
ras, con1 o auxilio das quaes se movem na agua. 

Por muito differentes, comtudo, que sejam os esque
letos internos desses animaes, todos elles têm uma 
cousa indispensavel : é a columna vertebral, de que lhes 
vem o nome de vertebrados. 

Exercicio de alocução 
- Que é esqueleto ? 
- Que é elle nos animaes inferiores? 
- Em que se diffe•·ença o esqueleto d'estes, do do homem e 

dos de1nais mammiferos? 
Que é um osso? Dizei o que souberdes ácerca dos ossos que 

ce>nstituem um esqueleto. 
Quantas partes comprehende a cabeça do homem? Falai de 

cada uma d'ellas. 
Dizei o que souberdes ácerca do tronco do homem? 
- Como se dividem os membros? Dizei o que souberdes a 

respeito de cada um d'elles. 

Exercicio de redacção 
Escrevei ácerca dos esqueletos dos diversos animaes. 
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LIÇÃO I2" 

O MENDIGO 

O sol passe~ nos ceus : -sob o carvalho, 
PoJ· cujos troncos se pendura a vide, 

Cego anc-ião 
Mirr·ada dexl.ra supplice estendendo, 
Ao passageiro, rrue o despreza, implora 

Do opprobrio o pão. 

Ninguem o escuta, o dia foge, e a noite 
Involve a luz no manto impenetravel : 

E elle chorou. 
E! em seus andrajos, para choça alpestre, 
Sem se queixar· de Deus, tardios passos 

Encaminhou: 

Mas antes que chegasse ao pobre albergue, 
Do prBsbyter·io o sino harmonioso 

Soar ouvia, 
Que, despedindo em roda os sons pausados, 
Convidava os fieis a erguer as preces 

Da Ave-Maria. 

A' cruz do adt·o r.elvoso as mãos mirradas 
O velho ergueu, e ao céu inuteis olhos 

g uma oraç.ão : 
A oração do infeliz, que Deus, :o.ó, ouve 
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Qnando o desdenha o nwndo. e ludiuria 
Sua affJicção. 

Para o velho a existencia é solitaria, 
Be1n como a font.e que esgotou o estio, 

Onde os pastores 
Vinham a saciar o mat1so gado; 
Onde contavam penas e prazeres 

Dos seus amores. 

A alampada na egreja triste e muda 
Bruxuleava seu clarão, pendendo 

Ante o altar mór : 
Como o templo, o porvir era do velho 
Cheio de sustos : mnda como o templo 

Era a sua dôr. 

Resou, resou, e os olhos se enxugaram 
O o1·ar fervente as lagrimas enxuga, 

Qual prado o leste. 
Deus o inspirou, esperança é filha sua, 
Dôce esperança, que os mortaes só deixa 

Sob o cypreste. 

Voltou á choça, e a macilenta fome 
Sem gemer, supportou soLre o seu leito, 

Que é quasi a terra; 
E, confiando em Peus, entre as angustias 
Do mal, menos crueis que as do remorso 

Os olhos cerra. 

39 
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E' meia noite : -os gallos pela aldêa 
Dizem que um dia mais desceu ao nada 

E que outro vem, 
Para dar luz a dôres e alegrias 
E depois nos abysmos do passado 

Cahir Lambem. 

E o mendigo da aldêa, o velho cego, 
Sobre o dm·o grabato, em choça humilde, 

Achou a paz. 
Em sonhos via um filho. A longes terras 
A miseria o levou : mudada sorte 

Feliz o traz. 

Quantas vezes presága a mente do homem 
Véla como u1n propheta; emquanto o son'lno 

Seus membros prende; 
E como, em trevas de arnargosos dias, 
No porvir urna luz, prevista em sonhos 

Gráta se ~ccende! 

Nos gonzos ferrugentos range a porta 
Do tugurio do pob1·e adormecido 

E descuidado; 
Que do mendigo o umbral patente é sempre, 
Nen1 carece de esLar, como o do rico, 

Aferrolhado. 

O bom do velho ao sobresalto accorda, 
E as lagrimas de alguem banham-lhe a face, 

E o pranto é mudo ; 
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Mas breve um grito e o soluçar e os beijos 
E o sonho que passou e a voz do sangue 

Lhe dizem tudo. 

Kão 1nais sob o carvalho ao velho honrado 
Esmoladora mão o peregrino 

Estender·á; 
Meigos lhe sorrirão extremos dias 
E as suas cinzas filial gemido 

Consolará. 
ALEXANDRE HERCULANO·. 

Exercicio de elocução 

91 

Que pedia o mendigo aos transeuntes e como o consideravam 
elles? 

- E qual é o nosso dever para com os pobres? 
- Que ouviu o pobre quando se dirigia para a sua choça e que 

fez elle? · 
Porque ter· a dito o poeta : inuteis olhos? 
Que significam as palavras : desdenha, ludibda, estio? 
Que quer dizer - existencia solitaria? 
A que compara o poeta o porvir e a dôr do pobre velho, e 

porque? 
- Que fez o velho quando chegou á choça e que lhe succedeu? 
- Que pensais desse leito em que diz o poeta que o velho 

repousava? 
Que é tugurio? Umb1·al? Gonzos? 
Quem fez que o velho se acordasse então e como'! 
Que foi que, d'esse facto, resultou para o velho? 

Exercicio de redacção 

Referi pm• palavras vossas o que o poeta narrou nessa producçao 
littera.ria. 
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LIÇÃO I3' 

FUNCÇÕES DO ORGANISMO ANIMAL 

FUNCÇÕES DE NUTRIÇÃO : APPARELHO DIGESTIVO 

E~CRE.ÇÕES 

Não vos tereis esquecido, certamente, da distincção 
feita entre os seres da natureza, isto é, de que -alguns 
d'ellcs são organisados e outros inorganicos; c que a 
primein1 classe comprehende o:,; que têm vida: os ani
macs e os vegetaes. 

Uns e outros vivem, porque são dotados de ce1 ·1as 
pnrtes que eoncot'rem para a manutenção da sua exis
lcncia, dando-lhes possibilidade ele obter, Jóra d'elles, 
n que lhes é necessar·io á vidR; de se reproduzit· e n1 
onl;ros set·cs da mesma especie; e Rinda de estar em 
I·clação com os delnais seres, como succecl.e aos animaes. 

Essas divet·sas partes a que nos referimos se denomi
nam orgãos; o complexo de orgãos com a mes1na estru
clm·a ou formados pelos mesmos tecidos, constitue um 
syslema de orgãos; e á reunião dos orgãos que concor
I·em juntamente para produzir um unico resultado, 
dá-se o nome de apparelho. Por exemplo : já vos disse
mos em nosso terceiro livro, r e lativamente aos animaes, 
que o coração ilnpellia o sangue atravez das arterias, e 
que -o mesmo sangue, depois d e h a ver levado a todo o 
corpo dó animal os princípios necessarios ao orga-
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nismo, relluia ao coração, pelas veias. Pois o coração, 
as artel'ias e veias (fig.2'1) são orgãos do corpo hu-

Fig 21. 
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mano ;e á reunião desses orgãos dá-se o nome de apparelho 
circulatorio. 

Cada um dos orgãos executa um acto especial que, 
associado aos demais, mantém a vida nos seres organi
sados. Esse acto especial denomina-se funcção; e as 
funcções dos corpos organisados podem ser grupadas em 
duas classes : - funcções da vida vegetativa, e funcções 
da vida animal. 

As funcç.ões da vida vegetativa são communs aos 
animaes e aos vegetaes, e se subdividem em : funcções 
de nutrição, que concorrem para a conservação e o cres
cimento dos individuas; e funcções de t·eproducção, que 
têm por objecto a formação de novos inuividuos seme
lhantes áquelles a que devem a origem . 

As funcções da v ida animal, que são assim chama
das porque exclusivamente pertencem aos animaes, 
tambem são denominadas funcções de relação, porque 
têrn por fim pôr os animaes em relação com os seres 
que os cercam. 

Chamam-se funcções de nutrição os actos da vida 
pelos quaes os animaes e os vegetaes se alimentam, 
isto é, mantêm a vida em si mesmos . 

Em numero de tres são as principaes funcções de 
nutrição, nos animaes, as quaes resultam de muitas 
outras funcções secundarias, que para ellas concoiTem. 
Essas funcções principaes são a digestão, a cir·culação e 
a respiração, que, operando-se nos animae s inferiores 
por meio de orgãos de fórma muito simples, executam
se no homem e nos outros animaes supe riores, por rli
versos orgãos muito complicados, os quaes constiLuem 
os tres apparelhos : dtgestivo, cú·culaton·o e t·espú·atorio -
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O apparelho digestivo do homem e dos animaes de 
organísação superior é formado por um só tubo, tendo 
aspecto differente em suas diversas partes; e compre
bende os seguintes orgãos : a bôca, o pharynge, o ceso
phago, o ,esLomago e os intestinos. A estes se ach~m 
annexos outros orgãos, que concorrem para a digestão : 
as glandulas salivares, o figado e o pancreas. 

A bôca no h01nem e nos animaes que mais se lhe 
approximam em organisação, é uma cavidade limitada 
na parte superior pela abobada pala tina (fig. 2~-- 4 ) ou 
céu da bôca; na inferior, pela lingua (fig. 22 - 3 ); ante
riormente, pelos labíos; lateralmente peJas bochechas 
e maxillas; e posteriormente pelo véu palatino. E' no 
interior da bôca que se fazem a mastigação e a insali
vação, e que principiam os movimentos da deglutição. 

A mastigação é feüa com os dentes, como sabeis. 
Estes se acham implantados na mandíbula e nos maxil
lares sendo ·cada um d'elles composto de duas substan
cias : uma brilhante, muito dura, mas pouco espessa, 
que se denomina esmalte; outra, que constitue a 1nassa 
do dente, den01ninada marfim e que encerra a pôlpa, 
pequena massa ca1·nuda, que abriga os nervos e os 
vasos dentarios 

O homem possue tres especies de dentes : os incúivos 
(fig. 23- '),os caninos (fig. 23 - 2), e os molm·es (fig. 23 - 3). 

Na primeira dentição completa, isto é, aos doze annos 
mais ou m.enos, elles são em numero de vinte; dez na 
mandíbula e cinco em cada maxillar, sendo quatro 
molares, dois caninos, e quatro incisivos de cada lado. 
Na segunda dentição, que se dá 1nais tarde, eleva-se o 
numel'o dos dentes a trinta e dois, pelo apparecünento 
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de mais seis molares na mandíbula e outt·os tantos em 

Fig. 22. 

3 

ambos os maxillares . 
Para auxiliar os 

dentes na nwstigação, 
existe a ·lingua (fig. 
22 -3) que chega o ali
mento aos dentes p;na 
ser triturado e remove-o 
como convenha; servin
do, a final, de auxilio á 
deglutição, porquanto 
sobre a lingua se reune 

alimentar, ou bôlo alimen
tar, pm·a ser deglutida. 

Fig. 23. 

2 1 2 

Até a base da 
língua, a nossa 
vontade actúa 
sobre os movi
mentos produzi
dos; chegado, 
porém, o bolo 
alimentai' a esse 
ponto, segue seu 
curso sem que possamos nisso intervir. Passa então 

\ 
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2 

Fig- . 24. 

pharinge ( fig. 22 -H) , 
tubo em fórma de funil 
adaptado ao fundo da bôca; 
e em seguida, pelo mso-

6 
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phago (flg . 22-'"-), canal que fermin·a no estomago por 
uma abertu.ra denominada cm·dia (flg. 24- '). 

O estomago é uma bolsa (fig . 24- ~) que recebe os ali 
mentos ingeridos, os quaes, por uma 11bertura opposta 
á primeira e que se chama pylm·o passam depois para 
os intestinos (fig . 24). Estes são formados por um só 
tubo que se dobra muitas vezes e se ' recurva sobre s i 
mesmo, apresentando modificações em seu trajecto. 

Chama-se intestúw delgado ( flg. 24- e, 7) a sua parte de 
menor grossura que começa do estomago; e grosso ~·ntes

tino (fig . 24- w, "· ' 2) o que forma, o resto do tubo diges
tivo. Um e outro têm ainda subdivisões que receberam 
nomes differentes. 

As glandulas salivares são em numero de tres pares, 
situados : nos dois lados da mandíbula (glandulas sub
maxi1lares) (fig. 25- 5); por baixo da lingua (glandulas 
sublinguaes) (fig. 25-7 ); e por baixo da orelha e 
deLraz da mandíbula (glandulas paro tidas) (fig . 25- 2). 

O figado, que podeis vêr na figura (n" 24- 3 ) é situado 
no abdomen, ao lado direito , por baixo do diaphragma, 
ficando, porém, um pouco acima do estomago, tem a 
face superior convexa e inferior irregularmente con- , 
cava. E' o orgão que secreta a bilis. 

O panc1·eas, tamhem situado no abdomen, entre o 
figado e o baço, dá um sueco destinado a facilitar a 
digestão . 

Assim, pois, a digestão comprehende certo numero 
de funcções s ecundarias ou actos da digestão, quo se sue
cedem na oedem s eguinte : a prehensão clos'alimentos, 
a mastigação, a insalivação, a deqlutú:ão, a digestão gast1·ica 
e a digestão intestinal. 
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A prehensiio é o acto de introduzir na bôca as substan
cias alimentares. A maior parte dos anim.aes apanham 
os alimento,; dircctamente com os dentes; o elephante 
serve- se da tromba para esse fim ; os esquilos, os maca
cos e, finalmente, o homem para isso ernpregam as 
mãos . . 

Introduzidos na bôca, soffrem os alimentos o trabalho 
da mastz'gação, feita pelos dentes; opera-se ao mesmo 
tempo a ú~salivação, isto é, são os alim.entos embebidos 
de saliva, e assim formam uma verdadeira massa : é o 
começo da digestão. A saliva facilita ainda a mastigação 
e a deglutição. 

Por uma serie de movimentos da língua e das boche
chas, forma-se d~ massa obtida um bóio, que se depo
sita sobre a língua. E' o b6lo alimentm·, que novos movi
m entos fazem chegar á base da língua, de onde desce 
elle para o e::>tomago, como já vos dissemos, consum
m ando-se d'este modo o acto da deglutz'ção. 

Uma vez no estomago, os alimentos são dz.qeridos, 
is to é, são transformados em uma papa cinzenta, quasi 
liquida, chamada ch.ymo. Esta transformação é devida 
n ão só á acção da saliva de que os alimentos foram 
imbebidos, mas Lambem á ele um liquido chamado sueco 
gastrico, que sabe das paredes elo estomago e activa chi
micamente sobre as materias ingeridas : é a digestão gas
trica. Fincla esta, as contracções circul:;tres que o esta
mago pó de fazer e se denominam movimentos peristalticos, 
impellem o producto da digestão para o pyloro , e por 
este orificio até os intestinos. 

A. d igestão não se completa no estomago, ainda que 
nelle começa a absorpção dos principias nutrientes. 
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Logo que o chymo desce para os intestinos delgados, 
t·ecebe a acção ele um sueco denominado büe, que vem 
do figado, e do outm analogo á saliva produzido pelo 
pancreas, de que já vos falámos, o que se denomina 
sueco pancreatico. Então o chymo sob a acção da bile e 
do sueco pancreatico se transforma em um liquido 
branco, chamado chylo. Uma parte do chylo passa rara 
o sangue, por intermedio da veia porta (systema de 
veias que parte. do intestino e vae ter ao figado) a outra 
parte constituída de gottinhas de gordura é absorvida 
por pequenos vasos lymphaticos ou cMli(eros paru sct· 
incorporada ao sangue . O que não é absorvido consti
tue o residuo da digestão, desce para o grosso intestino 
de onde é expeli ido elo corpo e1n fórma rle materia fecal. 

Alem da digestão gastrica, pois, ainda ha a digestão 
mtestinal. 

_Bem vedes, caros leil.orcs, que a digestão é uma opo
t·ação mechanica e chimica, que se produz indepen
dente ele nossa vontade . Todavia podemos fazer que o 
nosso apparelho digestivo funccione bem, como con
vém; _já mastigando bem os alimentos, já proporcio
nando-os em quantidade e em qualidade ás nossas necos-

. sidad.es COI'po mos; já guardando-nos de perturbar a 
digestão e, sendo nlisler, recorrendo a medicamentos 
que facilitem o trabalho digestivo, taes como as bebidas 
àmargas, a pepsina, as pastilhas de Vichy, etc., segundo 
as indicRções elo medico. 

Mas hem sabeis que não são f'Ótnente materias soli
tlas que introd_uzimos em nosso cot·po : os liquidas lam
bem nelle en L1 am e actuam poderosamente na sua 
conservação. 
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~-------·· 

3 

F ig. 26. 

Os produotos da actividad~ <'lo organismo sao d' e1le 
expellidos pela transpiração, que s e faz pelos póros; e 
principalmente pela urina que , secretada pelos rins 

6. 
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(flg. 26), desce por dois cunaes denominados nretéres 
(fig. 26-•), para a bexiga(fig. 26-8), de onde sahe para 
fól'a do corpo pelo canal da urethra , qu~ndo a micção se 
faz sentir. 

Exercicio de elocução 

Que são orgil.os e apparelhos do corpo animal? 
Que são funcções e quaes são ellas? 
Falai da funcção de nutrição e elo apparclho digestivo do 

homem. 
- Quaes sào os actos da digestão e como se operam? 
- Que é digestão estomacal e que é que se lhe segue no orga -

nisn10? 
- Quaes silo os principaes alin1entos do homem? 
- Que cuidados eleve1nos ter con• a nossa alin1entação e porque? 
- Quaes são os nrincipaes alimentos elos animaes irracionaes? 

Exercicio de redacção 

Escrevei ácerca da (uncção de nutrição, descrevendo o appa
relho digestivo do homem e dos out>·os anúnaes. 
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LIÇÃO 14" 

MORTE DE GONÇALVES DIAS 

<< Morto, é morto o cantor dos meus guerreir-os! 
Virgens da malta, suspirae commigo! 

_ « A grande agua o levou como in~ejosa. 
Nenbum pé trilhará seu derradeiro 
Funebre leito; elle repousa eterno 
Em sitio onde nem olhos ele valentes, 
Nem mãos ele virgens poderão tocar-lhe 
Os fr-ios restos . Sabiá da patria 
De longe o chamará saudoso e meigo, 
Sem que elle venha repetir-lhe o canto! 

<< Morto, é morto o cantor dos meus guerreiros! 
Virgens da malta, suspirae commigo! 

<< Elle houvéra do Ybake o dom supremo 
De modular nas vozes a ternnra, 
A colera, o valor, tristeza e magua, 
E repetir aos na orados echos 
Quanto vive e reluz no pensamento. 
Sobi'e a margem das aguas escondidas, 
Virgem nenhuma suspir·ou mais terna, 
Nem mais válida a voz ergueu na taba, 
Suas nobres acções cantando aos ventos, 
O guen·eiro tamoyo. Doce e forte, 
Brotava-lhe do peito a alma divina. 

• 
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" Morto, r. morto o cantor dos mco,; gnc•rreiros·! 
Virgens da malta, suspirue commigo! 

« Coema, a dôce amada de Itajuba, 
Coema não moneu; a folha agreste 
Pódc em ramas ornar-lhe a sepultura, 
E triste o vento suspirar- lhe em torno; 
Ella perdura, a virgem dos Tymbyras, 
El!a vive entre nós. Airosa e linda, 
:::)na nobre figura adorna as festas 
E enflora os sonhos dos valentes . Elle, 
O famoso cantor· quebrou da mor·te 
O eterno JUgo; e a filha da floresta 
Ha de a historia guardar das velhas tabn~ 
Inda depois das ultimas ruinas. 

« 1'Iorto, é modo o cantor dos me11s gner1·P.ieoo ~ 

Virgens da matta, suspirac commig-o! 

« O piaga, que foge a estranhos oll10s, 
E vive e morre na flo1·esta escura, 
Repita o nome do cant.or; nas aguas 
Que o rio leva ao mar·, mande-lhe ao menos 
I :ma sentida lagrima, arrancada 
no coração que elle Locára ouLI·'ora, 
Quando o ouviu palpitar sereno c puro, 
1<.:.: na voz celeLrou de eternos carmes. 

« Morto, é morto o cantor dos meusguerreiros! 
Virgens da maLta, suspirae com.migo. 

ll'lACHADO DE Assrs. 
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Exercício de alocução 

- Que é esse - funebr c lei to - de que fa la o poeta I 
- Por que dirá elle que nenhum pé trilh rá o funebt·e kito d e 

Gonçalves Dias? 
Que d iz e l le do merecimento de Gonçalv es Dias , oon1o poe ta? 
Que significa a palavra- vá!ida?- E valida? 
Que é taba? Desor evei uma taba, si o podeis. 
Porque d irá o poet a que Coemanão morreu? 
Quem é esse famoso cantor a q u e se refer e? 

- Que diz elle ao piaga q u e viv e na escura lloresta? Porq liA 

o diz? 

Exercício de redacção 

Dizei o que souberdes ácerca de Gonçalves Dias. 
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LIÇÃO I5a 

FUNCÇÕES DE NUTRIÇÃO : CIRCULAÇÃO E BESPIRAÇÃO 

A circulaÇão é a funcção pela qual o sangue é levado 
a todas as partes do corpo, afhn de manter os orgãos 
ou desenvolvei-os. 

O sangue é formado pelos alimentos, como vistes na 
lição precedente; e contém todos os elementos que 
constituem nossa carne e nossos ossos. Compõe-se de 
duas partes : uma liquida durante a vida, com quanto 
contenha principias que se coagulam: é . o plasma>· -
a outra consiste em numerosos corpusculos microsco
picos chamados globulos vermelhos e globulos brancos. 
A côr vermelha é devida á materia d'essa côr denomi 
nada hemoglobinas. 

Vermelho, como acabamos de dizer, no hOinem e bem 
assiin no cão, no gato, e em geral nos animRes que têm 
ossos, o sangue é, comtudo, branco nos insectos, ama
rellado no caracol, róseo em alguns pequenos animaes. 

O apparelho ela circulação no homem e nos outros 
animaes superiores, é composto de orgãos especiaes, 
que são : o coração, as arterias, as veias e os vasos 
capillares. 

O cot·açào é um musculo ôco 
quasi o tamanho da mão fechada 
e que se acha situado no meio 

(fig. 27 -1), tendo 
da propria pessoa, 
do peito, entre os 
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p u lmões, com a ponta recurvada para o lado esquerdo. 
E ' recoberto de uma tunica serosa chamada pericardz'o, 
e sua rórma é a de um cone com o vertice para baixo . 

Forma-se de duas partes, separadas por um septo 
vert ical e chamadas coração direito e coração esquerdo. 

Cada uma d'essas metades contém duas cavidades, 
que se com1nunicam entl'e si por uma estreita abertura, 
e são a auricula na parte superior, e o ventrz"ciüo na 
in ferior . 

Arterias são vasos elasticos constitui dos por membra
nas duras e resistentes, que, partindo do coração, levam 
o sangue por todo ó corpo; as veias, ao contrario, são 
flexíveis e pouco espessas e por ellas torna o sangue ao 
coração, como adiante vereis . 

P ara que a circulação se opere, existem valvulas 
(fi g. 27- 2 ) no coração isto é, membranas que, situadas 
nos orificios das arterias e das veias, abrem-se pat·a 
da r passagem ao sangue que por ahi deva sahir do co
ração ou nelle entrar; e impedem, feehando-se, qual
quer movimento, em contrar-io, do mesmo sangue·. São 
essas valvulas que vêdes nesta figura . 

Funcciona o CQração por meio de contracções que im
p ellem fortemente o sangue nelle contido para o orificio 
dos vasos que nelle começam ou vêm terminar. Imaginai 
Uma d'essas seringas de borracha contrahindo-se pel~:~ 
pressão de mão que a aperte levemente, e retomando a 
fórma primitiva logo que cesse tal pressão : - é o quf:l 
succede ao coração sem que, todavia, cousa alguma o 
comprima. Não é que elle esteja a mover-se de um lado 
para outro como infelizmente pensa muita gente: nem 
h a espaÇo para isso, nem tal movimento .poderia dar ao 
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sangnc o impulso conven1ente. Est::;a contracção do co 
l·ação, a que se dá o nome de SJJSfole, e sua dilatação ou 
liasrof~<, snccedendo uma a outra ininten·ompi.da1nente, 

desde que o homem nasce 
até que :r;norre, impelle o 
sangue até os mais dis
tantes pontog do organis
mo, como podeis vcrifi cat· 

F ig. 27. 

pelo que se chama -pulsação . Convém dizer-vos a qui, 
que nas pessoas adultas contam-se de 60 a 75 pulsa
ç-ões por minuto ; nas muito idosas de 75 a 78; e nas 
c:nançns at.ó 1'20 por minuto, tarnbem podendo, no 
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emtant.o , a cmoçao ou a::; 1nolestias, a febre po1· exem
plo, a"gmen~ar o numero tias pulsações. 

o saugue apropriado á viela enche o coração esquerdo 
e, quando o ventriculo (fig. 2 7 -a) ti' esse lado se cont.rahc, 
é 0 m esmo sung·ue lançado na::; urtenas, que o Ievan1 a 
totlo o corpo .. Mas, pe~·correndo o mesm.o corpo para dar 
nutrição a cada uma de suas partes, o sangue que era 
ve 1·melho (sangue arter ial) c ca r regado J.c materias nu
trit.i va::;, !.orna-se negro e improprio para .-nantel' a vida , 
po 1· ::;e haver impregnado de gaz. ca1·bonico resull ante 
da acç.ão do oxigenio sobl·e os tecidos do co r po. Entau 
pa::;sa para as veias pot· inter1nedio dos vasos t'apillares c 
é conduzido para a aur"icula direita (fig. 27-3

), onde entra 
pelas veias cavas. E' o que se deno1nina grande circ·ulaçüo. 

Da auricula direita o sangue negro passa para o ven
tri c ulo direito, que , se contrahindo, impelle-o, por um 
canal den ominado arteria pulmonar, para os pulinõe::;, 
onde o ar que se respira purifica-o, isto é, torna-o capuz 
de ali mentar o corpo . E1n seguida, volta o sangue uo 
coraçã o esquerdo pelas veias pulmo1zares, <1ue o leva ó 
aul'icul a esquerda ; e, depois, passa cl'es ~a para o ven
trículo esquerdo. E' a pequena circulação ou circulação pul
monar . Do ventrículo esquerdo sahe de novo o sangue 
pura seguir o mesn1o l.rajecLo e assim durant.e toda a 
exi::; tencia do individuo . 

E m Lodos os animaes que têm o:,;sos e sangue ver
m elho , incluindo as aves, a circulação se faz como nb 
h om em 1nas nos reptís o coração não tem senão un1 
Ventrículo , comquanto haja duas auriculas; O dos [leixes 

tmn uma au ricula e um ventnculo. . 
Outr a das princ1paes funcções dos corpos vivos é a 

7 
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respiração que, nos animaes, é a introducção do ar nos 
pulmões para revigorar o sangue impuro, tornando-o de 
venoso em arteriaL 

Os orgãos da respiração no homem são os seguintes : 
o larynge, a trachéa-arle
ria, e os pulmões, com
prohendendo os bronchios 
e as cellulas pulmonares. 

O larynge (fig. 2S) orgão 
especial da voz que é em i L
tida por uma abertura de· 
nominada ulotte, é um 
canal con!,\Lituido de carti
lagens duras e que está 
na parte superior e ante
rior de pescoço, ligando
se na inferior á Lrachéa
arteria. Na extremidade 
superior do larynge, acha
se uma lamina cartilagi 
nosa, a epzgtoue que, du
rante a deglutição, se 
abaixa e cobre o or!llcio 

da glotte, para impedir que os alimentos, solidos ou 
líquidos, nella se introduzam, o que produzixia uma 
irritação convulsiva que se manifesta pela tosse e aca]J:i 
pela expulsão do alimento para fóra do conducto aéreo. 
E' o que vulgarmente se chama cahzr no gotto, o quo 
succede sempre que, deglutindo-se, ao mesn10 · tempo se 
fala, ri-se ou respira-se. 

A trachéa-artm·ia (fig. 28) é outro canal que se acha 
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situado na parte anterior do cesophago e é formado de 
uma serie de anneis cartilaginosos ligados pot· uma 
membrana mucosa, que vai desde o larynge até os pul
mões, dividindo-se em dois ramos que se denominam 
bronchios (fig. 28) estes em outt·os chamados pequenos 
bronchios e estes ainda em outros muiLo mais finos, ou. 
bronchiolos, que v"ão· terminar em pequenas cellulas deno~ 
nünadas vesiculas pulmonares. 

Os pulmões (fig. 29) são dois orgãos volumosos, forma 
dos de tecido esponjoso, e revestidos exteriormente por 
uma membrana serosa, que se denomina pleura. Como 
acabamos de dizer-vos, nos pulmões existem vesículas; 
e é atravez da finíssima 1nembrana que forma cada uma 
dessas vesículas, que o ar atmospherico penetra no 
sangue negro que ahi chega pelos capillares, transfor
mando-o em sangue arterial, poisque então o gaz carbo 
nico é substituído pelo oxygenio. E' a esse phenomeno, 
a essa transformação que se dá o nome de hematose . 

O mecanismo ou jogo da respiração compõe-se de 
dois ao tos : a inspiração e a expiração. 

Quando o th ·ax se di1ala, o ar que entra pela bôca 
ou pelas narinas enche· os pulmões : é a inspú·ação; -
quando, ao contrario, as costellas en1 cada um dos lados, 
e o diaphragma na parte inferior·, comprimem os pul
mões, o ar é expellido pela bôca ou pelo nariz : é a 
expiração . 

No emtanto, nas tartarugas e nos batracios (rãs, 
sapos, etc.) a respiração se faz de modo differente; pois
que, não se lhes podendo dilatar o thorax, é engolindo 
o nr que elles introduzem nos pulmões. 

Os movimentos de inspiração e de expiração succes 
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dem-se alternativamente como os de um folle, e, se ces
sassem, o homem morreria abafado, asphyxiado. Os 
enforcados, os afogados perdem a vida por asphyx:ia, e o 
mesmo pode succeder aos que respiram os gazes mephy-

Fig. 29. 

Licos de certos poços, das galerias de minas ou de esgo" 
tos, etc., ou o a c ido carbonico que se desprende do 
carvão em ignição, das folhas, das flôres, etc.; pelo que 
é necessur.io que não tenhais em vossos dormltorios 
essas causas de morte. 
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Si vos achardes em presença de um asphyxiado, 
deveis soccorrel-o, emquanto não chegar nm medico; 
para o que é preciso despir o doente, fazer tracções rith
madas da lingoa, friccionar-lhe torlo o corpo co1n uu1 
panno de lã, inspirar-lhe ar nos pulmões soprando-lhe 
na bôca; de tempos em tempos comprimir-lhe levemente 
0 peito e o ventre de modo a imitar, tanto quanto possi
vel,osmovimentos da respiração;e collocar-lhe proximo 
das narinas u1n panno embebido en1 vinagre. Graças a 
estes meios, que é preciso repetir muitas vezes, -ai nela 
quando pareçam trabalho inft·uctifero, - se tem conse
guido, depois de algumas horas, restituir á vida um en
l"orcado, um afogado, um asphyxiado e1nfim. 

Outro resultado produzido pela funcção da respiração 
é o calor animal, devido á acção do oxygenio, quei
mando, pelo contacto mediato, todas as impurezas ele 
que o sangue venoso é carregado; de n1odo que se po
deria dizer que o corpo animado é um verdadeiro fogão. 

Resumindo, pois, o que vos temos dito até aqui ácerca 
das principaes funcções de nosso corpo, accrescentarc
mos : 1 . o a digestão elabora os alimentos proprios para 
constituir o sangue qne nos alimenta; 2 . o a circulação 
leva o sangue a todos os pontos do corpo, e d'elles tira 
o L[UO seria nocivo á vida; 3. 0 a respiração dá em conse
I[Uencia a queima de certos princípios do sangue, e essa 
combustão, purificando o mesmo sangue, entretmn alem 
tl'isso o cnlor em nosso corpo. 
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Exer cicio de elocuçã o 

-- Que e a funcçao de cir cul ação do corpo animal 0 

- Que é sangue, de que se íórma, como e de que se compõe? 
- De que côr é o sangue dos animaes? 
-- Descrevei o apparelho da cü·culação. 

Dizei que é o coração e que sabeis a respeito d'elle. 
Que se pretenderásignificar quando se diz : - Este homem 

nao tem coração? E porque ? 
- Dizei q u aes são os orgãos da respiração no homem e que 

importancia tem cada um d'elles. 
- De que procede o éalor do corpo dos animaes ? 

Exercicio de .redacção 

Escrevei a um amigo dizendo-lhe que soccon·e,tes a wrn afogado 
e o que fizestes pa>"a !he restituir a vida que fugia. 
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LIÇÃO I6 

OS SENTIDOS. 

Como já sabeis são cinco os nossos sentidos : vista, 
ouvido, olfato, gosto e tacto. 

Vamos agora estudar os differentes orgãos que cor
respondem a cada um dos sen
tidos. 

Vista. É com ella que avalia
mos as cores, formas, posição 
e distancia dos corpos. 

Os orgãos da visão são os olhos. 
O olho (fig. 30) apresenta uma 

parte branca chamada sclerotica, 
vulgarmente conhecida pelo nome 
de bt·anco do olho, e uma outra co
lorida, redonda e situada no meio 
da parte branca. Na colorida 
podemos distinguir duas zonas; 
uma como um annel pardo ou 

Fig. 30. 

azul ou preLo conforme as pessoas, é o que se charna 
iris (fig . 30); a outra zona é um circulo no centro do 
tris; não é mais do que uma abertura e tem o nome de 
pupilla, vulgarmente chamada menina do ollw. Se levan-
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tarmos as palpehras, veremos que o branco do olho 
conltnua por debaixo dellns; é porque c> olho tem a for
ma de nm globo (globo ocular). As cavidades em que os 
olhos estão colloeados nas faces são chamadas O?'btlas 
(fig. 30 - 2), como já estudámos na lição11.• . 

O olho move-se na orbita pela acção dos museu/os 

motores (fig. 31 - 10• 11 • ·l2) c a pupt:lla dirige-se para os 
lados onde estão os objectos que queremos ver . Vamos 
examinar as differentes partes do olho. 

A figura 31 mostra-nos utn olho partido pelo meio. 
A parte externa é a sclerotica (Ctg. 31- 8

); é uma lTLem

hrana rcsisLe ute en1 que aüeanlc se onerava unta parto 
transparente con1 a forma de vidt·o de relogio, chan1ada 
cornea (fig. 31 -'), para dat· pos,.,agem aos raios da luz . 
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A padc interna do olho é forrada por outra membrana 
chamada clwroúlea(fig. 31- 6 ). Esta choroidea é coberta 
no fundo do olho por uma pellicula escura, chamada re
tina(tig . SL- 6"), a esta liga-se o nervo optico (fig. 3i - 7

). 

Por delraz do ú·is v~mos uma especie de lenl.e 
(fig. 31 - 4), é o crystalino. Entre a parte transparente da 
sclerotica e o ú·is e entre o crystalino e o fundo do olho ha 
urna substancia aquosa chamada humorvilreo (lig. 31 - "). 

Os raios de luz entrando pela parte transparente da scle-
1·otica passam pella pupzUa, atravessam o crystalino e for
mam a imagem do objecto no fundo do olho, na parte 
forrada pela retina . É como se o olho fosse uma machina 

· photographica. É pelo nervo optico que a impressão da 
imagem é levada ao cerebro. . 

Quando ha muita luz, apupilla diminue de diametro e 
quando ha pouca, augmenLa. Pessoas ha que não . têm 
boa vista, algumas só podem ver os objectos que estão 
longe . As primeiras são os myopes e as segundas os pres
bitas. São defeitos do crystalino que só podem ser corrigi
dos con1 o uso de oculos ou pz.nce-nez. 

Con1o os olhos são orgãos mui to delicados, a natureza 
protege-os com · todo o cuidado .· Collocou-os nas o1·bitas 
e cobriu-os com as palpebras. As palpebras são formadas 
por uma dobra da pelle e têm os bordos cobertos pol" 
"pêllos chamados pestanas ou cz"lios que impedem que as 
poeiras cáiam nos olhos. 

Logo acima dos olhos temos as sobrancelhas, tambe1n 
chamadas supercihos, que não só auxiliam o trabalho das 
pestanas como tambem impedem que o suór da testa es-
corra pelos olhos. · 

Na parte das orbitas junta ao nariz e um pouco acima 
7. 
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estam as glandulas lacrimaes, que fornecem as lagrimas 
que h umedecem os olhos para que elles se possam mover 
sem difficuldade. Fazem o mesmo papel que o oleo que 
se deita nas peças de uma machina. 

As lagrimas passam dos olhÔs para as fossas nasaes 
por meio de pequenos canaes chamados canaes lacrúnaes 
(fig . 30 -6). QÍ!ando são abundantes, é que escorrém 
pelas faces abaixo. 

Ouvido. Os orgãos da audição são os ouvidos em 
numero de dous como os olhos. 

No Quinto lim·o estudaremos como se produz o som e 
como se propaga. Podemos adianLar um pouco, dizendo 
que todo o corpo, quando produz um som, entra em 
vibração como podereis ver com uma corda de viola 
bem ·esticaàa, collocando sobre ella pequenos peda
cinhos de papel e fazendo-a, em seguida, sôar. 

O som se propaga no ar em circulas concentricos, 
formando ondas sonóms (fig. 32). 

Figura-se, geralmenLe, esse modo de propagação, com
parando a formação das ondas sonoras ao movimento 
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ondula to rio que' se produz nas aguas lranquillas, quando 
se deixa cahir á superficie dellas uma pedra. Produz-se 
uma depressão em torno do ponto em que cahiu a pedra, 
seg·uindo-se a elevação de uma columna d'agua, que 
perde em espessura á medida que augmenta em exten
são, para dar lagar a uma nova depressão. Estas 
elevações e depressões, em forma de ondas circulares, 
que se produze1n _na superficie liquida são devidas á 
compressão da agua pelo choque da pedra e pela reac
ção elastica por parte d'este liquido. 

No ar atmospherico produzem-se condensações e rare
fações em torno do corpo sonoro (fig . 32) em. vibração 
e que por analogia são chamadas ondas condensadas e 
t·aref"eitas. bs raios d 'eslas onda augmenlando, quanto 
mais afastadas se acha1n do corpo sonoro, resulta que 
a intensidade do som vae progressivmnenle diminuindo. 

O ouvido divide-se em tres pa1:Les : 
Ouvido externo. 
Ouvido media. 
Ouvido interno. 
O ouvido externo é v que se chama vulgarmente orelha; 

é formado por uma dobra da pelle e é tmnbem conhe
cido pelo nome de pavilhão (fig. 33- 1 ) . No meio está o 
canal audil1"vo externo (fig. 33 - 2 ) . 

As ondas sonóras chegam de .clifferentes partes e são 
encaminhadas pelo pavilhão para d"cntro elo canal audz"
tivo extm·no. As paredes internas deste canal secretam 

·uma subst.ancia amarellada e amarga, charnada cerumen 
e conhecida vulgarmente pelo nome de céra do ouvido. O 
cerumen impede a entrada da poeira e de pequenos 
insect.os . 



f20 QTTARTO LIVRO UE LP.ITUL'tA 

?'<o fim elo canal auditivo externo existe uma pequeua 
rnem!Jrana chamada tympano que vib1·a com os sons que 
recebe. 

Ouvido tnedio. - Depois da membmna do tympano, 

l'ig. 33. 

existe uma cavidade cheia de ar, é o ouvido médio, que 
communica com o fundo da bóca por um canal espe

cial. É por isso quo, se taparmoe 

~==~~~,fjij;P--2 os ouvidos. e ab rirmos a bôca , 
" continuaremos a ouvir. 

A membmna do tympano liga-ss 
ao ouvido íntm·no por uma pequena 
cadeia de ossos ( fig. ilil - 6) que têm 
o nome dos obj ectos com que se 
parecem e são : o mm·tello, (fig. 
34- 1), a bigoma (fig. 34-~). o osso Fig. 34. 

enticular (fig. 34- 3) e o est?"ibo (!ig. ;34.- 4
) . 

O martello está preso na membrana do tympano e o 
estrz.bo appoia- se n'uma parte do ou'Vido interno cha
mada yúnella oval. 



(JtJARTll LlVH.U DE LEITURA l~1 

Esta cadeia de ossos LPm pot·Jim lrausmitlit·o::; sons 
.lo ouvido rnedio ao ouvido interno e ao nwsmo Lempu 
distender mais ott menos a memiJrana do lympuuu. 

O ouvido iutenw está collocado n·uma região muito 
dura elo os,;u temporal chamada rochedo. Uuanclo estu
dastes a liçí'lo 2", flcastes sabendo qne os dois ossos 
tcmpol·aes fnzcm parte do craneo. 

Os sons passam do ouvido medio para o interno po1· 
dois o ri fictOs. Um, como já dissómos, é a jauella oval, o 
outro é a janella redonda. 

É tão complicado o u·u\·ido interno que lem o nome de 
iabyrintlw. É nhi que vem ler o nen:o ac·ustico que trans
mitte ao ccrcbt·o os sons que recche. 

I-Ia no ouvido interno uma cavidade chamada caracol. 
{lig. SS-8), por se parecer com a concha do animal ele 
que toma o nome. 

Olfato . É o sentido pelo qual avaliamos os odôres. 1<~ o 
Hariz o orgãu do olfato. 

Dos corpo r; choi rosos destacam- se partículas tão 
pequenas que os nossos olhos as não podem \'er. 
Estas parliCtllas entram velo nariz e nos dão a im
pressão do cheiro ou odô?' dos corpos. 

Intet·iot·mcnle é à nariz dividido em duas parlcs, 
al•rinrlo-se cada 11m a cxleriormcntc por um orilicio chu
marlo unrina ou venta. 

~\s paredes internas das~ fossaR nasaes são fQrmrlas 
pu r uma mcm brana que tem o nome ele membrana pitui
tana, que é lisa no lado da divisüo, mas no lado opposto 
forma Lt·es cal'luchos chamados .cornetos, dispostos como 
us taboas do uma p1·atelcit'a, a(im de rrngmentm·em a 
superiic1e interna do nariz. 
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A membrana püuilal'ia secreta um liquido chamado 
muco ou catha?-ro, que serve para humedecer as fossas 
nasaes . 

O defluxo é devido á infJammação da JJÜuitaria qne 
secreta nessa o ccasi ão 
maior quantidade de muco . 

Chama-se nervo olfativo 
o nervo que communica 
ao cerebro a sensação do 
cheiro. 

As fossas nasaes com
municam com o pharynge 

Fig. 8~ - (fig. 35). 
Gosto _ - O orgão do 

gosto ou paladar é a lingua, ou melhor, a parte supe
rior da lingua e principalmente a ponta e a base . 

A língua é um musculo, preso por uma das extremi-

A Fig. 36. 

dades no maxillar inferior (fig. 22) e n'um pequeno osso 
chamado hym-de collocado pouco acima do larynge. 

A superficie da lingua é toda forrada por uma mem
brana mucosa e principalmente na ponta e na base ha 
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nella umas peguenas saliencías que tem o nome de papil
las (fig. ~6) . E nestas papHlas que vem ter os nervos 
chamados gustatzvos (36 N) . 

Cmno o nariz communica co1n a bôca, os cheiros, 
entrando pelo nariz, vêm a ella tambcm . É por isso qu~ 
quando sentimos o cheiro de uma comida do que gos
tamos, ficamos, como se diz vulgarmente, com a bôca 
chez"a d' agua. 

Os sabores salgados e acidos são percebidos pela ponta 
da língua e os am.argos 
pel a base. 

Tacto . - É pelo tacto 
que fazemos ideia dos 
corpos, da sua forma, 
peso, temperatura, dure
za, etc. 

b orgão do tacto é a 
pelle em geral e no ho

Fig. 37. 

mem, principalmente a extremidade dos dêdos da mão. 
Na pelle ha duas camadas .il epiderma (fig. 37 E) e a 

derma (fig. 37 D), a primeira por cima da segunda. 
Na epidern<a não .ha nervos nem vasos sanguíneos, é· 

o que se chama, vulgarmente, pelle. Nella só ha os ca
naes sudoriferos que conduzem para fóra do corpo o suór 
que é produzido pelas glandulas sudoriparas (fig. 3 7 - 3 ) 

si tua das na derma. 
A derma vem abaixo da epiderma e é toda atravessada 

de pequenos vasos sanguíneos, é nella que estão implan
tados os pêllos ou cabellos. A denna descança sobre uma 
camada de gordura que forma no porco e em outros ani
m aes o que se chama toucinho. 
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lt na derma que vem Lêr os nervos que LauLo nos 
fazem soffrer. 

Exe rci cio s de elo cução. 

- Quantos são os nossos sentidos? 
- Qual é o orgão da visão? 
- Descr evei o olho. 
- Qua l é o o r gão da aucli<;ão ? 
- Quae s são as dilfe•·ente s pa•·tes do ouvido e que ossos n e lle 

sr. encontram? 
Qual é a origem do olfato? 
Q u al é o nome da memb• a n a que fm-ra o nariz e que é a 

sédo do olfato? 
- Descrevei o orgão do paladar . 
- Qual é a parte do corpo do hmuem o n de o tacto se faz n1ais 

><entír? 
- O que é o tou cinho? 

Exercició de redacção . . 
Escrevei sobre os prazer es que nos causa cada mn dos sentidos, 

sal ientando o '-tUe vos parecer 1nais impor tant e . 
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LIÇÃO I 7" 

MEUS 0!'1'0 ANNOS 

Oh! que saudade>-< que Lenho 
D'aurora da minha vida, 
Da minha infancia querida 
Que os annos não Lrazem ma i'"'! 
Que amor, que sonhos, qnc flca·es, 
N'aquellas tardes fagueiras 
A' sombra das banAneil·u"' 
Debaixo dos lat·anjaes. 

Como são bellos os dias 
Do despontar da exisLencia! 
- Respira a alma innocencia 
Como perfumes fl fJôr; 
O n1ar· é - lago sereno, 
O céu -um manLo azulado, 
O mundo - um sonho dourado, 
A vida- um hymno de mnor! 

Que auroras, que sol, que vida, 
Que noites de melodic1 ! 
N'aquclla dôce alegria, 
N'aquelle ingenuo folgar! 
O céu bordado de est.rellas, 
A terra d 'aromas cheia, 
As ondas beijando a areia 
E a lua beijando o mar. 

l25 



126 QUARTO LIVRO DE LEITURA 

Oh! dias da minha infancia! 
Oh! meu ceu de prinwvera! 
Que dôce a vida não era 
N'ossa risonha tnanhã 1 

Em vez das m.aguas d'agora 
Eu Linha nessas delicias 
De 1ninha mãe as carícias 
E beijos de minha irmã! 

Livre filho das 1non:anhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
Da camisa aberto o peito, 
- Pés descalços, braços nu;,
Correndo pelas campinas 
A' roda das cachoeiras, 
Atraz das azas ligeiras 
Das borboletas azues ! 

N'aquelles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava á beira do mar; 
Resava ás Ave-Marias 
Achava o ceu sem.pre lindo, 
Adormecia sorrindo, 
E despertava a cantar! 

Oh! que saudades que tenho 
D'aurora de minha vida 
Da minha infancia que rida 
Que os annos não traze1n mais! 
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- Que amor, q u e sonhos, que flô res, 
N'aquellas tardes fagueiras 
A' son1bra das bananeiras 
Debaixo dos laranjaes . 

CASIMIRO DE ABREU. 

Exercicio de alocução 

Que é aurora? 
E como diz o poeta : - D'au1·m·a de minha vida? ·
Que edade é essa do despontar da existencia? 
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Corno diz o poeta q u e n'essa edade se j ulga o mar, o céu, o 
mun d o, a vida? 

-. Que é mélodia? Ingenuo? A1·oma? 
Como póde a lua b eij ar o mar? 
Que é primaver a? 
Quaes são as estações do anno? 
Como era o viver do poeta, quan do na infancia? 
Porque adonnecia elle sorrindo e despertava a canta r ? 

Exercicio de redacção 

Imaginai um o·apazinho de oito annos, fazendo o qu e diz o 
poeta que fazia n'essa edade; e desco·evei seu passeio . - Fazei 
considerações ácerca dos cuidados que deve ter, para evitm · os 
p erigos que se lhe apresentam. 
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LIÇAO 18" 

CLASSIFICAÇÃO DOS A!';lMAES 

Sendo enorme, caros leitores, o numero dos animaes, 
l'oi mistct·, pma reconhecei-os, ·distribuil-os em gt·upos 
distinctos segundo sua fórma, orgãos e funcções, isto ó, 
foi necessario fazer sua class1jicação. 

Assim., todos os animaes que existem, podem ser 

l•'•g. 38. 

cqllocados n'um dos seguintes ramoE? : o 
dos vertebrados e o dos invertebrados. 
Aquelles, os vet"tebrados, são anim.a.es 
que têrn ossos c nma espinha dorsal 
constituída pot· vertebras (fig . 38) ; -
estes, os invertebrados, são os que nao 
tên1 ossos e, portanto, lambem não têm 

vel'tebras (flg. 39). · 
Ot·a, os anim.aes d'este ultimo ra1no são em tão grande 

numero e tão differ·entes uns dos outros que se pode'rn 
subdivitlir em cinco grupos (fig. 40): 
1 . 0 protoz.om·ios (1) queuomprehendc 
os nnimaes cujo corpo é consLi Lui
clo por uma unica cellula (unicel
lnlares); 2. 0 ralHados que abrange 

Fig. 39. 

os auimaes, cujo corpo é fonnado . de varias partes 
SC'mclhantes e dispostas co1no raios, l?arlinrlo do centro 

(1) PalavJ'a doriv-ada do gTego ; prolo +- zoar'ion = primeil~os anÍinaisinhos. 
islo é animaes ru.dimentaJ·os. 
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do corpo $"vermes, nnimaes em geral COJll[)QS~os de 
anneis e despi·ovidos de membros; 4. 0 artltrópodos (1), 
animaes annelaclos e providos da JnemlJ,·os articulados; 
5 o molluscos, animaes de co1·po molle, não articulauo, 

nadiol.arios) 
(pr·otozoal'io 

Ouriço do ma1' 
(r adiado) 

.Abelha (af"tllrvpodo) 
Fig. 40. 

saugucauga (verme) 

nem racliado e geralmente protegido por uma concha. 
Cada um cl'esses grupos divide-se em classes; cada 

classe em ordens; cada ordem em (mnzlias; as familias 
em generos e especies. 

:t~ Ramo . : VERTEBRADOS 

Todos os vertebrados têm um esque.leto constitui do 
de oss.os. Esse esqueleto varia elo fól'lTta : não é o do 
homem eom.o o do cavallo; o do cão cliffere do da gal
linha e mais ainda do da cobra; as espinhas do peixe, 
COJnyuanto verdadeiros ossos, não se assemelhmn de 

(1) Palavt•a derivada do g~·ego : arthron +podo= pós articulado:s. 
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todo aos dos animaes que vivem fóra d'agua. O que , 
porém, caracterisa os vertebrados, é que todos têm um 
cerebro ·e uma medulla espinhal situada na columna. 
vertebral; que todos elles possuem um coração · muscu
loso; que seu sangue é vermelho ; e que seu corpo 
poderia ser dividido em duas partes latoraes seme. 
lhanles, si o cortassem no sentido do comprimento, é o 
quo se chama syste-ma büateral. 

Dividem-se os vertebrados em. cinco classes, que são : 
os mammife~·os, as aves, os reptís, os batt·acios e os peixes . 

VERTEBRADOS 1." çlasse - Mammiferos 

Os mammiferos sao assim chamados porque têm. mam
mas que dão o leite com que alimentam os filhos na 
edado tenra. 

São os animaes uuja organisação é a mais perfeita. 
Têm o corpo coberto de pellos mais ou menos longos e 
mais ou menos unidos, e a esses pellos se dão diffe
rentes nOlnes, taes como o de .picos no porco-espiJJ.ho e 
no ouriço-cacheiro; cerdas no javali; lã no carneiro ; 
crinas na região cervical do cavallo, etc. No entretanto, 
alguns mammiferos têm a pelle ·nua, e n'outros os pellos 
se acham ligados for·n1.ando bandas escamosas. 

Com excepção das baleias, golphinhos, ,phocas e ou
tros que vivem immersos n'agua, todos os mammiferos 
tê1n quatro me1nbros semelhantes uns aos outros e que 
servem para a locmnoção, excepto o homem, que fica em 
pé no sentido vertical e tem os membros superiores 
differentes dos inferiores ou locomotores. 
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. Os mammiferos respiram por pulmões, desde que 
nascem; Lêm o sangue quente, e dão á luz filhos vivos, 
pelo que são denominados viviparos. Em todos elles, os 
membros terminam sempre por dedos diversamente 
conformados. Os que têm os dedos livres, moveis e 

Fig. 41. 

armados de unhas ou de garras, chamam-se ttngutculados; 
os que os têm envolvidos em um casco, como o cavallo, 
por exemplo, tomam _ o nome de ungulados,· e aos que 
têm os dedos unidos em fórma de barbatanas, seme
lhantes ás dos peixes, dá-se o nome de ichthyoides. 

A classe dos mammiferos é dividida em muitas 
ordens .. Os animaes que pertencem á mesma ordem não 
differem uns dos outros senão por certas particulari-
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dueles; 1nas cliiTet·em muito dos de oul.t'a ordem. Assim: 
o macaco, o morcêgo, o cão, o coelho, o ca\·allo, etc .. 
pertence cada um a uma ot·dein distincta, e não se asse
melha aos outt·os se11ão no qne é com1num a todos o:,; 
mammiferos . 'tvlas entre os indivíduos da mesma o.rdem, 
alguns têm maior semelhan\~a entre si, pelo que consti
tuem a mesma especie. Por exemplo : - (fig. 41) con
sideremos o macaco, o cão, o lobo e o urso. Pon:~ue 

todos elles têm os caracteres communs que apontámos 
nos ammifet·os, todos elles pertence1n a essa classe. 
Porém o macaco se alimenta principalmente de feucLot;;, 
ao passo que a alimentação principal' ao cão, do lobo e 
do urso é a eaene: - d'ahi, pertence o macaco a uma 
ordem; e o cão, o lobo e o ueso a outra, á dos carnicei
ros. Mas ainda notamos que ha muita semelhança entre 
o cão e o lobo, semelhança que não existe entt·e esses 
dois animaes e o urso : d'ahi, tan<bem, pertencem o cão 
e o lobo a uma mes1na familia, e o urso a outt·a. 

As principaes ordens de mammiferos que adeunte 
conhecereis, são : 

1 .· Primatas (1) que comprehende os mammiferos que 
tem mão como o homem e o macaco ; 

2 .· Chirópteros (2) cu,jo caracter pl'incipal é ligação 
dos dedos dos membros anteriores por UITta membrana, 
fazendo com que possam vom·, como o m01·cego; 

3." Carnivoros (3), que Lilm os dentes caninos compt·i-

(1) Primatas - palavra deriva la do lalim primu.s = primeil·o, islo ó, 0!5 quo 
occupam o primeiro Jogar. 

(2) Chi1·opteros - paiavra derivada do gr·ego : Cite ir (mão} + pler·on (aza). 
{3) Garnivoro, comedor de car·oe. 
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dos c ponteagudos e os flentes molal'es armados de 
tubcrculos laccrantes, como o gato, o cachorro, etc ; 

4." Pinípedes (1), carnívoros marinhos que têm quatro 
dentes espalmados, mas annados de unhas como a 
phoca; 

5.• Roedores, que têm os dentes incisivos bastante com
priàos, solidos e de crescimento. continuo e não têm 
dentes caninos, tae·s como o rat.o, o coelho, etc.; (os 
auimaes destas cinco ordens são todos ungniculados); 

H. • Probosridos (2) animaes ungulados que têm o nariz 
confundido com. o labia superior n'u1n p•·olongamento 
chamado tL·oinba, tal como o elephante; 

7 .• Perissodáctylos (3) ungulados de numero impar de 
dêdos em cada membro, como o cavallo, o rhino
ceronle, ele.; 

8." Artiodáctylos (4) ungulados de numew par de dêdos 
em cada membt·o, corno o boi, o porco, etc.; 

9." Cetaceos, nlammifet·os aquaticos, de dentes todos 
eguaes e alguns desdentados, corno a baleia e o gol
phinho; 

1 O.• Desdentados, mammiferos terrestres que ou não 
têm dentes ou os ten1 incornplêtos, como o lalú, o tmnan
dná; 

(I) Pinípede.o:- palavra derh~ada do lalim ~ pinna (barbatana)+ pedes (pé~). 
(::?;) Prohoscido - palavJ'a derivada do grego : proboskis tromba. 
P) Perissoddclylo - palavra d o l'ivada do g-rego : peris.r;os {impar) + dactytos 

(dêdo}, i~lo é~ d Bdos {1 111 numero impar. 
_ (4) ArUíJdáctylo, palavt~a derivada do gt•ego : artios .(par) + dactylos (dêdo) 
1eLo é, dêdos 3tn numero par. 

8 
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11 ." Mar.<mpiaes (1), n1ammiferos que possuem uma 
bolsa ventral, onde as ferneas alojam os filhos durante 
os primeiros mezes que se segue1n ao nascimento , 
como o gamba e o kangurú; 

12 ." Monotrémos (2), mammiferos que pôem ovos c que 
têm bico chato, como o ornithorinco. 

VERTEBRADOS - 2•. classe -Aves 

As aves constituem a segunda classe dos vertebrados, 
e facilmente se reconhecem pelas pennas que lhes co

brem o corpo, e pel_as azas que lhes 
serve1n para voar. 

No esqueleto das aves, em todos 
quasi sempre o mesmo, os dilferentes 
ossos correspondem aos dos ·mmn
miferos, mas não têm a mesma fórma . 

A cabeça é pequena; a mandíbula e 
os maxillares desprovidos (fig. 42) de 
dentes, alongam-se para formar úm 
bico de substancia córnea; o pescoço 
é longo e composto de vertebras muito 
moveis; o esterno é la rg·o e offerece 
uma notavel proeininencia extet·io r 

Fig. 42. chamada carena. E' sobre o 
nos angulos da cm·ena, que se 

rem musculos muito fortes destinados a mover as 
os pés sómente servem para andar ou pousa1· . 

(1) Marsupiaes, palavra derivada do grego : lflarsipos = bolsa. 
(2) !tlonotré1lW- palavra derivada do gl'ego ; nUJnos (um) + tretna (oriflcio). 
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As aves possuem tres eslomagos : o papo, onde os 

Fig. 43. 

alimentos amol.lecmn; o ventrículo e a 
moéla, cércada de um musculo pode
roso que, contrahindo-se, tritura os 
grãos engolidos (flg. 43) . Ellas ros
pirmn como nós, porém. o ar lhes 
atravessa os pulmões e espalha-se 
pelo corpo, o que lhes diminue o peso, 
para favorecer o vôo. 

Como sabeis, as aves põem ovos 
de que sabem os filhos, pelo qne se 
denominam ' animaes ovipwros . Du
rante algum Lempo, maior ou 1nenor 
conform.e as especies, a ave choca 
esses ovos, isto é, aquece-os com. o 

calor do corpo permanecendo sobre elles, até que o 
gennen se transforme mn ave 
cl 'essa mesma especie. 

As differentes ordens de 
aves se distinguem umas das 
outras, principalmente pelo 
bi co e pelos pés . 

Estas ordens são : 1 . o as 
aves de rapina, que se aÍimen
Lam de carne e têm as unhas 
e o bico for tes, é recurva
dos, como o abutre (fig. 44), 
p or exemplo; 2. 0 os passaros, 
cuj o bico é recto e as u nhas Fig. 44. · 

fr acas, como o canario 
(fig . 45), o betja-flôr, etc.; S. 0 as tt·epadot·as, que têm doi s 
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dedos para diante e dois para traz, alim. de podere1n tre
pat· nos r<Jmos, como os tucanos (fig. 46), as araras, etc. 

Fig. 48. 

Fig. 47. 

Fig. õl. 

_,_-...,_~~~;/~· 4." As gau~·naceas, de que é lypo a 
t•ig. 

49
. gallinha (lig. 47) que tão bem. conhe

ceis, as quaes algumas vezes Lêm 
os pés guarnecidos de penn as e entre os dedos un1a 
membrana rudimentar; 5." as cohunMnas cujo bico é fraco 
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na base e têm. quatro dedos livres, como os pombos 
(tig. 48); o.• as pernaltas, que nem todas têm os pés 
membranosos, mas os têm sempre compridos e sem 
penuas; bico longo e forte, como a sm·acura, a cegonha 
~fig. 49), etc.; 7." os palmtpedes, que têm os dedos 
reunidos por uma larga membrana (fig. 50) o que lhes 
pennilte nadar muito, taes como o pellicano, o pato; 
8." as corredoras, aves de esterno chato, sem carena e 
cujas azas são improprias para o vôo, como a ema, a 
avestruz, etc. (fig. 51) . 

VERTEBRÀDOS - 3. • classe - RepUs 

Os reptís devem seu nome ao facto de se arrasta1·em 
pelo chão. 

Alguns d"elles têm membros de locomoção, desde que 

nascem, outros sómente depois é que chegam a possui l
os; outros, emfim, não os·tem nunca. 

8 
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Dividem-se em quatro ordens (fig. 52) : os chetom·os, 
por exemplo as tartarugas; os saut·ios, de que é typo o 
lagarto; os opMdios, taes como as cobras e os hydro-saunos 
como o jacaré . 

VERTEBRADOS- 4.~ classe - Bactrachios 

São animaes amphibios, isto é, que vivem ora na agua 

Fig. 53. 

ora em terra . Têm a pelle nua e 
quatro membros Lerminados por 
dedos sem unhas. O que os torna 
dignos de menÇ.ão são as suas me
tarnorplwses que mais !arde estuda

reis. A esta classe pertencem o sapo, a rã, a salaman
dra, etc. (fig. 53). 

VERTEBRADOS- 5. • classe- Peixes 

Os peixes, e isto não ignorais, sómente dentro d'agua 
podem viver, pois tambem sómente podem r espirar o ar 
dissolvido na agua : o que fa,. 
zem pelas guelras, ou brancltias, 
que lh,.es servem ele pulmões e 

Fig . 54. l~'ig. 55. 

ese achamdisposLas aos lados da cabeça. Fóra de seu 
e:.3mento natural morrem aspltyxiados. Conforme os 
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ossos do esquele~o são espinhas duras, ou sómente car
tilagens, dividem-se os peixes em ósseos, como por 
exemplo a tainha (fig. 54); e cartilaginosos, tal como a 
arraia (fig. 55). 

2." Ramo- INVERTEBRADOS 

1. 0 Grupo dos Inve?·tebrados: MOLLUSCOS 

Os molluscos são animaes de symetria bilateral de 
corpo molle sem Jórma definida, e cuja pelle segrega, em 

Fíg. 56. 

alguns d'elles, uma substancia calcál·ea que se torna em 
concha protectorado animal. Elles têm um apparelho di
gestivo pouco apparente; sua circulação é incompleta e a 
respiração se faz por meio de branchias. I-la, entretanto, 
molluscos pulmonados, isto é . que resp-iram por meio 
de pulmões, como os caramujos das hortas. Vivem quasi 
sempre n'agua e raros são os terrestres, com.o o caracol. 

Dividem-se os molluscos : em nús, quando não têm 
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concha, como o polvo (fig. 56- 1), por exemplo, unival
vos, quando têm uma concha, como o caramujo (fig. 56- 2); 

e bt"valvos si têm duas, como a ostra (fig. 56- 3) . 

2. 0 Gt-1.1.po dos Invertebrados : ARTHRÚPODOS 

Os arthrópodos são animaes de symetria bilateral, 
que têm o corpo formado de anneis, protegidos por um 

F1g. 57. 

esqueleto externo e as pa
tas compostas de um cerLo 
numero de articulas. 

Dividem-se em quat1·o 
grande s classes : tnsectos, 
arachnideos, myriapodos, e 
crustaceos. 

Os insectos são aereos, 
têm o corpo dividido em trcs 

regwes e possuem tres pares de patas, como a borboleta 
(fig. 57) a abelha, etc.; os arachnideos, são tatnbem 
aereos, mas o corpo é dividido sómente em. duas partes 
e têm quatro pares de patas como a s aranhas; os myriá
podos são formados de grande numero de segme ntos 
articulados; exceptuando a cabeça, todos os articulas 
são eguaes e em cada um têm um ou dois pares de patas, 
como a lacraia; os crustaceos são aquaticos, e por isso 
os unicos arthrópodos que respiram por branchias; a 
esta classe pertencen1 o camarão e o caranguej_o. 

3. 0 Gt-upo dos invertebrados : VERMES 

Os vermes são tambem animaes de symetria bilateral 
e de corpo formado de anneis, mas não têm mernbros 
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articulados. Uns Lér:n o corpo cylindrico, como a lombr·i_qa, 
onlros chatos, como a solitan·a (lenia). Al~uns são paea-
sitas do homern e · -". 

Fig. 58. 

de outros unim.aes , 
outros são livres 
como a tninhoca 
(tig. 5~)- Não tem 
orgão respiratorio, a respiração se faz pela pelle, é o 
que se chatna respzração c·utanea. 

4. 0 Grupo dos bwe>·tebrados : RADIADOS 

Como já sabeis são animaes de symetria ·rad2ada. 1'\ão 
tém apparelho respiratorio espe
cial'. Dividem-se em dous sub-gru
pos : eclúnodennas ( 1) e celentera
dos (2). 

Os echinodermas têm o esqueleto 
externo calcareo, revestido de 

f 
Fig. 50. 

espi culns e s ão geralm onte formados de cinco t·aios. 

{1 JCchinoderma ; do gt•cgo : echlnos (c.spinbo) + dcrma (p e lle) . 
(2) Cf'lPnleratlos ; du grego koilon (concavo ) -f- e nu,·on {inte:s1ino ) . 
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Alguns são globulosos como os o1wiços do mar, outros 
são achatados como as estrellas do mm· (fig. 59-1 ). 

Os celente:r·ados nas suas formas mais simples lem
bram um sacco de parede dupla. Pela unica abertura 
que tê1n entram os alimentos. O interior r e presenta uma 
grande cavidade digestiva . As paredes do corpo ou são 
completas ou communicam com o exteriot· por 1neio de 
pequenos canaes chamados póros, co1no nas esponjas. 
Alguns c;ão livres como as medusas (fig. 59- 2), outros 
fixos, como as a.nemonas (.fig. 59- 3), outros vivem em colo
nias, que ás vezes se ramificam como os ra1nos de uma 
arvore, taes são os coraes e por isso são chamados 
zooplâtos (3), isto é, animaes com a forma de planta. 

5• Grupo dos lnve1·tebrados : PROTOZOARIOS. 

Os protozoarios são anilnaes microscopicos e unicellu
lares, isLo é, compostos de uma unica cellula. São os 
menores e os mais simple s dos animaes. Não têm orgãos 
e entretanto alimentam-se, movem-se e são sensíveis 
(fig. 40). Quasi todos são aquaticos; uma pequena 
classe no emtanto, é parasita dos anitnaes, produzindo 
molestias, taes como o impaludismo e a molestia do 
somno. 

Exercicio de alocução 

- Fazei a divisão e subdivisão dos anirnaes e justificai essa 
divis&o. 

- Que são anirnaes vertebrados e co1no se dividen1? 

3. Zoophito; do grego· zoon (animal ) -t· phyton (planta). 
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Dizei o que souberdes ácerca dos n1ammiferos. 
Falai a respeito das aves. 
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Dizei o que souberdes dos reptis dos b&.ctrachios e dos 
pehes. 

- Falai elo 1 o, do 2o, do 3°, do (L o e do 5° grupo dos animaes 
in vertebrados. 

- Qual deve ser o nosso procedimento con1 relação aos irracio
naes e porque'? 

- E que é que justifica o facto de 1natal-os para nosso sus
tento? 

Exercicio de redacção 

ConfroHtai todos os animaes e demonst•·ai, como puderdes, a 
supm·ioridade do homem . 

• 
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LIÇÃO 19" 

VELHICE E MOCIDADE 

Eu levo á sepultura, uns após outros 
A donzella gentil, o velho enfermo ' 
E o mancebo que folga. desca.nçado 

A' som br~ da ventura. 

*** 

« Minha filha, mais depressa, 
Nlai:e depressa um pouco andemos, 
E da aurora que desponta 
Saudavel frescor gozemos 1 

« Senta-me em baixo do chorão, que dobra 
A verde rama sobre a campa nt.a 
De um ser de peito bom, de rosto bello, 
Que foi minha mulher, que foi mãe tua! 

O sol nascendo apenas, vem p:ilneiro 
Seus raios n'essa campa dardejar, 
E á cançada velhice é bem fagueiro 
Esses restos da vida desfructar. >> 

Um cego e triste velho que tremia 
A ' força dos invernos que passaram, 
A' filha nova e bella, ass1m d1zia, 
A' filha que os amores cubiçaram. 

E tinha o velho pai nos bombros d'ella 
A mão creslada e morta e já rugosa, 
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}!.; ella ao pai, sollicita, extremosa, 
Guiava como um anjo e alva e bella . 

« Nem sempre o que ora vês teu pai tem sido, 
Oh, filha da minh'alma, oh, meu thesouro !; 
Tambem um tempo foi que entretecido 
Tive o fio vital de seda e" d'our0! 

" Tambem meus olhos se espraiaram longe 
Pela vasta extensão d'estat3 campinas; 

Tambem segui a tortuosa veia 
D'esta linda corrente que se perde 

Além, por entre penhas; 
E a esmeraldina côr·, de que se aneia 
A relva d 'estes prados, d'estas brenhas, 
Meus olhosjuvenís encheu de gôzo, 
Que agora os olhos teus tambem recreia! 
« E que praze1· tão grande! o sol nascia 

N'um mar de luz brilhante! 
Levantava-se ·mais, brilhava, ardia, 

No prado verdejante, 
Na fonte e na deveza; 
E o mundo e a natureza 
De puro amor enchia! 

Destoucavam-se os montes de neblina 
Que meiga e adelgaçada 

Pendia, como um veu de gaza fina, 
Da celeste morada, 

Quando n'um 1nar formoso o sol nascia! 

" O mundo era então luz, -hoje é só trevas! 
O ceu de puro azul via tingido, 

14.5 
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Via a tei·ra de côres adornada, 
E na immensa extensão d'agna salgada 
Via a esteira de luz do sol luzido! 

« Breve as horas passei de ser ditoso 
Aqui, n'este lugar, ledo escutando 
Tão amavel tua mãe, tão carinhosa, 
Qu'instantes curtos me teceu falando t 

<< Hoje existo sómente porque existes, 
Desfructo outro viver que não vivia, 
Quando escutam-te a voz os meus ouvidos, 
Como sons de celeste melodia. 

« Oh! fala, fala sempre. - E' doce ao velho 
Sons d'argentina voz, que as fibras todas 
Do semivivo coração abalam, 

Como d'uma harpa antiga 
As deslembradas cordas, 
Que á mão experta e amiga 

Do trovador, n'um canto alegre estalam. 

« E' doce ao solitario a voz de um anjo 
Na sua solidão; 

E ao velho pai a voz da casta filha, 
Que fala ao coração. 

« E' doce, qual perfume matutino, 
Que a flôr exhala, 

Que pelo peito da mulher amante 
S'interna e cala; 
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« E' doce, como a luz que se derrama 
Pela face do mar 

Quando brando luar, da noite amigo, 
Vem n'elle se espelhar. 

« Fala, bem sei que amarga é tua vida, 
Que amargo é teu penar; 

No silencio da noite tenho ouvido 
Teu peito a soluçar! 

« Oh! fala! tu bem vês que, se a tormenta 
Tetrica sôa, 

Ao ninho de seus pais o passarinho 
Rapido vô~1. » 

- Oh, meu pai, como eu quizera 
JVIeus pezares te esconder; 
Mas tua filha, coitada, 
Em breve tem de moner! 

- Sinto que alento me falta, 
Que longe foge de mim; 
Sinto minha alma rasgar-se 
Por te deixar só assim; 

1\'leu bom pai, como está .breve 
Da tua filha o triste fim l 
-·Alta noite, ouvi em sonhos 
A chamar-me um serafiln; 
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Tinha alegria no rosto, 
Mas chorava :;;obre mim; 
l\'leu bom pai, como está breve 
Da tua filha o triste fim! 

- E tu ... cá ficas sózinho, 
E tu ... cá ficas sem mim! 
Oh! que n'aima só me pesa 
Por te deixar só assim; 
Meu bo!rl pai, que é já chegado 
Da tua filha o triste fim!-

E o velho, baixo falando, 
Tristemente assim dizia: 
<< Já fui feliz, já fui novo, 
Já fui cheio de alegria! · 

<< Eu tive pais extretnosos, 
Irmãos que m'idolatraram, 
Eu tive castos an1ores 
Que antes de mün se acabaram! 

« Eu tive tantos no mundo 
Quantos se póde chorar : 
Perdi todos, tudo; ai ! triste, 
Só eu não pude acabar ! 

« Ao sopro da desventura 
Só eu me não abalei, 
Que a todos -novos e velhos
A' campa todos levei! 
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<< Minha filha me restava! 
Eu já fantasma impotente, 
Sobre os torrões tropeçava 
Da cova aberta recente! 

(( Anjo de amor e bondade, 
Porque me deixaste assim?! 
Tu morta, e na sepultura 
Que etl tinha aberto p'ra mim! 

' 
<< Deus, senhor, quanto foi longo 
O vaso em que fel traguei ! 
Findo o julguei; restam fezes; 
As fezes esgotarei . » 

E sobre rosea face, ora amarel la, 
A aurora s empre bella radiava, 
E o .pai, ancião que a dôr rasgava, 
Cingia ao corpo seu o corpo d'ella. 

Nem pranto nos seus olhos borbulhava, 
E nem nos labios seus a dôr gemia, 
E sua ahna, qual vaso em calmaria, 
Entre vida e morrer n'tun ponto estava. 

O beijo pate1·nal, por fim, estampa 
Na filha, que prazeres só lhe dera; 
E filha e pensamento - alguem dissera 
Ter juntos s epultado a mesma campa! 

Nos. céus não tens, senhor, basta~tes anjos, 
Porque os venhas assim buscar á terra? 

149 
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Brilhe a virtude, quando reina o crime, 
O crime impune e vil, que ás ton Las erra! 

A . GoNÇALVES DIAS . 

Exercicio de alocuçã o 

Como fa1ava o velho de que trata o poeta e a quetn? 
De que modo caminhava elle? 
Como pintou a sua fi lha a mocidade de que já gozát·a? 

- Porque diria elle que o mundo era então luz e então sómente 
trevas? 

- Que significam as palavras : lédo, fi.b•·as, sernivivo, deslern
brados, e càsta quando adjectivo? 

E que significará casta, quando substantivo? 
- Que entendeis pela expressão : voz ar·gentina? 
- Que 6 que o velho, co1n tanta insistencia, pedia á_filha e 

porqne? 
- Que l he respondeu a filha? 
- E que foi que succedeu á 1nõça, depois que expôz ao pai 

set> proprio soffrimento? 
- Que disse e que fez o pai de12ois d'isso? 
- Que sentimentos nos devem inspirar wna dõr tal qual a 

d'esse pobre velho? 

Exercicio de reda cçã o 

J<'azei, por palam·as vossas, a nart·ação feita pelo poeta e ac
crescenta< as consider·açoes que vos forern inspiradas pelos vossos 
senti-mentos. 
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L IÇÃO 2o· 

MAMMIFEROS 

PRIMATAS. - CHIROPTEROS. CARNIVOROS. 

O homem é. o unico animal que se mantem normal
mente em posição vertical. E' o unico primata que tem 
duas mãos, e cujos pés não sendo apprehensores. como 
nos símios (macacos) servem unicamente para a marcha. 

Fig. 60. 

O homem. é superior aos outros animaes porquant0 
é dotado de razão e de linguagem articulada . Analomi
camente distingue-se ainda por muitos caracteres, taes 
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como o volume e a forma do cr·nneo, as proporções da 
face em relação ao mesmo craneo, e le. 

Comquanto os homens, pelos caracte res essenciaes 
de sua organisação, se assmnelham uns aos outros, to
davia apresentam grandes differenças relativamente á 
côr da pelle, aos traços physionomicos e ás proporções 
das divers as partes do corpo . 

Por i s so os naturalistas dividem a especie humana em 
raças, das quaes as mais notaveis são : á Taça caucasea 
ou branca (fig . 6Q-•) , a raça mongolica ou amarella(60-~). 
e a raça etMopica ou negm (6Q-3). 

A raça branca occupa toda a Europa, a Asia occiden
tal até o rio Ganges, e a parte m ais septenlrional da 
Africa. A amarella e stende-se pela Asia alé m do Gan 
ges, p elo Japão, por diversas ilhas da Oceania, e, com 
algumas modificaç.ões car·acteristicas, pela cosla occi
dental da America. A negra habita a Africa e, tambem 
co1n accentuadas modificações, a Auslralia e muitas 
ilhas da Oceania. 

A maior parte dos naturalistas não consideram os 
indígenas da America como - per·tencendo a uma d'essas 
grandes raças. Comtudo alguns d 'esses indige:r;as têm 
grande analogia com as raças mongolicas da Asia; e 
outros s e approximam um pouco dos habitantes da Eu
ropa. Em geral, elle s são no laveis por sua pelle ver
melha, pela pouca ou nenhuma barba e pelos cal.Jellos 
longos, negros e luzidios. 

D e todos os mammiferos são ós macacos os que mais 
se approxim.am do homem, p ela conformação, princi
palmente o gorilla , o chimpanzé, e o m·ango- otango que 
por isso são chamados anthropoides . No emtanto, d'elle 
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muito se distinguem : seu craneo é menor e a face rnais 
alongada (é o que se chama prognatz"smo (f); alem disto, 

Fig. 61. l'>g' . 62. 

Fig. 63 . 

os macacos carninhan• o1·dínariamente apoiando-se so
bre as quatro patas, e têm pés apprehensores. E' por esta 
razão que são denominados quadru.manos. 

(1) Prognatismo =maxillas pt>ocminenl t> s . 

9. 
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Os maqacos habitam a Africa, a Asia, a America e a 
Oceania. Na Europa , uma especie apenas se encontra, 
nos rochedos de Gibraltar, ao sul da Hespanha. Os 
maiores macacos são: O orango-olango (fig. 61) que se 
acha na Oceania de altura ás vezes superior a dois me
tros, vive em choças por elle 1nesmo construídas para 
sua família; ochimpanzé(62)quehabiLaaAsia e a Africa, 
e é ainda mais intelligente que o orango-otango; o gorilla 
(ô3), que se não encontra senão na Africa, é o mais forte 
e o mais perigoso dos macacos; o mandril (64), orig"inario 

Fig. 65. 

de Guiné é muito singu
lar pelas bochechas azues 
e pelo nariz vermelho, é 
um animal abominavel 
tanto pelo apparencia 
como pelo caracter. 

Os macacos que exis
tem no Brasil são muito 1nenores que os do antigo con
tinente, não ultrapassando 65- centimetros de compri
mento, não contando a cauda, que é maior que o corpo 
do animal. São elles menos malignos e menos indoma
veis que os das outras partes do mundo; e, mn algumas 
especies, a cauda é apprehensora e com ella abraçam 
os ramos das arvores, para se suspenderem ou balan
çarem. Estes têm o nome de sapaju,s ou saitaias. Os 
salcis e os saguins são outras especies menores. 

Os chiropteros, de que os morcegos (fig. 65) constituem 
um genero, são caracterisados por uma membrana del
gada que se estende enlre os membros anteriores e pos
teriores, assim como entre os dêdos muito alongados, 
simulando grandes azas dispostas para o võo . · 
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Occultam~se os morcegos durante o dia, mas á noite 
sabem para buscar alimento. As especies pequenas vi
vem de fructas e insec
tos, e as grandes accom
mettem os animaes _ de que 
sugam o sangue. 

Os insectivo.ros são pe
quenos animaes carnívo
ros que vivem quasi de 
insectos. Possuem as lres 
especies de dentes, e as 

Fig. 66. 

corôa10 dos mollares terminam em ponta e não em 

Fig_ 67. 

tuberculos. 
As principaes especies 

d'esla ordem são : os ouri
ços, (fig. 66) que têm o corpo 
revestido de picos, e a pelle 
do dorso com muflculos tão 
fortes que, dobrando o ani

mal a cabeça e os pés sobre o ventre, fica tal qual uma 
bóia munida de espinhos 
impedindo que seja o 
ouriço atacado por ou
tros animaes; os musa
ranhos ou murganhos, cujo 
aspecto e dimensão são 
os de (fig . 67) um rato, 
com o corpo coberto de 

Fig. 68. 

pellos e os . flancos armados de cerdas rijas, d'entre as 
quaes transuda um humor odorífero; - e as toupeiras 
(tig. 68), animaes subterraneos, cujo corpo é revestido 
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de pello negro e macio, focinho movel, as patas an

Fig. 69. 

teriores armadas de unhas 
fortes e chatas, proprias 
para escavar a terra e os 
olhos lão pequenos que não 
facilmente se percebem, ha
vendo uma especie que é 
inteiramen te cega. Vivem 
em. galerias subterraneas, 
por ollas mes1nas escavadas. 

Os cat·nivo1·os, como sabeis, vivem essencialmente de 
materias ani1naes e com
prehend.em duas sub-or
dens : a dos plantigt·ados 
e a dos digitigrados. 

O s plantigrados são as
sim chamados porque as
sentam completamente no 
sólo as plantas- dos pés, 
em cada u1n dos quaes F•g. 70 · 

se notam cinco dedos armados de unhas fortes . 
Entre os plautigeados ·encontram-se os ut·.sos (t1g. 691 

e os coatis (fig. 70), •sendo es les uHimos originarias da 
A1nerica. 

Os digitigrados são os que sómente tocmn o solo com 
a ponta dos dedos, quando andam. Esta sub-ordem corn
prehende muiLas famílias entre as quaes as das nuu·tas, 
dos cães, das hymw.s e dos gatos. 

Á família das martas pertencem os anünaes que t ên< 
o corpo muito alongado e os membros curtos, o que 
lhes-permitte introduzirem-se por passagens muito bai-
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xas e estreitas. Entre ellas se nolam as lontras (fig. 71), 
que vivem. nas 1nargens dos rios e das lagôas, e se nu
trem de peixe, e cuja pelle depois de preparada, perde 
uma camada de cerdas asperas e longas, e conserva 

Fig. 71. Fig. 72. 

os pellos, em geral arruivados, muito lisos e macios, que 
imitam o melhor velludo; - o fut·ão (fig. 72), inimigo 
capital dos coelho&, e de que se utilisam os caçadores 
para os apanhar nas tocas; a fuinlta (fig. 73), que de-

=~li!~~ 
Fig. 73. Fig. 74. Fig. í;). 

vasta os gallinhei ros se n'elles consegue entrar; a foêta 
(fig. 74)., qne ex bala cheiro nauseabundo; a marta (fig. 75) 
propriamfinte dita, cujo pello é macio, e3pesso e bri
lhanle, de accentuada côr pat·da nas costas e amarellada 
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aos lados e no venLt·e; a zibelina (flg. 76), semelhante 
á ntarta, 1nas ele pello mais fino e mais sedoso; e o 
arminho (fig. 77), que no inverno tem o pello excessi
vamente alvo e a ponta ela cauda muito n e g1' a. Cosidas, 

untas ás oulras , 
as p elles elo ar
minho são ele um 
esplencliclo effei
to, p r i n c i p a 1-
men te quando, 

Fig. 76. com. a superficie Fig . 77· 

branca contrastam as pontas ela cauda, dispostas af[Ui e 
alli. A industda conseguiu obter approximadamente o 
mesmo effeito por meio ele tecidos. 

A familia dos cães comprehende os cligüigrados que 
têm o focinho alongado, e truncado, a l.ingua macia, o 

olfato apura
dissin1o, e cin
co dedos nos 
pés anteriores 
e quatro nos 
posteriores, to
dos annados 
de unhas muito 
fortes. A esta 

Fig. 78. !'anülia perten-
cem : 1 . • os cães 

propriamente ditos, os quaes têm sempre a ca,uda 
levantada, pelo menos na extretnidacle infet'ior, e de 
que ha varias raças, desde o Terra-nova (fig 78 - '), 
urna das maiores, até o King-Charles (fig . 78 - 2), dos 
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menores; os lobos, muito similhantes aos cães de pastor, 
dos quaes se distinguem em trazerem a cauda pendente, 
e com quanto h abitualmente tímidos, comtudo (fig . 79), 
quando no inverno não 
acham: presa nos campos, 
reunem-se a outros em 
grandes grupos, ou alcaléas, 
e atacam os viajantes, o 
gado e as aldeias ; o chacal, 
ou lobo dou1·ado, menor e 
mais franzino que o lobo, 
e que caça, com muita habi
lidade e notaveis ardís, os 

Fig. 79. 

animaes pequenos; o cachorro do malto, que provavel
mente conheceis; e a raposa (fig. 80), finalmente, animal 
muito astucioso, que pacientemente espreita a occasião 

Fig. 80. 

opportuna para penetrar 
n'um gallinheiro, mata Lo 
das as aves e as carrega 
para o matto onde, como em 
deposito, as esconde sob 
folhas ou n'algum buraco, 
mas sempre em lagares 
dífferentes. E' notavel o 
modo por que as rapozas 
caçam lebres e coelhos. 

Pat"a esse fim, reunem-se em numero de duas ou tres; 
e emquanto a companheira ou as companheiras correm 
atraz da caça, ladrando como cães, um.a d 'ellas põe-se 
de espera no caminho po!:, onde deve vir a mesma caça 
e salta-lhe em cima no momento em que ella passa. 
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A família das hyenas (fig. 81) forma a transição da 
família .dos caos para a dos gatos. A hyena tem os 
membros posteriores ou pernas mais curtos que os 

Fig. 81. 

anteriores e é muito 
feroz. Vive em an
tros que ella mes
ma abre na terra, 
e habita a Asia e 
principalmente a 
Africa. Não achan
do presas vivas, 
cava a terra com 

as patas e desenterra cadaveres para seu alimento. 
Á família dos gatos pertencem animaes digitigrados 

em geral ferozes e indqmaveis. Têm elles a cabeça 

Fig. 82. 
' . 

arredonçlada, focinho curto (fig. 82), dentes caninos 
longos e agudíssimos, língua aspera, cinco dedos nos 
pés dianteiros e quatro nos posteriores, todos armados 
de unhas fortíssimas ou garras, r.etracteis, isto é, 
garras que parecem se esconder na pelle quando está 
o animal em repouso. 
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.Os principaes representantes d'esta familia são o 
leão, o tigre, o leo
pardo, o jaguar, a 
panthera, a onça, 
o lynce e o gato. 

Pela força e im
ponencia, diz-se 
que o leão (fig. 83) 
é o rei dos ani
maes ; seu rugido, 
que é sonoro e pro
fundo, leva ao 
longe o terror e 
faz tremer os ou Fig. 83. 

ros anirnaes. O leão cam.1nha sem rui do, como o galo; 
dá saltos Je 5 a 
6 n1etros, e ra
ra me n t e per
segue as presas: 
espera-as, quasi 
sempre _junto 
de uma fonte, 
lançando -se
lhes em cima 
quando se che
gam proximo, 

Fig. 84. fazendo-~s em 
poslas. Os mo

vimentos dn juba e da cauda indicam fome ou cólera, 
e n'essc eslado, som hesitar, ataca o hon1em. 

A leôa (fig. 84) é un1 pouco menor e não tem juba, 
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mas é egualmente feroz e intrepida, principalrnente 

l<~ig. 87. 

quando tem 
filhos a de
fender~. 

O t(qre ( fig. 
85) vive nas 

~~~~~>- floi·estas e 
;:;:;;;~~S:::~c;c~,~ planicies da 

Fig. 85. 
Asia. Tendo 
o corpo mais 

comprido, mas as 
pernas mais curtas 
do que o leão, o 
tigre não o teme 
na lucta, em que 
m.uilas vezes sahe 
vencedor. A pelle é 
fulvaerajada trans
versahnent.e de côr 

escura. 
O leopardo (fig. 86) é 

menor do que estes dois 
-qltimos anihlaes. Tem a 
pelle malhada ; rara
mente ataca o home m e 
só o fa z quando é provo
cado, ou quando é neces
sario abrir passagem. 

O ;aguar, ou tigre da America, e a onça parecem-se 
com .o leopardo, quanto á coloração da pelle ; rnas, 
quanto ao tarnanho e ferocidade, parecern-se corn o tigre. 
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O lynce (fig. 87), de quasi um melro de comprimento 
e de cerca de meio metro de altura, é de côr verme
lho-escura nas costas, com manchas escuras irregulares, 
mais claras nos 
lados; seus olhos 
são muito grandes 
e dotados de uma 
vista tão pene
trante, que se tor
nou proverbial. 

A .panthera (fig . Fig. ss. 
88); mosqueada na 
Asia e negra na America, é quasi tão feroz como o 
jaguar. 

O gato, de differentes tamanhos, é de diversas espe
cies, como o gato domestico, a ribetha da India, a gt'nesta 

que se encontrE na 
Hespanha, Portugal e 
França, e aciveta(fig. 89) 
ou gató de . alga/ia, que 
possúe 11a parte poste
rior do corpo uma es
pecie de bolsa ou sacco, 
onde existe uma subs-

Fig . 89. 
tancia untuosa de cheiro 

similh.ante ao do ahniscar. Os Hollandezes fazem com-
mercio d'este perfume : criam os gl;l.tos em gaiolas; 
dão-lhes para alimento peixe, carne, passarinhos e 
arroz; e de cinco em cinco dias exprem8ln-lhe a bolsa 
para extrahir a substancia perfumosa. 
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Exercício de alocução 

Que tem o ho1nem de notavel com r elação aos outros maln·
miferos? 

- Quantas e quaes são as raças humanas? 
-Onde habita cada utna d 'ellas e quaes os ca1·acteres distinc-

tivos? 
- Quaes são os animaes que mais se assetnelham ao hon1.e1n? 
- Dizei o que sabeis ácerca cl'esses anünaes. 
-Que dizeis dos chiropteros? 
-Porque se dirá qne a pessoa que maltr ata outra, n1.as ao 

mesmo tmnpo p1·ocur a mitigar a magoa que causa , é co-.na os rnor-· 
cégos? 

-- Que sabeis dos insectivoros? 
- Co1no se devidem os animaes carnívoros e porque é que as-

si 11.1. se denominam ? 
- Falai de cada uma d 'essas fanülias; fazei sua divisão em ge

neros ; e dizei algun1a cousa ácerca dos principaes indivíduos 
d'esses generos. 

Exercício de redacção 

Escrevei a u?'Yl. amigo, dú;endo-lhe que visitastes o llfuseu N acio
?tal e dando-lhe noticia dos ani??'l.aes que aUi encontrastes e que 
n 'esta lição acabcús de conhecer. 
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LIÇÃO 2I" 

O ASSASSINO 

Eil-o! seu rosto pallido se encova; 
Incer-to, rnais que os vôos d'um morcego, 
Seu andar, ora lento, ora apressado, 
Profunda agitação revela aos olhos. 

Crespos os cenhos, enrugada a fronte, 
Semelha luz de tocha morLuaria 
A luz que os olhos seus despedem torvos. 
Ha momentos em que seu rosto. fero 
De tal arte s'enruga e se transtorna, 
Que os seus proprios amigos lhe fugiram· 
E a propria mãe temêra unil-o ao seio ! 
Quando os labias descerra, só murmura 
Phrases, cujo sentido não se alcança, 
Ou blasphemias a Deus, que o soffre em vida! 
O que amou n'outro tempo, agora odeia : ~ 
Despreza o que estimou; evita, foge 
Quanto afanoso procurava outr'ora; 
Receia a luz do sol, da noite as trevas, 
A voz do crüne, da innocencia o grito! 

A colera de Deus cahiu tremenda 
Sobre o seu peito e o coração lhe opprime, 
De cuja interna chaga em jorros salta 
O sangue e a podridão : horrendo e feró, 

165 
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A victima das furias do remorso, 
Terrível e cobarde, e ao mes.tno tempo 
Rebelde contra a mão, que o vexa e pune, 
Emquanto a Deus maldiz, blasphema, irrita, 
D'uma voz, d'uma sombra se amedronta. 

Não pode supportar seus pensamentos 
A sós comsigo e aborrecendo os homens, 
De os vee e de os não vee soffre martyrios. 
Na cidade, suspeita esposa, amigos, 
A mãe e os filhos; -um terror, um pasmo, 
Cuja causa recondita se ignora, 
Na voz, no rosto e gesto o denunciam 
Como escravo do crime ou da miseria. 

No enno a propna voz o sobresalta! 
O som dos passos, du seu co1;po a sombra, 
Das fontes o correr por entre as pedras 
Da brisa o suspirar por entre as folhas, 
Quanto vê, quanto _ escuta o intimida, 

• Minaz lhe brada a natureza inteira, 
Soluça um nome, que lhe in·iça a coma 
E o frio de terror lh'immerge n'alma. 

O mar nas ondas crespas, que se enrolam, 
Batidas pelo açoite da procella, 
Troveja o ITLesmo nome; ~s vagas dizem-no, 
Quando passam, cuspindo lhe o semblante ; 
E Deus, o proprio Deus no espaço o grava 
Nos fuzis que os relampagos centelham. 
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Tern pavor, quando sonha e quando vela. 
Deixando o leito ern seu suor banhado, 
No silencio da noite, -a horas mortas, 
Levanta-se rnedonho á voz do crime! 
Nas mãos convulsas um punhal aperta 
E a lamina buida e os olhos torvos 
Agoureiro clarão despedem juntos. 
Soltando roucos sons con1 voz sumida 
Apalpa cauteloso as densas trevas, 
E vai ... caminha . . . attende ... de repente 
Apunhala um fantasma!- solta um grito, 
Larga o punhal, convulso e arripiado! 
N'um fe rrete de sangue lê seu fado, 
Um ferrete, que a dór não desfaz nunca, 
Nem lava o pranto, nem consome o tmnpo. 
Miseravel, provando o fel da morte, 
Ante o passo medonho se horroriza.; 
Odeia o mundo que fugir não pódc, 
Regeita a religião quo o não consola, 
Odeia e teme a Deus, -teme a justiça 
De quem na fronte vil de fratricida 
Nódoa eterna gravou do crime infando. 

A. GONÇALVES DIAS. 

Exercicio de alocução 

- Como vos diz o poeta que é o anelar do a·ssassino? 
- P o rque será assirn? 
-E como vos pinta o rosto elo mesmo assassino? 
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-Que sentimentos inspira o assassino até á sua propria mãe? 
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- Por suo. parte, con1o procede elle })ara com as ouü·as pes-
s o as, e porque? 

- Porque te1n medo de uma voz, de um.a sombra, co1no diz 0 

poeta? 
- Que lhe succede quando está só? E quando acompanhado? 
- Que ouve o assassino, por toda parte, no ruinot·ejar da fonte, 

no suspiro da brisa, nas ondas do mar, etc.? 
- Quando é que elle se anima a sahir, como e para que? 
- Q u e significatn as palavra : {é1·o, afancso, t1·emenda, minaz, 

buida, {e?-rete e frai>·icida '! 
-Como explicais a pl11'ase : - suspeita esposa, a1nigos, a mãe, 

os filhos'? 

E x e r c i cio d e r edac ç ã o 

fnspi?·ando-vos nas palavras do poeta, desc1·evei a horrivel si
tuação do homerr, que tem a desg1·aça de se to1·nar assassino. 
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LIÇÃO 22" 

PINIPEDES - ROEDORES 

Os pinipedes tambem chamados amphibios têm os 
orgãos motores. appropriados para a n ·atação, e a maior 
parte do tempo vivem nas aguas. Seus membros são cur
tos, estando os posteriores na direcção do comprimento 
do cot·po, for
mando uma es
pecie de barba
tana horisonlal 
fendida. Gom
prehcndem tres 
famílias a das 
phocas, a dos 
trichêgos, e a 
das oLarias. 

A família 
phoca (fig. 90) 

Fig. 90. 

é o typo d'esla ordem e sua especie principal é a plwca 
vitulina, chamada vulgarmente cão do mar, commum 
no mar do Norte e no Baltico. 

Attinge ao comprimento de 1 a 2 metros, a cabeça é 
arredondada, as orelhas não têm pavilhão, os dentes 
caninos são de forma ordinaria, os olhos grandes e 
bellos, têm expressão ao mesmo tentpo fina, e doce O 
pello é um tanto rude, formado de cahellos chatos e cal
lados ao corpo e a qne a agua não adhere. 

10 
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Este animal é domesticavel e vive em sociedades nu
Inerosas; é o alimenlo principal dos habiLantes da 
Groenlanclia, a quetn fornece pelles e azeüe, malerias 
indispcnsaveis á existencia d'esses habitantes. Assim a 
caçada da phoca é a principal preoccupação do Groen
landez, e o modo de melhor se apoderarem d'esscs ani
maes é o unico ensino que recebem de seus pais. 

Os trichêgos Lêm por principal representante o morso 

Fig. 91. 

(fig. 91) Lam-· 
bem chama
do c avallo 
man"nh.o e ele
phante man
nlw que pode 
Ler de 8 a 10 
metros de 
eomprimen 
Lo e o peso 
de800a1.000 
kilog t<a m

Inas; e é arm.ado, nos maxillares superiores de dois 
dentes de cerca de 60 centímetros de comprimento e 
inclinados para baixo, dos quaes faz arma de ataque 
aos animaes que o perse.guem. 

As orelhas d'estes animaes são tambem desprovidas 
de pavilhão. 

As otaridas têm. os ouvidos providos de um pequeno 
pavilhão e comprehendem a ataria jubada ou leão mari
nho, os ursos marinhos, a olaria negra, etc. 

Os roedores têm poe principal caracter a existoncia 
do dous pares de incisivos, compridos e curvos, que 
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servem par;;t roer e não têem caninos. A maior parte 
dos roedores é constituída por animaes de pequenas di
mensões e de costumes pacificas . Multiplicam-se consi
deravelmente e os filhos nascem com a 
pella núa e os olhos fechados. 

A ordem dos roedores comprehende 
diversas famílias e esses subdividem-se 
em varias famílias . Pertencem a esta or
dem, entre outros, os seguintes animacs : Fig. 92. 

Os esquilos. (fig. 92), lindos e espertos, 
que viven1, pela maior parte, sobre as arvores, nos 
troncos cavaçlos em que fazem os ninhos; - e que se 
alimentam principalmente de grãos e fructas. Alguns 
são vermelhos, com o ventre branco; outros, pretos, 
outros, ainda, cinzentos; mas da pelle de todos elles se 

Fig. 93. 

utilisam as industrias 
para fazer pelliças, enfei
tes, etc. 

Quando preso em gaio
la, o esquilo acceiLa facil
mente qualquer alimento, 
principalmente assucar; 
nn emLanLo as antencloas 
amargas lhe fazem mal, 
por menor que seja a 
porção de acid~ prussico 
que ellas contenham. 

O esquilo voador (fig. 93), que é muito commum nas 
florestas da Siberia, não vóa como o morcêgo; mas é 
munido de uma pelle que lhe corre ao longo do corpo 
ilgada aos membros anteriores e aos posteriores e lhe 
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serve de pára-queda, facilitando-lhe o salto ele uma ar
vore para outra. 

A marmota (flg. 94) é mais ou menos do tamanho da 

Fig. 94. 

lebre, mas o corpo é 
pesado, a cabeça acha
tada na parte superior, 
e o pello é de um cin
zento amarellado. 

Vive este animal nos 
Alpes e nos Pyreneus, 
alünentando-se de raizes 
e folhas de plantas, com 
que forra "tambem e 
muito cuidadosamente a 
tóca, onde se coneerva 
durante o inverno, sem 

comer nada e n'um estado de entorpecimento que mui
tas vezes se prolonga por mais ele seis mezes, o que se 
chama .hibernação. 

Os ratos (fig. 95), 
faz.em parte da famí
lia denominada elos 
mun"deos. Todos os 
animaes d'esta fa
mília são de peque
nas dimensões e ha
bitam nas galerias 

Fig. 95. 

de minas ou em buracos que abrem no sólo : ordinaria
mente buscam alimento durante a noite, alimento que 
consiste em grãos e raizes; alimentam-se tambem de 
n1aterias do reino animal, sendo por isso muitas vezes 
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prejudiciaes ao homem. Multiplicam-se de modo ex
traordinario esses nocivos animaes, pelo que se lhes 
faz guerra constante, empregando
se commummente, para extermi
nal-o's, venenos muito violentos. 
Cumpre, porém, que haja mui ta 
cautela na applicação do veneno, 
para que não seja este ingerido 
por outros animaes, ou não mor
ram dentro das caixas d'agua os 

. ratos envenenados . 
O melhor recurso é incontesta-

velmente o gato . Fig. oo. 
Os gerbos (fig·. 96) possuem um 

systema dentario como o dos ratos, mais têtn os 
membros posteriores despropositadamente maiores do 
que os anteriores, e por isso são tambem apropria-

dos pR.ra o salto. 
Todos têm a cabeça 
volumosa e achata
da anteriormente, e 
a cauda comprida e 
ramalhuda. Na 
R-ussia meridional 
existe uma especie 

1•ig. 97. de gerbo que pu la 
com tal velocidade, 

que um cavallo, correndo, difficilmente o attinge. 
As lebres (fig. 97) são uma raça cuja carne é muito 

apreciada e de cujo pello se fazem chapéus . Uma de suas 
especies, o coelho, que tão bem conheceis, multiplica-

lO. 
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se muito e não é raro que se tornmn nocivos aos lavra
dores, em certos paizes. 

Uma das mais nolaveis famílias de roedores é a dos 
palmipedes, assirn chan~au...Js por terem os ind i-.;;icluos ciue 
a compõem uma membrana nalatoria entro os dedos dos 

Fig. 98. 

membros posteriores. A especie principal dos roedores 
palmipedes é a dos castores (fig. 98), muni::los de cauda 
larga, chata e escamosa que elles empregam á guisá de 
trólha. Estes animaes manifestam admiravel habilidade 
na construcção de sua habitação, em que trabalham 
muitos d'elles em commum. Represam a agua de um rio 
por meio de estacas que cortmn com os dentes incisivos; 
ficam-nas no chão, e, servindo-se da cauda para rebocar 
com terra a estacada, formam assim um açude de gran
des dimensões. ~unto d'esse açude, a que os castores 
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dão inclinação para o lado da corrente do rio, fazem 
ellos suas casas, cada uma das quaes têm dois ou tros 
andares, e n 'ella se accom
modam differonLes casaes; 
servindo o andar inferior, 
que fica em baixo d'agua, 
para n'elle se armazena
rem as provisões do in
verno, que, em geral, 
consistem em cascas de 
differentes vegetaes. 

E' nesse andar que ficam as sahidas da casa, sempre 
em numero de duas, uma para o lado da. terra e outra 
para o da agua:, pela qual fogem os animaes quando se 
vêm perseguidos. 

Poucas vezes se caça este animal com espingarda, 
porque, ao primeiro tiro, toda a colonia se põe em 
fugida. Em gera l , armam-se laços, fazem - se armadi
lhas, para os apanhar ; mas nem sempre conseguem 
os caçadores apoderar-se dos castores, que se livram da 
prisão ou arrastam comsigo as armadi lhas. 

A pelle do castor, de uma cõr escura e uniforme, é 
muito empregada pela chapellaria. 

O porco esp~nlw (fig. 99) tem o corpo munido de espi
nhos além das cerdas que o cobrem, O focinho é grosso, 
curto e troncado como o do porco; a bõca é armada de 
dois pares de incisivos muito cortantes, e de differentes 
molares de cor.ôa chata . Os espinhos, que entram 
no corpo dos outros animaes que o atacam, produzin
do-lhes grande dôr, - são a arma de defesa d'esse 
a nimal. 
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O ouriço-cacheú·o (fig. 100) é muito conhecido em toda 
a região costeira do Brazil. Eriçado de espinhos, como 
é, diz-se que o ouriço cachciro trepando ás goiabeiras e 

a lastrando o chão de 
goiabas espoja-se 
depois sobre ellas, 
assim, atravessa-as 
pelos espinhos e 
forma um cacho, de 
que vem ao animal 
o qualificativo de 
cacheú·o, e pode 
assim transportal-as 
para sua habitação. 

A família dos 
Fig. 100. 

cavldeos, tendo por 
typo o porqumho dtl lndia (fig. 101), pequeno animal que 
provavelmente conheceis, comprehende nao só essRs 
animaes, mas tambem as cotias, as capivaras, as pacas 

Fig. 10 1. 

e as preás~ todos pacifJ.t
cos ·e de caril e saborosa. 

A cotia(fig.102)depello 

Fig. lOlt. 

aspero, preto e amarello misturado, que atraz, no fim 
do dorso, apresenta um tom vermelho-amarelto, 
prefere as maltas seccas em logares elevados; leva a 
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maior parte do dia escondida no ôco de algum tronco 
ou em cavidades de raizes, e ao anoitecer sáe á pr"ocura 
de alimento, que consta de todas as especies de fructos 
silvestres, mandioca e canna de assucar. 

A capivara (fig. 103) é o maior dos roedores na actua 
]idade : chega a ter um metro de comprime~to e algu= 
mas vezes peso maior que cin
coenta kilogrammas. 

Frequenta as margens dos 
rios, lagos e brejos , ora em 
varas, que assim se denominam 
as reuniões de varios individuas 
d'essa especie; ora aos pares; 

Fig. 1\)3. 

e algumas vezes sózinha. Quando é perseguida atira-se 
á agua, nada, mergulha, buscando salvar-se de seu 
pet·seguidor. Não temendo ser molestada, sabe então 
para buscar alimento, que consiste em plantas aquaticas, 
casca de arvores novas e, si ha roça~ nas margens dos 
lagos ou dos rios, tan1bem rle arroz novo, milho, canna 
de assucar e m .elancias. 

Pelos estragos que causa e pelo sabôr de sua carn!!l, 
fazem activa caçada á capi
vara. Do couro se faz calçado 
e principalmenle canos de 
botas de montar. 

A paca (fig. 104), em tama
Fig. lOJ . nho o segundo dos roedores. 

chegd a ter setenta centímetros de comprimento. E' de 
pello amarello-escuro, com listras branco-amarelladas 
no sentido do comprimento. Gosta de viver nas capoei
ras, isto é, nas mattas de arvores não muito grossas 
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nem muito altas, 8 nas tócas que faz por baixo da raiz 
de alguma arvore; dorme durante o dia, e sae á no i te, 
por trilhas regularmente conservadas, á procura de ali
mento em algum milharal visinho ou junto dos riachos. 

Fig. 105 . 

Nada bem e defende-se, com os 
dentes, do homem e de cães que 
a persigam. 

A pt·eá se encontra principal
mente (fig. 105) em lugares hu
midos, em que haja moitas e 
maeégas; ella evita o interior 
das mattas e os-descampados . 

De manhã cêdo e á tarde depois do pôr do sol, sáe 
de seu esconderijo e busca seu alimento, que é a grama. 

Cada um dos cabellos que constituem o pello da 
preá tem quatro côres successivas. a começar na pelle : 
branca, vermelha, amarella e preta. 

Exercicio de . alocução 
Onde se encontram os ani1naes da ordmn dos pinipedes? 
Quaes são seus caracteres? 
Coxno se divide1n elles? 
Quaes são os n~ais notaveis? 
Dizei o que sabeis a seu respeito. 
Que são animaes roedores? 
Como se dividem? 
Falai dos esq-uilos. Da marmota. Dos ratos. 
Que t e m os gerbos de notavel? 
Dizei o que sabe is áce rca dos castores. 
Falai do porco espinho e do ouriço-caê heiro. 
Enumerai os indivíduos da família dos cavideos e dizei o que 

sabeis a respeito de cada um d'elles . 

Exercício de redacção 
Esc1·evei ácerca dos anúnaes de que se trata n'esta h"çao. 
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LIÇÃO 23ft 

O MAR 

Oceano terrivel, mar immenso 
De vagas procellosas que se enrolam 
Flóridas rebentando em branca espuma 

N'um e n 'oulro pólo, 
Emfim . .. emfim te vejo; emfim meus olhos 
Na inuomita cerviz tremulos cravo, 
E esse rugido teu sanhudo e forte 

Emfin1 medroso escuto! 

D'onde houveste, ó pelago revolto, 
Esse rugido teu? Em vão dos ventos 
Corre o insano pegão lascando os troncos, 

E de prqfundo abysmo 
Chamando á superficie infindas vagas, 
Que avaro encerras em teu seio u'ndoso: 

Sobresáe teu rugido. 
Em vão tr<)Vej a horrisona tormenta; 
Essa voz do trovão, que os ceus abala, 
Não cobre a tua voz . - Ah! d'onde a houveste, 

Magestoso oceano? 

O' mar, o teu rugido é um echo incerto 
Da creadora voz, de que surgiste : 
Seja, disse, e tu foste, e contra as rochas 

As vagas compelliste . 

. -

171) 
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E á noite, quando o ceu é put·o e limpo 
Teu chão tinges de azul, -tuas ondas correm 
Por sobre estrellas mil; turvalll.-se os olhos 

Entre dois ceus brilhantes . 

Da voz de .Jehovah un1 echo incerto 
Julgo ser teu rugir; mas só, perenne, 
Imagem do infinito, retratando 

As feituras de Deus. 
Por isto, a sós comtigo, a mente livre 
Se eleva, aos céus remonta ardente, altiva, 
E d'esLe lodo terreal se apura, 

Bem corno o bronze ao fôgo. 
' 

Fervida a Musa, co'os teus sons casada, 
Glorifica o Senhor de sobre os astros 
Có' a fronte além dos céus, além das nuvens, 

E co' os pés sobre ti. 

O que ha mais forte do que tu? Se erriças 
A coma perigosa, a náo possante, 
Extremo de arliticio, em breve tempo 

Se afunda e se anniquila. 
Es poderoso sen1 rival na terra; 
Mas lá te vais quebrar n'um grão de areia, 
Tão forte contra os homens, tão sem força 

Contra coisa tão fraca. 

Mas n'esse instante que me está mal'cado 
Em que hei de a esta prisão fugir p'ra sempre 
I rei tão alto, ó rnar, q 11e lá não chegue 

Teu sonoro rugido. 
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Então mais forte do que tu, minha alma, 
Desconhecendo o temor, o espaço, o tempo, 
Quebrará n'um relance o circ'lo estreito 

Do finito e dos ceus! 

Então, entre myriadas de esLrellas, 
Cantando hymnos d'amor nas harpas d'anjos 
Mais forte soará que as tuas vagas, 

Mordendo a fulva areia : 
Inda mais doce que o singelo canto 
De merencoria virgem, quando a noite 
Occupa a terra, -e do que a mansa brisa, 

Que entre flôres suspira. 

A. GoNÇALVES DIAS. 

Exercício de alocução 

Que influencia diz o poeta que sobre elle exercia o mar? 
Que exprime a ph1·ase : 

« Mas nesse instante que me está marcado, 
" Em que hei de a esta pdsão fugir p'ra sempre »? 

-Que dizia elle que havia de fazer n'essa occasião? 
-E fez? Porque'? · 
-Que significam as palavras : pelago, insano, infindas? 
- Que quer dizer tormenta ho1·risona? 
-- Co1no se pronuncia a palavra horrisona? 

181 

- Dai exemplos em que a mesma excepção prosodica deva ser 
feita. 

- Que significarão as palavras : flóridas e férvidas? 
- E floridas e fervidas? 

Exercicio de redacção 

Imaginai um passeio no :mar e desc1·evei-o. 
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PACHYDERMAS - PERISSODÁCTYLOS - ARTIODÁCTYLOS 

Os proboscideos são tambem conhecidos pelo nome 
de pacltidermas. 

A palavra pacltyderma quer dizer espessa pelle, dura 
pelle; e, com effeito, os animaes que compõem essa 

orde1n são nota
veis pela espes
sura e dure2;a da 
pelle, não menos 
que pela força 
de que são do
tados, como pe
los serviços que 
prestam ao ho
mem. Não pos-

Fig. tos. suem claviculas, 
têm os dedos en

volvidos em uma substancia córnea : seus 1nemhros 
apenas servem para sustentar o peso do corpo, quando 
em movimento, ou parados. 

Os pachydermas, entre os quaes se encontram os 
maiores mammiferos te rrestres, se grupam em tres fami
llas: os p1·obosddeos, os fissipedes, e os solipedes. 

A ordem dos proboscideos consta só1nente de um 
genero vivo : o elepltante (fig. 106), animal ungulado de 
proporções gigantescas, mas docil e fac~l de se domes-
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ticar; ele olhos vivos e pequenos, orelhas largas e pen
dentes, a cauda ele comprimento mediocre. Nos maxil
lares superiores do elephante existem duas defesas ou 
enormes dentes e ele substancia que certamente conhe
ceis pelo nome ele marfim. O nariz, prolongando-se, 
forma uma tromba movei em todos os sentidos e termi
nada por um appenclice dotado ele grande sensibili
dade, com o qual o elephante prende os objectos ou 
apanha os que pretende levar á bôca e elo qual serve-se 
para beber os liquiclos que, com seu auxilio, lança á 
guela. 

O elephante pó ele attingir a uma eclacle ele mais ele cem 
annos; no captiveir:o quasi não se reproduz, de sorte que 
é preciso apanhal-os em estado selvagem. As caçadas 
aos elephantes são feitas de differentes modos : ora, uma 
grande quantidade cl'esses animaes é accommetLida por 
um. corpo de monteiros, de quinhentos a mil individuas, 
que os levam perseguidos até que fiquem encurralados 
em um recinto formado de fortes estacadas e cuja en
trada é dissimulada por folhagens; ora, attrahe-se um 
elephante selvagem por meio de outro domesticado, e 
passam-lhe inopinadamente uma corda em uma das per
nas trazeiras, para ligal-o á mais forte arvore das proxi
midades. Depois, em qualquer dos dois casos, é fa
zendo-o soffrer fome que se doma o elephante, afim de 
que possa prestar ao homem excellentes serviços. como 
animal de carga e de tiro, comquan to não seja frequente 
o seu emprego, por ser excessivamente dispendiosa a 
sua alimentação. 

Pelos povos antigos eram os elephantes empregados 
na guerra para transportar soldados; na India faziam 
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o officio de carrascos, na applicução da pena de morte ; 
para isso, o condemnado collocava a cabeça sobre urna 
supcrficie dut'a, no chão, e o elepharüe, ensinado, a 
esmagava, collocando-lhe etn cilna u1n de seus pés dian
teiros; era o que se chamava o supplicio do elophante. 

Domesticado, este animal obedece docilm.ente a seu 
guia ou oonductor, ainda quando seja este uma criança . 

Oscon<lucLores de elephanLes são chamados cornacas. 
Os perissodachy

los, COlHO já Vi

mos, são animaes 
ungulados que têm 
numero t'mpar de 
dêdos em cada 
membro ; compre
hendem tres famí
lias: eq·uidas, tapi- · 
ridas e rhinoceridas. 

Distinguen1-se os 
equidas de todos os 
outros mammireros 

pela conformação das patas que terminam por um 
só dêdo envolvido n'um casco, sendo por isto tambem 
cha1nados solipedes. Nos primeiros annos os dentes 
incisivos têm uma excavação na corôa, que vai gradati
vamente desapparecendo e se extingue aos oito annos . 

O representante característico desta família é o cavallo 
domestico que comprehende numerosas raças. Os outros 
são o jumento, o onágro ou jumento selvagem e as zebras 
(fig . 107) que habitam a extremidade meridional da Africa . 
Esses bellos animaes vivem em tropas e conservam-se 
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na companhia dos abestru zes, talvez porque estas aves 
têm o talento de melhor perceberem a approximação do 
inimigo 

Até hoje, apezar de todos os esforços, não tem sido 
possível domesticar perfeitamente as zebras. 

Os tapiridas, animaes da America e da India, têm 
o aspecto de porco, focinho prolongado em fórma de 
tromba, em geral lres dedos em cada pata envolvidos 
em cascos, seis dentes incisivos ·e dois caninos em cada 
mandíbula. a pelle negra e quasi desprovida de pellos. 

Das tres especies que se 
conhecem é a mais notavel 
o tapirus amer~canus, ou 
anta do Brasil (fig. 108), 
actualmente o maior animal 
terrestre sul-americano, at
tinginclo a 2 metros de com
primento e 1m' 7 de altura. 

A anta está espalhada 
l•'ig. 108.-

por grande parte ela America do Sul, nas mattas exten
sas e não frequentadas pelo homem, e que não distam ele 
rios, lagos e brejos, poisque se banha amiudadas vezes . 

Sempre em movimento em lagares ermos, excepto ás 
horas quentes do meio-dia que passa dormindo, a anta 
tem vida nocturna nas regiões habitadas. 

Dotada de grande força muscular, ::~travessa correndo, 
quando perseguida, as mattas trançadas de cipós, 
fugindo na direcção de alguma corrente. 

Com frequencia é encontrada captiva principalmente 
dos Indios que moram á margem de rios, onde ellas 
representam o papel de porco domestico. 
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E' muito caçada, tanto pelo sabor da carne, como por 
causa do couro que é muito appreciado pela espessura e 
resistencia. 

A gordura do pescoço, vulgarmente chamada cacho 
d'anta, e bem assim os cascos têm fama de medicamentos 
e se em.pregam contra rheumatismos, principalmente. 

Os rhinoceridas (1) (fig. 109) assim denominados po r 
terem um ou dois chifres sobre o focinho, são animaes 
corpulenLos, os maiores mammiferos dApois dos ele

phantes, tendo co1no os 
tapiridas, tres dedos em 
cada pata, cada um envol
vido por seu casco, os mem
bros curLos, o couro es-

Fig. 109. pesso e duro ; e vivem nos 
lagares pantanosos. Com

prehendem o rhinoceronte unicornio da Asia e o rhinoce
ronte afn·cano, bicórne. 

Como já sabeis os artiodachylos são mammiferos 
ungulados de numero par de dêdos em cada membro . 

Esta ordem que tem rnuitas analogias com a dos peris
sodactylos tem muitos representantes espalhados por 
todo o mundo. 

Dividem-se em tres grandes sub-ordens : porcinos, 
camélidas e ruminantes proprz"amente ditos. Os represen
tantes da sub-ordem dos porcinos são os porcos e os 
hippopotamos. 

Os porcos, em cujo numero se comprehende ojavaH, 
têm quatro dedos em cada pata, dois grandes e dois 

11\ Palavt•a de origem grega ; Rhin (nariz) + Kéros (chifre). 
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pequenos, dentes incisivos em numero variavel e cani
nos que, sal1indo da bôca e recurvando-se, servem de 
defesas (flg. 110). 

O focinho dos porcos forma uma especie de tromba 
truncada e n10vel propria para fossar a terra. 

O estomago destes animaes é simples e semelhante 
ao do homem. 

Os porcos dividem-se em domest~-cos e selvagens. Ne· 
nhum de vós, leitores, desconhe
ceis o porco domestico, e o toucinho 
que d'elle se tira e a saborosa carne 
que nos serve de alimento_ 

Os porcos selvagens são de di
versas ospecies, notando-se no 
Brasil a dos queixadas e a dos 
caüetús. 

O porco queixada é ô de maiores Fig. 110· 

dimensões : tem 1m, 1 de comprimento; a côr geral é 
cinzento-escura; as cerdas têm um annel amarellado 
antes da ponta; e no canto do labio inferior lhes apparece 
uma esbranquiçada mancha, que vai augmÉmtando com a 
edade, de modo a tomar todo o queixo inferior, o labio 
superior e parte, das ventas. O caz"tetú, denominado tam
bem peccarz, chega a ter o comprimento de 90 a 95 cen
tímetros; é de côr escura quasi negra e adornado de 
uma facha larga e clara, que lhe sóbe do peito para as 
costas, á maneira de collar. 

Uns e outros d'estes animaes vivem do mesmo modo 
e os logares que habitam são identicos; todavia, apezar 
d'esses traços communs, essas duas especies nunca se 
confundem no territorio habitado em commum, fazendo 
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casas á parte ( fig. 1'1 1 ). Vivem en1. varas ou manadas de 
10 a 100 individues em mallas que se .prolongam por 
muitos kilomeLros átravessadas de arroios, com selva
gens gargantas, arvores ôcas, e sombrias grutas. Nada 
os detém nas suas excursões, as vezes de 20 a 30 kilo-

Fig. 111. 

m e lros, realisadas atravez de mattas enredadas, de 
rochedos ingre1nes, de torrentes que rugem e de largos 
e caudalosos rios. 

Sua approximação annuncia-se por um ruído parti
cular, que resulta do bater dos dentes; e quando assa
nhados, tambcm por ladridos semelhantes aos do cão . 

Alimentmn-se esses animaes de todos os fructos que 
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cahcm das arvores, de palmüos, de rebentos verdes ela~ 
taquaras e de raízes que, fossando, extrahem do sólo . 

Em todo o Brasil faz-se grande caçada aos queixadas 
e caitotús : a carne é saborosa, mas difforentc no gôsto 
da do porco domestico; e em vez do toucinho que n'este 
se encontra, elles têin apenas uma camada pouco espessa 
de gordura. 

Muito corajosa é a defeza que desenvolvem, pelo que 
muito amestra
dos devem ser 
os cães empre
gados em eaçal
os. 

Os hippopo
tamos (fig . 11.2) 
são os mais pe
sados e d i sfor
mes dos ani

Fig. 112. 

maes quadrupedes : têm o focinho grosso, os membros 
locomotores curtos a ponto de arrastarem o ventre pelo 
chão, a pelle espessa, muito escura e quasi sem pellos, 
os olhos e as ore~has pequenos, quatro dentes ip.cisivos 
grandes e inclinados par a a frente na mandíbula, e 
quatro nos maxill ares superiores curvados para baixo. 

Vivem na Africa nos grandes r ios, o que lhes fez dar 
o nome por que são conhecidos, e quer d izer cavalto do 
rio; e nutrem-se de vegetaes. 

Os ruminantes propriamente ditos consti tuem uma 
das sub-ordens mais importantes, na classe dos artiodac
Lylo,;. São e lles os que mais interessam o homem , por
que, além de lhe servirem para conduzir grandes pesos 

11. 
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e para os tra balhos ruraes, forn e c e ndo-lhe os principaes 
~limentos , taes como a carne e o leite , e bem assim mui
tos outros productos, - são de varias modos einpre
gados p e la industria. 

Os ruminantes são caracterisados pelo pé fendido e 
pela falta de d e ntes incisivos, nos maxillares superiores. 

N'um livro que lestes antes d'este, já vos dissemos 
porque se chamavam ruminantes 
os ani·maes d'esta ordem : agora , 

F'ig . 113. 

vereis aqui como é co1nplicado seu 
apparelho d igestivo. 

Os ruminantes são essencial
mente herbívoros e para que a di
gestão s eja n'elles perfeita, seu 
estomago é dividido em quatro bol
sas distinctas. A primeira e maior 
se denomina pança ou rumen (fig. 
113 - 1 ) e é a ella que primeiro 
chega o alimento, depois de soffrer 
ligeira mastigação. 

Ahi se demora o m e smo alimento 
durante c e rto tempo, passando de

pois para a segunda bolsa, m enor , chamada barrete 
(fig. 113 - 2), na qual a massa alime ntar é separada 
em porçõe s ou reduzida a bolas, que, pelo cesophago 
(fig. 113 - 3), sobmn succes sivamente á bôca, para 
serem de novo mastigadas e ensalivadas. Esta segunda 
mastigação c onsti túe o a c to da rumz·nação; e terminada 
esta, o bolo alimentar desce para outra bolsa, o folhôso 
(fig. 113 - 4), passando depois para uma outra, o coa
gulador (fig. 113 - 5), no qual se termina a digestão esta-
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macal, sob a acção do sueco gastrico. Os alimentos li
qui dos, como a agua, o leite, etc., uma vez ingeridos, 
passarn immediatamente para o 
coagulador, não dependendo 
das bolsas precedentes . 

Os l'Uminantes propriamente 
ditos comprehendem seis famí
lias, representadas pelo moscho , 
pela girafa, pelo -veado, pelo an
tilope, pela cabra e pelo boz·. 

Fig. 114. 

O moschos têm mais:ou menos a fórma de cabras, com os 
deotes caninos dos maxillares superiores tão compridos, 
que lhes sahem da bôca. Suas principaes especies são: 
o almiscareiro commum (fig. 114), que possúe um sacco mem
branoso proximo do umbigo, en1 cuja cavidade se forma 
o almíscar (substancia aromatica empregada na medici-

na o na perfumaria); e o moscho pro
priamente dito que habita o Norte 
da Asia e principalmente o Thi
bet, e tambem produz almíscar e 
é o menor dos ruminantes. 

A família das girafas só tem 
um genero : o das gz"t·afas (flg. 
115). Este animal, cuja altura 

• é de quatro a cinco metros e o 
. comprimento sómente de quasi 

dois metros, tem o pescoço e as 
pernas muito compridos; os 

chifres são formados por proeminencias conicas dos 

Fig. 115. 

ossos do craneo e revestidos de pelle munida de pellos 
mais compridos que os das ou~ras partes do corpo. Ha-
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bi la a Africa e sustenta-se principalmente de folhas que 
arranca das arvores, ás vezes bastante altas . 

A' segunda família pertence o genero dos veados 
(fig . 116), que comprehende Ires 
especies principaes : o veado pro
prialflcnte diLo, o gamo e o 1·angi{er. 
Os animaes que constituem esta 
famíl ia perdem os chifres quando 
estes attinge1n a todo .seu desen
volvimento. Os veados existem tan
to no Velho Mundo como na Ame-

Fig. 116. 
rica. 

No Brasil elles são de menor tamanho e têm a arma-
ção córnea menos esgalhada; e dividem-se em dois 
grupos : o dos veados galhados e o dos veados singelos, 
conforme tenham os chifres 
formando galhos, ou não. 

Os galhados formam dois 
grupos : um, os que habi
tam as maLtas alagadas por 
grandes rios, e que denomi
nam galheiros, outro, os 
campeú·os, que preferem os 
sertões descampados e sec 
cos. Os primeiros são bem 
conhecidos desde o sul do 
Piauhy, atravez de todo o 

Fig. 117. 

Brasil central, em J:vlatto-Gt·osso e ao longo dos rios 
Araguaya, Tocantins e Paraná, nos grandes banhados 
do Rio Grande. do Sul e do Paraguay; - os segundos, 
uos descampados seccos das mesmas regiões. 
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Em geral o veado lem a côr vermelha, mais ou menos 
escura; é 1nalhado ou não, conforme a espccic, á 

excepção do que se 
denomina Virá ou Vea
do catz.ng-ueiro, que tem 
a côr pardo-escura. 

O gamo (fig. 11 7) de 
menor tamanho que o 
veado, tem os chifres 
espalmados e dentados. 

Fig. 118. 

O mes1no se dá com 
os animaes denomina
dos rennas (fig. 118), 
que os pobres habi

tantes das regwes mais septentrionaes empregam de 
modo semelhante ao que empregamos as nossas bestas 
de carga e de tiro, e que, além 
d'isso, lhes serve de alimento . 

A' família dos ruminantes provi
dos de chifres ôcos ·e persistentes, 
pertenO'em as especies domesticas, 
de que o homem tira tão grande 
proveito, porque lhe fornecein a 
carne e o leite para sua nutrição, 
pellos para seu vestuario, etc. Com
prehende, pois, os carneiros, as 
cabras e os bois, dos quaes por 
mais de uma vez vos lemos 1falado; 

Fig. !19. 

e ainda o genero antilope, cujas principaes especies são: 
-a camurça (fig. 119), e a gazella (fig. 120). A pelle 
da camurça dá um couro muito estimado para a fabri-



194 QUARTO LIVRO DE LEITURA 

cação de luvas, e outros fins. Existem os antilopes na 
Europa, na Asia e na Africa. No emtanto, nas cavernas 
calcareas do Estado de Minas Geraes, se tem encontra

Fig. 120 . 

do fosseis d'esses animaes. 
Os camelidas são artiodác

tylos sem chifres de pescoço 
comprido e cauda curta. Têm 
incisivos nos maxillares su
periores. 

São muito semelhantes aos 
ruminantes, pois como estes 
tambern ruminam, mas têm o 
estomago dividido. só em tres 

bolsas, porquanto o coagulador não é separado. 
Por isto é que muitos zoologos fazem dos camelidas 

uma familia dos ruminantes propriamente ditos. 
Os camelidas comprehende1n os camélos e os lhamas. 

Fig . 12 L Fig. 122 

As principae s especies do genero camêlo sao : o 
camêlo da Bactriana que tem duas corcóvas (fig. 121) e 
o camêlo da Arabia, tambem chatnado dromedario, que 
só tem uma corcóva (fig. 122). 
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Graças á sua extrema sobriedade podendo passar 
sem co mer Inuitos dias, á sua paciencia e docilidade, á 
ligeireza d e sua marcha e ao seu poder de supportar 
longas jornadas ainda quando excessivan1ente carre
gado, - o cmnêlo é por excellencia a besta de carga 
das vastas solidões de areia da Africa e da Asia, as 
quaes, sem elle, o homem não poderia jamais atraves
sar; e é com muita razão que 
o chamam - navio do deserto. 
Além d'isso o camêlo é uÚl por 
sua carne, assim como por seu 
pello que se emprega em pau
nos para roupas. O leite da 
camêla, al ém de saboroso, tem 
uso medicinal. 

O lhama (fig. 123) é o repre
sentante de um gcnero de ani
nlaes do Perú, na America, 
animaes que são comparaveis 
aos camêlos, rnas . de menor 

Fig. 123. 

altura e não tem corcóvas. O lhama, propriamente 
dito, do tamanho de um veado e de pello pardacento, 
é dOinesticavel e serve de animal de carga ; e uma de 
suas especies, a vicunha, que não é 1naior que uma ca
bra, dá uma lã muito fina e muito brilhante. Esles 
animaes andam e1n tropas na cadeia dos Andes, até 
uma altura de 3000 metros, e, cousa curiosa, o lhmna 
emprega sua saliva como meio de defeza, atirando-a, 
de envolta com alimentos não digeridos, á cara de 
seu adversat·io. 
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E xercicio de elocução 

Que animaes comprehende a orde1n dos Proboscidêos? 
Quaes são seus caracteres princi paes? 
Que quer dizer a palavra pachyde>·ma! 
Quaes sao as famílias dos per issodáctylos<! 

-- Dizei o que sabeis a respeito de cada um dos representantes 
d'estas famílias. 

Quaes são as sub-ordens dos artrodáctylos? 
Qual é d'elles o n"Iais importante? e pm·qu ê? 
Descrevei o apparelho digestivo dos rutninantes . 
Quaes são os r epresentantes das famílias dos ruminantes? 
Falai a respeito de cada u1n d'elles. 
Dizei o que souberdes sobre os catnêlos e lha1nas. 

Exercicio de redacção 

Escrevei ácerca dos anirnaes domesticas de que se trata n' esta 
lição. 
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LIÇAO 25" 

A ENCHENTE 

Era alta a noite. Caudaloso e tredo 
Entre barrancos espumava o rio, 
Densos negrumes pelo céo rolavam, 
Rugia o vento no palmar sombrio . .. 
Triste, abatido pelas aguas torvas, 
Girava o bar·co na caudal corrente, 
Luctava o remador e ao lado d'elle 
Uma virgem dizia tristemente : 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

* 
* * 

E são jovens, bem jovens! na cabana 
Doemiam. cahnos sem. pensar na soi'Le, 
A enchente veio, e no agitar infr·ene 
De um somno meigo os conduziu á morte! 
A felicidade é um sonho nebuloso . .. 
A vida n'este mundo é sempre assim, 
Do gozo em 1neio a veladora eterna 
Nos arranca da mesa do festim! 

197 
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Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

* * * 

- Rema, rema, barqueiro, olha, lá em baixo, 
A' luz vermelha do fuzil que passa, 
Não vês o vulto de um rochedo escuro? 
Que a correnteza estrepitando abraça? 
-Oh si o vejo, senhora; eu bem o vejo! 
Diz o barqueiro com sinistra voz; · 
Pedi á Virgem, que os perigos vela, 
Que tenha ao menos compaixão de nós! 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

.. 
* * 

Eis d'entre as .vagas de caligem densa 
Veu1 macilenta se mostrando a lua; 
Como á luz d'ella a natureza é morta, 
Como a planicie é devastada e núa! 
Perto, tão perto se levanta a margem 
Onde fagueira a salvação sorri, 
E nós rolamos, e rolamos sempre, 
E não podemos aportar allí! 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 
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Duro, insoffrido o vendaval soergue 
Da onda a face em convulsão febril. 
- Barqueiro, alenLo! e1n chegando á terra, 
Hei-de cobrir-te de riquezas mil. -
Porem no dôrso do dragão das aguas 
Luctava o barco, mas luotava em vão. 
E a pobre móça desvairada em prantos 
Pedia á Virg·em que lhe désse a mão! 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

- Ouve, barqueiro, que rugido é esse 
Profundo e surdo que lá em baixo sôa? 
Parece o ronco de um trovão medonho 
Que dos abysmos pelo seio echóa! 
- Oh! 'stou perdido! .. . abandonando os remos, 
Clama o infeliz a delirar de medo, 
Oh! é a morte que nos chama, horrivel, 
No fundo escuro de feral rochedo! 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os m.ortos boiam sobre as aguas frias l 

* * * 
Ia o batel. Ao sorvedouro immenso 
Era impossível se esquivar então; 
Dentro sentado o remador chorava, 
E a donzella dizia uma oração : 

19H 
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Já diante d'elles entre véos d'espnma 
Treda a voragem com furor rugia, 
E uma columna de ligeiro fumo 
Do centro escuro para o céo subia. 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

* * 
Subito o barco volteou rangendo 
Tremeu e1n ancias, se estorceu, recuou. 
Deu a virgem um grito, outro o barqueiro, 
E o lenho na voragem se afundou! 
Tudo findou-se . O vendaval sibila, 
Correndo infrene na planicie núa; 
O rio espuma e nas revoltas ondas 
Descem dous corpos ao clarão da lua. 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

FAGUNDES VARELLA.- Nocturnas. 

Exercicio de alocução 

A que horas diz o poeta que n'esse rio se achava o barco de 
que se trata? 

- Cmno estava então esse rio e porque? 
-Quem estava n'esse barco? 
- - Como procedia o remador c porque? 
- Que considerações faz o poeta com relação á vida? 
- Que disse a môça ao barqueiro? 
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E que lhe responc!eu este? 
- Que prmnessa fez a moça ao barqueiro se elle a salvasse? 
-Que resultado tinham os esforços do barqueiro? Porque? 
- Que lhe perguntou a joven e que disse elle? 
- Que lhes acontecêo a final? 
-Que significam as palavras : caligem, ?naciUenta, vendava 

e soe>·gtte '! 
- Que s ignifica a palavras lenho, na phrase : E o lenho na 

vorage?n se afundou'! 
-Porque? 
-Que quer dizer vo.·agem 'l E inf1·ene'l 

Exercicio de redacção 

Fazei por palavras vossas a nar,-açao do t1·iste successo que 
acabais de !é>·. 
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LIÇÃO_ 26· 

CETACEOS -DESDENTADOS- MARZUPIAES

MONOTREM0S 

Os cetaceos assemelham-se a grandes peixes sao, 
porém, animaes mammiferos; não possuem membros 
posteriores, e os anteriores são transformados em bar
batanas; sua pelle é núa e no alto da cabeça, em geral 
muito volumosa, existem dois orificios que se · denomi

nam respiros. E' 
por elles l[Ue 
os cetaceos ex
pellem a agua 
que engolem 

i!"ig. 124. em grande 
quantidade, 

quando apanham o alimento, que, por via de regra, 
consta de peixes, ainda que algumas especies são her
bívoras. A agua expellida eleva-se a grande altura, o que 
faz conhecer a presença d'esses animaes, ainda a 
grandes distancias. 

A ordem dos cetaceos comprehende : os golfinho~ 

(fig. 124) ou delphins, as bateias, os cachalotes e os narvaes. 
Os golfinhos têm o focinho alongado, possuem dentes 

na mandíbula e nos dous maxillares e uma barbatana 
no dorso. 

As baleias, que já conheceis, não têm dentes, mas em 
logar d' estes h a uma especie de laminas de ma teria cór-
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nea que lhes enchem a bôca e retêm os animaes de que 
as baleias se sustentam. São essas laminas que no com
mercio se conhecem pelo nome de barbas de baleia ou 
barbatanas, e que entram no preparo dos colletes de 
senhora. 

Vivem principalmente nos mares polares, onde pes
cadores europeus as vão buscar, por causa da grande 
quantidade de azeite que fornece a sua gordura. A baleia 
pode attingir a SO metros de comprimento. 

O cachalote, semelhante á baleia, tem a cabeça muito 
grande e co1n 
algumas cavi
dades, nas 

quaes se contém 
o espermaceti. 

Fig. 125. 

O narvallicorne (fig. 125) ou tambem unicornio, é nota
vel por uma especie do chifre, direüo e do comprimento 
de 2 aS metros que lhe sahe do maxillar superior, e que 
provavelmente tendes visto em bengalas, que d'elle se faz. 

O narval é menos corpulento do que as baleias e os 
cachalotes, podendo ter até 5 metros de comprimento. 

A ordem dos desdentados comprehende os mammi 
feros a que não sómente, como aos roedores faltam os 
dentes caninos, mas tambem os incisivos e, n'algumas 
especies, ainda todos os dentes. Os desdentados são em 
geral, pesados e preguiçosos, munidos de unhas tão gros
sas e fortes que parecem cascos. 

Entre os animaes d'esta ordem contam-se os seguin
tes: 

Os tardigrados ou preguz'ças, animaes da America me
ridional , mal Qonformados, tendo a cabeça pequena 
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redonda, e os membros anteriores mais compridos do 
que os posteriores (fig. 126). São extremamente lentos 
em seus 1novünentos e d'ahi se deriva o nome da família 
a que pertencem. Vive cada u1n d'elles isolado dos de
mais de sua especie, sobre as arvores, de cujas folhas se 
sustenLmn, e, pelo facto de terem os dedos unidos uns 
aos outros e ar1naclos ele garras curvas e ele quasi sete 
centirnetros ele COinprünento, raramente se encontram os 

Fig. 126. 

Larcligraclos ca1ninhando 
pelo chão, sendo ainda 
com difficuldade que se 
movem de um para outro 
galho. 

Todavia, uma vez agar
rados a um galho, é im
possível arrancai-os cl'ahi 
sem os Inatar. 

Ainda quando seja 
maltratada ou perseguida, a preguiça não perde a in
differe nça estoica que lhe é propria : fecha os olhos, 
abaixa a cabeça, cruza os braços co1no que envergo
nhada e só em apuros rosna e toma posição aggres
siva, que não vai além ele levantar um pouco um dos 
braços. No pello felpudo da preguiça não raro se alojam 
carrapatos, traças e até baratas. 

O tatú (fig. 127)Lem o corpo completamente revestido 
por uma coura.,;a cornea, formada ele diversas peças, 
duras c lizas, que se denominam cintas e cujo numero 
varia conforme o tamanho ela cspecie d'esse animal. 

Existem treze especies de tatús, desde o maior, cha
mado totú-canastra, nos Estados ele Minas, Goyaz e 
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Matto-Grosso, e que tem de onze a treze cintas e mede 
quasi um metro de comprimento, fóra a cauda que é de 
quarenta e cinco cen timetros, - até o tatú-bola, que 
tem apenas tres cintas e pode tomar a fórma de uma 
bola, na qual fecha a cauda e as pernas. 

Todos os tatús são animaes, de preferencia, nocturnos 
e ao escurece·r começam a sahir das tócas, CJUC fazem 
faci lmente com as garras. E' então que procuram o ali
mento, em geral insectos e, para algumas especies, sub
stancias vegetaes e ainda, occasionalmente, pequenos 
mmnmiferos, ratinhos, por exem
plo, que já se lhes tem encon
trado no estomago. 

O andar do tatú é aos saltinhos: 
ora anda para diante; ora púla 
já para a direita, já para a es

Fig 127. 

querda, sempre farejando alguma cousa para comer. 
Si o apanhardes, livrai-vos de suas garras que são 

fortes : elle procurará arranhar- vos. 
E' o tatú uma das mais apreciadas caças. Morto de 

pouco tempo, lavado em agua quente, e limpa cuidado
samente a superficie externa de modo a ficar livre do 
cheiro de terra, é delicioso, principalmente se é assado 
no proprio casco. 

Os tamanduás e os pangolins são os desdentados que, 
em sentido absoh.ÍLo, merecem esse qualificativo. Não 
possuem dentes; e vivem exclusivamente de formigas, 
e constituem a familia dos papa-formigas (my1·mecópha
gos). 

Uns e outros têm a cabeça aguçada e a lingua mui 
comprida e dotada de mobilidade: os tamanduás (fig.128), 

12 
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porém, têm o corpo e a cauda revesLidos de pellos com
pridos; e os pangolins (fig. 129) são cobertos de escamas 

Fig. 128. 

longas, grossas e cor
tanLes. 

O tamanduá ban
dei?·a, que aqui vêdes. 
represonLado, mede 
n1ais de um metro 
de con1prünenLo e 
torna-se noLavel pela 
vistosa cauda que 
forma grande ban
deira. 

Outras especies de tamanduás não têm o pello cres
cido; antes é esLe, em todo o animal, liso, rente, mas 
sempre brilhante. Todos, porém, são dotados de garras 
forLissimas, com as 
quaes podem esca
var as casas das for
migas, mui Las vezes 
formadas de sol i das 
paredes. Pela aber
tura que fazem, os 
tamanduás introdu
zem a lingua mui Lo 
longa, filiforme, co- Fig. 129. 

berta de agudos es· 
pinhos córneos, a 4ue se apegam as torm1gas as porçoes, 
cahindo na bôca do animal quando este recolhe a lin
gua. 

O tamanduá-bandeira é encontrado nos campos do 
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Brasil. Vive no chão e não sabe trepar; individuas de 
outras especies, no emtanto, pela construcção do corpo, 
vivern trepados nas arvores, sustentando-se das for-· 
migas que ahi encontram. 

Os tamanduás são inoffensivos, mas, sendo atacados, 
põem-se de pé, rosnam. e procuram agarrar o atacante 
dara apertai-o 
nos reforçados 
braços. 

Os animaes da 
ordem dos mar
supiaes não se 
acham senão na 
America Meri
dional, nas ilhas 
de Sonda e prin
cipalment e na 
Australia. O que 
sobretudo os ca
racterisa é u1na 
bolsa subabdo-
minal, fonnada Fig. t ;lo. 

por dobras ela 
pelle elo ventre, no interior da qual existem as glandu
las mammarias. 

Estes animaes nascem em estado imperfeito; mas, 
fixando-se ás têtas do anrmal que os deu á luz, ficam no 
interior da bolsa abdominal, e ahi se conservam até que 
attinjam completo d esenvolvimento . 

Dividem-se os marsupiaes em duas sub-ordens, con
forme são hel'bivoros ou carnívoros . 
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D'entre os Inarsupiaes herbivoros é notavel o lcangurú, 
que não sómente ·é o maibr d'elles, mas ainda o maior 
dos animaes que existem na Australia, onde são abun
dantes (fig. 130). E' um animal de exterior muito sin
gular : a cabeça e os m embros anteriores são tão pe
quenos que não parecem feitos para o resto do corpo, 
que é de uri{ desenvolvimento enorme . O corpo tem 
quasi metro e meio de comprimento e o peso uma cen-

Fig . 131. 

tena de kilogrammas. Quando elle está assentado, a 
parte superior do corpo fica-lhe completamente dire ita, 
de modo a parece r, d e longe, u1n home m.; e d'ahi vem 
que os indigenas lhe dermn esse nmne de kangurú que 
quer dize r - velho homem. . 

A carne d' e sse animal é muito agradavel ao paladar; 
e de sua pelle se faz um couro macio, pelo que lhe dão 
ca~;a muHo activa. 

Entre os marsupiaes caenivoros se devem notar : na 
Australia a dasyura (fig. 1:31); e na America do Sul e na 
do NOI'te, os chamados saTigueias (fig.132) (gambás), que 
têm as proporçõe s de um gato dome stico; traz os filhos 
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na bolsa abdominal durante cinc oenLa dias c depois 
algum tempo ainda sobre as costas. Para se conserva
rem em tal 
posição, os 
pequenos ani
maes prendem 
as caudas á da 
mãe, que para 
isso a dobra 
sobre o cor
po . 

Os Mono
thémos, conto 
diz o nome, 
têm um unico 
orificio para a 
expulsão dos Fig. 132. 

objectos soli-
dos e líquidos. As maxillas não têm dentes e são co
bertas por um bico córneo. 

Estes animaes têm uma organização semelhante á 
das aves, são ovíparos e 
por isso como que estabe
lecem a transição dos mam
miferos para as aves. 

Formam duas unicas 
Fig. 13<J. familias : echidnas e orny

thorú1.Cos. 
O echidna (fig. 133) tem o corpo coberto de espinhos 

como os ouriços, bico comprido e cylindrico, língua 
vermiforme e viscosa, cauda rudimentar e unhas fortes 

12. 
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e curvas. Introduzen1 os ovos · n'uma bolsa abdominal, 
onde os chocam. Vivem de formigas e são habitantes 

exoticos da Aus
tralia. 

O ornythorinco 
(fig. 134) possue 
um bico semelhante 
ao do pato, largo e 
chato; o corpo cy
lindrico é revestido 

Fig. 134. deu1n p ello espesso 
e macio e tennina

do por uma cauda. E' um animal aquatico, de palas 
espalmadas, COlTI cinco credOS armados de fortes unhas. 

E' tambem habitante da Australia e alimenta-se de 
vermes e de animaes aquaticos. 

Não tem bolsa abdo1ninal; põe ovos na terra e cho
ca-os. 

Exercicio de alocução 

Que são cetaceos? 
Dizei o que soul;>erdes a seu respeito. 
Que a nimaes comprehende a ordem dos desdentados. 
Quaes são seus caracteres principaes? 
Falai dos tardigrados ou preguiças. 
Dizei o que é que sabeis das varias especies de tat-.<s. 
Que são tamanduás e que têm elles de notavel? 
Onde se encontram os animaes da ordem dos marsupiaes? 
Quaes são os seus caracteres? 
Como se dividem elles? 
Qual é o mais notavel dos marsupiaes herbívoros e que 

sabeis d'elle? 
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Quaes sao os mais no.taveis dos 1narsupiaes carnivoros? 
Dizei o que sabeis a seu respeito. 
Que podeis dizer dos monotrémos? 
Qual a differença entre o echidna e o ornythorinco? 

Exercicio de r edacçã o 

Escrevei áce-t·ca dos animaes de que se trata n'esta l,ição. 

211 
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LIÇÃO 27" 

ANCHIETA 

E 

A MORTE DE ESTAGIO DE f'.Á 

Branca vestal do templo da saudade! 
Musa da ausencia, compassiva musa, 
Que desfolhas nos páramos do exil!o 
As rosas da esper·ança, borrifadas 
De lagrimas de mnor, e suavisas 
As vigílias do bardo forasteiro, 
Repetindo as canções dos patrios lares! 
Genio das tradições! Que pensamentos 
Inspiras n'estas horas de tristeza 
Ao pastor do .deserto? Quão serena, 
Das altas cordilheiras do Occidente, 
Vem a noite ganhando os fundos vallesl 
Quão suspirosa a viração dos ermos 
Passa no seio escuro dos silvados! 
Quão gemedoras rolam das montanhas 
Por entre os véos de espuma as cachoeiras! 
" - Oh! meu placido berço! Oh, Tenerifa! 
Exclama o soliLario alça'ndo os olhos 
Aos vastos céos azues, - ilha querida, 
Mimo do largo mar, cesta de flôres 
Esquecida na róta dos Phenicios! 
De meu pio desterro inda te vejo, 
Como sempre te vi nos bellos sonhos 



QUARTO L[VRO DE LEITURA 

Da curta juventude! As auras frescas 
Brincam talvez agora nas videiras 
Do rustico solar de meus maiores; 
As. ondas espreguiçam-se nas praias 
Curvas corno os alfanges smTacenos; 

. O ti tão de granito ergue nos ares 
A fronte audaz e rispida, cingida 
D e um turbante de nevoas sempiternas! 
Nada mudou : nas penhascosas grutas 
Pousam ainda os passaras marinhos; 
O passante albatroz estende as azas 
Sobre o verde oceano; os lybios ventos 
Trazem da terra finne as cantilenas 
Dos sanguinarios, rudes fetichistas! ... 
Mas de meu paiz ... só restam na jazida 
Os carco.midos, alvacentos ossos! 
Ali surniu-se o nome de Anchieta!. . . >> 

Calou-se o sabio. O orvalho da saudade 
Pelas pallidas faces deslisava. 
Mas um estrondo horrisono e profundo, 
Como o estalar de transviada esphera 
Nas r egiões sOinbrias do infinito, 
Returnbou nos extremos do Or·iente! 
O céo afogueou-se, o mar bramiu; 
Cruzar·am-se os relampagos, rasgando 
A téla dos negrumes condensados 
Sobre a face da terra : o anjo da morte 
Sacudi o no Levante as azas negras! 
Tomado de terror, prostrou-se humilde 
O sagrado pastor das soledades, 
Invocando de Christo o santo nome. 

218 
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.; * 

Mas a triste visão desapparece. 
A graciosa aurora, a virgem ionia 
De loiras tranças, de rosados dedos 
Franqueia á luz as porta do Oriente. 
Salve, ethereos clarões da madrugada! 
Brilhantes arreboes, aragens brandas, 
Silphos travêssos do deserto , salve! 

* * 
Quem és tu, pensativo cavalleiro, 
Que do escuro corcel te apeias mudo 
A' soleira da ermida? O desalento 
Altera-te as feições nobres e bellas, 
E um profundo pezar, não disfarçado, 
Quebranta o brilho de teus olhos negros! 
Quem és tu? D'oncle vens? - Tristes noticias, 
Trago a vosso retiro, exímio padre. -
Diz o moço avistando o missionario. 
- Bem vindo sejas, servidor de Christo; 
Responde o sabio mestre, - que desgraças 
Vens tu me annunciar? Fala, não temas, 
Que tud·o espero n'esta quadra infausta. 
- Caminho ha quinze dias sem descanso, 
Diz o pobre emissario, - hei vos buscado 
Como o animál mordido ela serpente 
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A fonte salvadora. O sangue, o luto, 
Cobrem de Guanabara as alvas praias! 
A voraz ambição da velha França 
Infiltrou nas arterias dos selvagens 
O veneno da raiva. O surdo estrondo 
Das clavinas de bronze se mistura 
Ao silvo agudo elas hervaclas settas 
No espaço afogueaclo. As feias hordas 
Dos Tamoyos crueis se precipitam 
Dos montes e elos cerras escabrosos, 
E as planícies dominam. Destemidos 
Como leões resistem nossos bravos. 
Mais terrivel em numero, comtudo, 
O inimigo fraqueia, que a victoria 
Do soldado chrislão repousa ao lado. 
Quando, porém, a lua vagarosa 
Dourava os verdes, _ pl acidos ou te i r os 
Da linda Nilherohy, um brado horrendo 
Correu lançando a confusão e o ·susto 
Entre nossos valentes licladores : 
- E' morto o chefe! - O gelo do desanimo 
Os braços enfraquece, esfria os peitos, 
Extingue o fogo ardente dos combates 
Nos olhos dos guerreiros. Os mais nobres 
E sabias campeões deixam as armas, 
E beijam soluçando as mãos geladas 
Do i Ilustre moribundo! ... Oh! Deus eterno! 
Exclama o commovido rnensageiro, 
Eu o vi, eu o vi ... pallido e bello, 
Traspassado de aguda, hervada flecha, 
Sobre o arenoso chão! De espaço a espaço 
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Vendo seus denodados companheiros 
Vencidos pela dôr, 1novia os labios, 
Procurava falar ... _ Baldado esforço! 
Uma golfada de espumoso sangue 
Do seio rebentava, estranho lume 
Incendiava-lhe os olhos, e ·de novo 
Cahia extenuado! ... A ' m -eia n .oite 
Deixava de existir. - Fatalidade! 
Murmura o missionario. Que me dizes, 
Piedoso guerreiro? . .. Estacio é morto! 
Estacio, o fundador do grande emporio 
Das riquezas do Sul! - No verde monte 
Que mais se alonga no espumoso pégo 
E primeiro descobre a vasta barra, 
Nós abrimos do heroe a sepultura : 
Os servos do senhor, trajando luto, 
Cantaram junto ao corpo os hymnos santos 
Do livro das divinas epopeias : 
Depois, ao triste adeus da artilheria 
Que os valles atroava, o depuzemos 
No funerario leüo. A' madrugada, 
Seguindo as instrucções de vossos ft·eires, 
Parti a procurar-vos. Eis a historía 
Do lugubre successo : eis o deposito 
Que tenho de entregar-vos ... O mancebo 
Tira do seio um grosso manuscripto, 
Que ao ·ministro apres.enta . - Cumpre agora 
Que descances um pouco e te alimentes : 
Vamos. - . .. E entraram na ermida um após outro. 

FAGUNDES VARELLA . - Anchieta. 
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Exercício de alocução 

Que dizia o solitario a que se refere o poeta e porque? 
Quem era esse solitario? · 
Dizei que pensava elle na occasião em que o poeta d'elle se 

occupa. 
- Que foi que cortou a meditaçã.o de Anchieta? 
- Que perguntou Anchieta ao cavalleiro e que lhe respondeu 

este? 
Reproduzi, quanto possível, e narração do cavalleiro. 
Que disse então Anchieta ao caval!eiro? 
Que lhe respondeu este? Que lhe entregou? 

Exercício de redacção 

Referi, por escripto, a morte de Estacio de Sá. 

UI 
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LIÇÃO 28"' 

AVES 

Muitas aves existem que nos deleitam com a elegan
cia de suas fórmas, com a b 'elleza de sua plumagem, com 
a graça de seus 1novimentos e principalmente com o 
seu canto muitas ve.zes mavioso. Além d'isso, esses 
s eres têm para nós outras uLilidades mais positivas : a 
carne, os ovos e as pennas. 

Cumpre tambem reconhecer ainda os preciosos ser
v.iços que nos prestam, destruindo uma incalculavel 
quantidade de insectos prejudiciaes ás plantações. São 
principalmenle os passaras que n'isso se distinguem. 

O nosso Brasil possúe grande quantidade de aves; e 
das 1680 especies que n'elle se encontram, 25 famílias 
são exclusivamente brasileiras . 

Deveis recordar-vos, prezados leitores, de que já se 
vos disse que as aves se grupam em oi to ordens : a das 
aves de rapina, a dos passaras, a das trepadoras; a dos 
colu1nbinos, a das gallinaceas, a das p e rnaltas, a dos 
palmipedes e a dos correaores. Agora vejamos quaes 
são os caracteres de cada uma d'essas diversas ordens 
e quaes os principaes individuas de cada uma d'ellas. 

As aves de rapina têm a vista penetrante, o bico forte e 
curvo com a ponta do maxillar superior aguda e recur
vada para baixo; as azas longas e o vôo rapido ; os pés 
curtos e 1nunidos de vigorosos dedos, cada um dos quaes 
é armado de garra muito forte e recurvada. Estes anos 
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maes são dotados de muita força, são ferozes e nutrem-se 
da carne de outros animaes que, ou são suas presas, ou 
elles encontram em estado de putrefacção. 

A ordem das aves de rapina divide-se em dois grupos: 
um, das aves diurnas, conslituido pelas ave·s de rapina 
que têm o olhar dirigido 
lateralmente e a plumagem 
muito densa, as mais fortes 
de todas as aves; --o ou Lro, 
a das noctu1·nas, com a plu
magem menos densa e os 
olhos grandes, dirigindo o 
olhar para diante. 

O prime i r o grupo com
prehonde duas· famílias que 
são a dos abut1·es e a dos fal
cões; o segundo tom uma só 
família, a das cor·ujas. 

A' familia dos abutres per
tence a nmior ave que vôa 
nos ares, o condôr (fig. 135); 
elle habita as regiões eleva- Fig. l3S. 

das da cordilheira dos Andes, 
e póde subir, voando, a uma aHura de bastantes mil 
metros. 

Tambem á mesma família pertencem os urubús, dos 
quaes é principal o urubu-rei, tambem chamado côrvo 
b1·anco, que de envergadura, isLo é, de comprimento do. 
extremidade de um.a aza á da outra, quando abertas, tem 
um metro e oito cenümeLros, e cuja plumagem, com o 
correr da edade, torna-se verdadeiramente magnífica. Os 
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urubús nos prestam notavel serviço, cooperando no 
saneamento das praias e campos, coino provavelmente 
sabeis. São voadores consummados e possuem muito 
apurados os sentidos da vista e do olfato. 

A familia dos falcões, além das aves do genero falco 
(falcão), comprehende os gaviões e as aguias (fig. 136). 

Existem no Brasil diversas especies de gaviões, que 

Fig. 136. Fig. 137. 

todos se alimentam de reptís, caracóes, vermes e insec
Los que apanham no chão, sendo que uma especie, o 
caracará, tam.bem dá caça aos pintos e passarinhos; e 
outra, o :mmango ou gavião carrapateü·o, acompanha os 
bois que pastmn, passeia-lhes pela cabeça e pelas costas 
e cala-lhes os carrapatos e os vermes de que ás vezes 
está inçado o couro d'esses animaes. 

Uma outra especie, a lwrJJÍa (fig . 137) ou agu~a des
u·uidora, conhecida no Brasil p elo nome de gavião real 
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grande ou uraçú, tem o comprimento de um metro, sendo 
o das azas 55 centímetros. E' uma ave notavel principal
mente pelo atrevimento c pela força : ataca implacavel 
os macacos e as preguiças, no cimo dos gigantes vege
taes da matta e sómente com um 
golpe de garras, atirado certeiro ao 
coração, mata a victima escolhida. 

A fauna brasileira não possúe as 
especies mais importantes do genero 
(fig. 188) das aguias, a aguia dou-
rada ou aguia real, cuja cabeça aqui Fig. loS. 

vêdes desenhada, e a agut·a imperz.al, 
habitantes ambas principalmente ·dos Alpes e das mon
tanhas do sul da Europa. 

As corujas (fig . 1.89), de que ha tambem diversas 
especies, constituem a família das aves de rapina noc
turnas de preferencia e se alimentam de fructos, todavia 

uma especie, o jacurutú, chega 
a assaltar cotias e pacas. Cer
tamente já tereis ouvido o grito 
da coruja que a tanta gente causa 
horror, pois é tida por ave 
agoureira, sen1. que, no mntanto, 
;razão alguma exista para se 

Fig. 139. aclmittir a existencia ele agou
ros. 

A 9rdem dos passaros comprehende, além ele todas as 
pequenas aves canoras, isto é, qt~e cantam, lambem as que 
têm os pés pequenos e fracos, um só dedo para.traz com 
unha curva ou sem ella, bico aguçado, fraco e direito ou 
pouco curvo e talhe esbeHo. Alguns passaras são omni-
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voros, outros insectivoros, outros granivoros e outros, final
mente, (rugúJot·os. 

E' grande o numero dos passaros ·; muito variadas as 

Fig. 140. 

suas côres, que n'um mesmo individuo commummente 
são variegadas; e maviosissimo o cantar de alguns. Entre 
estes encontram-se no Brasil : o sabiá, de que ha diversas 
especi~s, o bicudo, o caboclinho (fig. 140), o patativa, o 
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sahi de tão brilhantes côres, o canario, .JOão-de-barro, o 
tiê, o t1"co-tico o bem-te-vi, o Meja-(lor (fig. 141) e tantos 
outros que longo seria enumerar. Não deixarernos, po
rém, de mencionar o xexéo, de olhos azues e plurnagern 
preta e amarella, o qual 
com extraordinaria perfei
ção imita o canto dos ou
tros passa1·os. 

E' a esta ordem que 
pertence o ron:mnol, que na 
Europa de dia ou durante 
as noites de luar desfere 
seu canto agradabilíssimo; 

Fig. 141. 

e bem assim a av-e-do-paraizo, que vos mostramos aqui 
(fig. 142). Esta é famosa pela riqueza de ·sua plumagem, 
a que deve seu nome, porque sua patria (a nova-Guiné 
e as ilhas visinhas) não póde ser considerada um pa
raizo, porquanto é habitada pelos Papúas, os mais fe

Fig. 142. 

rozes de todos os selvagens, e cujo 
regimen alimentício é a anthropopha
gia, isto é alimentam-se de carne hu
mana. 

Organisação e regimen semelhantes 
aos dos passaras têm as aves da ordem 
das trepadoras. Suas azas, porém, 
são em geral pequenas e os pés têm 

dois dedos para a frente e dois para a parte posterior, 
o que lhes permitte mais facilmente trepar aos ramos 
das arvores. 

Das cento e quatorze especies hoje conhecidas de aves 
d'esta ordem, setenta e seis se encontram no Brasil, sob 
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as denominações genericas de aráras, periquitos, maita
cas, papagaios, tucanos e pica paus_ 

As aráras (fig . 143),,cuja figura aqui vos mostramos, 
são as maiores aves trepadoras, não só do Brasil, mas 
de todo o Mundo. 

Suas pennas, de varias côres, são muito apreciadas e 
entre os nossos indígenas foram sempre objeto de grande 
estima. Habitam as maltas virgens, onde andam em 
grandes bandos; e ora se avistam voando a grande al
tura, sendo reconhecidas só pelo tamanho, pela cauda 

longa e pelo grito; ora se abatem so
bre urna fructeira predilecta, tal corno 
a do assahy, da sapucaia ou da cas
tanha do Pará, e ahi se banqueteiarn 
em silencio, ouvindo-se apenas o es-

Fig. 143 _ talar das cascas ent·re os bicos pos
santes e a queda das mesmas cascas. 

Domesticam-se facilmente as aráras, principalmente, 
as da especie denominada maracanã. 

Os periquitos apresentam tambem diversas especies e 
entre ellas o perúJUÜo-rez' e a jandaia ou periquito de 
cabeça arnarella o qual é um dos maiores ornamentos 
dos viveiros. 

Entre as muilas especies de aves a que se dá o nome 
comrnurn de maitacas, é notavel a ttti-maüaca ou ma i taca 
de cabeça vermelha, que chega a ter o comprin1e nto de 
26 centímetros. 

Tanto os periquitos como as maitacas, pelas suas fór
rnas e plumagem, fazem lembrar o papagaio. E qual de 
vós desconhecerá a ave que se chama papagaio? Qual de 
vós não terá ouvido um papagaio (alar e assobiar, ou 
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então, ouvindo-o soltar uma gargalhada, não terá vol
tado a cabeça, sorrindo, afim de vê r si, na cara aliás im~ 
perturbavel da ave, alguma 
cousa existe que denuncie 
alegria? 

Os tucanos são notaveis pelo 
enorme desenvolvimento do 
bico (fig. 144), que é tres vezes 
mais comprido do que a ca
beça ; a plumagem é ricamente 

Fig. lH. 

colorida de vermelho, amarello e preto. Fazem seus 
ninhos nas cavidades das arvores e, durante a incuba
ção dos óvos, a entrada da cavidade é fechada pelo 

macho, co1n uma parede de argilla, 
de modo a não deixar passar senão 
a cabeça da fêmea. Assim é o tuca
no macho que traz provisões para 
a alimentação da companheira e 
dos filhinhos, até que estes se achem. 
em estado de sahir do ninho. 

O pica-páu ou picanço (fig. 145) 
cava o tronco algum dos grossos 
ramos de uma arvore, por meio de 
seu bico agudo 1nas fortíssimo. 

Fig. 145. 

Trepado a um galho sêcco e apo
iando-se nas pennas resistentes da 
cauda, o pica-páu ataca o mesmo 

galho com repetidas bicadas, que fazem saltar, para um. 
e outro lado, os ft·agmentos da casca e da madeira Para 
construir o ninho, elle começa por preparar assim uma 
cavidaP.e artificial, se não encon lra uma natural que lhe 

13. 
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convenha, e tão bem, que não parece trabalho de uma 
ave, cujo comprimento não excede a 24 centímetros. 

A ordem dos columbinos comprehende as aves de bico 
fraco, membranoso e dilatado junto ás na ri nas; as azas 
são mais desenvolvidas do que as dos gallinaceos e pro
prias para vôos longos e rapidos; as patas são curtas e 
os dêdos livres; nascem implumes e incapazes de aban
donar o ninho; os paes regorgitam-lhes os alimentos. A 
família principal é a dos pombos 
que são muito nossos conhecidos. 
Os pombos, particularmente os 
pombos correios, possuem no 
mais aHo gráu o sentido da orien
tação, que lhes permitte regressar 
aos lugares conhecidos, quando 
abandonados a distancias ás vezes 
muito consideraveis (fig. 146). 

Notaveis principalmente pelo 
Fig. 146. 

comprimento de suas pernas, são as aves da ordem dos 
pernaltas. 

Além de compridas, as pet·nas não têm pennas, isto é, 
são núas; os pés têm os dedos ou livres ou reunidos por 
pequena membrana; o pescoço e o bico são longos. 

Algumas d'estas aves se nutrem de ')eixes, molluscos 
e reptís; outras de insectos. 

Entre as pernaltas encontram-se no Brasil : a serzema, 
a saracm·a, a cegonha, ajacamim, o pavão do Pará, a galli
nhola, oútltambú e outras, entreasquaes oguaraz, queem 
pequeno é branco, depois torna-se cinzento e, por fim, 
vermelho. Algumas d'estas aves são ribeinnhas, isto é, vi
vem, á margem dos rios, das lagôas e dos mares, taes 
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como a saracura, o socó (fig. 147), a garça (fig. 148) ele. 
As corredor as são aves improprias 

para voar, tem o osso esterno chato 
e sem quilha, as azas curtas ou atro

Fig. 147, 

phiadas, as pa
tas fortes, pro
vidas de museu
los ·vigorosos. 
São as maiores 
aves que exis
tem : o casoar da 
Nova Hollanda, 
a ema, no sul do 
B·rasil; e o aves
tru:z, que se en
contra nos de-

Fig. 148. 

sertos da Africa central e meridional, assim como ao 
sudoeste da Asia (fig. 149) . Uma especie de avestruz, 
o avest1·u:z camelo, attinge a ai
tu ra de dois metros· e meio. 

Os palmipedes são caract.e
risados po'r terem as pernas e 
as coxas muito curtas e situa
das mais posteriormente do 
que as outras aves; e pela cur
teza dos pés, cujos dedos to
talmente unidos por membra-
nas, formam especies de Fig. 149. 

nadadeiras, que 'muito lhes 
facilitam a natação. Sua plumagem espessa e lustrosa, 
é imbebida de materia oleosa, que a torna impenetravel 
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á agua, , onde elles vivem ordinariamente. Elles retiram 
com o bico esta substaneia oleosa de uma glandnla 

1 situada na exlrernidacle da columna vertebral; glandula 
conhecida pelo nome de uropygio e vulgarmente pelo 
de mitra . 

Nutrem.-se os palmipedcs de peixes e de vegetaes. 
Entre os principaes indivíduos elos diversos generos 

d'esta ordem, notam-se : o 
pinguún (flg. 150),. que aqui 
vêcles representado, que vive 
nos mares elas n<ais elevadas 
latitudes e é earaclerisado pela 
pequenez elas azas e das per·
nas, improprio para anelar e 
para voar; o pelicano, ele que 
un1a especie é provida ele uma 
membrana em fórma ele sacco, 
:;i lua da na parte inferior do 
bico e· na qual a ave prende e 
leva os peixes que pesca; a 
gaivota, cujo vôo é tão rapido 
como o elas andorinhas e que Fig. 1.50. 

(ella principaln10nte) produz o 
guano, de que Já tendes noticia; a procellária, que, nas 

· occasiões de tempestade vê-se correr sobre as aguas, 
com as azas abertas, para apanhar os animalculos tra
zidos pela tormenta á superficie elos n1ares; e o cysne, o 
ganso e o pato ele que uma especie forn ece-nos un1a pen
nugem, conhecida pelo no1ne de edredon e com que se 
enchem travesseiros e colchões. Tambem á m esma 
orclern pertencem os man·ecos domesticas e as marre-
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qui:nhas, entre as quaes se nota a êrerê, que provavel, 
mente já conheceis, e cujo grito parece dizer o nom~ 
porque é conhecida. 

A ordem das gallinaceas têm o bico e o pescoço peque
nos, a parte superior do bico arqueada e appropriada 
ao regimcn gran ivoro, dedos fracos munidos de unhas, 

Fig. 151. 

corpo pesado e as narinas cobertas por uma peça 
carnosa. Estas aves vôam muito pouco, procuram o ali
mento sobre a terra, têrn o corpo muito desenvolvido e 
não fazem ninhos sobre as arvores. 

Seus principaes generos, quasi todos de aves domes
ticas, são constituídos pelas gallinhas, perús, perdizes, 
pavões e faisões. E' uma ave d'este ultimo genero, que 
aqui vos mostramos, o faisão dourado (fig. 151.), origina-
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rio da China e que na Europa se cria e ceva em parque 
especial. 

Exercicio de elocução 

-Que utilidade têm as aves? 
- En~ quantas ordens se podem grupar? 
- Falai ácerca das aves de rapina. Dos passaros. Das trepa-

deras. 
- Dize i o que sou herdes quanto ás gallinaceas, ás columbinas, 

ás pernaltas, ás palmipedes, ás corredoras. 

Exercicio de redacçào 

Escrevei ácerca das aves ern geral; - (azei sua divisao ·e occu
pai-vos de cada u>na das especies , apontando seus caracte•·es geram!. 
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LIÇÃO 29 .. 

PEDRO IVO 

Sonhava n'eeta ge1•ação bastarda 
Glorias e libe rdade! 

Era um leão sangrento que t·ugia. 
Da gloria nos clarins se embriagava~ 
E vossa gente pallida recuava 

Quando elle apparecia. 

ALVARES OE AzEVEDO, 

I 

Rebramam os ventos .. . Da negra tormenta 
Nos montes de nuvens galopa o corcel. . . 
Relincha ... troveja ... galgando no espaço 
Mil raíos desperta co'as palas revel. 

E' noite de horrores . .. nas grunas celestes, 
Nas naves ethereas o vento gemeu . .. 
E os astros fugiram, qual bando de garças 
Das aguas revoltas do lago do ceu. 

E a terra é medonha ... As arvores núas 
Espe.ctros semelham fincados de pé, 

~31 

Com os braços de mumias, que os ventos retorcem , 
Tr·emendo a esse grito, que extranho lhes é. 

Desperta o infinito . .. Co'a boca entreaberta 
Respíra a borrasca do largo pulmão. 
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Ao longe o oceano sacode as espaduas, 
Encélado novo calcado no chão. 

É noite de horrores ... Por in vi o caminho 
Um vulto sombrio sósinho passou, 
Co'a noite no peito, co'a noite no busto 
Subiu pelo monte ... nas cimas parou. 

Cabellos ~sparsos ao sopro dos ventos, 
Olhar desvairado, sinistro, fatal, 
Direis estatua roçando nas nuvens 
P'ra qual a montanha se fez pedestaL 

Hugia a procella -nem elle escutava! . .. 
Mil raios choviam- nem elle os fitou! 
Com a dextra apontando bem longe a cidade, 
Após longo tempo sombrio fallou! 

li 

Dorme, cidade maldita, 
Teu somno de escravidão ! ... 
Dorme, v esta! da pureza, 
Sobre os cochins do Sultão! ... 
Dorme, filha da Georgia, 

Sê hoje Lucrecia Borgia 
Da deshonra no balcão! 

Dormir?! ... Não! Que a infame grita 
Lá se alevanta fatal. .. 
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Corre o champagne c a deshonra 
Na orgia descommunul. .. 
Na fronte já tens um laço ... 
Cadêas de ouro no braço, 
E de perolas um baraço, 
- Adornos da saturnal! 

Louca!. .. Nem sabe que as lu zes, 
Que accendeu p'ra as saturnaes, 
São do enterro de seus brios 
Tristes cirios funeraes . . . 
Que o seu grito de alegria 
E'o estertor da agonia, 
A que responde a ironia, 
Do riso de Satanaz! ... 

Morreste ... E ao teu sahimento 
Dobra a procella no ceu, 
E os astros - olhar dos mortos -
A mão da noite escondeu. 
Vê! ... Do raio mostra a lampa 
Mão de espectro, que desLampa 
Com dedos de ossos a campa, 
Onde a gloria adormeceu. 

E erguem-se as lapidas frias, 
Saltam bradando os heróes : 
- Quem ousa da eternidade 
Roubar-nos o somno a nós?" 
Responde o espectro : -A desgraça J 
Que a realeza que passa, 

23'l 
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Com o sangue de vossa raça, 
Cospe lodo sobre vós! ... 

Fugi, fantasmas augustos! 
Caveiras que córam mais 
Do que essas faces vermelhas 
Dos infames pari ás! . .. 
Fugi, do solo mald'ito; ... 
E eu por detrás do granito 
Dos montes occidentaes, 

Eu tambem fujo . .. Eu ... fugindo! .. . 
Mentira d'esses vilões! 
Não foge a nuvem trevosa 
Quando em azas de tufões 
Sobe dos ceus á esplanada, 
Para tomar emprestada 
De raios uma outra espada, 
A' luz das constellações . . . 

Como o tigre na caverna 
Afia as garras no chão, 
Como em Elba amola a espada 
Nas pedras - Napoleão. 
Tal eu -vaga encapellada, 
Recúo de uma passada 
P'ra levar de derribada 
Rochedos, rei~;., multidões .. ,! 

III 

Pernambuco! Um dia eu vi-te 
Dormido immenso ao luar, 
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Com os olhos quasi cerrados, 
Com os labios- quasi a fallar ... 
Do braço o clarim suspenso, 
-O punho no sabre extenso, 
Da pedra - recife immcnso, 
Que rasga o peito do mar . . . 

E eu disse: - Silencio, ventos! 
Cala a boca, furacão! 
No sonho d'aquelle somno 
Perpassa a Revolução! 
Este o lhar que não se move 
Stá fito em - Oitenta e Nove -
Lê Homero- escuta Jove ... 
Robespierre- Dantão. 

N'aquelle craneo entra em ondas 
O verbo de Mirabeau ... 
Pernambuco sonha a escada 
Que tambem sonhou Jacob, 
Scisma a Republica alçada, 
E pega os copos da espada, 
Emquanto en-1 su'alma brada: 
-Somos irmãos, Vergniaud! 

Então repete ao povo : 
- .«Desperta do somno teu! 
Samsão! dert'oca as columnas! 
Quebra os ferros, Prometheu! 
Vesuvio curvo -não pares, 
Ignea coma solta aos ares, 

~35 
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Em lavas inunda os mares, 
Mergulha o gladio no ceu. 

Republica! . . . Vôo ousado 
Do homem feito condor! 
Raio de aurora inda occulta 
Que beija a fronte ao Thabor! 
Deus! Porqu'emquanto que o monte 
Bebe a luz d'esse horizonte, 
Deixas vagar tanta fronte, 
No v alie envolto em negro r?! ... 

Inda me lembro ... Era h a pouco 
A luta! . . . horror! . . . confusão! . . . 
A morte võa rugindo 
Da garganta do canhão! .. . 
O bravo a fileira cerra! 
Em sangue ensopa-se a terra! . . . 
E o fumo - o corvo da guerra -
Com azas cobre a amplidão ... 

Cheguei! Corno nuvens tontas, 
Ao bater no monte ... além, 

· Topam, rasgaxn-se, recuam ... 
Taes a meus pés vi ·tambem 
Hostes mil na luta ingloria ... 
Da pyramide da gloria 
São degráos . .. Marcha a victoria, 
Porque este braço a sustém. 

Foi uma lnta de bravos, 
Como a luta do jaguar, 
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De sangue enrubesce a terra, 
De fogo enrubesce o ar! ... 
Oh! mas quem faz que eu não vença? 
- O acaso ... avalanche immensa, 
Da mão do Eterno suspensa, 
Que a idéa esmaga ao tombar! ... 

Não importa! A liberdade 
E' como a hydra, o Antheu. 
Se no chão róla sem forças 
Mais forte do chão se ergueu .. . 
São os seus ossos sangrentos 
Gladios terriveis, sedentos ... 
E da cinza solta aos ventos 
Mais um Graccho appareceu! ... 

Dorme cidade, maldita, 
Teu somno de escravidão! 
Porém no vasto sacral'io 
Do templo do coração, 
Atêa o lume das lampas, 
Talvez que um dia dos pampas 
Eu, surgindo, quebre as campas 
Onde te colmn no chão. 

Adeus! Vou por ti, maldito, 
Vagar nos er·mos paúes, 
Tu ficas morta, na sombra, 
Sem vida, sem fé, sem luz!. .. 

237 
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Mas quando o povo acol'dado 
Te erguer do tredo vallado, 
Virá livre, grande, ousado, 
De pranto banhar-me a cruz l ... 

IV · 

Assim fallára o vulto errante e negro, 
Como a estatua sombria do revêz . 
Uiva o tufão nas dobras d e seu manto, 
Gomo um cão do senhor ulula aos pés . .. 

Inda um mowento esteve solitario 
Da tempestade semelhante ao deus, 
Trocando phrases com os trovões no espaço, 
Raios com os astros nos sombrios ceus . .. 

Depois sumiu-se dentre as brumas densas 
Da negra noite- de su'alma irmã . .. 
E longe . . . longe ... no horizonte immenso 
Hesonava a cidade cortezã! ... 

Vai l Dq sertão esperam-te as Thermopylas 
A liberdade inda pulula ali ... 
Lá não vão vermes perseguir as aguias, 
Não vão escravos perseguir a ti! 

Vai l Que o teu manto de mil balas roto 
E' uma bandeira que não tem rival. 
- D'esse suor é que Deus faz os astros .. . 
Tens uma espada, que não foi punh_al. 
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Vai, tu que vestes do bandido as roupas, 
Mas não le cobres de uma villibré, 
Se te renega teu paiz ingrato, 
O mundo, a gloria tua patria é!. .. 

v 

E foi-se ... E inda hoje nas horas erranLes, 
Que os cedros farfalham, que ruge o tufão, 
E os labios da noiLe murmuram nas selvas 
E a onça vaguêa no. vasto serLão, 

Se passa o trope it·o nas el'mas devesas, 
Caminha medroso, figura-lhe ouvir 
O infrene galope d' Espectro soberbo 
Com um grito de gloria na boca a rugir. 

2::19 

Que importa se o tum'lo ninguem lhe conhece? 
Nem tem epitaphio, nem leilo, nem cruz! ... 
Seu tumulo é o peito do vasto universo, 
Do espaço - por cupola· - as conchas azúes ! .. _ 

!VIas contam que um dia rolára o oceano 
Seu corpo na praia, que a vida lhe deu ... 
Emquanto que a gloria rolava sua alma 
Nas margens rll'l. hisloria, na arêa do céo! .. _ 

CASTRO ALVES. 
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Exercicio de alocução 

Quando e com que tempo passou esse vulto a que se refere 
o poeta, e subio ao monte? 

- C01no descreve o poeta a physionomia e a attitude d'esse 
vulto. 

Que pensamentos e palavras lhe a,ttribúe o poeta? 
Que é que notais nas palavras : 

« No sonho d'aquelle somno 
• Perpassa a Revolução! 
« Este olhar que não se move 
« Stá fito em - Oitenta e nove! » 

Como julgava esse vulto a liberdade? 
Que disse elle á cidade? 
Que fez depois? 

Exercicio de redacção 

Dizei po>· palavras vossas o que narra Casl:ro Alves : falai dos 
sentimentos de que era ani·mado esse vulto, que palavras p>•oferiu 
elle, e do que diz o poeta que ainda hoje succede. 
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LIÇÃO 3o" 

REPTÍS E BATRACHIOS 

Os reptís têm a pelle núa ou coberta de escamas, de 
laminas córneas ou mesmo ósseas. O nariz se lhes forma 
no interior da boca, junto ao pharynge, e serve para 
introduzir o ar por meio da respiração. Têm um ouvido 
interno bem conformado, ·porém que se não apresenta 
no exterior. 

A temperatura do sangue dos reptís não é fixa e ele
vada, como a dos mammiferos e dos passaros; mas 
variavel, em consequencia do meio em que se acham. 
Seus 1nusculos são vermelhos, separados em porções 
ou feixes por meio de membranas, e muito desenvolvi
dos; o que faz que os reptís manifestem um vigor que 
parece desproporcionado ao seu tamanho. 

O que é, principalmente, muilo notavel nos animaes 
d'esta classe, é a propriedade que possuem de reprodu
zir ce1'tas partes de seu corpo, quando lhe são cortadas; 
assim como sua tenacidade de vida, e1n virtude da qual 
continuam a subsistir durante maior ou n1enor tempo, 
depoi;:; de serem feridos mortalmente, é por exemplo o 
que acontece com a tartaruga, que, se lhe extrahirem o 
cerebro, continúa a viver, no emtanto, durante muitos 
mezes, e a arrastar- se de um lado para outro . 
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Uma causa não menos admiravel é que os reptís 
podem passar sem se alimentarem durante muito tempo 
É assim que, nos jardins zoologicos, se tem visto ser
pentes e tartarugas passarem quatro e oito mezes sem 
comer, conservando todavia a apparencia de perfeita 
saude. 

Convém ainda dizer-vos, jovens leitores, que os reptís 
têm a propriedade de ficarem entorpecidos durante o 
inverno nas zonas temperadas, o que se chama hiber
nação como já tivemos occasião de dizer, quando tratá
mos da marmota. Nas zonas frigidas ou polares, não 
existem esses animaes, e é nos paizes mais quentes que 
é maior o num·ero d'elles. 

Assim como os peixes, os reptís não possuem voz. 
Na sua classe, apenas as serpentes, pelos silvos, con
stituem as unicas excepções d'esta regra. 

Os reptís apresentam grandes differenças nas fórmas 
exteriores, porquanto o corpo de alguns é vermiforme, 
sem pés; outros são providos de dois ou de quatro pés. 
São em geral ovíparos, 1nas, como todos os animaes 
de sangue frio, não chocam os ovos. Em geral, dizemos, 
porque as víboras são ovoviviparas, isto é, seus filhos 
goram-se dentro de ovos, que o animal não expellc. 
Estes ovos solfreçn a incubação dentro do proprio ani 
mal, abrem-se, e por fim nascem vivos os novos ani
maes. O mesmo acontece ás jararácas, quando em cap
tiveiro. 

Na maior parte dos reptís, a pelle, que é espessa e de 
uma substancia mais ou menos dura, se renova frequen
temente, e ao mesmo tempo se produz mudança na côr, 
ou ainda na fórma do corpo de alguns d'elles·. 
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A circulação nos reptís é, na maior parte dos casos, 
dupla e incompleta, o sangue frio, a respiração pouco 
activa e que se executa por meio dos pulmões ordinaria
mente em fórma ele saccos, em cuja superficie se opera 
a transformação do sangue venoso em sangue artet·ial. 

O apparelho digestivo nada tern ele notavel : a bõca é, 
geralmente, armada de dentes agudíssimos e, n'algumas 
especies, as maxillas pCYdem afastar-se muito e mesmo 
produzir certos movimentos particulares; o estomago é 
sirnples e muitas vezes confunde-se com o resophago. 

· O systema nervoso é pouco desenvolvido, o cerebro 
pequeno e liso, e as faculdades limitaclissimas. 

Os reptís, em grande maioria, vivem na agua ou em 
l.ogares humidos, nutrindo-se, em geral, de outros ani
maes; e alguns são providos de veneno que mata os 
ol)tros seres animados ou pelo menos lhes causa sen
sível incommodo. 

Já tivemos occasião de dizer-vos que elles se dividem 
em quatro ordens, que são : ophidios, saurios, hydro-sau
rios e chelonios. 

A ordem dos ophidios é a das serpentes, animaes que 
têm o corpo alongado e cylindrico e sem orgão de loco
moção; a boca é muito rasgada, capaz de se dilatar 
extraordinariamente, e provida de dentes muHo agudos; 
sendo que, n'algumas especies, dois d'esses dentes têm 
um canal interior por onde sahe, quando o animal 
morde, um veneno subtil e quasi sempre mortal, veneno 
que é segregado por uma glandula existente abaixo elos 
olhos, os quaes não têm palpebras. Habitam, de ordina
rio, os logares humidos e escuros, e geralmente mudam 
de pelle todos os annos. 
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As serpentes (fig . 152) são venenosas, ou não venenosas . 
A estas u!Lin::tas é que scientificamente se dá o nome de 
cabras. 

Entre as -venenosas se devem notar: - as do Oceano 
Indico, em que o corpo e a cau
da são comprimidos lateral 
mente; a coral, das florestas do 
Brasil e cuja pelle é co lorida de 
vermelho, negro, verde e bran
co, formando anneis ; o áspúl e, 

Fig. 152. do Egypto, animal de manchas 
no ventre semelhando lett·as e 

que muito contrastam com a côr geral do ophidio, que 
é a roxa; a m·bara, nome que comprehende diversas 
especies muito venenosas . 

As mais perigosas das serpentes venenosas e as 
mais nu1nerosas 
no Brasil, são -o 
surucucú, ·de que 
h a varias especies, 
e a jararáca, que 
pode ser ou pre
guiçosa ou de cauda 
branca. 

A cascavel, da 
America meridio-
nal, é urn dos mais 

Fig. 153. 

temíveis ophidios. Seu nome procede (fig. ·153) de pe
quenos guizos ou cascaveis, que esse animal possue na 
extremidade da cauda e que sôam quando elle a agita. 

D'enLre as serpentes não venenosas, das quaes além 
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de outras se encontram no Brasil a ctpó e a caninana, ha 
duas especies, na America, quo comprehendem os indi
víduos de maiores dimensões : a boa constrícto?· ou gibot"a 
(fig. 154),e a eunéctes murútus, esla aquatica e aquella ter
restre, ambas communs ao Brasil e ás Guyanas, e cujo 
comprimento. é de 8 a 10 metros. 

Nas grandes serpentes, a pelle apresenta manchas 
marmóreas ou de 
outros agradaveis 
desenhos ; têm todas 
as terrestres o mes
mo gcnero de vida; 
devoram mammife
ros até · do tamanho 
de um veado, que 
ellas suffocam e cu
jos ossos partem nas 
roscas que seu corpo 
forma em torno da victima, a qual é reduzida a massa 
alongada que não engolem de uma vez, mas com muita 
lentidão. Ficam depois as mesmas serpentes e1n estado 
de entorpecimento, emquanto lhes dura a laboriosa di
gestão. finda a qual póde o animal passar sem comer por 
muito prolongado tempo. Taes serpentes são facilmente 
apanhadas e os Indios comem-lhes a carne. 

A ordem elos saurios abrange os animaes seme
lhantes, mais ou menos, ao lagarto, eomo o cameleão e 
as lagartixas, que tantas vezes tereis visto pelas paredes. 

Os saurios têm o corpo alongado e terminado por 
uma cauda muito gvossa na hase; têm quatro men1bros 
com os dedos armados de garras, como podeis vêr nos 

14. 
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dragões (fig. 155) e nos cameleões (fig. 156), cujas figuras 
aqui vos apresentamos. Sua pelle é escamosa e suas 

maxillas possuem dentes mui
to agudos. Os saurios são, em 
geral, carnívoros. 

Fig. 155. 
A ordem dos hydro-saurios 

comprehende os animaes mui
lo semelhantes pela forma aos saurios, mas vivem 
quasi sempre na agua. 

Entr·e as grandes especies 
d'essa ordem, que são muito 
vorazes e attingem a grandes 
dimensões, possuindo dentes 

Fig. 156. 

agudíssimos em todos os maxillares, e cujo dorso é 
impenetravelás balas, distinguem-se o crocodilo (fig. 157), 

Fig. 157. 

o gavial, o ca'iman ou alligator, que v1vem nos grandes 
rios dos paizes quentes. Assim o crocodilo habita as 
margens do rio Nilo, na Africa; o gavial as d.;s rios 

,Indo . e Ganges, na Asia; o caiman os lagos e rios da 
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America, conhecendo-se no Brasil pelos nomes de jaca-: 
rés os de papo branco, e de ururáusos de papo amarello. 

Os caimans passam a estação mais quente do anno, 
em es tado de entorpecimento, depois de se terem envol
vido n'uma camada de limo ou lodo, que o ardor do sol 
acaba por dessecar e endurecer; e logo que começa a 
estação das chuvas, elles sáem d'essa especie de morte, 
fazendo rebentar com ruido a mortalha 
de terra que os envolve. 

A ordem dos chelonios comprehende 
os animacs conhecidos pelo nome de 
tartarugas, as quaes estam encerradas 
em uma armadura que as envolve quasi 
inteiramente, ficando de fóra apenas 
a cabeça, os quatro membros locomo
tores e a cauda, partes que o anilnal 

Fig. 158. 

póde recolher á vontade. Suas maxillas não tem dentes, 
mas são revestidas de peças córneas como o bico das aves. 

Nutrem-se as tartarugas de materias vegetaes e de 
pequenos animaes, podendo passar muito tempo sem 
comer. Elias são marinhas, tluviaes ou d'agua doce, e. 
ainda terrestres. 

Das ·tartarugas marinhas (fig. 158) são notaveis as que 
se conhecem pelos qualificativos de mydas, do Oceano 
Atlantico, do comprimento de dois metros, tendo mui
tas vezes o peso dé quatrocentos kilogrammas, e cuja 
carne serve para fazer saborosa sôpa ; - · e a chelonia 
imbricata, que se apanha principalmente no archipelago 
da Sonda . .Seu casco, que é consti tu ido de largas esca
mas, fornece-nos a materia prima de que são feitos os 
objec tos de que já vos falámos n'outro livro. 
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As tartarugas d'agua doce (fig . 159), de que ha muito 
tendes noticia, viven1 nas margens dos rios e das 

Fig. 159. 

lagôas ou dentro de poços, e 
dá- se-lhos em geral o nome 
d o !cágados; as terrestres, de 
que uma especie é conhecida 
no Brasil pelo nome de jaboti, 
são animaes dotados de muita 

força, 
pesos . 

pelo que se podem mover· debaixo de grandes 
I 

Os animaes da classe dos batrachios têm por typo a 
t·ã . Differem dos 
·reptis por ierem 
a pelle núa, isto 
é, não coberta de 
escamas; prin- · _.,. ··::-:-· .. =-::...·.:. ~- - ~--
cípalmente pe- · ....... JC .~ 

las mudanças Fig.I60. 

de fórma ou metamorphoses, que n'eUes se operam na 
sua primeira idade Alguns d'esses animaes; quando 
attingem ao estado de adultos, são desprovidos de 

Fig. 161. 

cauda, como 
succed e ás 
rãs, aos sa
pos e ás pe
rerécas. 

Estas ui-
timas são 

nbtaveis pela intensidade da voz e pelas vesículas 
viscosas das patas, o que lhes permitte subirem ás ar
vores, onde por sua côr verde, se confundem com as 
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folhas. Todos esses animaes são preciosos destruidores 
de insectos pelo que não devemos perseguil-os. 

Outros batrachios conset·vam a cauda durante toda a 
vida, como o tritão (fig. 160) e a salamandra-(tig. 161). 

Um preconceito popular faz da salamandra um ani
mal incombusLivel : a verdade é que, no fogo, ella 

T f 
. Fig. 162. 

' t "Fig. 163. 

morre, arde e torna-se em cinza como qualquer dos 
seres vivos. 

Os batrachios, ao sahirem dos ovos em que se geram, 
se denominam gyrinos e são de fórma absolutamente 
differente da que Lem quando em seu Lotai desenvolvi
mento: nenhum membro, nenhum orgão do movilnento 
têm á excepção da cauda achatada com que se movem 
dentro d'agua. Nas transformações que soffrem, perdem 
alguns dos orgãos que possuem e adquirem outros . 

Os gyrinos do sapo (fig. '162) são pequenos e pretos; 
os da rã (fig. 163) são muito maiores, cmzentos nas cos-
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tas e de côr prateada no ventre; todos habitam as aguas 
estagnadas, aquecidas pelo sol; respiram, como os 
peixes, o ar dissolvido na agua, por meio das branchias 

Fig. 164. 

que perdem a final; e alimentam-se de ma terias vege
taes . Chegados, porém, á sua ultima fôrma, á de batra- · 

Fig. 165. 

chios perfeitos, respiram o ar livre e nutrem-se de 
pequenas prezas que fazem. Existem alguns batrachios 

Fig. 166. 

que conservam as guelras na edade adulta, como os 
sereios (fig . 164) e os protêos (fig. 165); outros, as cecihas 
(fig. 166), jámais possuem membros de locomoção. 
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Exercicio de alocução 

Descrevei os caracteres elos reptis. 
Como se reproduzem elles? 
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Que podeis dizer do apparelho circula torio e do digestivo 
dos reptis? 

- F'a]ai da ordem dos chelonios. 
- Dizei quanto souberdes ácerca da ordem dos saurios, e 

hyclrosam·ios. 
Dos ophiclios. 

- Dos batrachios. 

Exercicio de redacção 

Escrevei áoerca do reptís mn geral, de1norando-vos >nais nas 
descripção dos individuas mais importantes. 
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LIÇÃO 3I" 
HYMNO DO TRABALHO 

voz 

No regaço do luxo, a opulencia 
Os cansaços do ocio maldiz : 
Entre as lidas, sorri a indigencia 
Co'o pão negro se julga feliz. 

CÔRO 

Trabalhar, meus innaos; que o trabalho 
E' riqueza, é virtude, é vigor. 
D'entre a orchestra da serra e do malho 
Brotam vida, cidades, amor. 

voz 

Deus, impondo ao peccado a fadiga, 
Té na pena sorriu paternal; 
O que vence a preguiça inimiga, 
Reconquista o Eden terreal. 

CÔRO 

Trabalhar, meus irmãos, etc. 

voz 

Quem dá graças aos Ceus ao sol posto? 
Quem lh'as dá vendo a aurora raiar? 
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E' o obreiro : o suor lhe enche o rosto; 
Mas seus dias não turva o pesar. 

CÔRO 

Trabalhar, meus irmãos, etc. 

VOZ 

O que vive na inercia aborrida 
Não sómente é de irmãos roubador; 
E' suicida; e mais vil que o suicida . 
E' suicida a quem falt.a o valor . 

GÔRO 

Trabalhar, meus irmãos, etc. 

voz 

Cáia opprobrio no vil ocioso, 
Que desherda o 'presente. fl 0 porvir• 
Só á noite con~pete o repouso; 
Só aos mortos o eterno dormir 

CÔRO 

Trabalhar, meus irmãos, etc 

voz 

Mar e Terra, Ar e Céu, tudo lida; 
Deus a todos pôz luz e deu mãos; 
Lei suprema, o trabalho é a vida; 
Trabalhar! trabalhar, meus irmãos! 
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CÔRO 

Trabalhar, meu,s irmaos; que o trabalho 
E' riqueza, é virtude, é vigor. 
D'entre a orchestra da serra e do malho 
Brotam vida, cidades, amor. 

ANTONIO FELICIANO DE CASTILHO. 

Exercício de alocução 

Dizei que utilidade descobris n'esse Hymno. 
Que utilidade tira o homem do trabalho além da obtençl\o 

dos meios de subsistenoia? 
- Das palavras do autor podereis obter prova d'esta affir

mação? 
-Corno? 
- Porque dirá que aquelle que vive na inercia abo>·>·ida não 

só mente é roubador dos irmãos, mas ainda vil suicida? 
- Que diz elle para provar que não temos o direito de nos fur

tar ao trabalho? 
- Que é suicida e que devemos pensar d'elle? 
- Que quer dizer - lei suprema '/ 

Porque dirá o ,autor que - o trabalho é a vida? 

Exercício de redacção 

Escrevei a um amigo convidando-o tt fazerem am,bos juntos, 
vós e e!Ze, os vossos trabalhos escolares. Most?·ai as vantagens que 
d'ahi podem provir, e tambem a grande desvantagem que póde 
ter o que menos se interessar pela perfeiçilo do p>·op>·io trabalho, 
deixando ao outro todo 9 esforço necessa>·io a esse fim,. 
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LIÇÃO 32" 

PEIXES 

Já vos dissemos que o·s peixes não podem viver fóra 
d'agua e provavelmente já o sabieis, assiin como certa
mente não ignorais que elles existem não sómente no 
mar, mas tambem nos' rios, lagos, lagôas, isto é, tanto 
na agua salgada como na agua doce. 

O esqueleto dos peixes é formado, e1n algumas espe
cies, por uma 
substancia 
ossea, n'ou
tras por car
tilagens e 
ainda por 
membranas. 
D'ahi, a di- Fig. 101. 

visão dos 
peixes em dois geandes grupos que já conheceis : pmxes 
osseos, e peixes cm·tilagznosos. 

A parte principal do esqueleto (fig·. 167) é a co lumna 
vertebral, com as espinhas mais ou menos desenvolvidas 
e mais ou menos resistentes . O craneo é alongado; o 
cerebro muito pouco desenvolvido e os sentidos imper
feitos: o apparelho auditivo consta só do ouvido interno , 
os olhos não têm palpebras e o crystalino é espherico; a 
lingua não é carnosa; as fossas nasaes abrem-se no 
interior da bôca; e a pelle, geralmente escamosa, não 
póde servir para o tacto. 
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Quasi todos os peixes possuem no interior do corpo, 
uma especie de sacco, denominado bexiga natatort"a, que 
favorece a n!oltação; porquanto achando-se situada na 

Fig. 168. 

parte inferior do ventre e 
cheia de ar atmospherico, 
tem por fim, pelo augrnen
to ou diminuição de volu~ 
me permittir que o animal 
<mha ou desça, ou ainda se 
conserve em equilíbrio no 

interior da n1assa liquida, em q'Je vive. 
Seus membros, geralmente em numero de quatro, são 

constituídos por barbatanas, isto é, especialmente con
formados para a natação, e, segundo o logar em que no 
animal existem, se denominam barbatanas peitoraes, 
ventraes, dorsae.s, etc._ 

No emtanto ha peixes cort~:pletamente desprovidos de 
barbatanas, e outros que as têm tão desenvolvidas que 
d'ellas se servem 
para voar. Estão 
no primeiro caso 
as enguias de agua 
doce, e a moreia 
( fig. 16H) da agu u 
salgada; no segun
do, o pirabeBe (flg. 

F ig . 169. 

169), ou peixe voador elo Brasil. A cauda quasi s e mpre 
vertical, s e rve de lemo para dirigi!· o peixe nos seus 
rapidos movimentos. 

O apparelho digestivo d'esses animaes comprehende 
a bôca, com maxillares armados de nume rosos dentes, 
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o cesophago, o cstomago e os intesLinos, como se dá nos 
outros vertebrados. O sangue é vermelho; o coração não 
offerece senão duas 
cavidades que exe
cutam funcções 
semelhantes ás do 
coração direito do 
homem, enviando o 
sangue ás guelras 
ou b1·anchias, que 
servem de pulmões 
e de onde o mesmo sangue se espalha pelo corpo . E ' , 
portando, simples a sua circulação. 

Com cxcepção de algumas especies, os peixes são 
geralmente ovíparos. São muito vorazes e carnívoros, 
nutrindo-se de outros peixes ITIP.nores e d e diversos ani
maes aquaticos, e muilo raramente d e substancias ve ge
Laes. Alguns d'elles, como os torpedos (fig.170), e os 
gymnótos (fig. 171), possuem a singular propt"iedade de 
produzir commoçõos electricas muito fortes com que ful

Fig. 171. 

minam os peixes de que 
se alimentmn. 

Algumas especies fa
zem, como c ortas aves, 
viagens p e riodicas, v e r
dadeiras em i graçõos, em 
determinadas epochas. 

C.:umpre dizer-vos, caros loitot·es, quo existe ainda 
uma ordem de peixes que não é representada senão por 
um só genero e que não Lêm coração propriamenLe dito. 
O s angue, que é incolor, n'elles circula em vasos bas-
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tante largos, por meio de contracções impressas ás 

Fig . 172. 

paredes por pontos 
pulsateis e dispos
tos de distancia 
em distancia . Essa 
ordem é conheci-

da pelo nome de leptocárdws, que são os menos perfei
tos dos vertebrados c que representam, por
tanto, a fórma u!Lima, a que póde descer a 
organisação d'esses animaes. 

Os peixes são classificados em cinco or• 
dens : dipnoicos, teleósteos, ganoúles, plagiós
tornos e cyclóstornos. · 

D ipnoicos (duas respirações). - Os peixes 
d'esta ordem estabe lecein a transição entre 
os batrachios e os peixes. A lguns conservam 
as guelras ainda depois de desenvolvidos os 
pulmões. Respiram os dipnoicos, erri geral, 
pelas guelras, mas como vivem em toalhas 
liquidastransitorias (pampas e !!anos daAme- Fig. 

173
· 

rica do Sul) quando estas seccam conservam-se enter-
rados no lodo 
em ninhos de 

Fig. 174 . folhas por elles 
construidos; como as guelras não podem então funccio
nar ~or lhes faltar -
a agua, r espiram por 
intermedio da bexi
ga nata to ria (em com
muni cação com a pha
ringe) a qua l funcciona de pulmão. 
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bôca armada de ·dentes, esqueleto osteo-cartilagíneo e 
corpo coberto de escamas. 

Os representantes mais característicos são o cerátodus 
nos pantanos da A us
tralia e o _lepidosereia no 
Br·asil e nos Estados 
Platinos. 

Teleósteos (osso per
feito). Possuem estes 
peixes um esqueleto 

Fig. 176. 

composto de ossos perfeitos. A pelle é recoberta de 

Fig. 177. 

escamas sem brilho, ás 
vezes tão pequenas que 
parece uma enguia (fig. 
172), outras vezes com
postas de placas. osseas, 
constituindo involucro 

duro (hyppocampo ou cavallo-marinho (fig. 173). 
Pertencem a esta ordem, alem das en_quz'as e dos hyppo

campos, o cherne, o robalo, 
o atum, o peixe-espada, o 
pâxe agulha (fig. 174), a 
pescada, o badejo, o linguado 
a sardinha, o salmão (fig. 
1 15), a tainha, o ostraâão 
(fig. 176), o bacalháu 

Fig . 178. 

(fig. 177), a perca ou méra (fig. 178), etc. etc. 
Ganoides (semelhantes ao esmalte.) O esqueleto d'este 

peixe é ora ósseo, ora cartilagineo. O corpo é protegido 
de escamas ganoz'des (constituídas por tecido ósseo esmal
tado) ou de placas ósseas. 



260 QUARTO LIVRQ DE LEITURA 

A principal família d'esta ordem é a do esturjão 
(fig. 179). A carne d'este peixe é muito apreciada; aa:; 
ovos salgados dão o nome de caviar o da bexiga natato
ria extráhe-se a coHa de peixe. 

Plagiástomos (bôca atravessada). 

Fig. 179. 

Os peixes d'estu 
ordem tê1n o 
esqueleto carti
lagí neo, a bôoa 
transversal, si
tuada na parte 

inferior da cabeça, formada de Inaxillas geralmente Ino
veis, armadas de dentes; pelle provida de peças so
lidas, desenvolvidas na ·derme, ou peças pequenas, 
constituindo a hxa. 

São desprovidos de bexiga natatoria; uns são oviparos 

Fig. ll:>U. 

e outros vivíparos; são, em geral, marinhos e muito 
vorazes. 

Pertencem a esta ordem o peixe-gallo, a arra/a, o torpedo 
(fig. 180). Os mais temíveis e vorazes são os da familia 
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dos esqualidas representada pelo tubarão (fig . 180), o 
cação, o espadarte, etc. 

Cyclóstomos (bôca redonda). São peixes cartilagineos; 
a bôca é circular, rropria para sucção e armada, assim 
como a lingua, d'uma ou numerosas pontas córneas. A 
pelle é nua, o corpo anguiliforme, terminado por uma 
barbatana caudal. 

O representante caracteristico dos cyolóstomos ú a 
lampreia (fig. 181). 

Entre os peixes do mar,.ha dois que representam papel 
importante na alimen
tação do mundo in
teiro ; são o bacalhaü: 
e a sardinha . 

Possuindo o Brazil 
Fig . l~L 

1200 leguas de costa e muito piscosas , importa"comtudo 
do estrangeiro ~sses peixes seccos ou salgados; no em
tanto, comquanto o bacalhau não frequente os nossos 
mares, pode ser todavia perfeitamente substitui do pr r 
outros peixes, como succede no Estado do Pará, ond 
tres ou quaLI'O especies que se encontram no rio Ama
zonas e seus affluentes são convenientemente preparados 
para a alimentação, e excedente, de toda a população. 

Já um dia tivemos occasião de dizer-vos: houvesse em 
nossa terra home ns dotados de boa vontade, en1prehen
dedores e ricos, e muita cousa deixaríamos de ir buscar 
nos paizes estrangeiros. Agora repetimol-o; e para vos 
provar a verdade d'esta asserção, dir-vos-hemos que dois 
estabelecimentos, um em Cabo Frio no Estado do Rio 
de Janeiro, e outro no Rio Grande do Sul, faze1n prepa
ração de peixes salgados e em conserva, produzindo os 

15. 
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mais vantajosos resullados para seus possuidores; e, 
ainda que em menor escala, o mesmo se dá em Ang1'a 
dos Reis, lambem no Estado do Rio de Janeiro. 

Exercicio de elocução 

-Falai ácerca do esqueleto dos peixes. 
- Que é bexiga natatoria 6 de que serve? 
- Dizei o que sabeis ácerca das barbatanas dos peixes e do 

seu apparelho digestivo e do circulatoz·io. 
- Como se reproduzem elles ? 
- Qual é a divisão geral dos peixes ? 
- Dizei o que souberdes ácerca de cada uma das ordens de 

peixes. 
- F'alai ácerca dos peixes cartilaginosos. 

Exercicio de redacção 

Dizei por escripto tudo quanto puderdes relativamente aos 
peixes. 
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LIÇAO 33• 

SETE DE SETEMBRO 

Quando o genio de Deos em santo arrojo 
Balendo as som.bras atirou no espaço 

A hyperbole de luz, 
E a materia disforme que boiava 
Sem destino e sem rumo abrio a senda 

Que á perfeição conduz; 

-Os cherubins c-alaram-se escutando 
A ode universal que retumbava 

Aos pés do Creador; 
E a natureza virgem dilatou-se, 
E os mundos abalaram-se rugindo 

Somos livres , Senhor! 

As gerações ergueram-se no tempo : 
De cada idéa levantou-se um povo; 

De cada povo a lei ! . .. 
As eras succederam-se confusas; 
Mas o canto divino orientava 

D&s multidões a grei. 

E ora entre nevoas, ora entre fulgorés, 
Como a lua formosa em céo nublado, 

A liberdade andava; 
Em cada passo a transfuga celeste 

263 
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Um rasto immenso de grilhões partidos 
Como o raio deixava! ... 

Mas tu, risonha plaga Americana, 
Ilha de amor nos mares do mysterio, 

Dormias a sorrir, 
Tão linda como o cysne de alvas pennas, 
Tão pura como a virgem balançada 

Nos sonhos do porvir! 

Do vulto horrendo de voraz abutre 
A sombra intensa não toldou-te as faces, 

Nem manchou-te,é mentira! 
Anjo de azas de luz! não foste escrava! 
Criança! inda era cêdo, o canto eterno 

- Dormia-te na lyra. 

Dormia? mas o halito de Deos 
Rugia-te nas fibras, inflammado 

Como um v o leão no mar! 
As nações esperavam-te anciosas, 
E no forum dos povos avultava 

Vazio o teu lugar! 

Appareceste emfim, mas não liberta, 
Que nunca foste escrava, apenas debil, 

Sem forças, vacillante; 
Si assim não é, onde est:;trão teus ferros? 
Onde o pó das prisões que derribaste? 

Onde o jugo infamante'! 
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E' neste altar, esplendido futuro, 
Berço de outr'ora, throno do presente, 

Que beijamos-te as plantas, 
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E ao perfurne do incenso, ao som dos hymnos, 
Adoramos em ti da liberdade 

As glorias sacrosantas. 

Filha augusta de Deus! Rosa banhada 
Da Redempção nas lagrimas ardentes! 

Mãi das raças oppressas! 
Pomba sagrada que rompendo as nuvens 
Trazes ao lenho errante o verde ramo 

Ungido de pr01nessas, 

Liberdade gentil, mil vezes salve! 
Salve l sem pêas devassando os ares, 

Espancando os bulcões! 
Salve! nos paços de opulentos satrapas! 
Salve! na choça humilde do operaria ! 

Salve até nas prisões! 

FAGUNDES VARELLA. Cantos e phantasias. 

Exercicio de alocução 

-Que significa n'esse caso a palavra- hyperbole? 
- E o qlle póde mais significar? 
- Que é uma óde? E universal? 
-Que é lei? 
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- Explicai o sentido da palavra - orientava. 
- Que significam as palavras : nevoas, fulgores, nublado, 

b·ans fuga'? · 
-Que é cysne e que sabeis a seu respeito? 
- A que « anjo de azas de luz » se refere o poeta? 
- Dizei o que o poeta diz a esse anjo. 

Exercício de redacção 

Escrevei a um. am.igo dando-lhe pezam.es pelo fallecim.ento de 
seu. pae. 
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LIÇÃO 34" 

2" ram.o: INVERTEBRADOS. 

MOLLUSCOS ARTHRÓPODOS 

Os molluscos são invertebrados de symetria bilateral, 
de corpo molle e sem fórma definida. 

A pelle de algumas de suas espe
cies segrega uma substancia calcarea, 
que se torna em concha protectora 
do animal. Si essa concha é unica, é 
tambem quasi sempre contornad!l 
em espiral (fig. 182) e o mollusco se 
denomina univa/vo ; SI a COncna é 
formada por duas peças, ou valvas, 

Fig. 182. 

que se podem separar e que se abrem girando em 
torno do ligamento que as une (fig. 183), então dá-se ao 

Fig. 183. 

mollusco a denominação de bivalvo . 
Cumpre que não confundais esta 

palavra valva com outra que já 
conheceis, valvula. Valva, termo de 
Histo~ia Natural, é a peça ou cada 
uma das peças de que consta a 
concha dos mariscos; e valvula, em 
Anatomia,significa a membrana ou 
dobra membranosa que existe nos 

vasos sanguineos e que tem varios fins, como sabeis, 
taes como obstar ao retluxo do sangue, dirigir ou gra-; 
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duar o curso d'esse liquido, etc.; e em Mechanioa, é 
uma especie de tampa de couro, de madeira ou de metal, 
que por si mesma fecha hermeticamente a bôca de un:t 
tubo, depois de n'elle deixar entrar qualquer fluido -cuja 
sabida é assim impedida; ou então, somo a valv1.tla de 
segurança nas caldeiras das machinas de vapor, é uma 
placa metallica collocada n'um orificio, de modo quu 
cedendo a uma determinada pressão do vapor, ella o 
deixa sahir para evitar a explosão. 

Aos molluscos que têm a concha visível chamam-se 
teszaceos ou conchiferos; e aos que não têm concha e a têm 
no interior, dá-se o nome de molluscos nús. 

Os molluscos dividem-se em cinco classes, sendo as 
principaes as dos gasterópodos, a dos lamellibr01rtclbios, e a 
dos cephalópodos _ 

Os gasterópodos são assim chamados por serem pro
vidos de um pé ventral (grego : gaster = estomago + 
pódos = pé). Alguns têm no ventre um disco deprimido, 
que lhes serve de pé ambulatorio; outros um disco com
primido, servindo de pé nalatorio. Este disco tem muitas 
vezes uma peça córnea ou calcárea, chamada opérculo 
que serve para fechar a abertura da concha. 

São univalvos ou nús. Alguns são pulmonados co1no o 
caramujo das hortas. O caracol é o typo dos gasterópodos 
univalvos e a lesma dos nús. 

Do mesmo modo que ella, elle muda ele logar arras
tando-se sobre o pé ventral e tem quatro chifres ou ten
taculos em dois dos quaes existem os olhos, sendo os 
outros dois, os inferiores, os orgãos de tacto _ O caracol 
faz grandes estragos nas plantações. 

Pertencem a esta mesma classe, álém dos grandes 
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caramujos terrestres, os buúos (fig. '184), aspot·cellanas,e 
os tróchios ou pitorras . 

Os lamellibranchios , as
sim chamados por terem as 
L>r·anchias lamellósas, são 
sempre bivalvos. Não têm 
cabeça disLincta e por isso 
são tambem chamados acé
phalos (sem cabeça) . As ostras, os berbigàes, os mcxilhiJes, 

os mactras (fig1 185) e as tcrébra
tulas (fig. 186) são lamellibran
chi os que vivem ou no fundo elo 
mar agarrados aos rochedos, ele., 
ou envoltos na areia . Alguns 
cl'esses productos marinhos são 
agraclavel e salular alimentação 
para o h omem; outros, porém, 

Fig. 185 · lhe são prejudiciaes, ou o podem 
ser em certas condições, como já tivemos occasião de 
vos dizer . 

Os cephalópodos (pés na cabeça) são assim chamados 
por terem uma corôa de braços 
ou pós em volLa da cabeça. Uns 
são nús e outros não. Têm a ca
beça distincta, cercada do oito 
ou dez tentaculos que são or
gãos de prehensão, locomoção 
c Laclo, guarnecidos, geralmente, 
de uma ou duas ordens de vontó-

Fig. 186. 

sas, por 1neio das quaes se fixmn. O maior dos cepha
lópodos nús é o po lvo, C[UJ:l já conheceis : seu corpo é 
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carnudo; na cabeça existem dois olhos volumosos e a 
bôca rodeada de oito a dez compridos b~aços ou tenta
cu/os, de que se serve o animal não só para mover-se 

Fig. 187. 

de um para outro Jogar, 
como tambem para apa
nharas presas de que se 
alimenta, peixes e crus
taceos. 

O calmar (fig. 187), a 
lula (fig. 188) e a sépia de que n'outro livro já v:os falá
mos e que se assemelha ao mesmo calmar, são tambem 
cephalópodos. Muitos 
d'estes animaes segregam 
um humor especial, córa
do, que fornece differentes 
tintas. 

O ramo dos molluscos 
comprehende ainda uma 

Fig. 188. 

especie de indivíduos, dos quaes uns são providos de 
conchas; e outros, não : - são os da classe dos ptm·o

podes, que não têm orgão algum 
para fixar-se e que tluctuam conti
nuamente no mar, onde se moven> 
por meio de duas expansões mem
branosas situadas aos lados do pes
coço. São verdadeiras borboletas 

"(fig. 189) das aguas : -vivem no 
Fig. 189 alto mar, conservando-se na pro-

fundidade durante o dia, e subindo 
á superficie p e la tardinha ou á noite, e ás vezes em tão 
grande quantidade, que parece haver-se a agua transfor-
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mado n'esses .animaes . Tem tres centímetros de com
primento e a grossura de um dedo : seu corpo é azulado 
e tão transparente que atravez d'elle se distinguem os 
orgãos. 

Arthrópodos 

Como já vimos na lição 18, os arthrópodos são ani
maes de symetria bilateral, que têm o corpo formado de 
annei», protegidos por um esqueleto externo e as patas 
compostas de um certo numero de artículos, reunidos 
por membranas que permiUem o movimento. 

Dividem-se em quatro classes : os insectos, os arachm
deos, os myríapodos e os crustaceos. Os indivíduos das 
tres primeiras classes vivem no are respiram por peque
nos orificios existentes em todo o corpo; os da ultima, 
isto é, os crustaceos, formam excepção, porquanto vivem 
na agua e respiram com o auxilio de branchias, salvo o 
que se denomina bicho de conta, que habita os lugares 
humidos e escuros. 

§ 1. 0 Inseetos 

Comquanto sejam os inscctos numerosos e muito 
diversos, todavia têm todos o córpo formado de tres 
partes : a cabe,ça, o tlwrax e o ventre. 

Na cabeça existem as mandíbulas, transformadas em 
tromba n'alguns que se denominam sugadores, porque em 
vez de mastigarem substancias 1nais ou menos solidas 
como fazem os outros, sugam essas substancias por 
meio da tromba guarnecida de pequenos orgãos com que 
os insectos tacteiam os alimentos. Ainda na cabeça exis-
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ten1 as antennas, orgãos Lambem do tacto; e os olhos, 
orgãos da vista, e que são compostos de uma multidão 
de pequenos olhos completos e reunidos em um só, em 
cada lado da cabega. 

Todos os insectos têm seis pernas adaptadas ao tho
rax; alguns têm quatro azas, outros duas, e ainda outros 
nenhuma. Em muitos d'elles se encontra um ferrão vene
noso, como no maribondo e na abelha, por exemplo. 

São, principalmente, as larvas dos insectos que devo
ram as plantas e, por consequencia, causam grande mal 
ás plantações. 

A circulação dos insectos effectua-se por meio de 
movimentos alternados de contracção e dilatação do vaso 
dorsal; a respiração é aérea e faz-se por trachéas. 

Muitos inseclos possuem, como os animaes supe
riores, a faculdade de produzir sons; mas, en1 geral, 
esses sons dependem simplesmente do atriota de certas 
partes do corpo sohre outras, ou de movimentos dados a 
orgãos especiaes pelas contracções musculares. 

Já lestes no vosso Terceiro livro de leitur-a, que OR 

insectos, em geral, passam por tres estados bem dis
tinclos, que são : o de larva, o de nympha e o de znsecto 
perfeito. Agora dir-vos-hemos que estas metamorphoses 
não são igualmente consideraveis em todos elles, po
dendo ser completas ou mcmnpletas . São completas quando 
o insecto muda absolutamente de fórma, como acontece 
á larva da borboleta, á da mosca, etc. ; e incompletas si 
consistem apenas no desenvolvimento das azas e elas 
pernas. 

Dividem-se naturalm!'lnle os insectos em tres grandes 
secções : 1 o a dos que tem duas azas, ou dipteros; 2. 0 a 
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dos que possuem quatro azas, ou tetrapteros; 3. 0 a dos 
que não lêm azas, ou apteros. 

Existem mais de cem mil especies de insectos alados, 
mas todas ellas se podem reduzir a seis ordens, como se 
vê do seguinte 

QUADRO SYNOPTIGO DAS ORDENS DOS INSECTOS. 

1. o - Insectos de metamorphoses completas. 

Bôca de mandibulas. 
' Bôea 

m fôrma 
de tromba 1

4 aza~ membranosas com veias. 
4 azas cobertas ele poeira . _ . 
2azas ..... . . . 

Coleoptero~;. 

Hymenopteros. 
Lepidopte-roa. 
Dipteros . 

.2. 0
- Insectos de metamorphoses incompletas. 

.no~as Appa.relho bucca.l para mastigação. .J.V~oroptero.s. 
Azas membra.- ? · 

l"etlCula.das; e Apparelho buccal para sucção . Hemipteros. 
sem azas 

Os coleopteros sao conformados para se nutri.rem de 
substancias solidas, animaes ou vegetaes, e por isso 

l'ig- 190. 

providos de maxillares proprios 
para a mastigação. Essa ordem 

Fig. 191. Fig. 192. 

comprehende os besouros (fig. 190), as canthar~·das, as 
chrysomellas ( flg. 191), as coccinellas (fig. l92). 

Os inscctos que compõem a ordem dos hymenopteros 
como que constituem a transição entre os mastigadores 
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e os sugadores. A ella pertencem os ichneumos (fig. 193) 
que depõem seus ovos sobre as lagartas, que d'esse modo 

são mortas e s e rvem 

~ 
sll....--:::- Fig. 194. 

~ • , I de sustento as pequenas ar-

Fig. 195. 

vas ; as abel/tas ( fig. 194) ; as 
vespas (fig. 195); e as formigas. 

Fig. 193. 
Os lepidopteros, ou borbo-

letas, têm a bôca em fórma 
de tromba espiral, appropriada para absorver os suecos 
da9 plantas e, durante o estado 
de larvas, causam grande es
trago nas folhas de que se nu
trem. Esta ordem abrange tres 
generos constituidos pelas bor
boletas d1"urnas (fig;. 196), crç
pusculares e pelas noctut·nas. 

As diurnas distinguem-se 
por terem as azas levantadas 
p erpendicularmente durante 
o repouso e pela grande varie
dade e brilho das côres. A 
este genero pertencem as da
naides (fig. 196-') e outras. 

Fig. 196. 

As crepusculares e as nocturnas têm as azas ·horison
tea semquanto repousam e as côres menos vivas, como 
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as sphynges (fig. '196-2
), e as mar~jJOsas (fig. 196-"). 

Os dypte1·os têm duas azas membranosas e • 
a bôca especialmente organisada para a sue- 't ·. 

ção; como por exemplo a mosca (fig. '197) e o 
mosquito (fig. '198-1). 

O estudo do mosquito tem hoje grande 
Fig. 197. 

interesse por estar provado ser o transmissor de varias 
moles tias. 

O ste-

qomya(fig. ~ 
198-'t) 

transmit- . 
te a febre 
amarella, 
o culex fatigans (fig. 
198-3) a filariose e 
as anophelinas (fig. 
'198-~) o impalu
dismo . 

As tres primeiras 
phases do mosquito 
(ovo, larva e nym
pha) passam-se na 
agua; depositam os 
ovos em qualquer 
deposito d'a:gua es
tagnada, no fim de 
dois a quatro dias 

2 

3 

rompem-se os ovos Fig. 198. 

e apparecem as lar-
vas que são muito nossas conhecidas pelos nomes de 



276 QTTAR'T'n T.TVRO DE LEITURA 

saltões ou martellinlws d'agua. Dentro de alguns dias ellas 
tomam a forma do um ponto de interrogação, são as 
nymphas que no fim de dois ou tres dias abrem-se 
dando liberdade ao mosquito. 

O melhor meio de evitar os mosquitos é de acabar 
com toda a agua estagnada; quando isto não fôr possível 
devemos cobril-a, ou derramar na sua superficie uma 
pequena camada de petroleo (Keroséne) 
que impedirá as larvas de respirar. Um 
bom meio lambem é de povoar os tanques 
e os lagos com certas especies de peixes 
que devoram as larvas. ' 

Fig. LD9. Fig. 200. 

O mosquito alado é destruido no interior das casas 
pela fumaça de enxofre ou do pyrethro, depois ele fecha
das e calefetadas. 

Os nevroptero.s têm as quatro azas quasi iguae s, muito 
delicadas e formando rêdes muito finas. 

Alguns têm metamorphoses completas e outros não . 
Entre csles. se encontram as libelh"nhas (fig. 199) os lou

vadeus (fig. 200), os grillos e os gafanhotos, que já conhe
ceis. 
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A ordem dos hemipteros comprehende os insectos 
cuja bôca é provida de apparelho sugador e cujas azas 
são, em parte, encobertas por uma especie de estojo; e 
é constituída pelas ciga1Yas, kennes, coclwnühas, perse
vejos, etc. 

Para terminar a enumeração das ordens dos insectos, 
citaremos os apteros, isto é, que não têm azas, e entre 
os quaes se encontram o piolho e a pulga. 

§ 2. o Arachnideos 

A aranha (fig. 201) é o typo · dos arachnideos , aos 
quaes dá seu n01ne. Differe dos insectos por seu corpo 

Fig. 201. 

não ter senão duas divisões, porquanto a cabeça e o 
thorax confundem-se n 'uma só parte; e além disso as 
aranhas têm oito pernas e não possuem azas. 

Reproduzem-se por rneio de ovos e os filhos não sof
frem metamorphose alguma; são carnívoras e seus ha-

16 
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bitos variam conforme a especie: umas fiam certa ma
teria similhante á seda e tecem têas nas casas e nar:

Fig. 202. 

arvores para apanhar moscas, e outras 
fazem na terra um buraco onde collo

- cam suas redes; outras ainda são 
errantes e caçam nos campos ou nos 
bosques. 

O escorpzão (fig. 202) é uma especie 
de aranha, cuja cauda, formada de 
anneis, tem um ferrão venenoso, com 
o qual faz perigosas e dolorosas fe
ridas. 

O ~ca1-rapato que tanto mal faz ao gado 
é um arachnideo assim como o bz"cho 

ou ácaro da sarna que vive como parasita no corpo 
humano, produzindo a molestia de todos conhecida 
pelo nome de sarna. 

3. Myriapodos 

Os myriapodos são animaes que têm um grande nu
mero de pés, como seu nome indica. 

Differem consideravelmente dos insectos, e dos arach
nideos pela sua conformação 
geral : não possuem azas, o ~- -
corpo é muito alongado e ~ 
constituído de muitos anneis, 
em cada Um dos quaes prendem- Fig. 203 . 

se um ou dons pares de patas. 
A principal especie .d'esta classe é a centopeza (fig. 203) 

muito vulgar nas casas e Jogares humidos. 
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§ 4. ° Crus t a ceos 

O s crustaceos têm a pelle tran sformad a em crosta 
resistente, form ada por materias calcareas, e da qual 
procede o nome d'esses articulados . 

Em geral os c rustaceos são aqu aticos e respiram por 
branchias como os peixes; têm um apparelho circu la
torio ma is desenvolvi_ 
do que o d os insectos ; 
seu sangue é ligeira
mente colorido . 

Reproduzem-se os 
crustaceos por meio 
de ovos ; e quasi to
das as suas especies 
servem de a l imentação 
ao homem, cojno po1· 
exemplo, as lagostas, 
os caranguejos e os 
camarões, que já tão 
bem conheceis. 

Fig. 204. 

EnLre os crustaceos encontram-se os anati(os(fig . 204) , 
que não possuem sei'íao um só olho, e, no principio de 
sua existencia, nadarn_ livremente de um para outro lado. 
Depois se apegam a qualquer corpo sub-marinho e 
1nndam completmnente de fórma. E' o yue se denomina 
metamorphose retrorad phenomeno muito no·tavel , por
que, chegado o animal a seu estado d efinitivo, tem-se 
tornado menos perfeito que nas phases anteriores da 
sua existencia, fugindo, porlanto, á lei gcml do aperfei
çoamento. 
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Exercicios de elocução 

- QL1e são molluscos? 
- Descrevei seus caracteres . 
- Que pode significar a palavra valvula? 
-Qual a divisão geral dos molluscos? 
- Qual é o t y po dos mollus cos univalvos e quaes são os outros 

animaes d 'este grupo? 
- Dizei o que sabei s dos molluscos nus. 
·- D izei quaes são os cara cter es ger aes dos a r thrópodos . 
....:_ Falai acerca dos insectos. 
- Fala i sobre os mosquitos . 
- D ize i o que sou berdes sobr e os a rachnideos e sobr e myriá-

podos. 
- Fal ai dos crustaceos. 

Exercicio de redacção 

Escreve i sobr e os m,osquitos . 
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LIÇÃO 35" 

TRISTEZA 

Que Ieda noite! - Este ar embalsamado, 
Este silencio harmonico da terra 
Que sereno prazer n'alma cançada 
Não espreme, não filtra, não diffunde?! 
A brisa lá sussurra na folhagem 
D'espessas maLLas, d' arvores robustas, 
Que velam sempre e sós, que a Deus elevam 
MysLerioso côro, que do Bardo 
A crença quasi morta ainda alimenta. 
E' esta a ·hora magica de encantos, 
Hora d'inspirações dos ceus descidas, 
Que em delírio de amor aos ceus remontam. 

Aqui da vida as lastimas infindas, 
Do mirrado egoísmo a voz ruidosa 
Não chegam : nem soluços, risos, festas, 
- Hilaridade vã de turba incauta, 
Nescia de ruim futuro; ou queixa amarga 
Do decrepito velho, enfermo, exangue. -
Nem do mancebo os aiR doídos, preso 
Ao leito do soffrer na ilôr da vida. 

Aqui reina o silencio, o religioso, 
Morno socego, que povôa <t-S ruínas. 

16 

28:1 
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E o 1nausoleu sobe1·bo, carcomido, 
E o templo magestoso, em cuja nave 
Suspira ainda a nota maviosa, 
O derradeiro arfar d'orgão solemne. 
Em puro ceu a lua resplandece, 
MeJancolica e pura, semelhando 
Gentil viuva que pranteia o extincto, 
O bello esposo amado, e vem de noite, 
Vivendo pelo amor, mau grado a morte, 
Ferventes orações chorai> sobre elle. 

Eu amo o ceu assim, sem uma estrella, 
Azul sem mancha, -a lua equilibrada 
N'um ceu de nuvens, e o frescor da tarde; 
E o si Jencio da noite adormecido, 
Que imagens vagas de prazer desenha; 
Amo tudo o que dá no péito e n'alma 
Treguas ao recordar, treguas ao pranto, 
A' v'hemencia da dôr, á portinacia 
Tenaz e acerba de crueis lembi·anças; 
Amo estar só com Deus, porque nos homens 
Achar não pude amôr, nem pude ao menos 
Signal de compaixão achar entre elles. 

Menti! um inda achei; mas este em ocio 
Feliz descança agora, emquanto aos ventos 
E ao crú furor das verde-negras ondas 
Insano confiei : em ceu diverso 
Luzem com luz diveesa estrellas d'ambos. 
Ai! triste, que hou,·e tempo em que eu julgava 
As duas uma só, - co'o mesmo brilho 
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U1na e outra nos ceus meigas brilhavam! 
Hoje scintilla a d'elle, cmquanto a minha 
EnLre nuvens, smn luz, se perde agora. 
Meu Deus, foi bom assim I No immenso pégo 
Mais uma gôta d'amargor que importa? 
Que importa o fel na taça do abs:yntho, 
Ou uma dôr de mais onde outras reinam? 

A. GoNÇALVES DIAS. 

Exercício de alocução 

283 

- Que sentimento diz o poeta que a tarde infunde e a que 
causas attribue elle isso? 

- Que bem diz elle nos advir d'essa hora? 
- Descrevei o tnodo por que faz elle a descripção da tarde 

que gostava de vêr. 
- Porque diz elle - Menti f e como se manifesta a respeito 

do amigo de quem se recordou? 

Exercício de redacção 

Recordai-vos de uma das bellas tardes do nosso Brasil e descre
vei-a. 
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LIÇÁO 36" 

2, 0
- Ramo dos invertebrados 

VERMES- RADIADOS- PROTOZOARIOS 

VERMES 

Os vermes formam o terceiro grupo dos animaes 
invertebrados; são caracterisados, tanto interior como 
exteriormente, pela symetria bilateral, pela divisão do 
corpo n'uma serie longitudinal de segmentos (chamados 
metameros) e pela ausencia de membros articulados. 

Os appendices locomotores, quando existem, são sem
pre inarticulados, e os 
orgãos interiores são 
muito rudimentares. 

Fig. 205. 

Dividem-se os ver
mes em cinco classe : 
annelídeos, amphineut·os, 

lophóstomos, helminthos e pseudelmintlws. 
Os annelideos têm o corpo comprid_o e constituído 

por grande numero de anneis molles e unidos entre si. 
Vivem nas areias humidas, como os aremcolas; na terra, 
como as minhocas e na agua como a sanguesuga (fig 205) 
que aqui vos mostramos. 

A sanguesuga habita as aguas doces dos pantanos ou 
os brejos, em que se nutre do sangue que suga de outros 
animaes a que se prende; é empregada pela medicina 
para extrahir o sangue quando é preciso uma sangria. 

Os amphineuros (do grego : amphi = de ambos os lados 



QUARTO LIVlt-0 DE LEITURA :285 

+ neuron = nervos) são vermes marinhos de concha 
multivalva ou nulla e com dois pares de broncos ner
vosos longitudinaes, d'onde lhes proveio o nome. 

Não têm cabeça distincta e possuem um pé ventral 
achatado ou dilatado. Uns são nús com espiculos cal
cár!"OS, outros são cobertos por uma concha. 

Oslophóstomos (do grego: lóphos = borla +stoma= 
bôca) foram, como os amphineuros, conside-rados como 
nwlluscos. São animaes aquaticos muito pequenos e 
alguns até microscopicos; uns têm um apparelho vibra
til pré-buccal, outros são munidos de tentaculos cilia
dos. Uns como os brachiópodos que são encerrados n'uma 
concha bivalva, vivem a grandes profundidades e geral
monte fixos a corpos extranhos; outros formam colo
nias; finalmente os rotadore8, em geral microscopicos, são 
fixos ou livres . Estes rotadores têm a cabeça munida de 
um orgão ciliado, que offercce o aspecto do pequenas 
rodas, girando corn extrema velocidade em volta de um 
eixo. Estes appendices são orgãos locomotores e pre
hensores. o~ rotador·es, i·esistem á dissecação e a uma 
temperatura elevada, recuperando novamente a activi
dade sob a influencia da actividade ; são por isso animaes 
revivescentes. 

Os helminthos são vermes de corpo chato ou cylin
drico, desprovidos de appendices locomotores e de 
cadeia nervosa oentral. São quasi todos paras i las dos 
b01nc ns e dos anünaes, alguns vivem independentemente 
durante certos períodos ele sua existencia, outros ficam 
sempre livros na terra ou na agua~ 

Os principaes são a trz.china, muiLo commum na carne 
dos porcos o que pode passar para o homem; a lombr(qa 
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intestinal, o mais commum dos vermes parasitas do 
homem, habitante do intestino delgado, pr.incipalmente 
das creanças; a oxygú1·ia vive no intestino grosso, parti
clilarmenLe no recLo; é commum nas creanças; a solitana 
ou tenia (fig. 206) que vive no intestino delgado do 
homem e de vaeios animaes, podendo attingir o compri
mento de 2 a 10 metros. 

Os pseudelminthos são animaes compostos unica
mente de duas membeanas, uma interna (entoderme) e 

Fig. 206. 

outra externa (ectoderme); 
são organismos mui to sim
ples sem tubo digestivo nem 
orgãos especiaes de circula
ção, respiração ou excreção. 
Não têm apparelho de fixa
ção, nem sJ·stema nervoso, 
nem orgãos dos sentidos. 
Nadam por meios de cílios 
vibrateis e são parasitas de 
molluscos e de outros ver-
mes. 

Os radiados, como já aprendestes na lição 18, formam 
o quarto grupo dos invertebrados e dividem-se em dois 
sub-grupos : echinodet·mas e celenterados . 

Os echinodermas têm esqueleto externo calcat·eo e 
cuberto de espiculos e alem da symetria radiada, têm a 
symetria bilateral mais ou menos distincta. 

Já conheceis os ouq"ços do mar e as estrellas do mar; os 
orgãos locomotores d'estes animaes formam um con 
juncto representado por pés tubulosos contrácteis, geral
mente terminados por ventosas . Não têm apparelho res-
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piratono dislincl.o, sendo a respiração cutanea. Alern 
dos de forma globulosa como os ounÇos do mar, ou cha
tos co1no as estrelfas do mar, ha outros verm1[ormes como 
a hofothúria comestivel que os chins exportam sêcca com 
o nome de tré-pang, com a qual S<;J prepara excellente 
sopa. 

Ha alguns que são fixos nos primeiros tempos ou em 
toda a vida por uma has
tea calcarea e ôca . 

Os celenterados, co1no 
já sabeis, na sua forma 
mais simples lembram 
um sacco de parede du
pla; são tambem chama
dos polypos . O unico 
orificio que têm serve 
para a introducção dos 
alimentos e para a ex
pulsão dos productos da 
excreção; a parede ex- Fig. 201. 

terna (ectoderma) segréga 
um liquido ca1,1stico que produz a morte dos pequenos 
animaes que lhes servem de prêza. 

Uns como a medusa (fig. 59- ") são livres, outros são 
fixos como as anemonas (fig. 59-3). 

Os da classe dos coralllários vivem em colonias e sao 
geralmente providos de umas formações esqueléticas, 
constitmdas por corpusculos calcáreos ás quaes se dá o 
nome de polypeiros. 

A figura 207 •VOS apresenta um fragmento de coral 
mostrando um polypo completamente saído do poly-
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peiro, outros que vão sahindo e outros finalmente n'elle 
recolhidos. A parte pélrea do coral, em todos os tempos 
e logares tão estimada em joalharia, constitue, no polJ•
peiro, uma especie de eixo ou haste interior que se rami
fica como uma arvore á medida que a massa animada 
produz novos ramos. Estes são revestidos exteriormente 
de uma camada cortical, isto é, semelhante á cortiça do 

consislencia molle ou car
nuda e em cuja superficie 
os polypos se mostram 
em quantidade, conw as 
flores sobre uma planta . 

E' por isto que estes ani
maes são lambem chama
dos zoophitos, isto é, ani
maes plantas, porque, por 
essa forma, confunde1n-se 
com os seres do reino ve
getal. 

Fig. 208 . O mais consideravel po-
lypeiro é a grande barret"ra a 

nordeste da Auslralia com 2.000 kilomelros de compri
mento. 

As esponjas vivem geralmente em colonias . Têm o 
corpo crivado de pequenos orificios, pequenos (póros) 
servindo para a entrada da agua, largos (ósculos) ser
vindo para sua sabida depois de fornecer-lhes o oxyge
nio e os alimentos necessarios á vida e nutrição. 

As esponjas (fig. 208) que depois de convenientemente 
preparadas de tanta utilidade nos são, pescam-se prin
cipalmente nas costas da Syria, no , Arohipelago, nas 



QUARTO LIVRO DE! LEITURA 289 

costas da Barbaria e no mar Vermelho. A pesca tem 
principio geralmente no mez de Maio. 

Os barcos empregados para esse fim são, na maior. 
parte, tripulados por uns ·quinze homens entre os quaes 
se encontram quatro ou cinco mergulhadores babeis 
que, por meio de facas, destacam dos rochedos as mais 
bellas porções de esponja que encontram em suas explo
rações submarinas. 

Antes de serem 1nandadas ao commercio, soffrem as 
esponjas diversas preparações tendo por fim tirar-lhes o 
cheiro particular que exhalam e as materias organicas 
e calcareas que lhe envolvem o tecido. Primeiramente 
são lavadas na agua do mar, depois em agua fervendo e 
expostas ao sol para secoar. E' só depois de submettidas 
á acção de soluções aciduladas que adquirem o aspecto 
e a macieza com que as conhecemos. 

PROTOZOARIOS 

Os protozoarios formam, como já sabeis, o quinto e 
ultimo grupo dos invertebrados. 
São animaes unicellulares, movem
se rapidamente pela acção· de cilios 
vibrateis ou de filamentos em for
ma de chicote, ou lentamente por 
meio de prolongamentos retracteis, 
chamados pseudópodos, isto é, falsos 
pés. Uns não têm forma definida e 
são nús, ouiros apresentam um in- Fig. 209. 

voluero calcáreo ou silieioso, constituindo ás vezes uma 
concha. 

17 
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São quasi todos microscopicos. Enlre outros citare
mos os infu:zórzos que vivem em differentes líquidos 
como as vorliccllas (fig. :209) . 

Os flagellados como os noctilúczdos (fig. 2 ·10), que tor-

Fig. 210. Fig. 211. 

nam o mar phosphorescente em grandes extensões c 
produzem o mar de leite no Oceano Indico; os rMzópodos 
(cujo nome significa forma de ?'at":z) representados pelos 

foramzniferos . 
Os for·aminíferos apresen

tam ordinariamente um re
vestimento calcareo em que 
se notam grande numero 
de furos finíssimos, pelo que 
são esses animaes designa
dos assim, pois que a pala
vra- foramzrtifero - é for
mada de duas outras de ori-

Fig. 212. 
gem latina: foramen, que quer 

dizer furo; e feros de um verbo que significa tra:zer, etc. 
A figura que agora vêdes, vos mostra duas especies 

de foramíníferos, uma fluvial (fig. 211); e outra de 
marinha (fig. 212), mostrando os pseudópodes, que pas-
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sam pelos furosinhos da massa calcarea, ambos muito 
augmentados no desenho pela necessidade de vol-os 

fazer bem conhecer. 
As figuras 2fS e 214 

representam com grande 
augmento uma outra es
pecie de rhizópodos, cha-

L' ig . ~13. mada ameba, cuja forma Fig. 21'1. 

muda constantemente. 
Os ultimos animaes na escala zoologica são os prato

zoarias da 'familia das monéras que não têm nucleo nem 
membrana. São seres de vida aquatica ou parasita, con
stituindo a forma mais simples da animalidade. 

Exercicio de alocução 

Qlle são vermes? 
Como <;;e dividem? 
Qual "'especie de vermes que são parasitas do homem? 
Que é animal revivescente? 
Que sao animaes radiados e como se dividem? 
Qual é destes animaes o que a China exporta seccos para 

sopas? 
Que é o coral e qual o maior polypeiro que se conhece? 
Falar sobre os protozoarios. 
Quaes os ultimos animaes na escala zoologica? 

Exercicio de redacção 

Esc1·evei ácerc~ dos vm·mes e dos radiados. 
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LIÇÃO 37a 

FAUNA DO BRASIL 

Nutre a vasta região raros viventes 
Em numero sem conta e em natureza 
Dos nossos (1) animaes tão differenLes. 
Que enchem arvista da maior surpreza. 
Os que têm mais communs as nossas gentes 
Ignora esta porção de redondeza : 
O boi, cavallo, a ovelha, a cabra e o cão; 
Mas, levadas alli, ·sem conta são 

* * 
Todo animal é fero alli, levado 
Donde tinha o seu pasto competente; 
Nem era logar proprio ao nosso gado, 
Que· fôra o bruto manso e fera a gente .. 
Como entre nós é o tigre arrebatado, 
Cruel a onça, o javali fremente, 
Feras as antas são americanas, 
E proprias do Brasil as suraranas. 

* * 
Vêm-se cobras terríveis monstruosas, 
Que afugentam co' a vista a gente fraca; 

(1) Dos da Eu Popa, de onde era natural Diogo Alvares Corrêa e onde falava 
então~ segundo diz o poela. 



QVAR'l'O LIVRO DE I,EJTURA 

As giboias, que cingem volumosas 
Na cauda um touro, <ruando o dente o ataca; 
Vôa entre outras coi11 forças horrorosas, 
Batendo a aguda cauda a jararáca 
Com veneno, a quern fere tão presente, 
Que iogo em convulsão morrer se sente. 

~ 

* * 
Entre outros bichos de que o bosque abunda, 
Vó-se o espelho da gente, que é remissa, 
No aninHtl torpe de figura immunda, 
A que o nome puzetnos da preguiça : 
1\Ioslea no aspecto a lentidão profunda, 
E, quando mais se bate e mais se atiça, 
Conserva o tardo impulso por tal modo, 
Que em poucos passos melte utn dia todo. 

.. * 
Vê-se o enmeleão, que nao se observa 
Que Lenha, como os 1nais, por alimt;nto 
Ou folha, ou fructo, ou nota carne, ou herva, 
D'onde a plebe affirmou que pa3ta em vento; 
Mas sendo certo que o am~iente ferva 
De infinitos insectos, por sustento 
Creio bem quP se nutra na campanha 
De quantos d'elles, resp~rando, apanha~ 

* * * 
Gira o sarehué, como pirata, 
Da cria'::,ãO domestica inimigo; 

29S 
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A' canção do guariba sempre ingeala 
R®sponde o guassinin, que o segue amigo . 
Da varia caça, que o caboclo mata, 
A narração por longa nãn prosigo, 
Veados, capivaras e coati~s, 
Facas, teús, periás, tatús, cotias. 

* 

O mono, que a espessura habita astuto, 
De um ran:w n'outro buliçoso salta, 
E para não se crer que nasceu bruto, 
Parece qué o falar só mente falta; 

·O riso imita e contrafaz o luto, 
E a tanto sohre os mais o instincto cxalLa, 
Que onde a especie brutal chegar lhe védct 
Tem arte naturul com que o arremeda. 

* 

Entre as volaleis caças mais mimosas, 
A za1:lelé, que os francolins im.it.a, 
E' de carne suave e deliciosa 
Que ao tapuia voraz a gula incita. 
Logo a enha-popé, cat·ne preciosa, 
De que a Litela mais o gosto itTiLa; 
Pombas Yerás tambem n'esses paizes, 
Que em sabor, fórma c gosto são perdizes . 

* ~: * 

JuriJís, pararís, tenras e gordas, 
A hirapongo no gosto regalada, 
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_As marrecas, que ao rio enchem as bordas 
A jacutingas, e a aracan prezada. 
E, se do lago na ribeira abordas 
De galeirões e patos habitada, 
Verás, correndo as aguas na canôa, 
A turba aquatil que, nadando, vôa. 

' * 

Negou ás aves do ar a natureza, 
Na maior parte a musica harmonia; 
Mas compensa-se a vista na belleza 
Do que póde faltar na melodia : 
A penna do tucano mais se preza, 
Que feita de ouro fino se diria, 
Os guararazes pelo ost1·o ('I) tão luzidos, 
Quo parecem de purpura vestidos. 

* * 
Vão pelo ar loquazes papagaios, . 
Como nuvens voando em copia ingente, 
Jguaes na formosura aos verdes Maios, 
Proferindo palavras como a gente. 
Os periquitos com iguaes ensaios, 
O canindé, qual !ris reluzente; 
Mas falam menos, da pronuncia aváras •. 
Gritando, as formosíssimas aráras · 

* 
Como melros, são negros os bicudos, 
Mais déstros e agradaveis no seu cauto; 

(1) Ostro é o marisco que dã a tinta purpura. 

2!)5 
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Na terra os sabiás sempre são mudos, 
Mas junto d'agua têm a voz ... que encanto? 
Os coleirínhos no entoar agudos, 
As patativas, que o saudoso pranto 
Imitam requebrando com sons varias, 
Os colibris e harmonicos canarios. 

Dos especies'maritimas de preço 
Temos porolas netas preciosas; 
Nem melhores aljofares conheço 
Que os das ostras brasilicas famosas; 
Ambar gríz do Inelhor, mais denso e espes so, 
Nas costas do Ceará se vê espaçosas, 
.1\·ladre-perolas, conchas delicadas, 
U1nas parecem de ouro, oull'as prateadas. 

* 

Piscoso o mar de peixes mais m-imosos, 
Entre nós conhecidos rico abunda, 
Linguados, sáveis, n1.éros preciosos, 
A ·agulha, de que o mar todo se inunda, 
Robalos, sahnonetes deliciosos, 
O xerne, o voador, que n'agua affunda, 
Pescadas, gallo, arraias, e tainhas, 
Carapaus, encharrocos e sardinhas. 

* 
Outros peixes, que proprios são do clirna, 
Berupirás, vermelhos, e o garapa, 
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Pampanos, corimás, que o vulgo estima, 
Os dourados, que préza a nossa Europa, 
Carepobas, parus, nOJU dosestima 
A grande cópia, que nos mares topa, 
A multidão vulgar· do charco vasto, 
Que ás pobres gentes subministra o pasto. 

* * 
De Junho a Outubro para o mar se alarga, 
Qual gigante marítimo, a balêa, 
Quo palmos vinte seis conta do larga, 
Setenta de comprido, horrenda e feia; 
Opprime as aguas com a horrivcl carga, 
E de oleosa gordura em roda cheia, 
Convida o pescador que ao mar se deite, 
Por fazer, derretendo-a, util azeite. 

"' * 
Tem por espinhas ossos desmarcados, 
O ferro as duras pel!es representam, 
D'onde pendem mil busios apegados, 
Que de quanto lhe chupam se sustentam; 
Não parecem da fronte separados 
Os astos corpos que na arêa assentam, 
Entre os olhos medonhos se ergue a t~mmba. 

Que ondas vomita como aquaLil bomba. 

* * * 
Na bôca horrivel, como vasta gruta, 
Doze palmos comprida a li•ngua pende, 

2!:!7 
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Sem dentes, mas da bóca immensa e bruta 
Barbatanas quarenta ao longo estende. 
Com ellas para o estomago transm.uLa 
Quanto por alimento n'agua prende, 
O peixe on talvez carne, e do elemento 
A fez immunda, que lhe dá sustento. 

* 

Duas azas nos Iiombros tem por braços, 
Que aos lados vinte palmos se diffundem, 
Com aza e cauda os líquidos espaços 
Batendo remam, quando o mar confundem; 
E excitando no pelago fracaços, 
Chorros d 'agua nas naus de longe infundem. 
E, andando o monstro sobro o mar boianle, 
Crê que é ilha o inexperto naveganle. 

* * * 
Brilha o materno amor no monstro horrendo, 
Que, vendo prevenida a gente armada, 
Matar se deixa n'agua combatendo, 
Por dar fuga, morrendo, á prole amada, 
Onde no filho o arpão caçam mettendo, 
C01n que attrahindo a mãi dcn tro á enseada 
Desde a longa canóa se alancêa, 
Ao lado de seus filhos a balêa. 

* * 
Sobre a cosia o marisco appcLccido 
No arrecife se colhe e nas I"ibeiras, 



QUA R'l'O LIVRO DE LEITURA. 

As lagostas, e o polvo retorcido, 
Os lagostins, sanlólas, sapateiras, 
Ostras famosas, camarão crescido, 
CarangueJOS tambem de mil maneiras, 
Por entre os mangues, donde o tino perde 
A humana vista em labyríntho verde. 

FR. J. DE SANTA RITA DuRÃO.- o ca,·amurú. 

Exercicio de elocução 

299 

-Que faz o poeta que Diogo Alvares diga a respeito da feroci
dade dos animaes do Brasil, e do seu gentio? 

- E ácerca da preguiça? 
- Do cameleão? E como explica o facto de dizer o vulgo que 

esse animal - vive do ar que engole? 
- Que julga elle que falta ao mono para ser egual ao homem? 
- Dizei que avos enumera o poeta grupando-as segundo o 

morlo que já conheceis. 
- Como se manifesta ácerca do canto e da plumagem das aves 

do Brasil? 
- Que diz elle dos productos marinhos? 
- E que peixes de rio enumera? 
- Descrevei a baleia conforme a respeito d'ella fala o poeta. 

Exercicio de redacção 

Ese>·evei a um amigo falando-lhe das vantagens da instrucção e 
convidando-o a dedica>·-se ao estudo. 

FIM 
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