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AO LEITOR· 

~· o professorado do meu paiz confio o se-

• gundo volume da « Vz'da Infontz'l», calcado 

sobre o mesmo plano do primeiro. 

N aquelle, procurei dar noções de hygiene e 

civilidade, neste, tive como preoccupação especial 

desenvolver o gosto do alumno pelos conhecimentos 

agrícolas, dando-lhe ainda noções cívicas referentes 

a factos que diariamente se lhe deparam, sem que 

delles tenha conhecimentos exactos. 

Como no primeiro volume, procurei neste ape

nas esboçar os assumptos: - ao professor intelli

gente occorrerá desenvolvei-os e completai-os. Ani

mado pela benevola critica dos competentes, que 

penhorado agradeço, particularizo o nome aureo

lado dG Sr. Dr. Garcia Redondo, da Academia 

Brazileira, que tão gentilmente prefaciou o .pre

sente volume . 
Jr]ario Tdrilcão 
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,;Y(eu caro .;ytario jjulcdo 

~ teu segundo livro da serze paulista 7)i.da 

lnfcmti.Z, que li em orzgznaes, não como homem de 

letras, mas como educador, que tambem sou, ·dez'xou

me uma impressão muito agradavel. 

Lz'vro de leitura amena, q,ttrahente e 'foàl para 

o adolescente, encerra tambem encantos para . a mo

cidade e até para aquel!es que, como eu, ja''subiram 

a encosta ·da montanha da exiStencia e .acham-se no 

vertice, olhando com saudade para o cdmi.nhO 'andado 

e fá vedado e preparando-se com- rece'io 'pàfà -;descer 

a vertente opposta, resvaladz'ça e íngreme. · · · · I ' 

,/; 
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E tem encantos, me&mo para esses, porque lhes 

rec01~da os dias da ;uventude. o bom tempo das illu

sões em que a curioszdade, imatiifez"ta sempre, pro

cura avidamente e1n toda parte impressões novas e 

emoções constantes, tentando desvendar sifregamente 

os mysterios deliciosos da natureza e da vida. 

O teu plano de _fazer a narrativa, pondo-a nos 

labz"os de um foven, que vê e que transmitte a zm

pressão recebida, explicando ·o que fá sabe e inda

gando o que ignora, para o expor em seguzda numa 

lz'nguagem simples e clara, tne parece filicissúno como 

elemento(· dzd,actic?, porque .fornece ao educador um 

excellente pretexto para desenvolver as noções que o 

alumno encontra no lt"vro, e para communicar-lhe 

outras que aquellas _fazem lembrar. 

Tudo o que na vzda social, na natureza, na 

sde1~úa, na arte, no commercw, na industria e nas 

letras ha de maú interessante e ~uggestivo, podendo 

despertar . a curiostdade da creança e z'ncuúr-lhe o 

desefo de conhecer e saber, está nos dous volume~ 

da 7:)ida /nfa.ntiZ e está de modo a commum'car ao 

in.fante (J sentimento do bello, do .JUsto e do util, .for

mando-lhe o ,coração e o caracter, e enn'quecendo-lhç 

o espú~ito. , '. 
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Comprehendeste bem a mz'ssão do educador e 

procuraste, com talento e arte, z"ncutir-lhe um me

thodo de ensino, que nem sempre lhe occorre, por

que lhe /alta a z·mprescindz'vel suggestão alheia ou 

propria. A 7)ida Jnfa.ntiZ é maú um guza para o 

mestre do que um compendzo para o alumno. 

E nz'sto é que está o grande merito da tua obra 

singella e bôa. 

Ez's o que pensa o teu velho amzgo e admirador 

Garcia Jfedondo 



resta das arvores 

Nós fomos hoje assistir á .festa das arvores, 

onde o Paulo devia recitar um trecho de prosa 
escripto para aquella festa pelo apreciado literato 
Coelho Netto. 

Era grande a nossa curiosidade, porque igno
ravamos em que consistia essa festa. 

Notava-se um grande movimento de pô v o, diri
jindo-se para o local onde iam ser plantadas as 
mudas de arvores. 

Os bondes passavam por nós replectos de pas
sageiros e assim tambem as carroagens e outros 
vehiculos. - Todos iam enfeitados com galharde
tes, folhagens, uu embandeirados. 

As senhoras e creanças, com os seus vestidos 
de côres clàras e vistosas, e com chapeos de pa
lha enfeitados de flôres, davam um aspecto alegre 
áquelle movimento festivo do pôvo. 

Na direcção que ·seguíamos, iam muitas érean-
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ças, entre outras, muitos collegas meus que se 
dirigiam para assistir ao festejo do dia, cuja so
lemnidade já nos impressionava, mesmo antes de 
avistarmos o local da festa. 

Chegados á porta de nossa escola, que ficava 
em caminho, meu Pae deixou-me· com o nosso 

Festa das arvores em Itapira (E. S. Paulo) 

professor, porque deviamos ir reunidos, todos os 
alumnos das escolas, formando um grande préstito. 

A mim e a cada um dos meus collegas· foram 
confiadas uma pequenina muda de arvore e uma 
pequena pá. As meninas eram portadoras de pe
queninos regadores com agua, para irrigar as mu
das das .arvores que iamos plantar. 

Antes de sahirmos do edificio da escola, repe-
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timos o hymno que deveria ser cantado, depois de 
plantadas as arvores por todos os alumnos pre
sentes á festa. 

Em ordem, dous a dous, sahimos para a rua 
e ahi encontrámos já organizada uma extensa ala 
de meninos e meninas das outras escolas, que alli 

Festa das arvores em Araras (E. S . Paulo) 

aguardavam a nossa sahida para nos reunirmos 
ao préstito. 

N atei que· entre as filas das creanças, colloca
das de um lado e outro da rua, havia uns grupos 
de moças carregando andores e que, em cima del
les, vinham collocadas mudas de differentes arvores. 

. Havia um andor maior, mais enfeitado, onde 
estava collocada uma pequenina muda de Páu-brazil. 
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Nos outros estavam collocadas as mudas de 
outras arvores preciosas da nossa flora. Por esta 
fórma nos ensinavam um respeito especial pelas 
mudas dessas plantas. 

Devemos respeital-as e apreciai-as, porque umas 
nos servem para a construcção das casas em que 
vivemos, dos barcos em que navegamos ou dos 
moveis de que nos servunos para o nosso con
forto no lar. 

Outras, as de aspecto mais modesto, muitas 
vezes simples arbustos, poderão prestar se á fabri
cação de medicamentos com que seremos trata
dos nas nossas enfermidades. 

Formando um só préstito com os alumnos das 
outras escolas, ao som da musica tocada por dif
ferentes bandas militares, seguimos ein direcção 
ao local onde iam ·ser plantadas aquellas arvores 
que, annos depois, formariam um bosque munici
pal, um jardim ou parque publico. 

Chegados ao local escolhido para a plantação 
das arvores, verifiquei que já havia cóvas prepa
radas, na devida ordem de alinhamento, e, já se 

podia avaliar o que não viria a ser o bosque de 
que iamos apenas plantar as pequeninas mudas 
das futuras arvores. 

· Aó som do hymn'o nacional e de muitas pal
·mas e flores que nos eram atiradas pelas ··famílias 

.. 
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e pelo povo que já alli se achavam, aguardando a 
nossa chegada, entrámo~ no recinto escolhido. 

Os no~sos professores guiaram-nos por entre 
as cóvas abertas, e a cada um de nós foi mostrado 
o logar em que deveríamos plantar a muda que 

Flóra de S. Paulo 

havíamos trazioo. - Ao lado de cada menmo era 
collocada uma das alumnas das escolas femininas, 
para que cada uma com o seu pequenino regador 
molhasse a muda de arvore que íamos plantar. 

Em um pavilhão especial, todo embandeirado e 
enfeitado, estavam reunidas todas as auctoridades 
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e os hospedes ou convidados que tinham vindo 
assistir á .festa das arvores. 

A um signal dado por um toque de clarim, 
como estava combinado, todos n6s plantámos a 
nossa muda de arvore. 

A muda do Páu-brazzt e as outras que haviam 
sido trazidas em andor especial, foram plantadas 
pelos differentes representantes das auctoridades alli 
presentes. 

Tudo isto foi feito ao som de muita musica, 
f6gos, discursos e applausos do povo alli reunido. 

O 1áu-brazil 

Chegados á nossa casa, de volta da festa, per
guntei a Papae a razão por que foi levada a mu
dinha do Páu-brazil em andor especial. 

Elle me explicou que essa arvore é duplamente 
apreciavel para todos os brazileiros. 

- Ao Páu-brazil, disse-me elle, deu-se esse no
me por causa da côr de braza que tem a madeira 
extrahida dessa arvore. 

-· Nas mattas do nosso paiz havia grande 
quantidade dessa arvore e devido á côr da ma
deira os primeiros habitantes de nossa terra deram 
o nome de Brazil á nossa patria. 

- E' aindã apreciavel esta arvore porque é 
della extrahida uma tinta vermelha muito bonita 
e muito usada em ünturaria. 

Alêm dessas razões de estima e valor de tal 
planta, ha ainda a conveniencia de se chamar a 
attenção de todos para o ·quasi total desapareci-
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mento desta madeira dos nossos mercados, devido 
á extincção de arvores daquella especie. 

Produzindo ella uma madeira preciosa, deve
mos cuidar com carinho da cultura do Páu-brazil. 

- Será assim, disse eu a Papae, em relação ás 

PÁU-BRAZIL 

demais arvores que 
vinham em andores 
especiaes? 

- Sim, meu filho, 
di~e elle. 

- As outras mti
dinhas são tambem 
de arvores cuja ma
deira é egualmente 
preciosa por ~ma uti
lidade para os diffe
rentes mistéres da 
vida, para a construc
ção de nossas casas, 
para o preparo dos 
moveis de que nos 

utilisamos, e para serem feitos mil outros objectos 
mats que nos . são ou uteis ou indispensaveis na 
vida. 

- Então, meu Pa,e, .perguntei: sendo assim, 
para. que plantarmos outras arvores que não dão 
madeiras tão preciosaê ?· 

- Assim é necessario, diss~- me elle, porque 
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seria feio fazer uma floresta s6 desta ou daquella 
especie, attendendo-se exclusivamente á sua ma10r 
ou menor utilidade futura . 

. Todas as arvores nos são uteis, cada uma a 
seu modo. Si ha algumas cuja madeira, por ex
cessivamente fraca, não se presta a certos fins, ellàs 
podem ser uteis e o são como drogas medicinaes 
- o que tambem as torna apreciaveis e necessa
nas. Concorrem para a conservação da nossa vida 
e da nossa saude pois o maior beneficio que 
devemos aspirar na existencia é - ter bôa saude .. 

....._ 

PÁU-BRAZIL 



fl seringueira ou arvore ia borracha 
- Como te dizia, m€'u filho, as arvores, os 

vegetaes em geral, nos são sempre uteis. Já ou
viste com certeza fallar na Serz'ngueira ou arvore 
da borracha, na Manz'çoba, na Mangabeira. 

Estas arvores nos são notavelmente uteis pelas 
differentes applicações que se dão á borracha, que 
é feita do leite extrahido dessas plantas. 

Desde pequenino que conheces o producto 
dessas arvores - a borracha. Já te não lembras 
do bico da mammadeira, pelo qual chupavas o 

leite, quando eras pequenino? 
Não te recordas mais das pequeninas bonecas 

e bola.S feitas de borracha para resistir aos tran
bulhões que lhes davas a todo o momento? 
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Esqueceste do empermeavel que era collocado 
por baixo da tua cadeirinha, na mesa de jantar, 
para evitar que as migalhas que atiravas ao chão, 
descuidosamente, sujassem o soalho, por cujo assêio 
já hoje sabes zelar? 

O teu professor já deve ter explicado ,que · a 

no Amazonas 

Seringueira, a Mangabez'ra e a Mam'çoba, v1vem 
.bem nos climaS quentes, e que est~s plantas con
.stituem· a riqueza dos Estados . do Norte do nosso 
Brazil. 

A Maniçoba e a Mangabeira produzem regu
larmente, mesmo no Estado de S. Paulo, e são 
encontradas se~ cultivo t!Special _nos Estados do 
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Maranhão, Ceará, Parahyba, Rio Grande do Norte, 
Matto Grosso e nos outros Estados de clima quente, 

porêm em menor escala. 
A' proporção que fores crescendo encontrarás 

'maior utilidade da borracha em objectos de uso 

diario. 

Já a conheces applicada nas rodas da tua óicy
cleta; já sabes te soccorrer della quando fazes algum 
borrão ou praticas algum erro em teus cadernos. 

Vês? meu filho. Ahi está uma especie de ar
vore que não produzindo madeira especial ou· droga 
medicinal, nos é, no entanto, grandemente util. 

As outras ·plantas tambem devem merecer os 

nossos ·cuidados. 
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Todas ellas concorrem para purificar o ar que 
respiramos, para a humidade do solo e para a réga 
dos campos. 

Sem a arvore, sem a floresta, não haveria hu
midade, não haveria agua nos rios, não poderia
mos v1ver. 

Comprehendo agora melhor, meu Pae, a signi
ficação especial e a importancia da festa das ar
vores a que hoje assistimos. 

Pois bem, m filho, lembra-te de que já leste 
em um livrinho que tem o mesmo titulo deste -
(Vida Infantil) - que: « Não devemos fazer mal 
ás plantas. Ellas tambem vivem como n6s. 

«Quando são cortadas por algum machado, ca
nivete ou faca, o liquido que escorre desses golpes 
é como o sangue que sai do nosso corpo quando 
nos ferimos. »1 



O arranca-tócos 

Na f'azenda 

A convite de meus Paes, a família da Elvira, 

em cuja casa nos havíamos hospedado, veiu com

nosco para conhecer a colonia-modelo que Papae 

organizou na fazenda e que surprehende a todos 

pelos excellentes resultados que vai produzindo. 

Realmente hã uma grande differença no que 

se observa na nossa fazenda e no .que se vê nas 

outras visinhas da ._nossa. 
Nestas s6 se vêem plantações extensas de café 

e algumas culturas de milho, nada mais. 

Na · nossa fazenda as terras estão todas apro

veitadas. 
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Em vez de s6 plantarem cafesaes, alli se vê 

um pouco de todas as culturas. 

As casas dos colonos estão espalhadas por dif

ferentes pontos da fazenda e cada um delles cul

tiva a planta que melhor lhes agrada ou lhes con

vem cultivar. 
Nos terrenos baixos, nas margens dos regatos 

ou rios, vemos extensas plantações de arroz, de 

milho, de feijão, de alfafa, de marmellos, de bana

nas, de algodão, de canna de assucar. 

Nos terrenos mais elevados, nas collinas, estão 

as plantações de café, de chá, a vinha, arvores 

fructiferas diversas e uma extensa plantação de 

amoreiras para a creação do bicho da seda. Final

mente vemos ainda culturas de mandioca, de ba

tatas e de hortaliças, em quantidade. 

A plantação de mandioca, a de batatas e a do 

milho é feita em maior escala, e fiscalizada direc

ta(nel)te_ por Papae, porque _elle n_ecessi~é!- des_§es 

productos para a eng6rda dos p6rcos e para o 

fabrico de farinhas, polvilhos, etc., utilizados por 

todos os moradores da fazenda. 

Existem na- nossa fazenda todas as machinas 

necessarias para o beneficio dos productos agrícolas. 

Os animaes que trabalham nos arados e nos 

outros apparelhos apropriados ao preparo das terras 

para as differentes culturas, pertencem á fazenda._ 

O mesmo acontece com os moinhos para a fabri-
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cação das farinhas, as machinas para beneficiar o 
café e os fórnos para o preparo das folhas do chá. 
A fazenda possue ainda grandes tulhas ou depo
sitas, assim como tem grandes armazens para a 
venda dos productos de que possam necessitar os 
seus habitantes. 

Assimilha-se a nossa fazenda a uma reunião 
de muitas outras pequenas. 

O trabalho está bem subdividido, de mane1ra 
que uns auxiliam aos outros por occasião das gran
des plantações, colheitas, etc. 

Os productos da lavoura são recebidos em con
juncto, ·e vendidos. 

O resultado é distribuído em partes proporcio-

J 

( 
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naes entre Papae e os trabalhadores, conforme os in
teresses produzidos pelo trabalho de cada um delles. 

Papae dirige os serviços, fornece capitaes, se
mentes, machinas e terras; - é o socio capitalista. 

Os outros ganham na proporção do que pro
duzem, porêm, nenhum recebe ordenado fixo. 

Elvira apreciou muito aqui a creação de algu
mas aves, das quaes ella s6 conhecia um ou outro 
exemplar raro,- que tinha visto nos muzeus ou rios 
jardins publicas. 

Criam-se na fazeryda animaes de raças escolhi- · 
das, taes como: - cavallos, p6rcos, vaccas para 
leite, carneiros, cabritos de differentes especies e 
aves domesticas. 

r-

..;. 



Noções de l\gricultura 

A casa de morada é espaçosa e rodeada por uma 
veranda larga, junto da qual ~e acha o nosso jardim, 
o qual merece os melhores cuidados da Mamãe. 

Ha ao lado da çasa principal uma grande s~la 
pa~a a escola, que é frequentada pelos filhos dos 
trabalhadores. Eu e meus irmãos tambem a fre
quentamos, quando nos demoramos na fazenda. 

Em uma das paredes desta sala ha um pequen~ 
altar, onde o vigario da cida_de visinha vem rezar a 
Missa e fazer sermões aos colonos que assistem a 
essas orações na mesma sala em que seus filhos fre.! 
quentam a escola e apprendem noções de agricultura. 

De quando em __ vez, Papae cónvida a algum 

-r 

I. 
' 
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amigo para fazer conferencias, ou elle mesmo as 
faz, aos trabalhadores sobre variados assumptos: 
em .dias de festa nacional, para lhes recordar os 
seus deveres como cidàdãos; nas outras occasiõeS 
para lhes explicar o emprego de algum novo appa
relho agrícola ou algum aperfeiçoamento no m.odo 
de cultivar o sólo, no podar ou enxertar as arvores: 

A Elvira foi encarre
gada por Papae de distri
buir os premios que elle 
confere todos os annos, I· .. ,.. ... """' 
depois da principal co-
lheita, aos differentes co
lonos que se tenham di
stinguido por qualquer 
fórma, principalmente pe
la excellencia dos produ
ctos da lavoura ou pela 
creação de animaes de 
raça · apurada. Semeador manual 

·E' facil de se imaginar o prazer da Elvira, po( 
se ver encarregada de distribuir esses premios, e a 
satisfaccão dos· trabalhadores em ver os seus es-, 
forços corôados sempre de applausos - não s6 
peio lado pecuniario como por aquella fórma-. 

Tal é a vida -na nossa fazenda. Papae explicou 
ao pae da Elvira a fórma pela qual elle e os co
lonos aproveitam todos os terrenos, bons ou máus. 
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pisse elle que com o auxilio de adubos apro

priados a cada planta, de accôrdo com a natureza 

do terreno, e com o emprego de machinas agrí

colas - não ha terras rufns. 

Nas melhores terras planta-se o que houver de 

mais delicado e exigente, nas outras se cultivam as 

mais resistentes e de desenvolvimento mais facil. 

Ha plantas que exigem terrenos arenosos, ter

renos seccos, terras altas ou terras humidas; -

pois bem, o lavrador intelligente deve saber esco

lhel-as e cultivai-as, tendo em vista a natureza de 

cada uma dellas. 
Para o verdadeiro lavrador, para aquelles que 

não seguem rotineiramente o que viram seus av6s 

fazerem, sem estudar, sem progredir, não ha terras 

ruins. Todas são aproveitaveis, todas são uteis. 

A arvore cançada, exgottada e velha, depois de 

estrumada ou convenientemente podada volta a 

produzir. 
Restitua-se á terra o que della foi roubado 

pelà planta, para fabricar a sua seiva, e ella vol

tará a ser bôa. 
O que se lhe confiar em sementes será abun

dantemente restituído. 
Nova e rica será a producção quando for ha

bilmeQte cultivada e estrumada com adubos chz:micos 

ou estrumes. 

Um bello veado 

~ caça e a pesca 

Estávamos hoje todos á mesa do almoço quando 

me lembrei de convidar Papae para fazermos uma 

_ caçada ás perdizes, que abundam nos campos de 

crear. 
Lembrei-me de lhe fazer este convite por ter 

a Elvira se referido á quantidade de passaros que 

ha na' nossa fa1:enda. 
Papae nos explicou a razão pela qual já não 

havia feito esse convite aos nossos hospedes. 
I 

Estamos no mez de Dezembro e durante os. 

mezes de Setembro a Março não se deve caçar .. 

Assim tambem, nos mezes de Dezembro a Março 
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não se deve pescar. Isto approximadamente, por
que ha caça que produz durante todo o anno. 

Si dermos caça aos passaras durante o período 
em que estão chocando, ou creando seus filhotes, 
acontecerá que, em pouco tempo, teremos acabado 
com a existencia desses passaras nos nossos terrenos. 

Um tiro, que apparentemente só mata uma 

perdiz, pode ser: de facto causàdor da morte de 
uma porção de filhotes dess_e passara. 

O mesmo se dá com as outras aves e com 
os :outros animaes aos quaes damos caça. 

Todos elles têm um período certo do anno, 
durante o qual estão chocando ou creando os Elhos, 
e, durante esse tempo, é uma maldade, é uma sel
vageria dar-lhes caça. _,. 
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Que seria dos campos si não existissem as aves? 
Quantos insectos, quantos larvas, quantos ini

migos das nossas plantações e da nossa vida, serão 
destruidos pelas aves que pouparmos nas nossas 
caçadas irreflectidas! 

Não será uma verdadeira brutalidade ir para o 
campo matar dezenas de aves inutilmente, só pelo 
prazer de acertar nellas um tiro, - o que pode
remos conseguir atirando em um alvo qualquer? 

Meu filho, disse meu Pae, vocês não têm lido 
nos jornaes referencias á esta ou aquella praga que 
.destroe as plantações em determinados lagares, co
mo por exemplo a chamada chuva de gafanhotos .'P 

- Pois bem, disse elle. Eis a razão pela qual 
não só devemos evitar e prohibir a caça e a pesca 
em tempos improprios, como tambem devemos evi
tar destruir os seus ninhos, óvos ou filhotes. 

- Não te recordas do papel dos passarinhos 
auxiliando a reproducção das plantas pela trans
missão do po!len de uma flôr para outra? 

- Como faz o bef;"ajlôr nos nossos jardins? 
-- O mesmo que acontece com as aves se dá 

com os peixes.-
Nem todos os mezes do anno são propnos 

para as pescariRs. 
I 

E' mui commum vêr se em nossos rios a de-
s_truição e o desapparecimento das especies de pei:
xes que mais apreciamos. ' · 
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A razão disso está justamente em- não se têr 
sabido evitar as pescarias nas épochas de creação 

dos peixes. 
Haverá nada mais 

brutal do que o empre
go de bombas de dyna
mite atiradas aos rios 
para fazer pescarias? 

Quantas centenas si
não milhares de peque
ninos peixes são mortos 
inutilmente po~ uma des
sas bombas que, muitas 
vezes, não matam nem 
um só peixe que nos sa
tisfaca! , 

- Meu filho, deve
mos em todos os actos 
de nossa vida evitar cau
sar damno maior sem 
necessidade e por sim
ples maldade ou brutali
dade. 

Os nossos hospedes 
nos perdoarão a falta 
desse divertimento, tão 

agradavel quando feito methodicamente, pela cer
te~a de que assim todos nós evitamos fazer mal, 
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causar a morte de muitos passaras sem necessidade 
nem utilidade para ninguem. 

A resposta de me\l Pae fez com que eu pro
curasse, assim que me foi possível, indagar ao certo 
das epochas do anno em que se não deve caçar 
ou pescar. 

Papae disse-me ainda que, nos paizes civiliza
dos, e, mesmo entre nós, em muitos municípios 
adeantados, já '! caça e a pesca estão regulariza
das por leis especiaes, de fórma que será mesmo 
considerado crime caçar ou pescar fóra do tempo 
proprio. 1 



Arado de disco 

1alestra util 

Não podendo caçar nem pescar no mez em 

·que nos achavamos na fazenda, faziamos pela ma

nhan passeios a cavallo, sendo companheiros habi

.tuaes Papae, o pae da Elvira, eu e ella. 

Durant~ o dia, _para evitar os raios ardentes 

·do s61, havia uma palestra entre todos n6s, sempre 

sobre assumpto que devia interessar a mim ou á 

Elvira. 
Hoje, como houvesse, para tomarmos çom o 

çafé, raizeS de mandioca assada e batatas dôces, 

Papae lembrou-se de fazer uma recapitulação do 

que já devo saber sobre as raizes das plantas. 

Interrogado sobre o que era raiz, respondi que 
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é a parte inferior do vegetal, que, ordinariamente 

subterranea, serve para fixai-o. 

Disse, mais, que a raiz é ordinariamente suh

terranea porque vive debaixo da terra. 

E' o caso da mandioca· e da batata doce que 

tão gostosamente apreciamos hoje. E' verdade que 

:MILHARAL (cultura mechan.ica) 

da batata não comemos as raizes, porem s1m o 

tuberculo, que não é propriamente a raiz. 

Referi ainda que ha raizes que vivem na agua, 

outras presas aos vegetaes e tambem aereas, como 

acontece com as raizes das orchideas, que Mamãe 

tanto aprecia. 1 

Ella não se cança de defender as suas orchi ... 

<ieas,~explicando que estas plantas h~o são parasitaS. 

Não vivem senão do ar. Si se agarram a ou-
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tras plantas, é s6mente para fazer destas ponto de 

apoio; - tanto é assim que, muitas vezes, vivem 

viçosamente agarradas aos troncos já seccos, como 

que lembrando o viço dessa planta morta, para nos 

fazer notar quanto seria mais bella e mais util, si 

ainda fosse viva, e o nosso dever de promover a 

plantação de outras no logar da que murchou, sec

cou e morreu! Parasitas são as plantas que vivem 

sobre as outras e lhes subtráem a seiva, como a 

h erva de passarinho; as orchideas não. 

Si vivem sobre outra planta, é innocente e ca

rinhosamente, abraçando-a com as suas raizes, e 

ornamentando-a com as suas be1las flôres. 

Ha uma grande variedade de raizes. Basta ci

tar algumas plantas para se ajuizar dessa variedade. 

A raiz do café não é egual á da batata e á 

da mandioca, que, por sua vez, não são eguaes ás 

raizes do milho. 
A raiz da cenoura não é egual á das palmei

ras; e assim por deante. 

Repeti de c6r os nomes das differentes espe

cies de raizes, para que Papae visse que não me 

havia esquecido. 
A Elvira disse-nos que já conhece tambem al

guma cousa do agradavel estudo da botanica e, já 

que me havia referido ás raizes das plantas, ella 

descreveria os caules. 

Notei um sorriso de satisfacção de seus :Paes~ 

SEGUNDO LTVRO 37" 

por verem que e11a tambem tinha interesse em m"os

trar o que sabia. Interrogada por Papae, disse 

que caule é a parte do vegetal geralmente ascen

dente, e sobre a qual se desenvolvem os ramos e 

as .folhas. 

São geralmente aéreas e se desenvolvem f6ra 

da terra, expostas ao s61 e em direcção opposta 

á das raizes. 
H a tam bem caules 

subteraneos, porêm bem 

differentes são dos aéreos 

-interior e exteriormente. 

Ha differentes varie- · 

dades de caules; o tronco, 

a haste, o estipe e o colmo. 

Para exemplos dos 

caules denominados tron

cos, disse a Elvira, citarei 

--·ll't..ll-

a laranfez"ra, o caJueiro, a Batata ingleza 

mangueira e a /ructa-pão. 

A haste é um caule de pequeno porte mais 

ou menos esverdeado; para exemplo citarei a ro

seira, a guax z"?nã, a vassoura. 

O estipe é um caule mais ou menos fibroso, . 

ornado s6 no extremo superior com um capitel de 

folhagens; como exemplo temos a palmeira, o co

quezro. 
O colmo é um caule que tem geralmente n6 
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e é herbaceo. Este caule é ora massiço, ora ôco~ 
como exemplos, o milho, a canna de assucar, a 

tiririca. 
A direcção dos caules é vertical, obliqua ou 

horizontal, 
Vertical, nas grandes arvores, nas palmeiras. 

Obliqua, nos arbustos e em alguns coqueiros. 

MILHARAL 

Horizontal, quando se prostram parallelamente 
ao sólo, como na aboboreira, na violeta etc .... 

Os caules são herbaceos quando forem mais ou 

menos esverdeados e aquosos, como a alface, a 
couve etc .... 

Lenhosos, quando extremamente solidos e resis
tentes, como na laranjeira, na jaqueira etc.. . . E fi

nalmente arbusculares, quando são em parte duros,. 
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lenhosos, resistentes e na parte supenor, tensos, 

moles, esverdeados. 
Depois que Elvira acabou a sua exposição so

bre a variedade dos caules das plantas, foi muito 

festejada pelo seu progresso nos estudos e pela 

sua bôa memoria 

CAN~AVIAL 

Ella nos disse que a sua professora faz deco
rar poesias e trechos de histeria para desenvolver 
e cultivar a memona. 



Cultura do fumo 

Noção de Governo 

Como a tarde estivesse lindíssima e o s61 po
ente illuminasse o horizonte com os seus raios aver
melhados, fazendo lembrar um incendio grandioso, 
fomos todos passeiar ao alto da montanha. 

!amos assim ao encontro do portador dos jor
naes e cartas que eram esperados por nossos Paes 
nesse dia, com especial interesse, porque deviam 
trazer noticias a respeito das ultimas eleições de 
deputados, senadores e presidente da Republica. 

Como era natural, eu e a Elvira começamos, 
curiosos, a fazer perguntas a nossos Paes a res
peito de eleições. 

Papae nos explicou que aquellas eleições eram 
as mais ·importantes que se podem realizar em 
nosso paiz, visto como se tratou não s6 da escolha 
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de deputados e senadores, como tambem da elei
ção para os lagares de presidente e vice-presidente 
da Republica. 

Indaguei de que eleição então se tinha tratado, 
havia dois mezes antes, e a respeito da qual eu 
tinha lido nos jornaes tantas noticias, tantos nomes. 

Elle explicou-me que naquella occasião se havia 

ARROZAL 

procedido á eleição de deputados estadoaes, mem
bros das camaras municipaes (chamados vereado
res), e juizes de_ paz. 

Explicou-me ainda Papae nessa occasião muita 
co usa . a respeito desse assumpto, alêm do que eu 
já havia apprendido na escola. 

Já sabia que o Brazil era uma Republica, e que, 
antes da proclamação da Republica, eramos gover
nados por um Imperador. 
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Perguntei a Papae a razão pela qual, a I 5 de 

Novembro de 188g, o povo do Rio de Janeiro, 

reunido ao exercito e á armada, se havia revolu

cionado e resolvido a mudança da fórma de go

verno. 
Papae disse-me que era um pouco cedo para 

que eu pudesse ajuizar de tudo que dezejava saber. 

Perguntou-me no entanto si eu sabia o que 

SeJa governo. 

- Governo? perguntei eu. 

- Sim, respondeu-me elle. Que entendes por 

governo? 

- Respondi: é a reunião de auctoridades que 

nós respeitamos. 

Explicou-me que todos nós temos necessidade 

de obedecer a certas conveniencias, no interesse 

dos outros, assim como os nossos similha~tes at

tendem áquillo que fazemos no uso de um direito 

nosso. 
- Pois bem, disse elle, o povo Brazileiro, co

mo todos os povos civilizados, reconhece essa ne

cessidade de respeitar a um governo, isto é, a uma 

auctoridade que se incumba de promover o inte

resse geral, e, como já terás observado, mesmo nas 

familias ha esse sentimento de obediencia aos mais 

velhos, os quaes naturalmente se occupam de pro

mover o bem estar dos mais novos. 

Na tua escola verás organizado um pequeno 

• 
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governo. E' o director, são os seus auxiliares, os 

professores, aos quaes deves respeito e amizade, 

que, como nas familias, promovem o adeantamento 

nos estudos, a ordem no trabalho e, portanto, o 

bem estar dos mais novos, - os alumnos. 

Em maior escala, o mesmo se dá com ao na

ções, com os povos. 

Cultura do Algodão 

Estes tambem necessitam de um governo que 

se incumba de promover o bem geral e de de

fender os interesses de todos e de cada um em 

separado, quando correctos e exactos respeitadores 

das leis estabelecidas. 

O povo Brazileiro, ~ 1 5 de Novembro, revo

lucionu-se, porque não estava satisfeito com o go

verno que o dirigia 
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- Mas porque não estava satisfeito, pergun
tei eu? 

Papae disse-me de novo que era cedo para me 
explicar tudo isso; no entanto, fez-me sentir a dif
ferença que ha entre o governo monarchz"co e o 
republicano. 

Disse-lhe que sabia que a monarchia é a fórma 
de governo em que a auctoridade suprema se acha 

Cultura da Mandioca 

confiada a um só individuo, - o qual se chama 
Rei ou Imperador. 

E, mais, sabia da existencia de duas especies 
de monarchia, a monarchia absoluta e a monarchia 
constitucional representativa. 

Chama-se absoluta, quando o poder é exclusi
vamente exercido pelo Rei ou Imperador. 

Repr~entativa ou constitucional, quando o po
der é exercido pelo mesmo Rei, porêm sob condi
ção de respeitar a uma lei geral, chamada consti-
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tuição politica, a qual regula a fórma pela qual 
elle póde exercer o governo. 

A Republiba é a forma do governo do povo,. 
pela qual o poder supremo pode ser occupado por 
qualquer cidadão digno, differentemente da monar
chia, em que o governo é confiado geralmente a 
uma ·família privilegiada. 

VI~HEDO 

A Republica póde ser uni/ar/a ou fiderativa. 
Chama-se unitaria, quando os poderes se concen
tram numa só all.ctoridade. 

Chama-se federativa, quando é formada pela. 
reunião de varios Estapos autonomos, respeitando
todos a uma lei geral e a uma auctoridade supre
ma por elles escolhida, tendo poderes mais ou me-
nos amplos, para manter a ordem geral e defen-



46 SEGUNDO LIVRO 

del-os de qualquer ataque extrangeiro, isto é, de 
outro povo, de outra nação. 

O Brazil rege-se desde a proclamação da Re
publica por uma constituição federal, isto é, por 
uma lei geral acceita por todo o povo Brazileiro. 

Estabelece a Constituição Federal o regimen 
da federação ou reunião de todos os Estados do 
Brazil sob a auctoridade do Presidente da Re
publica. 

Eis porque o governo do nosso Paiz é Repu-
blz'cano fiderativo. . 

Isto não quer dizer que os diversos Estados 
Brazileiros não sejam todos elles autonomos. São. 
Sujeitam-se, porêm, todos a uma auctoridade geral 
(o Presidente da Republica) e a uma lei tambem 
geral (a Constituição Federal), que, regulando os 
direitos de todos, faz com que, fiderados estes Es

tados, constituam a na~ão Brazilei~a, o Brazil. 
Pouco valeria este ou aquelle dos Estados iso

ladamente, meus filhos, por mais rico ou populoso 
que fôsse, si não fizesse parte da grande nação 
Brazileira, á qual todos nos orgulhamos de per
tencer, e por ct~a união e desenvolvimento todos 
devemos nos esforçar. 

Arado 

~s nuvens 

Chegaram os jornaes e cartas pelo portador que 
QS havia trazido do correio. 

Por sua leitura nossos Papaes souberam do 
resultado das eleições, e, pelo que me foi possível 
observar agradaram-lhes as noticias que leram ra

pidamente. 
Como o approximar da noute nos obrigasse a 

regressar para casa, ainda em caminho, viemos con
versando a respeito da possível mudança de tempo 
no dia seguinte. . · 

Papae nos fez obsérvar· que o tempo devia niu
dar, ·porque a temperatur~ do ar atmosphericó era 
elevada, para a estação do ~n_no em que !los' acha.:. 
vamos, e porque o vento havia mudado de direcção. 

- O bom lavrador, disse-nos elle, deve set 
previdente e observador, tanto quanto atilado e 'tra
balhador. 
·· . Quando residimos em uma .localidade qualquer, 
1lepois do tempo necessario para observar a dire~ 
cção dos ventos e as variedades de temperatu~a· dó 
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ar athmospherico- devemos saber prever as mu

danças, a possibilidade de chuvas, de mau tempo 

ou de tempo seguro. 

O Pae de Elvira nos fez observar as differen

tes especies de nuvens que já agora corriam rapi

damente sobre nossas cabeças, impellidas pelo vento 

que, mais a mais, se accentuava. 

Do lado do poente, de onde ainda recebíamos 

alguns raios de luz do sól, víamos uma porção de 

pequemnas nuvens br<1;ncas, esparsas pelo ar como 

si fossem flócos 

alvos de algodão 

em rama - ou s1 

fossem um bando 

immenso de aves 

Chárrua ''La Plata'' que corressem pe-
lo espaço, voando 

em busca da luz do sól, que, n'aquelle momento,. 

pareci~ dourar com sua luz resplandecente as fa

chas que essas nuvens iam produzindo pela sua 

agglomeração no horizonte. 

- Essas nuvenzinhas brancas que vocês vêem 

espalhadas desordenadamente pelo céu, meus filhos,. 

têm uma denominação especial; chamam-se- cirros~ 

- Quando essas mesmas nuvens se agglome

ram em grandes blócos e se apresentam, ora co

brindo uma extensa amplidão dos ares, ora for

mando blócos em separado, porêm sempre brancos,. 
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alvos, alvíssimos- essas nuvens, meus filhos, cha

mam-se cumulus. 

- Esses mesmos cumulus, quando são cinzen

tos escuros, - com essa côr indefinível e como 

que ameaçadora, que ás vezes se levantam no hori

zonte, como si fossem uma cadéia de montanhas 

phantasticas, moveis, ameaçadoras - essas nuvens, 

Cultura de Abacaxis 

que presagiam quasi sempre a chuva ou pesados 

temporaes - chamam-se nimbus. 

. - Ha ain~a uma quarta especie de nuvens, 

dtsse-nos elle; são as chamadas stratus. E' a nu

vem cinzenta, que surge ao por do sól, dispondo

se parallelamente á linha do horizonte. 

Assim, caminhando mais apressadamente, chegá

mos á casa onde todos nos reunimos, como de costu

me, para aguardar a hora do descanço e do repouso. 
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Papae foi ao escriptorio e trouxe para mostrar 

a mim e á Elvira um apparelho por meio do qual 

.se pode aJUlzar da segurança ou da mudança do 

•tempo, e que se chama barometro. 

Cultivador 

~s eleições 

Perguntei a meu Pae se lhe haviam agradado 

as noticias dos jornaes a respeito das eleições. 

Respondeu-me elle que sim, porque fôra eleito 

Presidente da Republica um Brazileiro digno de 

merecer a estima e o respeito de todos os seus 

concidadãos. 
Disse que o eleito era antigo e . pratico admi

nistrador e que, todos nós, devíamos ter confiança 

na utilidade da sua administração, que deveria ser 

iniciada a .r 5 de Novembro futuro. 
Perguntei a Papae como eram feitas as elei

ções. 
Elle perguntou si não me recordava do que 

se passa na escola, quando queremos organizar um 

jogo, uma partipa qualquer, de barra, jõot-ball, ou 

outro brinquedo. 
Respondi-lhe que sim. 
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- Não te lembras então de que os teus cal
legas se dividem em grupos, para opinar pela es
colha deste ou dáquelle de seus companheiros, que 
julgam mais apto para chefiar o partido nos jógos? 

- E' exacto Papae. - Pois bem, o mesmo 
não acontece quando se trata de saber qual de 
teus collegas deve merecer a honra de uma dis
tincção qualquer, como seja a de representar a 
classe, numa saudação, num discurso feito ao teu 
mestre, ao teu director, ou a algum visitante illus
tre que vá honrar com a sua presença a classe 
que vo~ês frequentam? · 

Como é que vocês fazem par~ proceder á es..: 
colha dos collegas nessas occasiões? 

O que vocês fazem é o que se chama uma 
eleição. 

Na sociedade em que vivemos nós, vossos Paes, 
que cuidamos de cousas mais serias do que aquel
las que preoccupam o espírito de vocês que ainda 
são creanças, procedemos, no entanto, mais ou me
nos pela mesma fórma por que vocês procedem, 
quando tratamos da escolha daquelles que se de
vem occupar do governo do municipio, do governo 
do Estado ou do da União Brazileira (Governo 
Federal). 

Os _grupos em que vocês se dividem, e os par
tidos que se formam de accôrdo com as opiniões 
similhantes entre cada um de vós, tambem se for-
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mam entre-nós. A esses grupos é que chamamos 
partidos políticos. 

Cada qual mais convicto da bôa escolha dos 
seus candidatos, discutimos, como vocês discutem. 

. Por eleição, pelo voto de cada um de nós, des
tmado ao nome do candidato que escolhemos como 
sendo o mais habil, o mais capaz, o mais patriota, 
nos empenhamos para que aquelles que assim jul-

Cafesal itovo 

gamos obtenham o maior numero d·e votos, e smam 
triumphantes nas eleições. 

Vocês elegem os seus candidatos ou por accla
mação da maioria dos collegas ou por votos da
dos por meio de pequeninos pedaços de papel, 
onde escrevem o nome do candidato escolhido. 
Não é assim? 

W Papae. 
- Como o senhor sabe disso? 
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Sei, meu filho, porque, como tu, já fui me
nino e, nesse tempo, procedia pela mesma f6rma 
que vocês necessariamente procedem hoje, e asse
guro-te que, com empenho não menor, me interes
sava nesse tempo pelo triumpho, do que hoje me 
interesso pelo ganho de causa daquelles em quem 

confio. para dar o meu voto. 

CAFESAL 

Infelizmente n6s outros, os velhos, não pode

mos eleger por acclamação, como vocês. 
Os interesses que vão defender os nossos elei

tos são maiores e não se referem s6 ao pequenino 

meio - cidade, vil/a ou aldêa, em que vivemos. 
Os nossos deputados (assim se chamam os que 

n6s elegemos), senadores, presidentes ou v.z'ce-prest._ 

dentes do Estado em que moramos; os preszdentes 
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ou vz'ce-preszdentes da Republz'ca, os deputados ou 
senadores .federáes, todos elles, meu filho, represen
tam interesses de mais de um Município, de mais 
de uma cidade e, porisso, as suas eleições são re
guladas por leis que regulamentam estas differentes 
eleições, e que de ti serão conhecidas, quando ti
veres edade para ser eleitor. 

Colheita do café 

- Então, Papae, eu não posso sêr eleitor? -
Não, meu filho. Para ser eleitor ou sêr eleito para 
uma das posições a que acabo de me referir, é 
nessecario ter a -edade marcada por lei, o que en
contrarás claramente escripto na Constituição Fede
ral e na do Estado. 

Para as eleicões de membros da Camara Mu-
' 

nicipal e de juizes de paz, tam bem se procede de 
modo similhante ao que acabei de te explicar. 
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Toma nota, pois. Enquanto és pequenino és 
governado por teus Paes. Mais tarde, ao entrares 
para a escola, váis conhecer uma nova auctoridade 
- a de teus melhores amigos, os teus mestres. 

Quando chegares á edade que a lei determina, 
trata, meu filho, de tornares-te digno da confiança 
e da estima de teus considadãos, para que possas 
merecer a honra de vêr o teu nome indicado e 

Café no terreiro 

acceito para occupar as differentes posições publi
cas a que todo o cidadão Brazileiro sufficientemente 
illustrado, trabalhador e patriota, póde aspirar. 

Assim, meu filho, no Brazil, um cidadão póde 
ser eleito membro da Camara Municipal da cidade 
em que ~esidir, e trabalhar por essa fórma para 
o bem daquelles com quem mais de perto con
viver. 

Póqe ser eleito membro da- Camara de Depu
tados ou do Senado Estadual, Presidente ou Vice-
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presidente do Estado e, por essa fórma, concorrer 
para o engrandecimento do Estado em que viver. 

Póde ainda ser eleito membro da Camara dos 
Deputados ou do Senado Federal e zelar ahi o 
progresso e bem estar do nosso Paiz e o desenvol
vimento collectivo da agricultura, commercio e in
dustria de todos os Estados da União Brazileira. 

Emfim, meu filho, 
tu, ou dos teus collegas 
aquelle que actualmente 
parecer a vocês o mais 
humilde e o mais mo
desto, poderás, graças ás 
leis republicanas que nos 
regem, chegar a ser chefe 
da Nação Brazileira. 

Aquelles que já lá 
chegaram foram o que 
vocês hoje são, e, no en-

O fumo 

tanto, mereceram o apoio de todos os seus conci
dadãos, de todos os Estados da União Brazileira, 
e viram os seus nomes indicados para aquelles 
postos, em eleições eguaes áquellas a que se pro
cedeu hoje, por cujo resultado me viste tão in
teressado. 



O serão na fazenda 

Reunidos, depois do jantar, na grande varanda, 
como de costume, todas as noutes ouvíamos -al
guns trechos de musica executada ao piano pelas 
senhoras que nos acompanharam. 

Diversos assumptos occuparam nossa attenção 
nesta noute. 

Elvira recitou bellas poesias, Mamãe cantou os 
deliciosos versos da Canção do Exzlio, de nosso poeta 
Gonçalves Dias, postos em musica pelo maestro 
Provesi. 

·Como o Pae da Elvira se occupasse no mo
mento em apreciar uns instrumentos feitos pelos 
índios, e que se achavam pendurados na parede, 
como trophéos, junto dos quaes se viam ainda al
gumas brancas ossadas de animaes, Papae lem breu
se de nos descrever o que ~ra este sitio onde actu
alm.ente está situada a nossa fazenda e que foi ini
ciada por meu avô. 

- O local em que nos achamos, disse então 
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Papae, ha muitos annos era matta virgem, e de 
certo alguma tribu de indios nella encontrou abrigo 
durante as suas correrias. 

- Como podia ser assim, e agora para onde 
foram os índios, indagou o Paulo. 

Já apprendeste, com certeza, como foi que se 
fez a descoberta da America e, posteriormente, a 
do nosso Paiz. Já te referi alguma cousa quando 
me perguntaste que importancia merecia a muda 
do Pau Brazzl, para ser trazida na festa das ar
vores em andor especial. 

Pois bem, meu filho, logo depois da desco
berta da nossa terra, verificaram os seus primeiros 
exploradores, os portuguezes - não só a sua grande 

. extensão e riqueza - como viram que ella era ha-
bitada por povos inteiramente selvagens: - os ín
dios ou indfgenas. 

Estes povos selvagens se dividiam em tribus, 
mais ou menos ferozes - sendo de notar algumas 
que eram mesmo anthropóphagas ou cannibaes. 

Aguerridos, luctadores e valentes, eram todos 
elles. Estavam affeitos á vida nomada e em busca 
de caça e pesca - com que se alimentavam os 
different~ póvos, chamados tribus, mantinham con
stantes luctas, verdadeiras guerras entre si, para con
quista dos legares mais ricos de caça, pela pro
cura das margens dos rios mais piscósos. 

Estes selvagens, passado o primeiro momento de 
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estupor e surpresa, com a presença das 11áus por

tuguezas conductoras de gente inteiramente extra

nha, sinão extraordinaria para elles - comprehen

deram logo que os recem-vindos não poderiam ser 

sinão seus rivaes na lucta pela existencia Move· 

ram-lhes, pois, prompta e energica hostilidade. 

Os primeiros exploradores de nossa terra se soe

correram de todos os meios possíveis para a con

quista da confiança e alliança dos aborigenes, e uma 

das principaes armas de que se utilizaram foi a 

catechése ou conversão do selvagem ao catholicismo 

por intermedio de religiosos jesuitas. 

· Com tal auxilio elles foram pouco a pouco do

minando esta ou aquella tribu, com as quaes se 

alliavam, para conquistar as outras. 

Assim, meu filho, em torno dos m1ss1onarios 

jesuitas foram se formando os primeiros aldeamen

tos, mistos de indios domesticados e de portugue

zes. E' facil comprehender quanto não cu~tou tudo 

isso .e como foi cheia de sacrifícios essa conquista 

O teu professor de Historia do Brazil já te 

deve ter narrado minuciosamente esses feitos. 

Dos aldeamentos, todos installados a principio 

junto ao mar, partiam caravanas para o iqterior do 

paiz, - onde eram installadas novas povoações. · 

Assim nasceram quasi todas as cidades e vil

las do nosso Brazil. 
Ainda hoje existe em nosso paiz grande exten-
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são de territorio inteiramente por explorar, inteira

mente desconhecido. 
A bravura de uns, a ambição de outros, meu 

filho, irá a pouco e pouco descortinando para o 

mundo civilizadõ todo o territorio comprehendido 

pelos extensos limites do nosso immenso Brazil. 

Tu conheces apenas as cidades, tens apenas 

breves noções de geographia patria, eis a razão 

pela qual ignoras a importancia e o numero de 

descobertas que diariamente são feitas em nosSa 
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patria. Dos centros mais populosos e mais ricos 
partiram a principio as caravanas de exploração; -
hoje partem as de, commercio. 

Já foste á Capital. Havias de ter notado que 
quanto mais nos approximamos deste centro de ci
vilização nacional, maiores são as povoações. 

São m~lhores os caminhos e já existem em 
grande numero as estradas de ferro, como vulgar
mente são conhecidas. Pois bem. Assim como de 
um grande f6co de luz. partem grandes e intensos 
raios de calor e illuminação, - assim, das Capitaes, 
partem similhantes a esses raios de luz, as estradas 
de ferro e as estradas geraes. 

A' proporção que nos afastamos de qualquer f6co 
<le luz, os raios são menos zntensps, a luz menor. 

A' proporção que fugimos da · Capital, . tambem 
tudo diminue - o progresso, a população, a âvilt"
zação. 

A tendencia natural do homem, meu filho, é 
•' 

desvendar todos os Segredos da natureza. Nessa 
lucta permanente elle caminha para o sertão afoi
tamente. Reunem-se em caravanas - · atiram-se ás 
florestas, installam lavouras novas por toda a parte. 

Assim fizeram elles - e fundaram esta fazenda 
que hoje nos pertence. 

E os in di os, Papae? 
E5ses, meus filhos, vão cedendo terreno dia 

a dia. 
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Ora, reunidos, atacam os exploradores; ora, do
mesticados, alliam-se a elles para juntos cultivarem 
as terras. 

E' a perpetua lucta pela vida. Nos nossos ser
tões, mesmo em nossos dias, repetem-se as scenas 
que se deram por occasião do descobrimento do 
Brazil. 

- Então ainda existem índios? - Como não, 
meu filho. Existem e muitos. 

Apenas hoje a civilização impede, por meio do 
governo, que elles sejam exterminados. Já se cogita 
em alguns pontos de se lhes demarcar terreno onde 
vivam tranquillos. 

Já muitas tribus mandam delegados seus ás ca
-pitaes pedir auxilio de instrumentos agricolas para 
.suas lavouras, armas para sua caça e defesa. 

- Sim, meu Pae? Ainda bem. Seria uma • barbaridade si os homens civilizados continuassem 
a fazer aos selvagens o que estes fazem aos ClVl

·lizados. 
- E' éxacto meu filho. Felizmente, tudo ca

minha hoje no s_entido de se protegerem os selvi
colas, e ha até associações particulares que cogitam 
especialmente disso, auxiliando por tal f6rma os 
·esforços do governo. 

i 
I 

! 

--



• 

1t _pass~io - O Ghá 

No dia immediato, como haviamos combinado 
de vespera, antes de nos recolhermos aos nossos 
aposentos para repousar do agradavel dia que pas
sámos na fazenda - Papae resolveu que todos fos
semos em caravana, a cavallo e de trolys visitar as 
differentes culturas que enriquecem os trabalhado
res socios delle. 

De pé, desde cedo, pretendi tomar um copo de 
leite fresco, logo depois de ordenhado. - Papae 
consentio, pela certeza que tem de que as vaccas 
de leite da nossa fezenda são todas sans. Disse
nos, no entanto, que o leite nunca deve ser tomado 
sinão depois de fervido, porque, por esse processo 
simples, ao alcance de todos, se evitará contrahir 
qualquer enfermidade de que a vacca possa soffrer. 

Feita a nossa I.a refeição, partimos em uma ca
valgata alegre, respirando esse ar purissimo das 
manhans, no campo, e descuidosos mesmo de usar 
das necessarias cautellas de não respirar pela bocca 
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para não absorver poeira ·ou ar frio, directamente 
aspirando pelos nossos . pulmões.- Já sabemos que 
com o pó que respiramos ingerimos germens de 
muitas molestias perigosas; por exemplo: a tuber
culose, a qual contrahimos, as mais das vezes, pelo 
pó que respiramos. Isto, porque infelizmente ainda 
ha na nossa sociedade muita gente mal educada, 
que cospe ou escarra no chão, e cujos escarros 
sêccos se transformam em pó, e nós o respiramos. 

No campo, na fazenda, estes cuidados da de
fesa de nossa saúde são mais descurados, ha me
nos pó, ha menos perigo. 

Caminhando, a r .a cultura que encontrámos foi 
uma extensa plantação de chá. 

Como é bonita esta cultura! Ella é feita á si
milhança da do café. 

O terreno é preparado pela mesma fórma. As 
pequeninas mudas são plantadas em linha, como se 
planta o café. - Papae nos explicou que esta é 
uma das culturas mais compensadoras. A planta 
do chá vive muitos annos, como a do café. Em 
média dura I 5· annos, produzindo chá de I .3 qua
lidade. 

O chá é feito com as folhas dos brótos ou re
novos. Esses renovos são colhidos até por creanças. 

' Na occasião justamente em que atravessámos 
essa lavoura de chá, ahi se achava um grande nu-
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mero de mulheres e creanças, fazendo a colheita 
das folhas do chá. 

Não vi ahi um só homem. Todo o serviço era 
feito por mulheres e creanças. Isto, certamente, 
concorrerá para que a colheita do chá seja mais 
barata que outras colheitas. - Papae nos explicou 
e nos mostrou depois o processo pelo qual se pre
para o chá. 

Colheita do café 

Estas mesmas mulheres e creanças que vêm pela 
manhan colher as folhas tenras em pequeninos ces
tos apropriados, assim que o sól começa a se tor
nar quente recolhem-se e vão cuidar do preparo 
da folha. Esta é levada a murchar ao calor de 
pequenos fornos apropriados, simples, de custo in
significante. 

Depois de murchas, aquellas mesmas mãos fra-
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cas e delicadas para qualquer outro trabalho, oc
cupam-se em enrolar, folha por filha, o chá murcho. 

Separam as qualidades variadas de chá pelo 
maior ou menor tamanho das folhas enroladas. 

E' simples a differença do preparo do chá preto 
e do chá verd~, vulgarmente assim chamados. 

O que é verdade é que, no commercio, o preço 
de ambos é equivalente. Pagamos por kz'lo de chá 

Exportação de Melancias 

mais do que actualmente recebemos por uma ar
roba de café! Como a planta do chá é menor que 
a do café, o mésmo espaço de terra que comporta 
mil pés de café comportará muito maior numero 
de pés de chá. Entretanto, o custo do preparo 
deste terreno é o mesmo para ambas as culturas. 

Esta é uma das razões da vantagem desta la
voura sobre a do café. 



Destorroador de discos 

Differentes culturas- ifs machinas agricolas 

Em seguida a essa bella plantação de chá, que 
acabamos de observar, encontrámos uma extensa 
porção de terra coberta de pés de batatas de to
das as qualidades. 

Parámos em certo momento para observar a 
colhéta que então se fazia com um apparelho 
simples, um leve carrinho portador de umas ro
das dentadas, que rapidamente revolviam a terra 
extrahindo as batatas. Papae nos disse que si em 
nosso p~iz ainda importamos vergonhosamente tanta 
cousa que poderíamos produzir, como a batata, é 
pela ignorancia e rotina dos lavradores. 

A terra cultivada intelligentemente com auxilio 
de apparelhos mecanicos, hoje tão applicados em 
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toda a parte, principalmente nos Estados Unidos 
da America do Norte, de onde vêm os melhores 
modelos, faz que a producção de terra lavrada 
com o auxilio delles seja tão abundante que, si 
fossem empregados geralmente, seria impossível aos 
productores extrangeiros concorrer com os nossos, 
- tal seria a barateza do custo da nossa pro
ducção. Em seguida, vimos extensas plantações de 
forragens de diversas espeeies, cuja cultura merece 
de meu Pae especial attenção. 

Diz elle que da 
abundancia e da ex
cellencia das forragens 
depende a fortaleza 
ou resistencia dos ani
maes de trabalho, in
dispensaveis auxiliares 
do lavrador. 

Charrua para vinha 

Entre as plantações que avistavamos, verdejan
tes e viçosas, notámos uma extensa planicie toda 
plantada de milho. 

O pae da Elvira, a proposito nos contou que, 
certa occasião em viagem pelo interior do Estado 
de Minas, lá encontrou milho em grão, procedente 
da America do Norte, fazendo concorrencia ao que 
por lá era produzido. 

-- E' extraordinario, disse elle, como este pro
dueto agrícola pode supportar despesas de um trans-
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porte tão distante até o nosso paiz, e, no entanto, 
possa sêr vendido aqui por um preço inferior ao 
do que é aqui produzido! 

Papae respondeu-lhe que já havia feito uma 
viagem á America do Norte para descobrir esse 
segredo e que verificára que a razão da produc
ção por um .preço ínfimo era o emprego das ma
chinas· agrícolas. 

Lá as plantações são feitas em extensões im
mensas. Emquanto nós cultivamos com todas as 
difficuldades uma meia duzia de hectares de terra, 
trabalhando pelo nosso systema rotineiro, tão repro
vado, elles cultivam centenares. 

A enxada dos nossos trabalhadores apenas ras

pa a terra; as possantes machinas dos norte-ameri
canos, os seus arados maravilhosos, revolvem-na 
muitas vezes, até meio metro de profundidade, de 
fórma q~e a terra assim beneficiada ha de muito 
mais facilmente ser permeavel, e portanto muito 
maior producção offerecerá em troca da semente 
que lhe for confiada. 

Um parreira! 

fl vinha - O algoDão - fls abelhas 

Continuando o nosso passe1o, ainda atraves
sámos culturas extensas de arvores frutíferas. To
dos nós, levados pela curiosidade que nos haviam 
provocado as descripções feitas por Papae - an
ciavamos por chegar á cultura da vinha, cujos pro
duetos já conhecíamos pelos lindíssimos cachos de 
uvas com que tínhamos sido presenteados na Ca
pital quando lá estivemos. 

Essa uva nos fora enviada por ordem de Pa
pae - para que mostrasse a seus amigos mais 
uma vez que as opiniões sustentadas na imprensa 
pelo eminente brazileiro, o sr. Dr. Luiz Pereira 
Barreto - são inteiramente exactas. Isto é, quiz 
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mostrar que aqui, no Brazil, podemos obter resul
tados da cultura de muitas plantas européas, prin
cipalmente da vinha, cuja producção excellente entre 
nós já não é mais discutível. O que nos falta 
neste assumpto é não só empregarmos processos 
modernos, para as culturas em geral, como exten-

del-as sufficientemen-
~ "-__ , ll{r _fte, de fórma que a 

·-!i-~liiioililliiiliai~".l:_~"-· ·:® producção compense 
, , j'· o tempo e o capital 

~ · 

· .l1 empre~!ado. 
' % ~ 

lt De facto, logo 
? 

. l~ depois avistámos um 
·, 1\r, campo verdejante e 

•t 
·- esplendido, porque o 

verde da folhagem 
da parreira brilhava 
ao sól da manhan, e 
as folhas agitadas pe
lo vento, vistas de 

longe, pareciam borboletas, ora brancas ora dou
radas, adejando sobre equella plantação. 

Papae nos mostrou uma grande variedade de 
parreiras que se distinguiam, aliás, muitas dellas, 
pelo tamanho da folha, e nos citou os nomes de 
uma infinidade de especies aproveitaveis, umas para 
o fabrico do vinho e outras para a mesa. 

Vieram a nosso encontro os trabalhadores que 
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alli se achavam, trazendo, os primeiros cachos ama
durecidos nesse anno, para que os provassem os; e 
alegres, muito esperançosos, nos descreveram elles 
os resultados que pretendiam auferir da presente 

colheita, que era abundante. 
Como já começasseinos a sentir 

~ mais ardente o calor do sól, regres
sámos por diverso caminho para a 
casa da fazenda. 

De passagem vimos ainda um lindo campo 
plantado de algodoeiros. 

O pae da Elvira ficou satisfeitissimo por ver que 
nessa fazenda tambem se cultivava o algodão e fe
licitou muito ao Papae por ver que elle impulsio
nava, aqui, a cultura de dois vegetaes que, em 
outros tempos entre nós, e noutros paizes, actual
mente produzem a riqueza dos seus cultivadores. 

Referia-se ás planta
ções do chá e do algodão. 

A Elvira apreciou 
extraordinariamente es
te campo, porque, dizia 
ella, o algodãõ lhe pa
recia, visto de longe, 
uma quantidade enorme de passarinhos brancos. 

Disse a Papae que acreditou, á primeira vista, 
que eram as uvas que estavam sendo devoradas 
por aquelles passarinhos. 
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Ella não gostou de que nos rissemos dessa sua 
impressão - porque (disse-nos): - as folhas da 
uva, quando amadurecem começam a seccar e mu
dam de côr. 

Foi por isso que se confundiu a principio -
por não lhe parecer extraordinario que os passari
nhos procurassem as uvas para se alimentar. 

Ao avistarmos a casa da fazenda, notámos que 
estava hasteada a 
bandeira nacional, e 
que ao lado della se 
achavam tambem as 
bandeiras da ltalia, 
de Portugal, dos 
Estados-Unidos, da 
Allemanha e da 
Hespanha. 

O pae do Paulo 
perguntou qual a razão desse embandeiramento, 
que elle não tinha notado no dia anterior. Papae 
lhe disse que nos dias de festa nacional assim 
procedia, porque era um meio de incutir sentimen
'tos de civz'smo no coração dos habitantes daquelle 
logar, e porque, por esse meio, lhes dava aviso de 
que, á tarde, no salão apropriado, haveria uma re
união dos habitantes da fazenda nesse dia. 

O · hasteamento das diversas bandeiras das 
nacionalidades dos que alli trabalhavam, indicava 
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ainda que áquella reunião deveriam comparecer as 
creanças, porque á ellas particularmente se referi
ria o assumpto da conferencia que seria effectuada 
á tarde. 

- Antes de nos assentarmos á mesa do al
moço aprectamos uns lindos .favos de mel, que nos 
foram trazidos para que os hospedes vissem que 
tam bem se podia 
fazer entre n6s e 
com grande van
tagens a cultura 
da abelha ( Apicul
tura). 

- Agora, dis
se a mãe da Elvira, 
comprehendo por 
que, á margem de 
tantas estradas que 
percorremos nesta 
fazenda, se vêem 
plantações de flô-

FÃvos de mel 

res, que não servem s6mente para embellezar os 
caminhos. 

As flores têm este aproveitamente especial: ser
vem de sustento ás abelhas que (voando das suas 
colméias a grandes distancias em procura do sueco 
dos nectarios que depois se converte em mel e 
em cera) se utilizam assim daquellas flôres. 
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- Nada se desaprovei ta nesta confortavel e 
bem organizada propriedade, ainda accressentou a 
Mãd de Elvira. 

Vejo que aqui todas as cousas existem para 
um fim util, desde os canteiros das flôres e dos ar-

Engenho para canoa 

bustos que ornamentam o jardim situado de
fronte do alpendre da casa, até ás que desabro
cham perfumosas e lindas pelos meandros d~ 
estradas em fóra. 

O salão de conferencias 

Depois do almoço fomos visitar o grande sa
lão de reuniões, que nessa tarde seria povoado 
por grande numero dos trabalhadores, agora nossos 
companheiros, que ahi vieram assistir á conferencia 
sobre a data nacional de r 3 de Maio, que hoje 
commemoramos. 

Por se tratar de um dia feriado, fomos encon
trar a escola, que ahi existe, a concluir os seus 
trabalhos, porque nos dias de festa nacional ella 
apenas funcciona até uma hora da tarde. 

O assumpto das licções neste dia é escolhido 
apropriadamente, e versa em regra sobre historia 
ou geographia· do Brazil. 

Chegamos no momento em que, por acaso, o 
professor explicava aos alumnos a razão pela qual 
em nossos tempos já não ha mais necessidade de 
estarmos barbaramente a derrubar florestas e fa
zer queimadas para fazer culturas. 
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Dizia elle que, em vista do progresso da in
dustria agraria, acontece que muitos dos terrenos 
abandonados por nossos antepassados como sá-

faros se acham hoje verdejantes e floridos, graças 
ao emprego de adubos chimicos, de machinas agrí
colas, por meio dos quaes o lavrador intelligente 
restitue ás suas terras exhaustas o que as culturas 
anteriores lhes haviam tirado. Isto era lembrado 
pelo professor, para explicar aos seus ouvintes a 

Cultivador 

razão pela qual já agora devíamos com empenho 
cogitar não s6 da protecção das florestas, pelos mul
tiplos beneficios que nos proporcionam como aos 
seus habitantes naturaes, principalmente os indí
genas. 

Tudo isto era referido a proposito da fundação, 
na capital, de uma associação destinada a · protec
ção e civilização dos índios. 

Eu já conhecia aquella escola, porque muitas 
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vezes me sentei naquelles bancos, ao lado dos filhos 
dos trabalhadores, actualmente associados de meu 
Pae. E ainda seria com prazer que tornaria a fazer 
isso, si nos demorassemos muitos dias na fazenda. 

Agrada-me mais o horario das aulas de nossa 
escola na fazenda do que o do trabalho contfnuo 
que tenho de supportar nas escolas da Capital. 

Aqui o horario está feito de f6rma que não se 

Bananal 

perderá, por pequeno que seja, o trabalho das crean
ças alumnas da escola. 

Os Paes rião veriam com prazer seus filhos se 
entregarem exclusivamente á estudos na escola sem 
apprender RO mesmo tempo uma profissão qual
quer. Assim é que a habilidade das creanças é 
aqui na fazenda aproveitada para differentes mis
teres, e são ellas occupadas, ~ nos intervalhos das 
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classes, em trabalho que represei?te para ellas não 
só a aprendizagem de uma arte manual~ que tam
bem lhes desperte o interesse de produz1r trabalho 
bom, bem acabado, porque se lhes paga em moéda 
corrente como si realmente fossem operarias. Cada 
alumno tem a sua caderneta na qual vê registrado 

0 valor do trabalho que vai produzindo, e cujo 
valor é empregado na acquisição não só de rou-

" r 
I 

pas e objectos de uso de cada um del~es, como 
tambem de brinquedos para os seus JOgos em 

commum. . 
Os pequenos alumnos têm conhecimen:o do 

estado de suas cadernetas justamente nos d1as fe

riados. 
Assistimos ao espectaculo interessante da lei

tura dessas cadernetas pela impressão que essa 
leitura ia causando a cada um de seus possuidores. 

Raça Hollandeza - Productora de leite 

O ~stabulo Os ltdubos 

Vimos já com prazer Q resultado extraordinario 
do emprego dos apparelhos aratorios e observámos 
como beneficiam admiravelmente a terra. 

Desde o arranca-tdcos até ás mais delicadas 
ceifadeiras e semeadeiras; desde o arado simples e 
leve até ao possante e moderno arado de muitos 
discos, tudo nos foi mostrado por Papae e vimos 

tudo funccionando nas mãos dos intelligentes tra-
balhadores da nossa fazenda . 

Observámos grande differença, para melhor, na 
producção da terra bem lavrada. 

Os animaes em geral são tratados aqui na fa
zenda com especial cuidado. Delles muito depende 
o resultado da lavoura, e por isso Papae é extraor-
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dinariamente cuida_doso no trato que lhes manda 
dar e na organização dos abrigos ou dos estabu
los onde são recolhidos durante a noute ou nas 
horas de repouso e de alimentação: 

Para tudo ha ordem e methodo. As rações 
dos animaes são cuidadosamente dadas duas vezes 
por dia, - de manhan e de tarde. 

Mais vezes são elles levados a beber agua em 
tanques apropriados, junto dos quaes são todos 

diariamente raspados e la
vados. 

Já observámos as ex
tensas culturas de variadas 
forragens destinadas á ali
mentação dos animaes. Vi
sitemos agora os Estabulos. 

Aqui, na fazenda, os es
tabulos são bem construidos. 

A parede do fundo, por traz das ma,ngedouras, 
para onde os animaes estão voltados, não vai até 
ao tecto ; ha um espaço aberto, para a entrada da 
luz, afim de que os animaes, ao sahir, não sintam 
grande" differença de illuminação, - de modo qúe 
não tenham porisso a vista prejudicada. 

Os animaes estão collocados em duas linhas, 
uma á direita e outra á esquerda, na maior exten
são do predio, e presos em compartimentos de 
diversas dimensões. 
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Tambem houve cuidado em não expol-os ao 
vento sul, que é mau no Estado de S. Paulo, por 
ser frio e prejudicial. 

O chão é. assoalhado com pequenos · pedaços 
<ie madeira e nivelado com suave inclinação, para · 
facilitar a lavagem diaria. 

Raça ingleza para corridas 

Assim é construido o abrigo para os bois, 
vaccas, cavallos, carneiros, etc. 

O abrigo para os p6rcos é muito similhante; 
tem agua corrente, tanques para banhos, porque 
si: a esses animáes se dá o nome de pórcos é por
que, coitados!, nem sempre encontram quem lhes 
:Saiba proporcionar moradia conveniente. 

- Os porcos daqui da fazenda deveriam ter 
-outro nome, sentenciou a Elvira. 
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Por toda a parte observavamos rigoroso asseio, 
mal comprehendendo, a principio, qual a necessi
dade de tanto zelo. 

Afinal, depois de tudo percorrermos alegremen
te, fomos ver o deposito dos detrictos colhidos em 
todos os estabulos, e o producto das varreduras 

Animal para sella 

feitas por toda a parte, inclusive o galinheiro e o 
pombal. Ahi, deante de um grande poço estan
que, feito de pedra e cimênto, e dividido em di
versas secções, vimos o grande deposito de adubos 
a - estrumeira. 

Dahi, é o adubo retirado, depois de prompto, 
em carrocinhas apropriadas para o levar até ás 
lavouras, ao pomar e ao jardim: 
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Tivemos occasião de tambem apreciar a diffe
rença de vigor e collorido que têm as plantas 
que são cultivadas com adubos, comparadas ás da 
mesma especie, mas cultivadas sem esse beneficio. 

A proposito nos explicou Papae que ha adubos 
animaes, vegetaes e 11úneraes. 

São adubos am"maes - carnes, sangue, ossos, 
urinas, estrume humano, pelles, guano, etc. 

São adubos vegetaes - as plantas e hervas em 
geral, as algas marinhas, as leguminosas enterradas, 
os resíduos das industrias, etc. 

São adubos mineraes, - os saes potassicos, so
dz'c~s, phosphait'cos, os azotados, os sulfatos, etc. 

São adubos mistos - os estrumes de curral, as 
varreduras das adades, etc. 

I 

E asssim ficámos sabendo qual a vantagem do 
rigoroso asseio observado em toda a fazenda, e 
mais uma vez observámos quanto desperdício ha 
quando o lavrador ignorq. as riquezas que despresa 
diariamente - por não saber tirar proveito de 
tanta cousa util. 



Animal de tiro 

• 
'Volta á cidade 

Depois dos costumados preparativos de viagem, 
preparativos em que cada um de nós se occupava 
de arrumar o que lhe pertencia - saudosos da
quellas rapidas horas que passámos na fazenda, vol
támos para a cidade, em uma bella manhan de 
Maio, em que a frescura do ar era compensada 
pelo brilho da luz matutina. 

Nesse período do anno a NatU?'eza- como que 
para nos proteger e abrigar do frio da estação 
que começa- manda-nos, logo cedo, os raios so
lares para nos aquecerem. 

Duplamente saudosos deixámos a fazenda, por
que o campo, nesse período do anno, pela belleza 
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que apresenta em seu revestimento de folhagens 
abundantes e de flores - convida a viver isolada
mente, para se poder contemplar mais tranquilla
mente todas as bellezas que elle então apresenta. 

Emquanto corriam os trolys que nos conduziam, 
apreciavamos a variedade de flores silvestres que 
ornamentavam as p!anzcz'es. 

Chamou nossa attenção particularmente um ve
lho tronco de perobaJ testemunho da vegetação 
luxuriante que cobria essas paragens em epoca re
mota, hoje resequido, morto, apenas destàcando-se 
pelo ornato carinhoso que lhe trouxe uma trepa
deira de flores vermelhas que se ihe havia enros
cado completamente, como que preoccupada em 
disfarçar a riudez daquelle caule extincto e como 
que a procurar illudil-o com as suas verdes folha
gens, consolando-o da ausencia de uma vida passada. 

Chegados á estação, tomámos logares nos va
gões e partimos arrastados em carreira vertiginosa, 
por essa estrada do progresso. 

Talvez devido ao · ensurdecedor barulho das ro
das sobre os trilhos, cada um de nós procurou 
caladamente recordar a<; impressões colhidas nos 
agradaveis dias passados naquelle retiro tão ameno 
e, sem nos lembrarmos talvez de que no dia imme
diato começaria na cidade o trabalho, a vida activa, 
a continuação dos estudos, pela fórma que já nos 
era tão conhecida. 
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Nesse recolhimento em que viajavamos, veiu 
á minha imaginação a lembrança das explicações 
que havia ouvido de meu Pae sobre a fórma pela 
qual foi feita a civilização do nosso paiz, a fun
dação de tantas cidades hoje dignas de menção 
entre todas as cidades modernas. 

Raça dos paizes·baixos. Productora de carne 

A rapidez com que corríamos, já era então 
grande. 

O numero de estações que havíamos deixado 
atraz - me trouxe á mente a idéia da grandeza 
do nosso paiz. Tínhamos percorrido algumas cen
tenas de kilometros e, no entanto, não atravessara-
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mos ma1s que alguns poucos mumc1p10s de um 
Estado. 

Chegados á capital fomos logo envolvidos pela 
onda de povo, e vimos essa multidão de carrua
gens que commummente se agglomeram nas esta
ções das estradas de ferro. 

Raça britanica. Productora de carne 

Já ahi, por essa ligeira impressão de chegada, 
se podia verifiéar quanta razão têm aquelles que, 
como nossos Paes, indicam a vida agrícola como 
a mais feliz, a mais tranquilla, a mais remunera
dora. 

Em um paiz como o nosso, diz sempre 
meu Pae, é inadmissível a preoccupação que têm 
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todas as creanças, erradamente aconselhadas por 
seus paes, de querer se dedicar aos cursos aca
demicos, ás profissões litterarias. 

O lavrador trabalha mais que os homens de 
lettras, entretanto vive muito mais que estes. A 
vida nas fazendas habitua á economia; os seus mo-

Raça Germanica. Raça productora de leite 

radores têm uma ·unica preoccupação, que é -
melhorar as culturas, augmentar as propriedades. 

Não se entregam a gastos superfluos, a diver
sões desordenadas, ao luxo, como os da cidade. 

São màis felizes. 

1t melhor vida 

Entrando em casa, sentimos a impressão agra
davel que todos sentem ao voltar ao lar. 

Não ha prazer nenhum que se compare ao 
bem estar de viver cada um em sua casa, por mais 
modesta que ella seja. 

Deve ser esse o esforço principal de todos n6s 
- a conquista de meios, por nosso trabalho, para 
obtermos o conforto do lar. 

Ao entrar em casa - encontrámos á porta 
do nosso jardim uma família pobre, mal abrigada 
á sombra de umas arvores da rua. 

Provavelmente foram attrahidos para esse ponto 
pelo ar festivo que offerecia a casa, toda aberta e 
illuminada, á -espera da nossa chegada. Essa fa
mília era composta de um casal e tres filhos pe
quemnos. A enfermidade visível do pae, chefe 
daquelles desprotegidos da sorte, os havia redu
zido á miseria, conforme nos foi relatado pela in
feliz mãe, que pedi~ soccorro para seus filhos, 
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para todos elles, naquelle momento tão angustioso 
da sua existencia. 

- Papae fel-os entrar para o jardim. O pae 
de Elvira, que é medico, examinou o marido en
fermo, e depois de curta palestra ficou resolvido 
que elles ficariam abrigados em nossa casa até ao 
dia immediato, partindo em seguida para a nossa 
fazenda, onde encontrariam trabalho e saúde. 

Papae disse-lhes que na fazenda encontrariam 
um melhor futuro para seus filhos, - já que a 
vida tumultosa e ingrata da Capital lhes havia 
quasi sido fatal. 

. No nosso jantar foi ainda assumpto de conver
sação as vantagens offerecidas pela lavoura sobre 
qualquer outro meio de vida. 

Na roça vive-se mais. Com maior tranquili
dade corre a vida mais feliz. Os gosos da cidade 
não se comparam á tranquilidade da vida do la
vrador. Este trabalha sem as exigencias do luxo 
das cidades, pode fazer economias e assegurar 
assim melhor a existencia de todos os da família. 
É um erro quererem todos educar os filhos como 
doutores. Si o mundo fosse cheio de sabios, mor
reriam todos de fome. 

O homem mais feliz é aquelle que menos ne
cessita do auxilio dos seus similhantes. 

Antes ser menos illustre do que ser um sabio 
sem occupação. 

O alcool 

Depois de repousados da grande viagem que 
acabavamos de fazer, Papae abriu a sua correspon
dencia, chegada pelo correio nos dias em que esti
vemos auzentes. 

Como nesse intervallo tivesse vindo o correio 
elo exterior, ·com prazer verificámos a chegada de 
alguns jornaes e revistas illustraclas assignaclas por 
Papae. - Elle assigna essas revistas para acom
panhar de perto os progressos das sciencias e das 
artes, e para conhecer os aperfeiçoamentos que 
forem apparecenclo acerca ela lavoura, o que é a 
sua principal preoccupação. 

Entre as revistas ha tam bem algumas destina
das a mim e outras a Mamãe. Numa que agora 
recebemos vem uma porção de gravuras publica
elas com o intuito ele provar a utilidade elo em
prego do alcool como procluctor de excellente luz. 

A luz do alcool, pela modicidade de seu preço, 
virá talvez substituir o emprego do gaz commum, 
extrahiclo do carvão ele pedra, e elo kerozene ou 
petroleo. 
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A luz do alcool deve ter notavel acceitação 
entre nós, porque ainda não possuímos explorado 
no territorio nacional nem O· kerozene nem carvão 
de pedra de bôa qualidade. 

A proposito, a nossa palestra voltou a referir-se 
a assumptos da lavoura e o pae de Elvira se ma
nifestou enthusiasta dessas novas applicações do 

Cnltivador e semeador (tracção manual) 

alcool, que é facilmente extrahido da canna de 
assucar, do milho, da batata etc., cujas culturas 
devemos desenvolver. 

Entende o pae de Elvira que a humanidade 
seria bem mais feliz si o alcool extrahido actual
mente de diversos vegetaes - fosse todo con
sumido em applicações industriaes. Não teria
mos assitn occasião de ver tantas desgraçadas victi
mas do abuso ou mesmo do uso do alcool. Os 
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menos infelizes (os que não abusam do alcool) 
são no entanto quasi sempre victimas até mesmo 
do uso delle, - porque essa bebida é provada
mente nociva a varios orgams do nosso corpo. 

Quantos doentes dos rz'ns e da bexiga; quan
tos desequilibrados intellectuaes, maniacos, impulsi
vos, violentos, maus- não vivem por ahi victimas 
do uso habitual, embora moderado, desse fórte 
excitante, sinão corrosivo das mucosas delicadíssi
mas do nosso organismo interno! E são esses os 
menos infelizes. 

Que diremos dos q"LJe rolam peJas ruas, andra
josos, desoccupados, victimas do abuso alcoólico? 

Os hospitaes ou os hospícios os esperam como 
seus hospedes certos, e que serão ainda felizes si 
não forem alli internados por intermedio da policia, 
para defesa da ordem e da segurança publica. 

- Meus filhos, disse Papae, o uso do alcool 
é sempre dispensavel, maxime em um clima como 
o nosso, onde só deverá ser tolerado como medi
camento cautelosamente dosado pelos competentes. 

Findo o serão, retirámos-nos para os nossos 
aposentos, tenao combinado que iríamos no dia 
immediato ao centro da cidade, afim de ver a re
cepção de um representante diplomatico recem-che
gado, e acreditado junto do nosso governo. 



Um Diplomata - O )(ymno e a banDeira 
Como estava combinado, sahimos pela manhan. 

O dia estava claro e bonito e c5 sól promettia tor
nal- o quente. Papae chamou desde logo nossa 
attenção para as folhas das arvores que_ não se 
moviam nem de leve, tão grande era a calma desta 
manhan. Seguimos devagarinho até encontrar o 
bonde em sua passagem, distante de nossa casa 
pouco mais ou menos duas quadras. 

Este pequeno exercício dispoz perfeitamente o 
espírito. A Elvira não cessava de olhar para as 
flores dos jardins das casas da extensa rua que 
percorremos e perguntava pelo nome de uma ou 
outra a seu Pae. 

Caminhavamos entretidos, respirando o ar agra~ 
davel deste dia que de certo impressionaria magni
ficamente a todos nós. Papae já nos havia dito 
que nas ruas da cidade veríamos a passagem de 
um bonito cartejo, que era um espetaculo novo 
para nós. 
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Os jomaes tinham noticiado que estava marcada 
para aquelle dia, a ida a<? Palacio Presidencial do 
novo dzplomata extrangeiro que tinha chegado al
guns dias antes á capital. N 6s iam os ver a sua 
passagem e para o mesmo fim tambem lá estavam 
outras famílias, nas immediações do Grande Hotel, 
em que o diplomata se hospedou. 

Minha curiosidade já estava muito despertada. 

Desejava ver de perto a figura desse homem illustre 
e a cerimonia de que elle se rodearia para satis
fazer o seu dever de representante de uma nação 
visinha e amiga, nesse dia da sua primeira · recepção 
pelo presidente - de nossa patria. - Logo depois, 
ouvimos destacadas e sonoras as notas de um 
clarim; houve rapido movimento de attenção dos 
nossos companheiros de bonde, que começaram a 
olhar para a direcção de onde vinham aquelles sons 
de clarim. 
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Olha, Paulo, disse Papae, é o esquadrão de ca
vallaria, que vem chegando para a escolta do mi
nistro. E os soldados, em f6rma, caminhavam a 
trote largo pela calçada da rua, em cujas pedras 
as ferraduras dos animaes batiam fortemente. 

Eu e a Elvira contemplámos com regoSlJO a 
passagem daquelles soldados tão limpos, tão ele-

gantes e correctos em seus vivazes uniformes de 
gala. Perguntei a Papae - si aquelles soldados 
iam acompanhar o carro do ministro até ao Palacio. 

- Vão meu filho, disse-me elle. O ministro 
tem direito, pelo cerimonial da cortezia politica, a 
estas honras no dia da sua apresentação ao chefe 
do Estado. Alêm disso, um dos officiaes da casa 
militar vem buscai-o na carruagem do Palacio, e, 
ainda mais, na frente deste edificio verás formado 
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·um batalhão de infantaria, com a sua musita; o 
seu commandante e a. officialidade, vestindo todos 
o grande uniforme. Isto se faz assim; da parte 
)dos governos como tambem n6s costumamos fazer 
em nossas casas quando, pela primeira vez, rece-

. bemos a visita de uma pessoa illustre e que tom
nosco deseja fazer boas relações de amizade. o 
governo, na pessoa do preSidente e, na dos seus tni

. nistros, presta homenagens em signal de cordiali
dade e apreço do paiz para com os representantes 

das nações amigas, distinguindo-as especialmente 
. ·com a.S formalidades que se chamam da Prag?natica 
diplomatica. 

Chegados todos á proximidade do Palacio Pre
sidencial, eu e a Elvira vimos, postado em linha, 
o batalhão de infantaria com · a bandeira, cotn . a 

· musica e com os seus officiaes, !aguardando a che
gada da carruagem qué conduzia o; diplomata .: 

Poucos instantes durou a espera . . ' O cladm de 
novo atrôou os ares com as1 suas!Jhotas agudas, 
vibrantes. Ouviu-se o largo tropel . dos ·cavallos 
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montados pelos soldados que formavam a escolta 
do mifiistro. 

A E~vita, vendo-o passar na carruagem, notou 
que elle trajava uma casaca bordada de ouro, e 
perguntou logo a seu Pae si o diplomata era al
gum General. 

- Não minha filha Este diplomata não é 
·militar, mas veste aquella farda, porque ficou isso 
estabelecido para melhor se distinguirem dos outros 
funccio1tanos âvis. 

E como elle é sympathico, Papae, disse eu. 
Olhe, vai descendo do carro. 

A musica executou os trechos da continencia, 
os soldados apresentaram armas e o ministro, le
vando a mão ao chapéu guarnecido de arminho, 
correspondeu á saudação que recebia ao entrar 
pela grande porta do palacio. 

Depois de termos ouvido o hymno da nação 
que o diplomata veiu representar, seguiu-se o de 
nossa patria 
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Porque será, Papae, que nos causa um agra
do especial, um prazer communicativo (porque o 
notámos em toda a gente aqui presente) a musica 
do nosso hymno nacional? Que sensação extraor
dinaria eu senti quando ouvi ao mesmo tempo o 
toque de clarins, a apresentação da bandeira e das 
armas feita por nossos soldados nesta occasião! 

Meu filho! Alegra- me ver que já começas 

a sentir em teu coração movimentos causados pelo 
amor da Patria. Em occasiões como esta, deante 
da nossa bandeira e ao som do nosso hymno -
o que séntimos, meu filho, é o reflexo do amor 
que dedicamos q.o nosso paiz, do respeito á ban
deira que representa a nossa nacionalidade e da 
estima e admiração pelos soldados que a empu-
nham e defendem. 1 



Visita ·a uma exposição 

Como estivesse funccionando uma exposição in
dustrial e agricola, a respeito da qual havia alguns 
dias que nossos paes palestravam commentando 
as descripções feitas pelos jornaes, lembrámo-nos 
de pedir para ir até lá, - mesmo porque eu tinha 
muita curiosidade de ver alguns dos objectos ex
postos. 

Chamou nossa attenção, logo á entrada da 
exposição, uma secção de animaes vivos. Eram 
todos elles de variadas especies, afim de que os 
visitantes conhecessem o aperfeiçoamento das raças 
desses diversos animaes. · 

Havia alli cavallos, porcos, carneiros, cabritos, 
vaccas de leite e, ao lado desta secção, uma outra 
para as aves domesticas, entre as quaes - gansos 
e cysnes: grande variedade de gallinhas, pombos . 
e faizões. 

Apreciei muito, . ~~ta secçã~, uns avestruzes, 
que eu não tinha ainda· visto. 
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Alice apreciou principalmente uns jumentinhos 
que estavam arreados para montaria das creanças. 

Papae explicou as vantagens do aperfeiçoa
mento das raças de animaes. Chamou a minha 

/ 

Raça Celtica 

attenção para a belleza de f6r
mas e para o tamanho dos 
cavallos, que, ou eram delga
dos e altos, commummente 
destinados á sella, ou eram for
tes, musculosos, grossos, sendo 
então aproveitados por sua for
ça para o serviço de carretos, 
arados etc ... 

Notámos tambem a bel
leza das vaccas e apreciámos a quantidade de leite 
que uma vacca, de raça relativamente pequena, 
produz. As que são de bôa raça para leite, pro
duzem muito ma1s 
que as outras maio- , 
res e de raça com
muro, inferior. Eis 
a razão, disse meu ' 
Pae, pela quai- todo 
o individuo que se 
occupa com a crea- 1 

ção de animaes, deve procurar aperfeiçoar a raça 
das que possue. Como vês, em relação aos caval
l.os, - uns são ligeiros, ageis, elegantes, natural-
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mente destinados a serviço ma1s delicado, a sella; 

outros ·fortes, brutos, destinados naturalmente a ser

viço grosseiro e pesado, e que demanda maior vigor. 
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Com as vaccas leiteiras e com os bois, em geral 

se dá o mesmo. Conforme a raça, são preferidos 

pelo leite, pela força ou pela quantidade de carne. 

Eis porque, meu filho, disse Pa- ~ 
pae, todos nós temos o dever de \ ) 

apprender estas cousas, isto é, de V \ .) 
conhecer as d.iversas raças d~ ani- 1\:J \ l 
maes e o me10 de as aperfe1çoar. ) .., 

Com os animaes se dá o mes-~ _ '\) \) 
mo que com as plantas. ~ ....._ 

Não te recordas de me have- -~ · 

res visto em nossa chacara fazendo ~ 
o enxerto de diversas plantas para 

Raça Asiatica 

lhes melhorar e conservar as qualidades? . 

Pois bem; os animaes tambem são susceptiveis 

de aperfeiçoamento. Em relação aos vegetaes -

'--~ já sabes que, transplantados de 

~ ~~ \ 
1 

um clima para outro, entregues 
"\.. "'- A a um cultivador intelligente, elles 

~ ~ se acclimam, se desenvolvem e 

Raça Iberica 

podem mesfuo aperfeiçoar-se. 
Com os animaes acontece o 

mesmo, e por isso devemos nos 

esforçar por obter as especies 

das melhores raças, os produ c

tos mais aperfeiçoados, para, desse modo, podermos 

melhorar as raças inferiores que possuimos. 

- Lembras-te, perguntou-me elle, da nossa 
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cultura de algodão na fazenda? Sabes bem que é 

com o producto daquella planta que se faz a maior 

parte dos tecidos das roupas que vestimos? 

Pois bem, não deves ignorar tambem que o te

cido do casaco que vestes não é egual ao tecido 

do vestido da Elvira, e nem tão pouco egual ao 

panno com que está feita a bandeira que vês na

quelle pavilhão onde iremos ver a cultura do bicho 

da seda . 
. Os tecidos mais grosseiros é que são feitos do 

àlgodão, producto vegetal teu conhecido. 

Os animaes nos dão productos para a confec

ção dos tecidos mais finos e delicados. O vestido 

da Elvira é feito com um tecido que tem o nome 

do animal que o produz, - Alpaca. O teu pro

fessor com certeza já se referiu nalguma licção a 

este animal. 
Entre os cabritos que alli vês tambem nota-se 

grande differença: - uns têm o pello comprido e 

liso; já deves calcular que aquella raça é utili

zada para se lhe aproveitar o pello para tecidos. 

As outras especies produzem leite, que é con

siderado precioso pela quantidade de gordura e de 

outras materias que o tornam, em certos casos, 

particularmente recommendado pelos medicos. 

Ha uma grande variedade de animaes cujos 

pe1los servem para tecidos. 

)~ 

O bicho da seda 

Encaminhámo-nos em seguida para o pavilhão- '· 

sinho onde estava exposta uma pequena installação" 

de cultura do bicho productor da seda. 

Um rapido exame deste producto em exposição 

me fez lembrar a cultura do chá, por ver que alli só 

eram occupadas mulheres e creanças. N otámos 

em uma porção dy galhos de amoreiras umas 

lagartas pequeninas, que devoravam avidamente as 

folhas verdes desta planta nossa conhecida, que 

produz bem em nosso paiz, e que admira não seja 



108 SEGUNDO LIVRO 

cultivada em maior escala - para serv1r de ali
mento a esta lagarta tão util. 

Uma pessoa, que alli estava encarregada de in
formar aos visitantes de todo o processo simples de 
que usavam para aproveitar o fio de seda que 
constitue o casulo ou casa de morada da lagarta, 
nos explicou como se cria o bicho da seda. 

Disse que a lagarta expellia por uma abertura 

que tem no labio inferior um liquido viscoso, o 
qual era enrolado sobre si mesmo formando um 
ninho abobadado, que é o que se chama casulo. 

Para aproveitar a seda do casulo leva-se este 
á agua fervendo, como observámos, e assim, morto 
o animal que nelle se encerrou, destaca-se facil
mente o fio, que é então desenrolado em um appa
relho próprio, e depois enrolado em outro, como 

si fosse um carretel de linha. 

I~ 

SEGUNDO LTVRO 109 

. Um casulo é formado por um só fio de seda 
que mede, muitas vezes trezentos e cincoenta me

tros de comprimento. 
A seda extrahida dos diversos casulos é en

rolada em carreteis e serve para a feitura dos 
tecidos já nossos conhecidos, e que temos á nossa 

I -

vista . na bandeira que ornamenta o pavilhãosinho 
em que nos achamos. Essa bendeira foi feita com 
fios de seda produzida no Brazil e alli está collo
cada a attrahir a nossa attenção, afim de que ve
jamos com sympathia e interesse esta cultura e 
industria que deve 1 de ser mais um elemento de 

riqueza para todos nós. 
Diz-nos o encarregado deste pavilhão que 

quando se quer conservar os ovos do bicho da 
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seda não se dobam os casulos. Assim a lagarta 
transforma-se dentro do casulo em chrysáltda ou 
nympha e no espaço de 20 dias rompe-se em um 
ponto determinado o casulo e delle sai a chry
sálida já então transformada em ·borboleta. Ella 
não é bonita - não vôa, apenas adeja sobre as fo
lhas, e põe os seus ovos, que são chamados semente 
do bicho da seda - porque delles é que nascem 
as lagartas a que já nos referimos. 

Este producto, a seda, é conhecido ha alguns 
milhares de annos e tem concorrido para a riqueza 
de muitos povos. 

Disse meu Pae que, si esta exposição não fosse 
tão util pela variada observação e apprendizagem 
que desperta em todos nós - este pavilhão só por 
si justificaria e compensaria todo o esforço feito 
para a installaçã0 deste centro de tão uteis ensi
namentos. 

, Visitámos em seguida muitas .outras secções 
; da exposição, tendo sido a nossa attenção desper
. tada pelos productos de diversas fabricas de teci
dos, - · productos que revelam quanto a nossa in

~ dustria caminha progressivamente. 

N otámos de um modo especial os tecidos feitos 
com fibras ou fios de algumas plantas vegetaes 
que -ignoravamos que pudessem ser tão uteis. 

- A nossa flora, disse o pae da Elvira, é 
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riquíssima em plantas que se prestam para a m-

"' é 

·~ 

< 

dustria da tecelagem, e citou mesmo algumas entre 
as quaes me lembro da aranzina. 

• 
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- É exacto disse eu. Os proprios indígenas 
conhecem a resistencia das cordas que fazem 
para· os seus arcos e redes, tecidas com fibras de 
palmeiras. Lembro- me do que o meu professor 
me falou com particular enthusiasmo quando tratou 
deste assumpto em classe, - referindo-se á car
naúba, e dizendo ser ella um vegetal privilegiado 
pela natureza, e ·de que nada se perde. Como esta, 
muitas outras palmeiras e variadas plantas existem 
na nossa flora, capazes de produzir excellente ma
teria para tecidos. 

É esta uma industria a desenvolver mais entre 
nós, mesmo porque simultaneamente ella facilitará 
·meios para a cultura das respectivas plantas. 




