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X sciencia da vida deve consistir toda em 
«ma interpretação minuciosa de todos os phe-
nomenos de iuncção e de estruclura nas suas 
relações eoni os phenomenos do meio. 

HERBERT SPENCER. 

O século presente accentua-se dia a dia por um 
movimento philosophico tão bem caracterisado que as 
suas ondas determinam em todas as províncias da 
sciencia uma effervescencia notável e fecunda em des -
cobertas d'um immenso alcance. A força, porém, da. 
corrente dirige-se para os domínios das sciencias na-
turaes, para onde converge com zelo infatigável um 
grande numero de observadores. 

A rnetaphysica, desacreditada, morreu; e se delia 
ainda se nota o reflexo, não pallido mas vivo, é na 
theologia. 

O espirito moderno quer respirar numa atmosphera 
pura de emanações suaves e efnuvios tónicos, onde 
encontre vida. A niethaphysica não Ih'os podia for
necer. 

O dualismo cartesiano, o duodynamismo, o ani
mismo de Stahl, o monadismo nas três formas : leibni-
tziana, herbartiana e lotziana; o immaterialismo de 
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Berkeley e o empirismo da Escola escoceza, tudo isso 
tem batido em retirada diante do positivismo de Comte, 
do transformismo de Darwin e do evolucionismo de 
Spencer. 

Qúe de resultados tão brilhantes não tem advindo 
d'estes grandes systemas philosophicos, e a que novas 
e mais esplendorosas concepções não tem elles condu
zido? 

Sem duvida que não votamos tão desapiedada
mente ao ostracismo—o passado. Não podemos nem o 
devemos fazer. O passado foi a preparação do pre
sente, assim como o presente ha de ser â* do futuro. 

* * # 

A philosophia medica não podia deixar de ser in
fluenciada por estas novas doutrinas, que lhe vieram 
dar um critério positivo e seguro, fundado em dados 
biológicos, que nos dão a razão de todos os phenome-
nos da actividade humana. 

Assim, a physiologia moderna, na sua accepção 
mais lata, tornara-se biologia, abraçando todas as for
mas da vida e obedecendo á lei da evolução. 

Admittidas a lei de correlação por equivalência 
entre o facto psychologico e o facto physiologico, e a 
impossibilidade de destacar a sciencia da vida da 
sciencia da alma, resulta que, do mesmo modo que 
não se permitte fallar, hoje, da physiologia como scien
cia da vida humana, também não se permittirá mais 
fallar d:uma psychologia que não tem por objecto se-

" não o estudo da alma humana. (1) 

(l) P. Siciliani, Prolégomènes à la psychogénie moderne, pag. 80. 
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Depois, considerando-se os phenomenos psychicos 
como adaptações nevro-musculares ás coexistencias e 
sequencias externas, (1) as duas sciencias não são 
mais que as duas partes d'uma sciencia, união sem a 
qual era impossível comprehender, segundo Spencer, 
qual seria o objecto da psychologia ; esse objecto, diz 
o grande pensador, não é nem o estudo das conne-
xões entre os phenomenos internos, nem o das conne-
xões entre os phenomenos externos, mas sim o estudo 
das connexões entre aquellas duas connexões. (2) 

Por meio do methodo spenceriano, seguido n'este 
estudo, precisou-se entre a vida orgânica e a vida 
psychica uma dupla relação—estática e dynamica, re
lação directa, hereditaria e phylogenica, d'uma parte, 
e relação variável de natureza adaptativa e formal da 
outra, (3) alargando-se d'esté modo o campo da psy
chologia, asphyxiada nos limites estreitos que lhe ti
nham marcado aquelles que suppunham o mecanismo 
psychologico independente do mecanismo physiologico, 
na sua origem como durante a sua actividade. 

As ideias de tempo e de espaço que os philosophos 
consideraram durante tanto tempo como irreductiveis, 
são todavia decomponiveis pela analyse em elementos 
simples que as ligam aos processos regulares da acti
vidade cerebral. (4) 

A lei psycho-physica, formulada por Weber e por 
Fechner, ensina-nos que a intensidade da sensação 
cresce na razão directa do logarithmo da excitação. 

Donders mede o tempo que necessita a evolução 

(1) H. Spencer, Prinápes de psychologie, vol. i, pag. 142. 
(2) Ibidem, pag. 132. 
(3) P. Siciliani, op. cit. 
(4) Luys, Le Cerveau, pag. 199. 
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d'um acto psychico, como o astrónomo que computa o 
tempo da revolução d'um astro. 

Tudo isto é mais que suficiente para demonstrar 
a impossibilidade de independência entre o mecanis
mo psychico e o mecanismo physiologico, e também 
para justificar a escolha da these que apresentamos, 
taxada por alguns como estranha á sciencia do me
dico. 

Aquella dependência, diz Haeckel, é o facto pri
meiro, o mais geral e o mais importante que o natu
ralista encontra no principio dos seus estudos psycho
logies. (.1) 

Este facto, corroborado por outros muitos, apaga 
a duvida de que a consciência não respouse sobre 
uma funcção complexa das cellulas psychicas, a qual, 
a principio progressivamente adquirida pela adapta
ção, se desenvolveu em seguida pouco a pouco em 
virtude da transmissão hereditaria de novas adapta
ções. (2) 

Sendo assim o que as reacções do meio determi
nam morphologica e physiologicamente, homologa e 
analogamente o vão determinar na actividade psychi-
ca, cujo desenvolvimento é regulado por aquella lei 
de Spencer : incessante accommoãação de certos estados 
conscientes a certos estados externos e inconscientes. 

Como se pode prever desde logo, essa accommo-
dação exprime uma relação quantitativa e variável, 
segundo o grau de energia psychica e a incidência 
d'essa longa serie de coeficientes extrínsecos, taes 
como o clima, os agentes exteriores, as mil relações 

(1) E. Haeckel, Essais de psychologie cellulaire, pag. 99. 
(2) Ibidem, pag. t í i . 
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e attritos que tem logar no grupo social ou na famí
lia, no meio dos quaes se nasce e se morre. 

D'aqui resulta uma solidariedade entre os pheno-
menos psycho-physiologicos e os phenomenos mesolo-
gicos, solidariedade permanente na vida do individuo, 
perpetua na da família, eterna na da humanidade. 

«Em cada um de nós, tudo se liga a cada instante 
e tudo se encadeia d'um tempo a outro; o que somos 
agora resulta em grande parte do que éramos hon-
tem e decide mais ou menos do que havemos de ser, 
do que havemos de fazer amanha. Mas não é tudo: a 
pessoa é debalde um mundo fechado, ella não existe 
sem soffrer a acção do seu meio.» (1) 

* * * 

Excluir o organismo moral, ou caracter, d'aquella 
acção mesologica, não lhe reconhecer uma solidarie
dade semelhante na evolução dos seus phenomenos, 
era ser contradictorio. 

Mas, o caracter, ou a maneira de ser habitual do 
conjuncto das faculdades cerebraes (2), offerece, quer 
no seu estado estático — composição, quer no seu es
tado dynamico—manifestações, uma equilibração dire
cta e indirecta com o seu meio ; altera-se, perturba-se, 
desordena-se como a hematose ou qualquer outra func-
ção da economia. 

Comprehende-se a razão d'isso, se virmos no cara
cter a expressão d'uma funcção complexa, que Stuart 

(1) H. Marion, Be la solidarité morale, pa». 47. 
(2; E. Littré, Dictionnaire de médecine, Paris 1883. 
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Mill começou a esboçar na sua ethologia (1). Os fa
ctos etnológicos constituem por emquanto leis empíri
cas, o que não impede, visto os progressos da psycholo-
gia scientifica, de os fazer entrar no grémio da sciencia. 

Apresentando a etiologia, mais ou menos completa, 
da formação do carecter, contribuimos si bien que 
mal para a ethologia, deixando porém de parte o lado 
abstracto. 

A curva etiológica que temos a traçar tocará em 
quatro pontos, mui systematica e methodicamente de
terminados por Lacassagne no seu didáctico livro — 
Précis d'Hygiène, no qual classifica os modificado
res, que actuam sobre o homem, em grupos de ordem 
physica, chimica, biológica e social. Se eliminou os 
de ordem mathematica e astronómica, é porque só se 
relacionavam com a nossa organisação por manifesta
ções d'ordem physica. 

Esta classificação, simples e methodica, quanto ao 
estudo, não corresponde de modo algum á complexi
dade de factores mesologicos, que, combinados e não 
singularmente, actuam sobre o homem physico, intel
lectual e moral. 

Para exposição, porém, não podemos deixar de 
seguir esta classificação. 

O assumpto, pois, do presente trabalho é mostrar 
como cada um dos différentes modificadores se vae 
reflectir no caracter individual. 

Não tratamos, porém, dos modificadores sociológi
cos, porque a sua vastissima latitude ampliar-nos-hia 
muitíssimo esta prova official, que nos dá livre acces-
BO ao campo clinico; e para assim mesmo satisfazer 

(1) S. MUI, Système de logique^, Il, {tag. « 6 , tr. fr. 
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a ella, no meio das dificuldades que nos rodeiam, foi 
preciso um grandíssimo esforço.-

Na carta nosologica está meio na penumbra, meio 
na sombra, o assumpto que vamos desenvolver. As
sim, o medico sabe melhor apreciar as modificações 
de caracter nos hystericos, epilépticos, choreicos e nas 
diversas formas d'alienaçao mental, do que compre-
hender a razão d'outras semelhantes em estados appa-
rentemente normaes ou physiologicos. 

A medicina é a applicação da biologia, do mesmo 
modo que a mecânica o é da mathematica ; por isso 
não nos afastamos do campo medico tratando de ava
liar as causas ou influencias que modificam o caracter 
do individuo, expressão funccional mui complexa da 
sua vida. 

E, no momento em que parece que a sciencia 
consiste unicamente em observar factos, sem que seja 
preciso ligal-os — como se o primeiro movimento do 
espirito humano, quando tem dois factos, não fosse sem
pre approximal-os, approximação d'onde resultam as 
leis de semelhança ou de successão — é sempre bom 
tentar interpretações, mesmo ousadas, d'esses factos 
mais ou menos extraordinários que a observação nos 
fornece. 

D'esta tentativa induz-se a utilidade em fazer re
conhecer a parte da fatalidade que se junta aos actos 
livres, para não punir somente mas também para curar. 

«Toda a medicação é cega, se não assenta no co
nhecimento absoluto da pessoa e na sua confissão com
pleta.» (1) 

(1) Michelet, L'amour, pag. 443. 
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Leur action sur la moralité n'est qu'indi
recte; mais nous ne saurions la négliger, du 
moment qu'elle pénètre, d'une manière ou d'une 
autre, jusqu'au fond de la conscience et peut 
développer ou altérer les dispositions natives. 

H E N R I M A R I O N . 



) 

Clima 

Esta palavra synthétisa um tão grande numero de 
condições mesologicas, de ordem physica e chimica, 
que, para evitar repetições, vimo-nos obrigados a tra
tar nesta primeira parte da influencia de dois grupos 
de modificadores. 

As condições climatéricas, sendo o resultado de 
condições astronómicas, geológicas e metereologicas, 
actuam sobre o homem mui complexamente, subordi-
nando-se-lhes até certo ponto a influencia dos meios, 
biológico e social, creados indubitavelmente por ellas. 

Póde-se dizer que, em grande parte, leis, usos e 
costumes são filhos do clima, os quaes se não podem 
substituir d'un seul coup sem produzir graves desor
dens nos typos physico e psychico, elaborados por 
elles. 

Hespanha ficara despovoada e arruinada para sem
pre pela destruição da raça mourisca á qual Filippe n 
obrigou a abandonar o habaráh e o feredje com que 
as mulheres cobriam o rosto e os hombros, e a trocar 
os seus nomes próprios, não bastando já o terem de 
esquecer o arabe para fallar o castelhano. (1). 

(1) Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada. 
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Não errara Voltaire, dizendo que « o clima tem 
alguma força, o governo cem vezes mais, a religião 
junta com o governo muitíssimo mais.» Mas Augusto 
Comte attribue ao clima uma influencia maior, che
gando a reconhecer-lh'a incontestável sobre os pheno-
menos políticos. (I) 

Ora, se o meio geograpbico pode imprimir a phe-
nomenos complexos e d'uma variabilidade extrema 
uma certa marcha, lógica e fatal na sua evolução, cla
ro está que o mesmo meio deve influir mais poderosa
mente sobre os caracteres physicos e moraes, que, 
transmittidos por selecção, se tornam persistentes, ca-
racterisando a espécie, formando-lhe o moral e organi-
sando-lhe os costumes. 

A temperança, que.é como que imposta pelo seu 
clima aos habitantes dos paizes quentes, é quasi im
possível aos povos do norte ; mas a energia tenaz d'es-
tes contrasta com a molleza d'aquelles. O napolitano 
é tão molle como sóbrio. 

A preguiça não é o vicio que domina num solo 
ingrato e sob um céo rude. Onde a vida ó fácil, em 
que a terra dá com profusão os seus fructos não exi
gindo cultura, são raras as virtudes fortes que exigem 
uma grande e continua tensão. 

Examinando, diz o dr. Clavel (2), a situação geo-
graphica da Inglaterra, o seu solo mais húmido do 
que frio, o observador sabe já dantemão que vae en
contrar uma população dotada d'uni appetite imperio
so, d'uma circulação poderosa, d'um systema motor 
fortemente organisado e d'um temperamento sangui-

(1) A. Lacassague, Précis â'hygiène, pag. 35. 
(2) Les races humaines et leur part dans la civilisation. 
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neo-lymphatico. A energia das funcções digestivas an-
nuncia que o systema nervoso não pôde dominar, e 
que a sensibilidade é limitada: a frequência dos ne
voeiros que destroem os perfumes da terra, os ventos 
impetuosos do oceano e a ausência do vinho annun-
ciam a penúria do sentimento, da inspiração e das ar
tes, filhas d'aquelle. 

Quando, porém, o clima excita os sentidos, os sen
timentos exteriorisam-se exuberantemente, dando uma 
grande leviandade e pouca consistência ao caracter, 
como se observa no italiano do meio-dia, typo orgâ
nico mui distincto do italiano do norte. 

Como se vê, o clima exerce uma influencia indu
bitável no organismo moral. Destrincemos, porém, a 
multiplicidade de factores que o constituem, para ava
liar qual a parte com que cada um contribue nesta 
influencia geral. 

II 

Temperatura, estações e ventos, altitude 

A temperatura, que é um dos elementos mais im
portantes na especificação dos climas, e que mais di
recta e profundamente é modificada por um sem nu
mero de circumstancias, permanentes ou accidentaes, 
presidindo á geographia botânica e á zoológica, faz 
delias depender o género de vida, as occupações or
dinárias, a alimentação, coisas d'uma grande e incon
testável influencia sobre os costumes. 
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São, pois, as modalidades — calor e frio, os elemen
tos climicos, que, pela preponderância d'um ou d'ou-
tro, dão a physionomia local a um paiz, tornam o tra
balho physiologico mais ou menos activo e o exercicio 
psychico mais ou menos enérgico. 

Com o calor, a innervação activa-se, a sensibilida
de torna-se mais delicada, a imaginação viva, a pala
vra fácil, a linguagem brilhante, o sentido genésico 
mais poderoso inflammando o desejo, o caracter volu-
bilisa-se participando da excitação geral. 

Tendo os abderitanos assistido ao ar livre e sob 
um sol ardente a uma representação da tragedia An
dromeda de Euripides, apoderou-se d'elles um tal de
lírio poético, que se espalharam pela cidade como lou
cos, recitando os versos dos différentes personagens. 
Só á noite ó que socegaram. 

Com o frio, dá-se o inverso: a innervação é menos 
activa, o caracter tranquillo e propenso á reflexão, a 
imaginação é muito menos vigorosa e a sensibilidade 
obtusa. 

No mesmo paiz, confronte-se o italiano do norte 
com o do meio-dia ; são a realisação dos dois typos : 
um sob uma atmosphera quente, outro sob uma atmos-
phera fria. 

A temperatura local, d'um grau mais ou menos 
permanente, varia periodicamente com as estações, 
elevando ou baixando a cifra thermica reinante. Re
sultam d'aqui variações physio-psychicas bem accen-
tuadas. 

Segundo Quetelet, observa-se que o máximo dos 
crimes contra a propriedade tem logar no inverno, 
contra as pessoas no verão. «Estas differenças, diz o 
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mesmo auctor, explicam-se muito bem considerando 
que é durante o inverno que a miséria e a necessida
de se fazem sentir, emquanto que durante o estio pre
domina a violência das paixões.» E por esta razão 
que o máximo de suicídios teem logar no verão e o 
minimo no inverno, isto para ambos os sexos; mas 
nota-se que, se os suicídios dos homens são mais fre
quentes na primavera, os das mulheres são em maior 
numero no outomno. (1) 

Attribue-se aos calores intensos do estio as epide
mias de suicídio que houve em Mansfeld (1697), em 
Sttuggard (1811) e em Roma (1806). (2) 

Além das estações, são os ventos os que modificam 
notavelmente a temperatura, e conforme a sua secura 
ou a sua humidade assim excitam ou deprimem, so
bretudo as pessoas nervosas. Tem-se notado em Lon
dres que o numero de suicidios augmenta quando so
pra o vento leste ou o norte, conhecido pelo nome de 
vento dos enforcados. 

Com a altitude, baixando a temperatura e sendo 
menor a pressão atmospherica, concebe-se que nestas 
condições o organismo todo ha de soffrer no seu func-
cionalismo. 

Ao mesmo tempo que a hematose é imperfeita, a 
vontade enfraquece-se, as percepções são lentas, so
brevem a indifferença, e assim desapparecem, mesmo 
nos mais valentes, a ideia de lucta e a esperança do 
successo. 

(1) A. Lacassague, Medicine judiciaire, pag. 444. 
(2) Foissac, Hygiène philosophique de l'âme. 
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Gastão Meusnier, numa ascensão ao planalto da 
Bolivia, cio que foi victinia, referiu-nos que, achando-
se incommodado, quizera retroceder mas não pôde, 
faltava-lhe a determinação voluntária. 

III 

L u z 

A quantidade de luz, que incide num dado logar, 
dando-lhe physionomias diversas segundo as formas 
caprichosas e variadas do solo, segundo o grau de 
transparência e serenidade do céo, impressiona-nos de 
différente modo também. 

Se o céo pardacento, a terra nua, as folhas ama-
rellecidas, dão aos dias do outomno uma certa melan
colia e tristeza, que nos invade involuntariamente ; os 
dias claros e transparentes da primavera fazem vêr 
tudo cor de rosa, tornam-nos alegres. 

Se a camará escura acalma os loucos furiosos, a 
luz muito viva produz uma excitação cerebral patho-
logica. Mas não menos influencia exercem certas co
res do espectro, como,o vermelho e violeta:. 

Um lypemaniaco encerrado numa camará pintada 
de vermelho, com as vidraças da mesma cor, ao cabo 
de três horas está alegre, risonho e com appetite. 

Um maniaco muito agitado é mettido numa outra 
camará, em. que a luz se coa atravez de vidros azues, 
acalma-se no lapso d'uma hora. Mas, mesmo nos que 
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teem saúde, nota-se a influencia moral da luz ; um 
quarto bem illuminado torna o individuo alegre, com-
rnunicativo, bom disposto ; mal illuminado, torna-o 
concentrado, melancólico, retrahido. (1) 

« O papel preponderante que representam as im
pressões opticas no funccionamento da actividade men
tal, permitte-nos suppor que, quando ellas faltem, de
vem perturbar o equilíbrio geral d'uma certa maneira, 
e determinar conseguintemente perturbações especiaes 
do funccionalismo cerebral. » (2) 

As observações de Dumont, Bouisson e Whytt, 
mostram á evidencia como a cegueira influe nas func-
ções cerebraes, psychicamente traduzindo-se por sym-
ptomas de melancolia, intellectualmente revelando-se 
por incoherencia de ideias e ballucinações. 

IV 

Som e musica 

As impressões acústicas, como as suas congéneres — 
as impressões opticas, representam um papel dos mais 
importantes no conjuncto das manifestações da activi
dade mental. Passa-se no ouvido o que se dá na vi
são : a privação passageira do estimulo natural excita 
a principio a funcção que descansa, para depois des-

(1) Dias d'Almeida, A sauáe publica, n.° 8, l." anno. 
(2) Luys, op. cit., pag. 212. 

3 
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apparecer se a ausência do excitante se prolonga por 
muito tempo. 

A ausência de todo o ruido facilita o recolhimento 
e a meditação. 

Os surdos são mais tristes do que os cegos. Im
pertinentes, desconfiados, evitam toda a sociedade, 
toda a relação. 

Dispersas, porém, nas redes do sensorium, as im
pressões acústicas podem fazer percorrer a nossa sen
sibilidade intima pela escala mais variada de sensa
ções que vibram e de sentimentos que despertam. A 
musica, a suprema flor das artes, na phrase de Miche-
let, com as suas tonalidades infinitas, impressiona-nos 
de modos variadíssimos e desenvolve-nos modalidades 
sensitivas mui diversamente graduadas. Ora, enterne-
ce-nos, ora arrebata-nos, umas vezes acalma-nos, ou
tras excita-nos, imprimindo sempre aos nossos pensa
mentos e ao nosso sentir feições distinctas. 

Plutarcho diz que os parthos bem tinham notado 
que o ouvido é de todos os sentidos aquelle que mais 
facilmente perturba a alma e que mais vivamente 
transporta o homem fora de si. E quanto mais rhy-
thmada for a musica, diz Kalkbrenner, tanto mais 
effeito produz sobre as massas. 

« Ha arias bem caraeterisadas, que fazem surgir 
quasi necessariamente nos homens da mesma raça, a 
mesma emoção. Todo o homem dS raça europeia que 
ouve a Marselheza, sente-se mais ou menos animado, 
mesmo transportado, se é joven e impressionavel, pelo 
enthusiasmo guerreiro. » (1) 

Barthez conhecera um gotoso cujas dores'ficavam 

(1) Letonrncau, Physiologie des passions. 
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como que encantadas horas inteiras pela musica. O ce
lebre geometra Lagrange confessou a Virey que de
via a solução de problemas difficilimos ao extasis em 
que o mergulhava um concerto. 

« Comprehende-se o génio allemâo, se, percorrendo 
os atalhos das antigas florestas, analysarmos as cam
biantes de luz e de sombra, repartidas sem ordem 
nem gradação, interceptando perspectivas acanhadas 
e estreitas, dando a um simples objecto um brilho que 
contrasta com a obscuridade visiuha, modificando a fi
gura, quebrando a linha, creando areas obscuras atra
vessadas de cores iriadas e de raios ardentes. Se, de
baixo das arvores seculares, escutarmos os sons re
percutidos por mil échos, dividindo-se e morrendo nas 
mattas, transformados em cicios nas folhas do álamo, 
em suspiros nos ramos do pinheiro, em murmúrios har
moniosos nos regatos que correm por entre uma dupla 
fila d'irideas „e de salicarias. Então comprehende-se o 
culto da natureza e a espécie de druidismo que se 
mantém na litteratura allemã; comprehende-se a pai
xão de Goethe pela historia natural; entrevê-se uma 
significação do poema de Faust; fica-se impregnado 
de melancolia, amigo do que é suave, triste, myste-
rioso, fantástico, irregular, original. 

E pois no meio destas impressões que o allemão 
adquire um caracter ingénuo e primitivo. » (1) 

(1) Dr. ClaTel, op. cit. 
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V 

Alimentação 

O turbilhão vital, esse circulo material entre o 
mundo orgânico e o inorgânico, universal, constante, 
necessário, phenomeno que constitue o signal mais ge
ral da vida, é o impulsor principal da actividade hu
mana em todas as suas manifestações. Solicitando 
tanto o trabalho interior — nutrição, como o trabalho 
exterior — lucta pela existência; fazendo gravitar o 
homem para um systema de • condições económicas, 
qualitativa e quantitativamente variáveis segundo a 
multiformidade de circumstancias no meio das quaes 
elle vive; a alimentação, primeiro que tudo, é a que 
mais contribue para o desenvolvimento physico, e, não 
deixando de ter também uma grande influencia no 
trabalho intellectual, menor não é a que exerce sobre 
o moral. 

Ao compararmos différentes espécies de animaes, 
ou différentes raças de homens, ou mesmo animaes ou 
homens quando diversamente sustentados, encontramos 
provas claríssimas de que o grau de energia depende 
essencialmente da qualidade da alimentação (1). Ora, 
esta energia não significa somente uma entoação phy-
siologica especial, em relação constante e directa com 
uma estructura egualmente typica do organismo; ex-

(1) H. Spencer, Edvc. int., moral e pliyska, pag. 251. 
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prime também o grau psychico, isto é, a feição parti
cular que revestem costumes, instinctos, tendências e 
hábitos, em relação também constante e directa com 
o meio em que se elaboram. 

A apathia e a indifferença dos hindus e dos povos 
das regiões tropicaes são em parte produzidas pela 
sua alimentação insuficiente e depressiva, pelo regi
men exclusivamente vegetal que os enerva, enfraque-
cendo-lhes os músculos e diminuindo-lhes a energia 
moral. 

Já, porém, onde a carne não falta, onde o regi
men animal excede o vegetal, tornando o sangue rico, 
a força muscular, a altivez da alma e a coragem ar
dente que a liberdade inspira, são o apanágio do ho
mem. 

« Que grandes factos na vida das nações aos 
quaes os historiadores assignam causas tão diversas e 
tão complexas, e cujo segredo está no lar das famí
lias !.» (1) 

Seria a Inglaterra capaz de escravisar a Irlanda, 
se esta não tivesse quasi exclusivamente a batata para 
disfarçar a sua miséria? Poderiam obedecer a alguns 
mil inglezes duzentos milhões de hindus, se estes se nu
trissem como aquelles? 

Fugiriam espavoridos os chinezes a um punhado 
de homens que a França lhes envia, se se alimentas
sem melhor? 

A grande republica americana bem comprehen-
deu que não era só com dynamite e nitro-glycerina 
que a Irlanda poderia levantar o grito de liberdade; 
á medida que a fornece d'esses agentes destruidores, 

(1) Lacassague, op. cit. 
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vae também provendo-a de carne, enviando-lh'a fresca 
e palpitante ainda nos seus vapores frigoriferos. 

O dictado «dize-me o que comes, dir-te-hei quem 
tu és », formula uma grande verdade, pela qual o nos
so bom e conceituoso critico, sr. Ramalho Ortigão, 
aferiu alguns caracteres (1). Diz o intelligente escri-
ptor que o francez é espirituoso e alegre porque sobre 
o jantar bebe café e cognac ; o inglez é sombrio e con
centrado por causa da cerveja; o hcspanhol, amante 
do colorau e da pimenta, é arrebatado ; o nosso mi
nhoto, affeieoado á boroa, é sóbrio e valente mas ro
tineiro e incapaz do progresso. 

A este propósito lembra-nos o que disse, numa 
das suas espirituosas e sabias prelecções, o habilissi-
mo professor, dr. Placido da Costa: que o nosso ope
rário o quanto era rico em musculina era pobre em 
cerebrina, isto é, se a força muscular era muita, a 
mental era pouca. 

Mas mesmo diariamente, o nosso pensamento e a 
nossa vontade são influenciados pelo regimen. As pro
prias palavras de Michelet explanarão a nossa ideia. 

L'aliment malsain, irritant, que votre cuisinière 
vous a donné ce soir, cette nuit troublera l'estomac, 
donc l'esprit. Demain ou après, exaspérant les entrail
les, il décidera des résolutions précipitées, violentes, 
que sais-je? parfois, libertines, et quelque grande folie. 

Je soutiens, homme de Bourse, que plus qu'aucune 
pensée, c'est l'influence alimentaire qui, dominant vos 
humeurs, vous met à la hausse, à la baisse. (2) 

(1) R. Ortigão, Em Paris. ' 
(2) Michelet, op. cil. pag. 3C3. 
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O porquê physiologieo do que se assevera nesta 
citação é bem explicito. A digestão, influenciando o 
cérebro á maneira d'um tópico revulsivo, (1) faz deri
var para ella a actividade nervosa, que empregada 
moderadamente conserva ao espirito a sua liberdade, 
e desmedida prende-o, anniquila-o. No primeiro caso a 
digestão opera-se com facilidade, no segundo é lenta 
e laboriosa. Se naquelle, o erethismo da mucosa gás
trica produz um bem estar, que na esphera da emo
tividade se traduz na noção subjectiva de bondade (2); 
no segundo caso, a descarga nervosa é tão considerá
vel que todas as outras funcções como que se esgotam 
por ella. 

O embrutecimento e torpor dos gastronomos são 
uma consequência bem palpável. Mas se não vae tão 
longe esse esgotamento e que a cada refeição se repe
tem as mesmas perturbações gástricas, nota-se que o 
paciente se torna triste, hypocondriaco, o seu caracter 
azeda-se, torna-se irritável. (3) 

A essa classe de alimentos nervinos a que o ho
mem recorre para procurar nelles materiaes de calor 
e de reparação, a energia necessária para a concor
rência vital, o esforço indispensável para a execução 
d'um trabalho, e também ás vezes o esquecimento 
momentâneo da miséria e dos soífrimentos ; a essa 
classe d'alimentos entrega uma grande parte da hu
manidade uma enorme somma da sua energia a troco 
da excitação ephemera que elles lhe fornecem na oc-
casião. 

(1) Maia Mendes, Esboço etiológico da emoção, th. 1883. 
(2) Lays. op. cit. pag. 220. 
(3) Henrique da Costa, Sauie Publica, n.» 6, pag. 42,1." anno. 
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O chá, o café, o tabaco e o alcool, etc., são uns 
consumidores lentos dos organismos que a elles se ha
bituam e de quo abusam. O trabalho physico e intel
lectual e o amor sensual não são só as duas únicas 
vias por onde a vida se esgota, como diz Proudhon (1), 
é também por meio d'esses excitantes que esse esgo
tamento tem logar. E quando se reconhecem as per
turbações physiologicas a que dão origem, ha muito 
que as faculdades psychicas, o caracter, estão altera
dos. Em condições oppostas, na abstinência, a deca
dência das faculdades mentaes é assignalada, depois 
d'uma excitação nervosa extraordinária que acaba na 
melancolia e na morte. 

VI 

Vestuário 

Este modificador, que Liebig considera a respeito 
da temperatura do corpo um meio equivalente d'uma 
certa quantidade d'alimentaçao, como correctivo ás 
vicissitudes mesologicas não pôde pois deixar de ser 
um modificador physico e social. 

«Se, como diz Fonsagrives, (2) o asseio é uma con
dição de saúde para o homem, é também uma condi-

(1) Pr., Système des contradictivus économiques. 
(2) Entreliens familiers sur l'hygiène. 
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ção de dignidade, e numa certa medida um guarda 
da pureza dos costumes.» 

D'estas palavras deduzse a sua influencia moral. 
Variando com o clima e com as crenças da nação, 

o vestuário impõe-se na differenciação das edades, dos 
sexos, das profissões ; regula quasi sempre a recepção, 
o bom acolhimento, as pequenas attenções, que nos 
fazem a maior parte dos homens do mundo ; em sum-
ma é um elemento differenciador entre as classes. 

Querendo dar a uma profissão uma grandeza e 
imponência ao mesmo tempo optica e moral, o vestuá
rio tomou a forma ampla na beca do magistrado, na 
toga do cathedratico, na sotaina indivisa e d'um só 
tom no padre. 

« O comprimento do vestido está na razão da gra
vidade do personagem. Logo que as funcções, em lo-
gar de serem puramente espirituaes, se tornam acti
vas como o são na vida civil, industrial ou commer
cial, o vestido encurta-se. » (1) 

Actuando sobre os nossos sentidos, o vestuário deve 
determinar a seu modo os nossos juizos. 

Effectivamente, as impressões opticas, cujo effeito 
a moda sabe multiplicar, são sem duvida as que irra-
diando-se no sensorium ahi suscitam modalidades es-
peciaes em virtude das quaes a noção de belleza ou 
de fealdade se desenvolve naturalmente em nós (2). 
Por isso é que os refinamentos do luxo, as'desordena-
ções vaidosas do ornato, atacam de preferencia os es-

' piritos fracos que mais facilmente se deixam im
pressionar. A mulher é a que mais depressa se deixa 

(1) Charles Blanc, l'Art dans la parure et dans le vêtement. 
(2) Luys, op. cit. 
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subjugar por esse desordenado amor do luxo, que 
para o alcançar, muitas vezes degrada a alma, ven
dendo a honra e a honestidade ; engolfada em rendas 
e em sedas chega a perder as suas condições sexuaes, 
esterilisa-se. 

As estatísticas de Quetelet demonstram que, nas 
cidades, onde o luxo impera, o numero dos nascimen
tos femininos é superior aos dos masculinos. 

Esta desordem na população que o luxo assim pro
duz, apresenta-se ainda como elemento dissolvente no 
dandy, no high-life, prototypos da frivolidade, trans
pirando a vaidade 6 o orgulho, envoltos na mentira 
e na inveja. 

Já não quero fallar nas elegantes que, cheias de 
deliquios e de insomnias, devem em grande parte ao 
espartilho a sua extrema mobilidade nervosa, a melan
colia, um marasmo mortal. (1) 

Se a saúde physica se perde com o mau vestuário, 
o senso moral também se degrada. 

(1) Tissot, Traité des nerfs et de leurs maladies. 
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La spontanéité de la nature vivante n'est 
qu'une fausse apparence. 

CLAUDE BERNARD. 

Le corps en dit beaucoup sur l'âme. 
MlCHELET. 



1 

Edades 

A curva vital, traçada pelo compasso da evolução, 
é como uma espiral multicentrica na qual a ponta do 
instrumento, depois de se ter fixado em todos os cen
tros, se fixa num, fechando um circulo. Cada arco é 

•uma edade, cada edade uma phase da vida, sempre 
nova, sempre instável, em que a substancia se modi
fica progressivamente, tendo como consequência ma
nifestações também sempre novas e différentes. 

Nos pontos porém onde se continuam os arcos ha 
uma crise, uma metamophose súbita determinada pela 
accumulação lenta das modificações anteriores. (1) 

São pois essas crises as épocas notáveis da vida 
e que lhe extremam os períodos. Na historia de cada 
um, os factos vão sendo sempre em maior numero, e 
apezar de différentes na quantidade para cada indi
viduo, são todavia semelhantes qualitativamente. 

E por esta razão que se tem podido traçar d'uma 
maneira geral a historia da infância, da juventu
de, da virilidade e da velhice. Porém numa mesma 
vida ha uma solidariedade histórica entre as differen-

(1) Ricardo Jorge, prefacio á educação int. moral e physica de Spencer, 
trad, de Einygdio d'Oliveira. 
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tes phases por que passa, quer sejam d'ordem physi-
ca quer moral ; ha mais também : em cada uma d'el-
las corresponde a um certo desenvolvimento orgânico 
um determinado desenvolvimento psychico. 

Assim, o caracter da creança é extremamente mó
bil e sensível, porque os nervos da motilidade desen-
volvem-se e activam-se primeiro do que as forças de 
equilíbrio que lhes fariam contrapezo; e porque os 
nervos da sensibilidade são também activos, d'onde 
resulta a capacidade de soffrer e de amar muito mais 
do que vulgarmente se julga. 

Portanto, se esta excitabilidade característica da 
creança se explica pelo desenvolvimento precoce dos 
nervos sensitivos e motores, a inércia mental tem a 
sua razão de ser no pouco desenvolvimento dos cen
tros nervosos. Na creança, o cérebro é como uma tá
bua rasa que parece esperar pelo estylo do mundo ex
terior para gravar nella as impressões, que, pela pro
fundeza- e numero dos seus sulcos, hão de constituir as 
circumvoluções. 

A natureza, deixando os centros imperfeitos, tor-
nou-os dependentes no seu desenvolvimento das for
ças incidentes transmittidas pelos conductores nervo
sos, completos e perfeitos para o seu funccionamento. 
Tal é o que se conclue, tendo á vista cérebros de 
creanças de que umas não viram a luz e outras tive
ram tempo de ser saturadas d'ella. Naquellas o cé
rebro é fluctuante, rudimentar; nestas é mais consis
tente, mais nitidamente desenhado. (1) 

Essa maior ou menor plasticidade do cérebro da 
creança, tão facilmente susceptível de modificar-se, 

(lj Michelet, La femme. 
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está mesmo a dizer-nos que são as primeiras impres
sões as que lhe vão alterar a physionomia, differen-
ciada apenas pela hereditariedade. 

Portanto, a primeira educação, que logo começa 
no berço, é a que vae na vanguarda de todas as im
pressões ulteriores ; é ella que vae mudar o equilíbrio 
das tendências hereditárias, comprimindo umas, exal
tando outras. 

Je trouve, diz Montaigne, que nos plus grands vi
ces prennent leur ply dès nostre plus tendre enfance, 
et que nostre principal gouvernement est entre les mains 
des nourrices. 

Effectivamente a ama, não influindo moralmente 
pela qualidade do seu leite, contribue mais do que 
ninguém a determinar o caracter da creança, pelas 
primeiras associações de ideias que lhe forma, pelos 
hábitos que lhe incute ou deixa contrahir. 

«As minhas proprias recordações de infância di
zem me quão importantes são as primeiras impressões. 
Quero que a pureza, a bondade, a razão velem junto 
do berço dos meus filhos, para que ellas comecem ali 
a estabelecer-se na sua alma.» 

Taes são as palavras que o romancista sueco, Fré-
dérika Bremer, põe na boca de um dos seus persona
gens, á procura d'uma ama para seus filhos. 

Lançada na corrente da vida pela primeira edu
cação, a creança é durante este tempo um ente passi
vo, passividade que, ao sahir da infância para entrar 
na phase seguinte, é substituída pela mise-en-scène da 
sua liberdade propria em que começa a cultura das 
suas faculdades intellectuaes. É a entrada na escola. 
E esta a primeira crise moral, em que nos ferem im-
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pressões novíssimas : o aspecto da aula, a sisudez do 
mestre, tantos meninos, etc.; logo em seguida assiste-
se a um castigo, ouve-se um elogio ; uns lêem, outros 
contam, outros escrevem. 

Tudo isto revolve de fond en comble o nosso sen-
sorium, que familiarisado a este meio nos fornece em 
breve a noção do dever, e nos impõe o trabalho. 

A escola é ainda fonte de mais impressões : nella 
é que começamos a ter amigos, a soffrer desgostos, a 
expandir alegrias ; o que indubitavelmente lá vem afe
ctar d'uma maneira ou d'outra o nosso caracter. 

Porém, a crise maior e mais séria é quando chega 
a puberdade; nesta occasião resolve-se um cortejo de 
phenomenos physicos e moraes, caracteristicos d'esta 
transformação profunda do nosso ser, que, pela sua 
evolução tão repentina e tão febril ás vezes, se asse
melham a uma revolução. . 

Ao mesmo tempo que apparece uma nova funcção, 
destinada a perpetuar a espécie, na consciência des-
pontam.sentimentos apropriados, que vêem agora orien
tar a nossa energia psychica no sentido de novas ne
cessidades. ' Principia a imaginação a abrir as suas 
azas, transportando o espirito ; fazem explosão a maior 
parte das paixões ; a vontade torna-se altiva e sobe
rana. 

Pouco depois d'esta grande crise da puberdade 
- vem, no dizer eminentemente philosophico de Pascal, 

« a coisa mais importante em toda a vida, é a escolha 
do officio », escolha que determina o nosso futuro mo
ral, porque cada profissão tem os seus usos, as suas 
exigências, os seus preconceitos, que se recebem não 
os discutindo, soffrendo-se-lhes todavia a influencia. 
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A nossa educação continua-se ainda aqui, pois a 
profissão -é para cada um de nós um agente perma
nente de educação. Assim, se ella exercita precisamen
te as nossas qualidades, d'esté modo desenvolve-as e 
fortifica-as ; se contraria as nossas tendências más cor-
rige-as; d'uma maneira ou d'outra melhora-nos. Mas 
se, pelo contrario, ella favorece as nossas fraquezas ou 
os nossos vicios, se deixa dormir ou comprime as nos
sas melhores inclinações, d'ambos os modos estraga-nos. 

O casamento é mais uma crise que vem operar 
uma revolução não menos notável na vida do indivi
duo; vem decidir-lhe também o seu futuro moral, e 
tanto que a estatística demonstra que o casamento é 
tutelar da moralidade como da vida. Tanto a crimina
lidade como a mortalidade dos casados são muitíssimo 
inferiores ás dos celibatários. (1) 

Porém mais visíveis e mais seguros são os bons effei-
tos moraes do casamento á medida que se completa a 
família, cuja apparição provoca quasi infallivelmente, 
no individuo, a eclosão dos affectos generosos, o des
pertar da intelligencia, o esforço regulado e sustenta
do da vontade, o sentimento da responsabilidade. 

A dignidade de chefe de familia dá-lhe uma outra 
pose, esculpe-lhe na alma uma emotividade nova, o 
seu caracter é outro. 

Com o apparecimento da familia coincide um au
gmente de heterogeneidade do meio, por conseguinte 
complexidade maior de influencias a actuar sobre o 
individuo, e sempre a modifical-o. 

(i) Bertillon, Encyclopédie des sciences médicales. 

í 
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Assim como a elasticidade d'uma mola tem um 
certo limite, a reacção das forças orgânicas ás in
fluencias do meio é também limitada, de sorte que 
chega-se aos confins da vida com a differença entre o 
producto do que umas deram ou tinham para dar e o 
do que outras fizeram dispender. Essa differença é a 
velhice, em que o caracter do homem geralmente se 
melhora pelas lições da experiência, fornecidas no de
correr dos annos ; em que os erros se dissipam, a ra
zão impõe silencio aos prejuízos, o orgulho se cala; 
reconhece-se então a vaidade dos bens ambicionados 
e a excellencia dos que sé desprezaram; a indulgên
cia substitue a severidade, o espirito de perdão o da 
vingança ; á fluctuação das duvidas succède a firmeza 
das crenças. 

Em geral, é este o quadro moral da velhice, a 
qual se impõe veneranda e respeitosa pelas rugas que 
lhe apanham o rosto e pela neve dos cabellos que lhe 
esmalta a cabeça. 

De resto, aquella brandura moral tem a sua equi
valente physica: a pobreza do sangue, a fragilidade 
dos ossos, a seccura dos tecidos, a fraqueza das for
ças, a perda dos sentidos e da belleza, se dizem que 
a circulação é menos activa, a respiração menos rui
dosa, a digestão menos perfeita, a locomoção menos 
ágil, a intelligencia menos brilhante, dizem tam
bém, no seu conjuncto, que o caracter é menos enér
gico. 

Se como fica demonstrado a edade tem uma in
fluencia poderosíssima no caracter do individuo, me
nor não é a que tem na inclinação para o crime. 

Assim, é na edade dos vinte e cinco annos, que a 
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par do máximo desenvolvimento physico ha o máximo 
de tendência criminosa, diminuída mais tarde pelo 
desenvolvimento da intelligencia e da moral, e além 
d'isso também pela diminuição da força physica e cal
ma das paixões. 

Por outro lado, a natureza do crime está em rela
ção com a edade. São os attentados ao pudor os que 
primeiro se dão, para depois virem os roubos que se 
continuam ainda nas outras edades. Então, com o des
envolvimento de todas as forças physicas desenrolam-
se todos os actos de violência : homicídios, assaltos aos 
viandantes. 

Quando, porém, as forças estão por assim dizer 
esgotadas, vem a astúcia supprir a falta d'ellas, d'onde 
resultam os assassinos premeditados e os envenena
mentos. (1) 

II 

Sexo 

Da analyse comparativa da organisação physica 
do homem e da mulher concluem-se differenças tão 
notáveis, que difficil não é presentil-as na sua organi
sação moral. 

Com eífeito, ha na mulher três syndromas physio-

(1) Quetelet, Physique sociale ou essai sur le développement des facultés de 
l'homme. 
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lógicos tão característicos, que bastariam esses para 
fazerem d'ella um ser inteiramente distincte e diffé
rente do homem ; inhérentes á organisação feminina, 
subordinam-a e dão-lhe uma physionomia propria, es
pecial, mesmo opposta á do homem: a menstruação, 
a gravidez e a menopausa são a phenomenologia bio
lógica da mulher, o que fez dizer a Van-Helmont que 
ella é o que é só por causa do utero. Assim é. 

Prevenindo a fecundação, o sangue da mulher tem 
um curso mui différente do nosso, pois precipita-se por 
momentos, que se succedem com intervallos mais ou 
menos eguaes, tornando-lhe a vida rhythmica, harmo
nica ; esperando a gravidez e a futura ascensão dos ór
gãos inferiores, o typo respiratório é costo-superior, 
tornando-se maior a sua belleza pela curva ondulató
ria dos seios, que d'esté modo nella se accentua; não 
necessitando nem tanto estimulo nem tanta substancia, 
como o homem, para a sua nutrição e conservação, 
nella a digestão é mais fácil, por conseguinte a rege
neração muito mais-rápida e as phases do seu organis
mo muito mais precoces do que no homem. 

Além d'isso, se o systema muscular é nella menos 
desenvolvido, não desfalcando assim pela natureza do 
trabalho, a que se appliea, grande força nervosa, o 
volume e o pezo do seu cérebro são mais considerá
veis do que no homem, comparativamente ao pezo do 
corpo. 

Estas differenças anatomo-physiologicas hão de ter 
inevitavelmente as suas equivalentes psychicas. 

E effectivainente começamos por notar que a mu
lher é muito mais excitavel, muito mais susceptível, 
parecendo caprichosa por causa das suas crises mens-
truaes, que, reproduzindo-se mais d'uma vez, quasi 
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toda a sua vida, a dominam completamente, e dào-lhe 
um caracter todo imaginativo, todo devaneio, pelo 
modo como o tempo se divide para ella, por uma di
visão natural, real, que a faz methodica.-

Acostumada a soffrer, é bem mais resignada do 
que o homem, por isso só ella conhece o segredo de 
consolar, de acarinhar, como ella não ha melhor en
fermeiro. A labutação exterior do homem fal-o rude; 
ella, quasi sempre em casa, no seu pequeno mundo, é 
delicada. Elle, todo prosaico ; ella, immensamente poé
tica. 

III 

Temperamento e constituição 

Sem discutirmos a doutrina dos temperamentos, a 
que a physiologia não determinou ainda com precisão 
um substratum orgânico, em que positivamente elles 
se fundamentem, a verdade é que a capacidade reflexa 
e psychica do homem varia muito com elles. E tanto 
é assim que chega a dizer-se : tal temperamento, tal 
caracter. Foi assim que Stahl determinou e deduziu 
dos temperamentos os caracteres e seu numero (1). 
Porém, depois que se reconheceu que se devia attri-
buir a disposições particulares do encephalo as facul
dades intellectuaes e psychicas ; e que não havia de
pendência absoluta entre a constituição do apparelho 

(l) A. Lemoine, Le vitalisme et l'animisme, de Stahl. 
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nervoso central e os outros apparelhos, a theoria dos 
temperamentos, tal como a formularam Stahl e Hallé, 
cahiu por terra, passando a ter uma outra signifi
cação. 

Hoje consideram-se apenas dois temperamentos: 
eranio-abdominal e cranio-thoracico ; naquelle predo
mina a influencia do cérebro e a das visceras abdo-
minaes, neste a do mesmo centro nervoso e a do peito. 
Onde está, porém, o laço d'essas duplas influencias? 
Responde-nos a physiologia — no systema do grande 
sympathico. (1) 

Parecendo ser o seu excitante especial as causas 
moraes, como muitos factos o demonstram, concebe-
se como a sua maior ou menor impressionabilidade, 
suscitada pelos centros nervosos, se transforme de 
modo a produzir uma reacção variável segundo a in
tensidade e orientação do movimento vibratório mole
cular, transmittido pelo conductor — grande sympa
thico. De sorte que o caracter da pessoa é diversa
mente modificado pelo predomínio d'um ou d'outro 
temperamento, ou ainda mesmo pela conflagração de 
ambos, conforme a excitabilidade dos receptores das 
impressões, que são as placas e redes nervosas mergu
lhadas nos tecidos. 

A intervenção do grande sympathico vem também 
d'esta maneira dar-nos a razão do porquê psychico 
nas diversas constituições. Pelo predomínio d'um sys
tema orgânico, em que se presuppõe necessariamente 
a sua maior excitabilidade, différente porém para cada 

II) Poincarc, Physiologie du système nerveux, t. n, pa^. 255. 
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um, em energia, concebe-se que nelle actuem maior nu
mero de impressões, que irão predominar em numero 
sobre as que partirem dos outros fcystemas decahidos, 
e d'ahi um modo de reagir especial do systema pre
dominante. 

Dar agora a razão porque a tal temperamento, a 
tal constituição, corresponde este ou aquelle caracter, 
ó o que deixamos em branco por desconhecermos os 
dados do problema, isto é, por não conhecermos a na
tureza intima como os phenomenos se passam nessa 
complexa funcção psychica. 

IV 

Hereditariedade 

Muito antes mesmo que os naturalistas tivessem 
descoberto o principio universal— hereditariedade, já 
o vulgo o expressava nesses anexins : tal pae, qual fi
lho, ou filho de peixe sabe nadar. 

Por estes provérbios se quer significar que ha uma 
semelhança de caracteres physicos ou mentaes entre 
o progenitor e o descendente. 

Assim quando nascemos, se vimos com um tem
peramento dado e uma certa constituição propria, tra
zemos também, em gérmen, além das faculdades es-
senciaes do espirito humano e das potencias funda-
mentaes communs a toda a espécie, uma compleição 
intellectual e moral particular, a qual ha de constituir 
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a nossa individualidade. Mas d'aquillo com que appa

rccemos, que nos foi transmittido por herança, predo

mina sempre a vida cerebral, que, continuamente sob 
a influencia do individuo e da sociedade, mais sujeita 
está ás variações. Eis a razão porque a identidade de, 
circumstancias nem sempre traz a identidade dos ca

racteres. 
Se, portanto, a actividade nervosa constitue na 

maior parte o legado biológico dos nossos antepassa

dos, legado que vae dia a dia multiplicandose numa 
progressão geométrica crescente, não é pois de estra

nhar que se transmitiam ^as qualidades e defeitos mo

raes, todas as vezes que a constituição psychica essen

cial dos pães, quer innata, quer adquirida, seja o du

radoura bastante para modificarlhes o moral. Assim, 
a memoria, a coragem, a timidez, a bondade, o gosto 
pelas bellas artes, etc., são transmissíveis. 

■ «Ha, diz Herbert Spencer (1), faculdades 'que a 
espécie humana adquiriu no curso da civilisação, que, 
na minha opinião, não se poderiam explicar sem a 
hypothèse da transmissão hereditaria das modificações 
adquiridas. A faculdade musical é uma delias». Ao 
que acrescenta Audiffent: «quaesquer progressos, es

táticos ou dynamicOs, realisados no individuo, por um 
exercicio sufficiente, tendem a perpetuarse na es

pécie pela geração. A hereditariedade torna então 
naturaes as modificações que foram a principio artifi

ciaes ». 
Esta força centrípeta ou de especificação, com que 

Goethe denomina a hereditariedade, tornase pois mais 

(i) Principos do biologie. 
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sensível á medida que diminue a sua esphera d'ac-
ção. 

Assim dois individuos da raça caucasica parecer-
se-hão, physica e moralmente, muito mais do que um' 
malaio e um guarany; dois russos muito mais do que 
qualquer d'elles e um allemão; dois parisienses muito 
mais do que um normando e um marselhez ; numa fa
mília, os irmãos mais do que os primos, e dos filhos, 
os primeiros são os que mais se parecem com os pães. 

V 

Habi to 

Segundo Pascal, a natureza não seria talvez senão 
um primeiro habito. 

Analysando esta proposição, vê-se transparecer 
nella, atravez do véo de duvida em que se envolve, 
como por timidez, um principio philosophico muito ver
dadeiro. 

Com effeito, da correspondência da vida com o 
meio resultando a adaptação, esta não se pôde reali-
sar sem que o organismo corresponda demorada e per
feitamente á acção mesologica, de modo que esta sol
licite sempre d'elle a mesma reacção. 

São, pois, as acções repetidas d'um e as reacções 
repetidas d'outro que constituem o habito que, eleva
do a um certo expoente, dará a potencia.— adapta
ção. 
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Ora, particularisando, os hábitos da actividade 
mental são também o resultado da repetição d'um 
mesmo pensar, d'um mesmo sentir e d'uni mesmo que
rer, a qual, quanto mais frequente ou mais prolongada 
ou mais intensa fôr, tanto mais depressa os fará ap-
parecer e persistir ; e no caso contrario serão fugazes, 
e tendem a desapparecer. 

Não só a actividade intellectual está sujeita como 
qualquer outra a esta lei geral do habito, mas certos 
actos essenciaes do espirito não são mais do que casos 
ou modos particulares do habito. Assim, a recordação 
adquire-se, conserva-se e perde-se como um habito. 
As associações de ideias, que não são senão recorda
ções complexas, são outros tantos hábitos. 

A consciência não se exime também á influencia 
do habito, o qual parece aniquilal-a, tornando incon
scientes as operações mentaes. 

Estas, exigindo conseguintemente menos esforço e 
attenção, tornam-se mais fáceis. 

O caracter modifica-se e transforma-se, e até mes
mo as feições do homem, as quaes lhe imprimem um, 
cunho particular á physionomia. 

On était tout surpris, diz Mignet no seu elogio de 
Lakanal, d'entendre des paroles douces et flatteuses sor
tir de cette bouche sévère, et de trouver un si grand 
goût de plaire avec un visage si sérieux et sous un re
gard si défiant. L'expression contenue de son visage ve
nait des temps terribles où il avait vécu, et ce qu'il 
laissait percer d'aimable ou de bon à travers sa gra
vité ou sa rudesse venait de sa nature. (1) 

(1) Foissac, op. cit. 
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Acorrentado aos seus hábitos, o caracter do ho
mem será o reflexo d'elles: se são bons melhoram-no 
ou fazem-no excellente ; se maus, estragam-no ou fa-
zem-no peor. 

Elles pois são um factor importante da moralidade. 



PROPOSIÇÕES 
o 

Anatomia — A cellula nervosa apolar não existe. 
Phys io log ia — A funcção mais complexa é a 

mais modificável. 
Materia medica — O acido cyanhydrico bem 

como os seus preparados podem sem inconveniente ser 
riscados da materia medica. 

Pathologia externa—As grandes soluções de 
continuidade dão poucas vezes origem ao tétano. 

Medicina operatória — Nos apertos múltiplos 
de urethra com infiltração de urina, a urethrotomia 
externa está de preferencia indicada. 

Abstectr ic ia —A hypertrophia cardíaca nas mu
lheres gravidas é um phenomeno transitório. 

Pathologia interna—A phtysica pulmonar é 
contagiosa. 

Anatomia pathologica — A gomma syphilitica 
é um tumor. 

Hygiene — O regimen é a melhor condição da 
saúde. 

Pathologia geral — A doença é uma modifica
ção organo-funccional da saúde. 

Visto, Pode imprimir-se 
Pelo director, 

Monteiro, Dr. Souto 
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