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Para complemento do curso de medicina, professado 
nas nossas duas Escolas Medico-Cirúrgicas exige-nos o 
regulamento das mesmas a apresentação e defeca d'uma 
dissertação inaugural. Fica á escolha dos alumnos, sob 
certas restricções, a epocha da apresentação do seu traba
lho e o assumpto sobre que este ha-de versar. Mas se to
dos podem aproveitar-se da faculdade, concedida pelo re
gulamento, no que di; respeito ao assumpto da disserta
ção, não succède o mesmo quando se trata da epocha da 
defeca de these. Se alguns podem, sem que isso os preju
dique, sensivelmente, adiar o seu acto grande, por me\es, 
ou mesmo por annos, tal não succède a outros, aos quaes 
se impõe a urgência de entrar no exercício legal da me
dicina. Estes idtimos, de escasso tempo dispõem para fa-
\er a sua dissertação. 

Na verdade, no 5.° anno da Escola, anno em que se 
passa quasi todo o dia no Hospital e se tem de satisfazer 
ás exigências theoricas e praticas de quatro importantís
simas cadeiras, que tempo fica, ao estudante, para consa
grar á sua these? 

Assim a dissertação tem de ser feita, precipitadamen
te, nos dias, de relativo descanço, que se seguem á appro-



vação nos primeiros exames, e foi isso o que succedeu com 
a minha. 

Espero que os meus julgadores, attendendo a estas 
circumstancias e ao fado de ser obrigatório este trabalho, 
o apreciarão com benevolência. 

E' uso n'esta Escola preencher as primeiras paginas 
com dedicatórias varias, umas destinadas a patentear gra
tidão e amisade a parentes próximos e a amigos e outras 
de caracter louvaminheiro. Entendo que a amisade e gra
tidão são sentimentos tanto mais sinceros, quanto menos 
apregoados e por isso não farei dedicatórias da primeira 
espécie. E também as não farei de natureza lisongeira, 
porque é isso contrario ao meu caracter. De resto um tra
balho tão modesto, como este, não merece ser offere-
cido; a honra recahiria toda sobre o offerente. Eis porque 
cu, nem sequer ouso dedical-o ao presidente da minha 
these, Ill.a,û e Exc.m0 Snr. Professor Antonio Placido da 
Costa. 



\-J homem tem, como todos os seres vivos, o ins

tincto da reproducção, o que assegura a duração da es

pécie humana. Á união dos sexos, sanccionada por leis 
ou sujeita a diversos usos, deuse o nome de casamento. 
O casamento tem merecido a attenção dos legisladores 
em todas as epochas e entre todos os povos, o que pro

va a sua importância. 
Do estado de civilisação, do clima, da proporção nu

mérica dos varões em relação ás fêmeas, e ainda de cer

tas condições politicas de alguns povos, dependem os 
seus usos e leis acerca do contrato que tem por fim pro

pagar a humanidade. 
O casamento é o gérmen da sociedade: pelos filhos 

■dá origem á familia, que por seu lado é a base da socie

dade. Assim, podemos dizer, que a organisação da so

ciedade está para a da familia, como esta para os usos e 
leis que presidem ao casamento. 

Uma sociedade onde o casamento for proclamado, 
como a única regra moral da união dos sexos, será uma 
sociedade de elevado nivel moral. É que o casamento é 
sobretudo uma questão de alta moral humana. 

O homem e a mulher de bons costumes não devem 
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deixar de casar-se; é unindo-se um ao outro, que se com
pletarão e que poderão ser felizes, perpetuando-se na 
sua prole e engrandecendo, assim, a pátria. 

O fim da união matrimonial é dar origem a crean-
ças que, educadas em boas condições physicas e moraes, 
venham a ser cidadãos úteis. 

A Biblia, em muitas passagens, proclama o casa
mento como uma perfeição e o celibato como uma des-
honra. E, como a Biblia, todos os livros religiosos e po
líticos da antiguidade, que, ao mesmo tempo, são reposi
tório de preceitos hygienicos, condemnam a condição dos 
que, fugindo ás leis da natureza, ficam celibatários. Para 
amostra eis aqui estas palavras dos Vedas: «O homem 
só se completa pela mulher, e, todo o homem que não 
casa, quando chega á idade viril, deve ser considerado 
como um infame.» 

Pois bem, se o homem deve sempre unir-se á mu
lher, para a qual é attrahido por instincto, por uma lei 
natural, occorre perguntar: Qual será a melhor forma 
social, para a união dos sexos? Que nos dizem os histo
riadores, sobre a maneira por que esta união tem sido 
regulada, nos diversos tempos e nos différentes povos? 
Vou tentar responder a estas interrogações, começando 
pela que diz respeito á historia do casamento, onde, cer
tamente, colherei dados, que me servirão de valioso au
xilio, quando tratar da primeira questão. 

Á mulher, ora gosa, sósinha, os carinhos e a prote
cção d'um só homem, ora vê outras aquinhoar-se do que 
ella, só para si, desejava. 
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Aqui reina a monogamia, além a polygamia, as quaes 
muitas vezes encontramos n'um mesmo paiz, sob certas 
restricções, que geralmente se referem á polygamia. Em 
Java, no Thibé, em Lassa e Calicut, o numero de mu
lheres é muito inferior ao dos homens e por isso ahi ve
mos triumpllante a polyandria, que totalmente annulla a 
affeição paterna. As Nayres, mulheres nobres do Mala
bar, téem o direito de casar com muitos homens, em-
quanto que estes só podem contrahir segundo matrimo
nio, quando morre a primeira mulher. O mesmo uso ha 
entre alguns povos do norte do Hindustão. 

E esta uma forma de casamento que bastante se ap-
proxima da prostituição, terrível flagello das nossas so
ciedades actuaes, e que constitue o baluarte inexpugná
vel atraz do qual se abriga a syphilis, o maior demolidor 
da humanidade. Mas, se a polyandria tem os seus pontos 
de contacto com a prostituição, porque, n'uma e n'outra, 
uma mulher vive sexualmente com muitos homens e as 
creanças nascidas d'estas uniões não sabem qual seja o 
seu pai, diffère d'ella, em que a polyandra casa, com pe
queno numero de homens, á sua escolha, e tem direitos 
sobre elles, o que não succède á prostituta e além d'isso 
a miséria e o amor do luxo, principaes causas da prosti
tuição, nada téem que ver com a polyandria. 

Considerações de ordem politica fizeram da polyga
mia, na Africa e na Asia, um preceito de religião. O fim 
dos legisladores era povoar regiões vastíssimas, e, tendo 
notado, que, por causa das guerras, era menor o numero 
de homens do que o das mulheres e, observando tam
bém, que estas perdiam, relativamente cedo, a faculdade 
de procrear, decretaram esta forma de casamento, como 
sendo a melhor, n'aquellas condições. 
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Para evitar que qualquer mulher podesse fugir á ma
ternidade, havia em Babylonia um templo consagrado á 
deusa Militta, onde toda a mulher era obrigada a entre-
gar-se uma vez, a um estrangeiro. Este, offertando-lhe, 
depois, dinheiro ou dadiva valiosa, devia pronunciar estas 
palavras: «Peço a deusa Militta, que te seja propicia». 
Só depois d'isto as mulheres podiam casar. As que eram 
formosas vendiam-se em leilão e o producto d'estas ven
das constituía o dote das feias. Se o casamento era infe
liz annullava-se pela restituição do preço. Havia um tri
bunal especial para celebrar os casamentos e punir os 
adúlteros. Eram permittidos os casamentos consanguíneos 
inclusivamente os do pai com a filha e do filho com a 
mãe. 

* 

* * 

Entre os hebreus as mulheres eram mais protegi
das e só podiam tornar-se escravas por vontade dos pães; 
mas estes, só obrigados pela miséria, vendiam as filhas. 
Tinham porem o direito e dever de as rehaver logo que 
as suas circumstancias o permittiam. Sendo a mulher 
maior de doze annos o pae não podia vendêl-a nem ca-
sal-a contra sua vontade e em nenhum caso devia vender 
a filha a homem que não podesse tornal-a esposa legiti
ma. O dia do casamento era uma solemnidade para a 
tribú e o novo esposo ficava, por espaço d'um anno, dispen
sado do serviço militar e de qualquer obrigação pessoal. 
O casamento com estrangeiros era prohibido pela legis
lação de Moysés, que tolerava a polygamia; mas esta era 
moderada pelo exemplo dos patriarchas e por leis pru
dentes. A mulher, longe de se achar reduzida á condição 
de escrava, occupava, por vezes, situações proeminentes. 



11 

É assim que vemos Débora á frente do povo e Judith, a 
salvadora de Bethulia, cercada de respeito. A mulher im
pudica é expulsa d'entre os filhos de Israel e a adultera é 
condemnada. O marido não podia expulsar de casa a 
mulher nem repudial-a; se tinha justas razoes de queixa, 
devia formular o seu pedido de separação perante um le
vita, o qual, só depois de ver exgotados os seus esforços 
para reconciliar os cônjuges, lhes entregava um docu
mento, por onde poderiam provar que estavam divorcia
dos e habilitados a contrahir novo matrimonio. 

* * 

Na India, a par d'umapolygamia sem os exageros da 
d'outros povos asiáticos, vê-se a fidelidade conjugal, pre-
conisada como um supremo dever, como sé deprehende 
das seguintes palavras do Código de Manu: «O homem 
e a mulher formam uma só pessoa; o homem completo 
compõe se de si mesmo, de sua mulher e de seus filhos.» 
Os brahmanes, os kshatrias e os vaishias, pertencentes á 
raça arica podiam alliar-se entre si, por meio do casa
mento; mas só os filhos de pães da mesma casta eram 
considerados legítimos. Os sudras, provenientes da popu
lação indígena, reduzida á servidão pelos invasores aria
nos, só podiam ter uma mulher. 

D'esta passagem de Manu: «A mulher será a compa
nheira do homem na vida e na morte» veio o uso, nunca 
generalisado, e que parece ter-se primeiro limitado á cas
ta dos guerreiros, das viuvas se queimarem. O sacrifício 
é voluntário e a elle é costume assistir enorme multidão 
de espectadores, que, com os seus gritos, abafam os da 
victima. Apesar dos esforços empregados, desde muito, 
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pelos missionários, para acabar com este uso, ainda elle 
se pratica n'alguns pontos da índia. Como nos outros po
vos orientaes, também aqui era punido o adultério. 

-* * 

No Egypto era uso o casamento das viuvas sem des
cendência, comos seus cunhados ou com os seus pri
mos, e depois do advento da dynastia macedonica foram 
permittidos os casamentos entre irmãos e irmãs. Exce
pto entre os sacerdotes, era tolerada a polygamia. As 
mulheres eram guardadas em serralhos por eunuchos, 
que, por vezes, eram homens de representação. Puti-
phar, amo de José, era eunucho do Pharaó; não é, pois, 
para estranhar, que sua esposa pretendesse seduzir o cas
to hebreu. 

* * 

Na China, só aos ricos e aos mandarins, é per-
mittida a polygamia; mas uma das mulheres exerce pre
ponderância sobre todas as outras, as quaes não partici
pam da administração domestica. São os pães que com
binam os casamentos dos filhos, e os esposos, muitas ve
zes, só se conhecem na occasião do casamento. Ha po
rém o cuidado da parte dos pães do noivo, de examinar 
a noiva, quando ella se encontra no banho, para se cer
tificarem de que não tem deformidades. Os pais das 
noivas recebem sempre, em troca das filhas, dinheiro e 
presentes, mais ou menos valiosos. Os homens que, não 
tendo dinheiro ou valores, para a compra de uma mu
lher, querem casar, procuram esposa nos hospicios das 
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engeitadas, onde nunca lhes é negada uma donzella, 
quando os pretendentes são honrados e trabalhadores. 
As viuvas de boa familia não tornam a casar; mas as de 
condição inferior, a maior parte das vezes contrahem se
gundo matrimonio, obrigadas a isso pelo espirito mercan
til dos pães, que querem tornar a receber dinheiro e pre
sentes em troca d'aquellas a quem deram o ser. A esteri
lidade, o adultério, as doenças contagiosas e a opposição 
da mulher a que o marido case, com outra ou outras, 
são causas de divorcio. A mulher que maltracte o mari
do incorre na pena de cem bastonadas, emquanto que 
elle pode impunemente exercer sobre a esposa toda a es
pécie de sevícias. 

Os gregos, quasi sempre ausentes do lar domestico, 
por deveres políticos e guerreiros, deviam escolher uma 
esposa, com os predicados necessários, para poder subs-
tituil-os na sua ausência. Mas, em geral, não se dava na 
Grécia ás mulheres uma educação que contribuísse para 
levantar bem alto o critério dos seus deveres de esposas 
e mães de familia. 

Só em Sparta é que as mulheres eram ouvidas, com 
certa deferência, acerca dos negócios públicos e appare-
ciam em publico, quando lhes aprazia; occupavam, em-
fim, no lar domestico um lugar importante. 

Contrastando com Sparta, Athenas, o foco da civili-
sação grega, considerava muito menos a sua população 
feminina. As mulheres somente aprendiam a fiar, a cosi-
nhar e a cuidar dos escravos. Quando pertenciam a fa
mílias da classe media raras vezes sahiam e, se o faziam, 
era para assistir aos funeraes dos parentes ou a actos re-
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ligiosos. As suas relações sociaes limitavam-se a pessoas 
do seu sexo e aos parentes mais próximos. Em resumo, 
com a grande liberdade de que gozavam as spartanas, 
mais sobresahe o systema de reclusão, a que eram vota
das as athenienses. 

Nos outros estados gregos o papel da mulher nem 
era igual ao das spartanas nem ao das athenienses; era, 
em geral, o meio termo, entre a ampla liberdade que o 
elemento feminino tinha em Sparta e o absolutismo com 
que era tratado em Athenas. 

Mas, se esta era a maneira de viver das mulheres 
da classe media, não se deduza d'aqui, que as damas das 
principaes famílias e as mulheres de baixa condição ti
nham a mesma norma de existência. Estas duas classes 
gosavam em toda a Grécia, mesmo em Athenas, da li- , 
berdade que era concedida pelos costumes a todas as 
mulheres spartanas. 

Segundo um antigo costume da Grécia, os pães ou 
davam as filhas ou as vendiam para casamento. A ven
da, porém, não representava para o pai mais do que o 
valor do enxoval, o qual estava sempre em relação com 
a quantia recebida e era, com a noiva, entregue ao noi
vo. Este costume cahiu em desuso e mais tarde era cor
rente levar a mulher um dote ao marido. Este dote tor-
nava-se propriedade commum aos dois esposos e se elles 
em qualquer epocha se separavam ou divorciavam, o ma
rido era obrigado a restituir o dote ao sogro, e não o fa
zendo em determinado praso, era forçado a pagar juro 
correspondente á demora havida na entrega d'esse ca
pital, como indemnisação. Eis aqui uma regra util para 
refrear um pouco os caçadores de bons dotes. Assim 
as donzellas incautas, poderiam, é certo, muitas ve
zes ter de se lamentar por haver escolhido um mau 
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marido; mas restava-lhes a consolação de que, uma vez 
conhecido o seu erro e obrigadas pelas circumstancias a 
renunciar a tal esposo, poderiam continuar a viver inde
pendentes d'elle e gosar, integralmente os seus bens. 
Era um uso correspondente ao casameuto segundo o re
gimen dotal, de que trata o nosso Código Civil desde o 
artigo 1134-° até ao artigo u65.° Não existia na Grécia 
a polygamia e provável é que fosse prohibida por leis. 
A união dos esposos era sempre consagrada por uma ce-
remonia religiosa, que tinha por fim fazer realçar a im
portância do acto. Mas os gregos consideravam o casa
mento cûmo um acto civil, levado a effeito, com o fim de 
crear cidadãos. Era uso annunciar o nascimento das 
creanças do sexo masculino, . suspendendo na porta da 
casa dos pães um ramo de oliveira; se nascia uma me
nina, era um bocado de fazenda de lã, que servia, pen
durado também á porta, para dar a boa nova aos ami
gos e aos visinhos. Os pães podiam dispor dos seus fi
lhos como queriam e não havia lei alguma que prohibisse 
o abandono das creanças. A creança engeitada ficava sen
do escrava da pessoa que a tomava e creava. As condi
ções physiologicas dos cônjuges mereceram a attenção 
dos legisladores gregos, o que não nos deve admirar, sa
bendo como elles eram ciosos da belleza e robustez da 
sua raça. As leis de Sparta marcavam qual a idade rela
tiva dos cônjuges e consentiam os casamentos entre os 
filhos do mesmo pai; prohibiam porém os casamentos 

dos irmãos uterinos. 
*-

* * 

Em Roma duas espécies de casamentos foram usa
dos. N'uma, chamada—justœ nupciœ—os cônjuges eram 
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da mesma cathegoria social; os filhos tinham todos os di
reitos de família e os pães incontestável poder paternal. 

A segunda forma de casamento, legislada por Cesar, 
teve em vista levantar da sua decadência a instituição do 
casamento e pôr um dique á desmoralisação do império. 
Consistia em impor, áquelles que viviam amancebados, 
obrigações quasi iguaes ás dos casados. Esta forma de 
casamento denominava-se—concubinatus. Os filhos d'es-
tas uniões ficaram, por esta lei de Cesar, livres do labeo 
de bastardos. Em Roma, vemos, como de resto em to
dos os povos, a decadência da instituição do casamento 
caminhar a par da dissolução dos costumes e coincidir 
com o começo de desmembramento das nações. Os bár
baros que estavam em contacto com os romanos partici
pavam mais ou menos das suas leis e influencia civilisa-
dora. D'entre todos áquelles povos, que então habitavam 
o norte da Europa e que deviam, mais tarde, vir retem
perar com o seu sangue de homens não enervados pelos 
requintes do luxo, o sangue romano, eram os germanos 
os mais austeros acerca do casamento. Eram elles tam
bém que mais humanamente consideravam a mulher. 
D'elles nos diz Tácito: «N'este paiz os casamentos são 
severos; corromper e ceder á corrupção não é cousa que 
se considere alli como motivo de celebridade. As tribus 
mais sabias são aquellas onde as mulheres casam virgens 
e onde, só uma vez, lhes é permittido escolher marido. 
Assim as mulheres não podem ter senão um marido, 
como não teem senão um corpo e uma alma, para que o 
seu pensamento seja sempre para elle e para que amem 
no seu marido, não o esposo, mas o casamento.» 

* 

* * 
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Os arabes também têm no seu Alkorão preceitos, que 
dizem respeito ao casamento. Entre elles era e é ainda hoje 
usual a polygamia; mas o seu livro sagrado prohibe-lhes o 
casamento, mais talvez com fins moralisadores do que hy-
gienicos, com as mulheres a que se referem os versículos 
26 e 27 do capitulo iv do seu Código religioso e civil: 
«E-vos interdicto desposar vossas mães, vossas filhas, 
vossas irmãs, vossas tias paternas e maternas, vossas so
brinhas, filhas de vossos irmãos e vossas irmãs-, vossas 
amas, vossas irmãs de leite, as mães de vossas mulhe
res, as filhas confiadas á vossa tutela e sahidas de mulhe
res com as quaes tiverdes cohabitado. Mas, se vós não 
tiverdes cohabitado com ellas, não ha nenhum crime em 
desposai as. Não desposeis nunca as filhas de vossos fi
lhos, nem suas irmãs. Se o fizerdes Deus será indulgente 
e misericordioso.» 

* * 

Na Europa, no mundo romano, a instituição do casa
mento havia decahido immenso: toda a ideia religiosa, 
todo o symbolismo, todo o respeito haviam desappareci-
do, quando os apóstolos da doutrina christã começaram a 
surgir. O papado attrahiu a si todas as ceremonias nu-
pciaes e a contar do quinto successor de S. Pedro, o papa 
Sotero, os casamentos eram uma das attribuições dos sa
cerdotes e ninguém podia casar-se sem a benção da Egre-
ja; o hymineu passou a ser contado no numero dos sacra
mentos. A Egreja proclama a monogamia como a forma 
única do casamento e eleva-a, comparando-a á sua mística 
união com Christo. Desde então a monogamia é a única 
forma do casamento seguida na Europa, se exceptuarmos 
a pequena parte pertencente á Turquia e as regiões, onde 

% 
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dominaram os mahometanos até aos meiados do século 
xv, emquanto não foram conquistadas pelos christãos. 

Mostra-nos a historia que os períodos mais próspe
ros das nações são aquelles em que a mulher é mais res
peitada e o cidadão mais livre. Ora a polygamia, filha 
em grande parte da escravidão e da falta de respeito pela 
mulher, não se harmonisa com a liberdade que deve 
existir n u m a sociedade de adiantada civilisaçao. N'um 
meio, onde a mulher deixar de ser considerada como 
uma cousa, para passar a ter foros de pessoa, a polyga
mia tem de ser banida e é isso que realmente nos mos
tram os factos. Mas ha mais, a polygamia favorecendo 
alguns homens, com muitas mulheres, necessariamente 
priva outros de exercer os seus direitos de progenitura. 

E um attentado contra as leis naturaes, é um uso 
que prejudica a espécie e prejudica também o individuo. 
Na verdade, onde reina a nolygamia, são os ricos os que 
usam d'ella, ficando, os abandonados da fortuna, sem 
mulher e ainda expostos a ser reduzidos á condição de 
eunuchos. Homens, pois, capazes de se honrar, dando o 
sêr a filhos sãos e robustos, são inhibidos de o fazer, em 
paizes onde reina tal forma de casamento. Por outro lado 
os ricos, senhores de muitas mulheres, entrega"m-se a ex
cessos amorosos que, prejudicando-os, vão também exer
cer maléfica influencia sobre os seus descendentes. Po-
der-se-ha objectar que a polygamia é inevitável, porque ê 
muito maior o numero de fêmeas do que o dos varões; 
mas a isso responde-se que tal não succède, como de
monstrarei. 

Pelo que diz respeito á Europa, eis aqui o seguinte 
calculo baseado em recenseamentos de 1880 ou annos 
próximos e devido a Jacques Bertillon («Encyclopedia de 
hygiene e de medicina publica.»). 
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A cada mil mulheres recenseadas corresponde nas 
différentes nações incluídas no calculo o seguinte numero 
de homens: 
França 996 
Bélgica 998 
Hollanda 977 
Hespanha 957 
Italia 1:006 
Grécia , I : I O 3 
Suissa 962 
Allemanha 962 
Prussia 968 
Saxe 943 
Baviera 952 
Wur t emberg 943 
Bade 9J1 

Suécia 940 
Noruega 954 
Dinamarca 966 
Inglaterra 1 
Escócia > 955 
Irlanda 1 
Estados-Unidos 1 :o35 
Canadá 1 :o25 
Australia i ; i85 
Servia 1 :o45 
Austria-Hungria 967 
Russia 973 
Finlândia 960 

Não vem n'esta lista incluído o nosso paiz. Pelo cen
so de 1890 chega-se, porém, á seguinte conclusão: Por
tugal é de todos os paizes europeus aquelle em que é 
mais forte a proporção do sexo feminino. Effectivamente, 
emquanto que, na Suécia, ha 940 homens para 1:000 
mulheres, e em todas as outras cidades, incluídas no cal
culo de Bertillon, o quebrado S * S s e approxima 
mais da unidade, do que n'aquella região do norte, Por
tugal tem apenas 740 varões, isto é, menos 200 do que a 
Suécia, para cada milhar de fêmeas! 

Destrinçando entre reino, continente e Ilhas adjacen
tes, danos o censo de 1,890, o seguinte quadro, em que 
inclue os resultados dos censos de 1864 e 1878. 

NUMERO DE FÊMEAS CORRESPONDENTES A 1 0 0 VARÕES 

ANNOS REINO CONTINENTE ILHAS ADJACENTES 

1864 
1S78 

IO9 
IO9 

189O I 08 

I08 
I08 
IO7 

119 
117 
l l 8 
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li Parece á primeira vista que estes números provam o 
contrario do que eu pretendo demonstrar, mas não é as
sim, porque n'esta estatística não entra em linha de con
ta: o factor emigração. Realmente esta differença a favor 
das mulheres é satisfatoriamente explicada pela emigra
ção em muito maior escala, do elemento masculino. Por
que a verdade é que nascem mais varões do que fêmeas; 
d'onde poderia, talvez, levianamente, concluir-se que a 
natureza destina a algumas mulheres mais d'um homem. 
Mas não ha tal; a natureza, que quer para cada homem 
uma mulher, apenas foi previdente. Com effeito o sexo 
masculino, mais sujeito, pelo seu modo de vida, ás cau
sas lethiferas, precisava de uma reserva de varões para 
substituir os que, na-constância dos seus labores, são 
arrebatados pela morte. A emigração europêa faz-se prin
cipalmente para a America e Africa. Pois bem, pondo de 
parte a Africa, onde não ha estatística que nos possa illu-
cidar, e considerando apenas a America, vê-se que, ao 
contrario da Europa, é alli maior o numero de varões do 
que o das fêmeas. Lê-se no Hvro «La Nouvelle-Améri
que» de Hepworth Dixon, que nos Estados-Unidos ha 
um excesso de população masculina de y3o:ooo indiví
duos. Na Nevada ha 8 homens para uma mulher; na Ca
lifornia i mulher para 3 homens; no Colorado i mulher 
para 20 homens. Não é pois infundada a minha affirma-
tiva de que o numero das fêmeas não excede d'uma ma
neira sensível o dos varões. 

Os números são eloquentes e elles mostram-nos cla
ramente que a relação entre o numero de homens e o 
das mulheres não justifica deforma alguma a polygamia. 
A existência d'esta é, pojs, contraria ás leis naturaes, 
que presidem á união dos sexos. De resto ella favorece a 
prostituição, prejudica a divisão da propriedade, e, final-. 

v 
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mente não se compadece com a existência da família. 
Vemos, pois, que a monogamia é a forma de casamento 
ditada pela natureza; deve por isso, ser ella a adoptada, 
para bem da moral, que se encontra sempre de accordo 
com as leis naturaes. 

* * 

Apesar das vantagens incontestáveis do casamento, 
demonstradas á face da estatística, tem havido quem 
préconise o amor livre, como o melhor meio de fazer 
uma boa selecção natural. E' segundo elles também, 
a melhor forma, o meio mais moral de evitar um ex
cesso prejudicial de população tão temido por Malthus. 
Affirmam com efíeito alguns hygienistas que, quanto 
maior é o prazer experimentado pela mulher durante o 
coito, tanto menor é a probabilidade da fecundação. As
sim, dizem, deixaria a morte de ser o melhor instrumen
to de equilíbrio para a população e de aperfeiçoamento 
para a espécie. Nasceriam menos creanças, mas essas se
riam fortes, porque os fracos e os imperfeitos, não poden
do inspirar amor, senão excepcionalmente, raras vezes 
dariam origem a filhos. Mas isto seria trazer aanarchia 
ao seio das sociedades, seria calcar aos pés a moral e 
dar um golpe mortal na família. Os filhos ignorariam 
sempre quem era o seu pai e nem sempre seriam fortes 
e bellos como affirmam os defensores da liberdade de 
uniões, porque tal systema seria deplorável sob o ponto 
de vista do contagio da syphilis, uma das doenças que 
mais damnos causa á humanidade e mais contribue para 
a decadência das raças; além de todos os inconvenientes 
apontados teria, pois, também o de ser anti-hygienico. 
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Demonstrado está, por tudo isto, que a monogamia é 
a melhor forma de casamento. Pois bem, direi agora que 
os resultados da estatística são de natureza tal, que mos
tram claramente ser o estado de casado o que mais con
vém ao homem e á mulher. Com effeito muitos hygie-
nistas, especialmente Bertillon («Encyclopedia d'Hygiène 
e Medicina Publica») tem provado mathematicamente 
que a mortalidade dos casados é muito menor do que a 
dos solteiros e viúvos, tanto no sexo masculino como no 
feminino. Exceptuam-se a esta regra, verídica para todos 
os paizes onde os dados estatísticos permittem verifica-la, 
os casados com menos de 20 annos, quer pertençam a 
um sexo, quer a outro. Mas esta influencia nociva do ca
samento, em tal idade, não acarreta os mesmos perigos 
para o homem e para a mulher, como se vê do seguinte 
quadro, em que se faz a comparação da mortalidade en
tre casados e solteiros de i5 a 20 annos: 

MORTALIDADE POR I iOOO 

Homens casados. 
Homens" solteiros 

Mulheres casadas ' ')9 
Mulheres solteiras •" • 7,^ 

Deve attribuir-se este mau resultado dos casamentos 
precoces ao incompleto desenvolvimento do organismo e 
aos excessos a que são arrastados os cônjuges, pelo ver
dor dos annos. 

Tomando 1:000 indivíduos todos de idade comprehen-
dida entre 25 e 3o annos, em cada um dos três. estados, 
casado, solteiro e viuvo, achou Bertillon, que, no mesmo 

51,3 
6,9 



23 

espaço de tempo, estavam sujeitos á seguinte mortali
dade: 

MORTALIDADE SEGUNDO O ESTADO CIVIL, EM 1 1 0 0 0 INDIVÍDUOS 

DE 2 5 A 3 o ANNOS 

Casados 6 
Solteiros 10 
Viúvos 22 

Fazendo o mesmo calculo em individuos de 3o a 35 
annos, o resultado foi quasi igual: 

MORTALIDADE SEGUNDO O ESTADO CIVIL, EM I : 0 0 0 INDIVÍDUOS 

DE 3 o A 3 5 ANNOS 

Casados , 7 
Solteiros 11 
Viúvos ." 19 

Vemos, pois, que a mortalidade dos solteiros excede 
muito a dos casados; mas que a dos viúvos ainda é maior. 
Pôde dizer-se, segundo M. Bertillon, que um celibatário 
de 3o a 35 annos tem tantas probabilidades de morrer 
no espaço de um anno, como um homem casado de 40 
a 45 annos-, e que um viuvo de 3o a 35 annos, tem a 
ameaçal-o a mesma mortalidade que um homem casado 
de 55 a 60 annos. A mesma perspectiva de mortalidade 
téem, segundo o mesmo auctor, os divorciados, os quaes 
vivem em condições quasi idênticas ás dos viúvos. Nas 
mulheres casadas a proporção não é tão vantajosa-, mas 
é bem real. Certamente é o parto a causa d'esta differen-
ça, a favor do sexo masculino, pois é certo que, ou por 
si ou pelas doenças que pôde originar, rouba á vida mui
tas mulheres. A mortalidade das viuvas é menor do que 
a das solteiras, ao contrario do que se dá nos homens. 
E que á regularidade da vida conjugal, causa mais que 
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provável, da differença de mortalidade a favor dos casa
dos, não succède, para as viuvas, uma vida tão acciden-
tada, como para os viúvos. Estes voltam, perdido o con
forto do lar, á vida de rapaz, que, por falta de habito lhes 
é" mais desfavorável do que aos que foram sempre celi
batários. 

* 
* * 

Não é só sobre a longevidade que o casamento exer
ce benéfica influencia; a alienação mental, o suicídio e o 
crime são também menos frequentes nas pessoas ca
sadas. Assim, em 10:000 individuos, M. Bertillon acha as 
seguintes taxas de alienação, segundo o estado civil: 

Casados 2,02 
Solteiros 3,68 
Viúvos 3,i 

A loucura é, pois, quasi duas vezes mais frequente 
nos celibatários do que nos casados, apesar da idade 
provável dos cônjuges ser a que maior contingente de 
loucos fornece. No que diz respeito á influencia do casa
mento, sobre os suicídios, bem concludentes são, tam
bém, os resultados fornecidos pela estatística. Bertillon, 
sobre um total de um milhão de homens, observou que, 
por anno, se suicidavam: 

Celibatários 273 
Casados 246 
Viúvos 628 

Por outro lado, nós sabemos que a idade tem, tam
bém, grande influencia sobre o suicídio, como o demons-
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tra a seguinte tabeliã, devida ao auctor acima citado, a 
qual traduz os resultados n'um anno e n'um milhão de 
habitantes: 

IDADES SUICIDAS HOMENS SUICIDAS MULHERES 

)e i5 a 20 annos 64 38 
» 20 a 3o » . 3 7 42 
U 3o a 40 » 203 5o 
» 40 a 5o » 3o5 77 
» 5o a 60 » 406 95 
» 60 a 70 » 5n 119 
» 70 a 80 » 462 . j i3o 

Ora, a idade vai sempre augmentando o numero dos 
casados; mas, por esta tabeliã, vè-se que, com a idade, 
até aos 70 annos para o homem e até aos 80 para a mu
lher, augmenta também o numero de suicídios; parece, 
pois, que os casados deviam fornecer maior contingente 
de suicidas do que os celibatários, o que não succède, 
como já vimos. Deve, pois, ser isto attribuido á benéfica 
influencia do estado de casado, tanto mais que, para os 
viúvos, não ha senão desvantagem em relação aos celiba
tários, como o mostra o calculo de Bertillon. 

Mas succède com os suicídios o mesmo que com a 
mortalidade nos casamentos realisados prematuramente. 
Sob este ponto de vista os casamentos feitos antes dos 
25 annos não dão, aos cônjuges, vantagens sobre os ce
libatários. Acima de 25 annos, ainda segundo Bertillon, 
ha oito vezes mais suicídios em celibatários do que nos 
casados; além dos 55 annos a relação é de 12 celibatá
rios para 1 homem casado e depois e depois dos 76 de 
35 solteiros para 1 casado. Os divorciados pagam ao 
suicídio tributo correspondente ao dos viúvos. Bertillon 
ennunciou a seguinte lei que, segundo elle, preside á fre-
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quencia dos divórcios. «Em todas as condições em que 
é frequente o suicídio é também frequente o divorcio.» 
Os pães de família suicidam-se em menor numero do que 
os casados e os viúvos, sem filhos. 

E' também notável a influencia do casamento sobre 
o crime. 

Bertillon, em dois períodos de tempo afastados, para 
evitar o mais possível o erro, que indagações em perío
dos consecutivos podiam originar, tratou de saber qual 
seria a influencia do estado civil sobre o crime. Para fa
zer um juizo seguro da criminalidade dividiu o numero 
dos accusados pela população que os forneceu. Um 
accusado, dirão, nem sempre será um criminoso. E' ver
dade que, muitas vezes, innocent.es são accusados de cri
mes, que outros commetteram e, em tal caso, são a 
maior parte das vezes absolvidos; mas, apesar de tudo, 
a uma accusação suficientemente fundada, para arrastar 
aos tribunaes o accusado, corresponde sempre um crime. 
Procedendo com os casados como para o total da popu
lação fornecedora d'estes, dividiu Bertillon a media annual 
dos casados de cada sexo, pelo numero total dos esposos 
ou esposas existentes e denunciados por crimes; fez o 
mesmo para com os celibatários e viuvas; mas a respeito 
dos celibatários fez uma restricção que consistiu em con
sidera-los somente nas idades superiores a i5 annos. 

Procurando assim evitar causas d'erro e tornar va
liosos os resultados da sua estatística chegou o referido 
auctor á conclusão de que a influencia do casamento é 
sempre benéfica, ou se trate de crimes contra as pessoas, 
ou dos crimes contra as propriedades. Os períodos a que 
se referem os estudos de Bertillon são os que vão de 
1840 a 1845 e de 1861 a 1868. 

Tendo em vista os crimes contra as pessoas e re-

http://innocent.es
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presentando por ioo a criminalidade dos celibatários, a 
dos casados correspondia a 49 no periodo decorrido de 
1861 a 1868. Considerando os dois períodos em globo, e 
tratandose dos crimes contra as propriedades, a crimi

nalidade dos casados era representada por 45 a 46. Os 
viúvos figuram aqui n'uma cifra um pouco superior á 
dos casados. 

Compulsando os bem elaborados relatórios da Peni

tenciaria de Lisboa, devidos aos Snrs. conselheiros An

tonio d'Azevedo Castello Branco e Jeronymo Pimentel, 
chegase a conclusões concordantes com as do hygienis

ta francez. 
E' assim, que os relatórios de i885, 1886, 1887 e 

1888, com os quaes todos os outros estão em harmonia, 
nos dão os seguintes números, nos quadros onde classi

ficam, segundo o estado civil, os criminosos entrados nos 
respectivos annos, para aquelle estabelecimento: 

PRESOS ENTRADOS NO ANNO DE J 885 

_ , l com filhos . . . . . . 24 
Casados j . C1, 5 

( sem filhos •> 
Numero total dos casados 27 

í com filhos 4 
Vmvos. 1 c l , •> 

' sem filhos 3 
Numero total de viúvos. 7 
Solteiros ■ 55 

Numero total de presos . . . . . . . . . . . . . . ; 89 
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PRESOS ENTRADOS NO ANNO DE 1*886 

„ ■ I , com hlhos 55 
Casados ! .... 

. ( sem filhos 10 
Numero total dos casados 65 
. . . I com filhos 3 
Viúvos. <,,, 

( sem hlhos 4 
Numero total dos viúvos , 7 
Solteiros i 106 

Numero total dos presos 178 

PRESOS ENTRADOS NO ANNO DE I887 

,," , ( com filhos . . . ' . 46 
Casados j .... 

( sem hlhos 7 
Numero total de casados 53 
. . . I com filhos 4 
Viúvos, i „,, T 

( sem hlhos 5 
Numero total de viúvos 9 
Solteiros 126 

Numero total dos presos 188 

PRESOS ENTRADOS NO ANNO DE 1888 

„ . com hlhos 42 
Casados r.,, 

(sem hlhos 11 
Numero total dos casados 53 

com filhos 6 
sem filhos 2 

Numero total de viúvos 8 
Solteiros 107 

Viúvos. 1 
1 

Numero total dos presos 168 

Vemos, pois, que é enorme a desproporção entre o 
numero de presos solteiros e casados entrados annual



29 

mente na Penitenciaria da capital. Nota-se também que 
os casados e os viúvos com filhos fornecem maior con
tingente para a população penitenciaria do que aquelles 
que não téem descendência. A que attribuir isto? A razão 
é sem duvida a enorme minoria dos casados sem filhos, 
em relação aos que os téem. 

Bem palpáveis são, pois, as vantagens do casamen
to, e por isso racional é que se considere, como um be
neficio para as nações, que as suas unidades componen--
tes, em condições de casar-se, o façam na maior escala. 
O nosso paiz não occupa, sob este ponto de vista, um 
lugar proeminente, entre as nações da Europa, segundo 
se conclue da seguinte lista extrahida dos «Resultados 
geraes do recenseamento dinamarquez do i.° de feverei
ro de 1890»: 

COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO, SEGUNDO O ESTADO CIVIL, NOS PAIZES 

EUROPEUS, REFERIDA A IOO HABITANTES 

SOLTEIROS CASADOS viúvos 

52,3o 43,3 o 5,3o 
53,31 42,19 4,43 
52,96 40,73 6,72 
57,76 39)44 7,77 
" , 7 9 39,12 4,95 
54,59 38,78 6,63 
56,94 36,4 i 6,65 
58,4 36 , i 7 5,5z 
59,28 34,45 6,00 
59,97 33,96 5,91 
60,70 37>74 5,56 
5 9 , 7 ' 33,73 6,44 
60,77 33,64 5,52 
60,45 33,44 6,o3 
60,74 33,07 6,19 
61,66 32,75 5,47 

Roumania. 
Bulgaria.. 
Hungria.. . 
França. . . . 
Servia 
Hespanha. 
Italia  
Saxe. 
Dinamarca 
Prussia . . . 
Finlândia. 
Hesse  
Austria.. . 
Suécia 
Portugal.. 
Hollanda.. 
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Wurtemberg 61,28 52,6i 5,99 
Baviera 51,64 32,6i 5,78 
Bade 61,46 32,45 6,02 
Inglaterra 61,94 32,33 5,73 
Noruega 62,18 32,12 5,5g 
Suissa. Õ|,,io 32,io 6,40 
Bélgica 62,29 3 l i 8 4 S i 8 ' 

Portugal occupa o i5.° logar n'este quadro e só ha 
oito paizes europeus, onde ainda é menor do que no 
nosso a percentagem nupcial. Aos nossos governantes 
cumpre, pois, olhar com toda a attenção para este pro
blema social. E tanto mais razões téem para o fazer, 
quanto é verdade ser certo, que a mortalidade dos filhos 
do matrimonio é, quasi metade, menor do que a dos fi
lhos illegitimos. Assim o celibato, a seducção, o adulté
rio, verdadeiros inimigos do casamento e por consequên
cia do augmente da população, devem ser combatidos, o 
que dará como resultado ver augmentar o numero de ca
samentos e diminuir o dos crimes, dos suicídios e bem 
assim a taxa Ha mortalidade. 

Se as nossas leis tratam com rigor o adultério, indo 
até á permissão da pena de morte, applicada, por qual
quer dos cônjuges trahidos, aos réos, dadas certas circums-
tancias, muito pouco nos dizem a respeito da seducção, 
que quasi sempre fica impune. E se parcamente pre
ceituam para contrariar a seducção, nenhuns obstáculos 
poem ao celibato, o qual mostram mesmo querer favore
cer, tendo o exercito e a marinha, organisados como es
tão. E diga-se de passagem que a vida das casernas não 
é só prejudicial sob este ponto de vista. A tuberculose, a 
syphilis e a blenhorragia encontram nos aquartelados 
um bom meio de expansão. Assim, homens sãos, ho-
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mens escolhidos, pelas suas boas condições physicas, vão 
contrahir nos regimentos doenças que, quando os não 
matam, como a tuberculose, os prejudicam immenso, 
como fazem a syphilis e a blenhorragia. 

E depois não só se prejudicam a si, mas vão também 
espalhar pelas salubres aldeias onde foram creados, os 
terríveis males contrahidos durante a sua permanência, 
no exercito. E', por isto, bem justificada a repugnância 
que tem o nosso povo pelo serviço militar. Não só sob 
o ponto de vista hygienico, mas também sob o ponto de 
vista da sua defeza, o paiz ficaria muito mais bem servido 
com uma organisação militar, que não obrigasse o cida
dão a abandonar o lar domestico, para receber a sua ins-
trucção de soldado. Dividido o paiz em grupos de i5o:ooo 
habitantes, o numero de officiaes correspondentes a um 
dos regimentos actuaes era mais do que sufficiente para 
instruir na arte da guerra esse núcleo de população. To
dos lucrariam: o soldado pelos motivos já indicados e 
ainda porque não perderia os hábitos de trabalho na vida 
ociosa da caserna-, os lavradores que teriam mais abun
dância de braços para o cultivo das suas terras, desen
volvendo-se assim a agricultura e enriquecendo-se o paiz; 
a nação porque teria melhores soldados e officiaes mais 
ao facto da topographia das diversas regiões, que eram 
obrigados a percorrer, e, finalmente, as mães a quem se 
poupava muita lagrima. 

Mas com esta divagação afastei-me um pouco do as
sumpto. Voltando a elle direi que, em minha opinião, de
via legislar-se de maneira a restringir, o mais possível, o 
numero dos celibatários. Todas as leis da antiguidade, a 
algumas das quaes já alludimos, puniam o celibato. Na 
índia, na Persia e no Egypto não somente elle era puni
do, mas accreditava-se que os indivíduos que morriam 
celibatários não tinham entrada no céo e que'as suas ai-
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mas eram condemnadas a vaguear eternamente sobre a 
terra. Para conjurar tão terrivel castigo os parentes casa
vam os seus mortos celibatários antes de os enterrar. 

Lycurgo, nas suas leis acerca do celibato, mostrou-se 
d'uma severidade sem exemplo: os celibatários não po
diam occupar cargos quer civis quer militares e não podiam 
frequentar os espectáculos públicos. Em certas festas po
pulares eram expostos ao escarneo das multidões, passeian-
do os nús, em volta dos circos, fazendo-os ajoelhar sobre 
os degraus do altar de Venus fecunda, e as mulheres 
vergastavam-nos e escarravam-lhes no rosto, como vingan
ça da natureza ultrajada. 

As leis de Moyses, também como já disse, favore
ciam muito„o casamento. 

Os scythas expulsavam dos seus campos os homens 
que tardavam em casar-se. 

Em Roma os celibatários não tinham o direito de 
testar nem podiam ser testemunhas. Não podendo taes 
medidas ser agora acceites, ficam comtudo alguns meios 
bem práticos, para combater o celibato d'aquelles que, 
pelas suas boas condições physicas, estão aptos para o 
casamento. Lembrarei dois: 

i.° Nenhum celibatário com mais de 25 annos pode
rá desempenhar cargo algum publico, quer seja civil, quer 
militar. 

2.° Depois dos 25 annos de idade, os celibatários, 
além das contribuições que lhe forem impostas pelas leis 
geraes, pagarão a—contribuição do celibato—ou seja uma 
taxa de 15o 0/o sobre a totalidade das outras contribuições 
que houverem de pagar. 

Esta contribuição poderia ser destinada a prover ás 
necessidades dos engeitados e de todas as creanças que 
podessem vir a carecer da protecção do estado; 

* 
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Ministros da fazenda: olhai com attenção para esta 
fonte de receita e não a despreseis. 

Claro está que esta lei, por espirito de justiça, não 
devia abranger os padres, emquanto o governo não con 
seguisse da curia romana, desligal-os do voto contrario á 
natureza, a que ora os obriga. O celibato a que a Egreja 
constrange o clero, não tem justificação possível, e tal exi 
gencia que data de Gregório VII foi, n'essa epocha, pessi
mamente recebida pelos sacerdotes. 

A' politica da Egreja e só a ella obedeceu esta de
terminação. 

S. Gregório de Nazianzo, Santo Agostinho, Santo 
Ignacio, todos estes luminares da Egreja, são, unanimes 
em louvar o casamento. S. Paulo na sua Epistola aos 
Corinthios, dizia: «e pelo que toca á virgindade, não re
cebi preceito algum do Senhor, e o que digo é um con
selho que dou»: e na sua Epistola i.a, a Thimotheo, di
zia: «O bispo seja marido d'uma só mulher.» 

A imposição do celibato é, pois, um attentado á na
tureza e á religião de Christo. De resto, admittindo mes
mo que assim não fosse, qual é o padre que a ella obe
dece, sob o ponto de vista da castidade? 
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Fortes creantur forlibus et éonis. 

. 1 ; ; . (J HOBACIO. 

Quem 1er a minha dissertação só até ao fim da pa
gina antecedente ficará, talvez, julgando que desejaria 
vêr casadas todas as donzellas. Não queria tal, porque 
alguns casos ha em que o casamento é altamente incon
veniente. 

Com efíeito encontram-se pessoas que nunca deve
riam contrahir matrimonio, porque com isso só vão cau
sar prejuízos, os quaes, ou incidindo sobre os cônjuges, 
ou sobre os filhos, tornam sempre amaldiçoadas taes 
uniões. E' que a natureza, menos indulgente do que a 
sociedade, faz os filhos herdeiros dos defeitos dos pães; 
estende do pai ao filho, do avô ao neto, os effeitos d'uma 
solidariedade vingadora. A constituição dos filhos é um 
espelho onde se reflectem as causas que actuaram sobre 
os seus antepassados. 

Seria para desejar que, antes de se realisar um ca
samento, os nubentes fossem cuidadosamente observados 
por medicos, e só depois d'isso lhes fosse permittida a 
realisação do contracto. Dir-se-ha que isto constituiria um 
attentado contra a liberdade. E' verdade-, mas attentado 
contra a liberdade são todas as leis humanas que téem 
por fim proteger pessoas e assegurar interesses. Vender, 
comprar, dar, testar são actos livres, mas que as leis li
mitam na sua liberdade absoluta. 

O próprio casamento não é absolutamente livre. En
tre nós são prohibidos pelo artigo 1073.0 do Código Ci
vil os casamentos: 

i.° Dos parentes por consanguinidade ou affinidade 
na linha recta; 
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2.° Dos parentes em segundo grau na linha colla
teral; 

3.° Dos parentes em terceiro grau na linha colla
teral, salvo se obtiverem dispensa; 

4.0 Dos menores de 14 annos, sendo do sexo mas
culino, e de 12, sendo do feminino; 

5.° Dos ligados por casamento não dissolvido. 
E ainda no artigo io58.° do mesmo Código são pro-

hibidos, entre outros, os casamentos, dos maiores inhibi-
dos de reger suas pessoas e bens emquanto não obtive
rem o consentimento de seus pães ou d'aquelles que os 
representem nos termos do artigo 1061.0 Assim o con
senso medico exigido para a celebração dos casamentos 
não seria sequer uma novidade; somente passaria a ser 
applicado em todos os casos e directamente. Evitar-se-
hiam assim muitos logros e mesmo crimes, porque é um 
crime e dos que mais rigorosamente deviam ser punidos, 
roubar a saúde a uma pessoa sã ou dar origem a entes 
destinados a uma morte prematura ou a uma vida de 
soffrimentos. Mas, prohibindo certos indivíduos de casar,, 
como evitar que elles procreassem? Castrando os. Seria 
uma enorme violência, bem sei; mas também é violência 
sequestrar do convívio da sociedade um louco, e isso 
faz-se; violento é cercar uma cidade por um cordão sa
nitário e pratica se; um desgraçado, a morrer de fome, 
rouba um pão e é preso; e um soldado que esbofeteia 
um officiai é condemnado á morte. Eis aqui uma série de 
attentados contra a liberdade, que a sociedade commette, 
dando como razão que acima do bem individual, está o 
bem geral. E comtudo, assim como muitas vezes o inca
paz de casar não terá culpa d'isso, também a cidade não 
tem culpa de ser assolada por terriveJ flagello, nem o 
louco de ter perdido o juizo, nem o desgraçado de ter 
fome, nem o soldado de ter um génio violento. 
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Os casamentos sob o ponto de vista physico deviam 
ser combinados de modo que os elementos de heredita
riedade mórbida se neutralisassem. Dois individuos immi-
nentemente nervosos ou dois lymphaticos, que vão casar se, 
verão sempre nos filhos os inconvenientes de taes uniões. 
E como estes todos aquelles que tenham taras mórbidas 
convergentes darão sempre maus productos. 

Aos medicos caberia, n'estes casos e cm outros aná
logos, fazer ver aos noivos e ás familias quaes os incon
venientes que poderiam resultar da sua união. N'outras 
circumstancias mais graves, como no rachitismo, na epile
psia, na hysteria, na imbecilidade, no idiotismo, devia ser 
f< rmal a prohibição do matrimonio e praticada a castração. 

Na tuberculose incipiente aconselhar-se-ia aos noivos 
que esperassem por uma possivel cura. Os syphiliticus 
seriam castrados sem contemplação. Evitar-se-hia assim 
que, como succède muitas vezes, o cônjuge infectado 
communicasse a doença ao outro e, por intermédio dos 
filhos, a amas mercenárias ou a outras creanças. E este 
perigo existe durante largos annos. Fournier cita casos 
em que, pães infectados ha 10, 12 e mesmo 16 annos, 
transmittem a syphilis aos filhos, e não nos indica um li
mite de tempo além do qual possamos estar seguros das 
terríveis consequências da syphilis hereditaria. Demais 
Fournier diz nos fatiando da syphilis: «c'est una maladie 
qui, par la reaction, qu'ell exerce sur l'organisme, est 
susceptible d'éveiller, a côté de ses troubles propres, des 
troubles d'un outre ordre, d'amoindrir la resistençc vital, 
de retentir sur le développement, de créer des déchéan
ces organiques et des predispositions morbides... » Por 
isso, os filhos dos syphiliticus, quando não tragam em si 
a syphilis, apresentarão sempre o cunho dos que nascem 
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d'um organismo decadente, só por rara excepção serão 
razoavelmente constituídos. 

Poder-se-ha chamar extremamente radical e imprati
cável a minha ideia, mas deve confessar-se que traria 
vantagens, quando levada a efkito com rigor e bom cri
tério. 

A nossa raça, certamente, melhoraria muito e com 
ella a nossa influencia nos destinos dos povos. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—A' denominação de osso iliaco prefiro 
à de osso coxal. 

Physiologia—A sensibilidade thermica está depen
dente do grau hygrometrico da atmosphera. 

Therapentica—A pilula é a peior forma pharma-
ceutica. 

Anatomia pathologica—O cadaver é mentiroso e 
ladrão. 

Pathologia geral—A syphilis é incurável. 

Pathologia interna—O bom ar e a boa alimenta
ção são os únicos agentes efficazes no tratamento da tu
berculose. 

Pathologia externa—As propathias téem grande 
influencia sobre os traumatismos. 

Operações—Não devemos fazer operações por sim
ples complacência. 

Partos—O topo materno do cordão umbilical não 
deve laquear-se. 

Hygiene^-Deve sempre dormir-se com as janellns 
do quarto abertas. 

Pode imprimir-se. 
0 DIRECTOR INTERINO, 

Antonio de Oliveira Monteiro. 

Visto. 
A. Placido dá Costa. 
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