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Prof. -Juliano Moreira 



P A L A V R A S E X P L I C A T I V A S 

Este volume é o primeiro da série que será pu-
blicada com a obra scientifica de Juliano Moreira. 

Um livro cujo autor é Juliano Moreira dispensa 
apresentação. O sen nome já está consagrado. No Bra-
sil vive na memória de todos o sábio que tanto honrou 
a Patria. No estrangeiro, a seu valor foi proclama-
do pela voz dos Congressos internacionaes em que 
tanto se notabilizou como sociologo, ethnographo, his-
toriador, der mato-sijphilographo neuro-psijchiatra, 
psijchologoj etc. 

Em homenagem d memória de Juliano Moreira 
que, nos últimos annos de vida, trazia a mente povoada 
das visões ineffaveis da sua ultima viagem de cir-
cumnavegação, deliberamos começar a publicação 
pelas impressões de sua viagem ao Japão. 

Em 1928, emprehendeu elle longa viagem ao 
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Extremo Oriente. Essa viagem foi a concretisação 
de um velho anhelo. E como resultante do cabedal 
adquirido em suas digressões de estudioso e erudito. 

Juliano Moreira foi ao Japão para conhecer de 
perto esse povo admirarei que sabia grande e forte 
não só pelas suas conquistas em todos os ramos do 
saber humano, pela subtileza de sua intelligencia> 

pelo equilíbrio surprehendente do seu caracter, como 
pela sua cultura e tradições millenares. 

E quem melhor que o nosso grande Mestre po-
deria ver e julgar ? Que voz mais antorisada se po-
deria erguer para dizer das maravilhas daquella 
terra e daquella gente f 

Observou com a agudeza de um psychologo ex-
perimentado a cultura e o progresso assombrosos do 
grande Pais e com a simplicidade de um sábio disse 
coisas profundas e verdadeiras. 

Qnasi quatro meses de convívio bastaram-lhe para 
fixar múltiplas e imprevistas imagens daquellas re-
giões paradisíacas. 

E os poucos momentos de lazer de viajante fes-
tejado e disputado pelos meios cultnraes dos paizes 
que percorreu pela ultima vez, aproveitou-os para 
escrever algumas das impressões da viagem maravi-
lhosa; dessas, algumas, ainda que poucas, vieram a 
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lume logo, graças d curiosidade da imprensa e dos 
amigoò; outras são inéditas e devemo-las á solicitude 
da Exma. Viuva Juliano Moreira que com desve-
los se esforça por coordenar os trabalhos scientificos 
do sen illustre Esposo. 

Os trabalhos artísticos que tanto contribuem 
para enriquecer o livro que hoje entregamos ao pu-
blico, devemos ao grande aquarellista Prof. Alfredo 
Norfini as illustrações da capa e a um filho do Ja-
pão, Paulo Firota, os demais. 

E o nosso esforço damos por bem empregado na 
certeza de que a obra de Juliano Moreira virá con-
tribuir para ajudar a comprehender esse povo exce-
pcional, comprehensão que é necessaria e indispensá-
vel para approximar e unir não só os indlviduos, 
corno os povos. 

W. ALMEIDA. 

Rio de Janeiro—Brasil 

Em 10-Junho—1935 



« — Os Japonezes que em tão grande numero 
para lá se estão dirigindo, vão dando em geral 
provas de boa estima á terra acolhedora que é o 
Brasil». 

«Temer a immigração japoneza com receio de 
que não a assilamos, é descrer da capacidade do 
brasileiro de incorporar o alienigena». 

(Palavras do Prof. Jallano Moreira em 1929). 

«A quel point je suis dejà Japonais! Les sens de 
ce peuple sont devenues les mienfe; d'urre façon 
toute naturelle j'applique les catégories de leur es-
thétique, je remarque et j'observe mille choses qui 
ailleurs m'échappent; il semble que de penseur je 
me sois transformté tout à fait en visuel». 

Comte H. de Keyserling. 

(Le Journal de voyage d'un philosophe — 1929) 



«Os filhos dessa grande nação, que se impôz 
ao mundo pela sua intelligencia, argúcia e operosi-
dade, encontraram e encontrarão sempre aqui, tra-
tamento affectuoso, que bem1 merecem, todos quan-
tos cooperam para o nosso progresso». 

Afranio de Mello Franco. 

(A solidariedade Nipponico-Brasileira — 1934) 



Parte Primeira 



A Bibliotheca Morrison-iwasaki 

Impressões inéditas do Proí. Juliano Moreira por 
occasião de sua visita a Tokio, em 1928, sobre a 
Bibliotheca Morrison-iwasaki, o mais rico reppisi-
torio do mundo em1 assumptos torientaes e adqui-
rida pelo benemerito Barão de Iwasaki a G. E. 
Morrison. 

Naquelle anno, quando o grande psychiatra bra-
sileiro realizou a sua memorável viagem ao Japão, 
como apaixonado bibliophilo que era, ficou empol-
gado pela preciosa collecção da Bibliotheca Orien-
tal, deixando nas linhas seguintes o testemunho de 
sua admiração pelo thesouro bibliographioo que a 
tenacidade de Morrison collectou e o patriotismo 
do Barão de Iwasaki perpetuou na famosa «TOYO 
BUNCO» de Morrison-iwasaki. 

W. A. 



Diploma da Ordem do Thesouro Sagrado concedido pelo Imperador 

do Japão ao Prof. Juliano Moreira e só conferida aos homens de 

real mérito scienfcifico 



A Bibliotheca Morrison-iwasaki 

UMA palestra por mim feita na 
sala de conferências do grande jor-
nal Nishi-Nishi, em Tokio, dizia eu 
que entre as cousas mais valiosas 
por mim vistas no Japão, está sem 
dbvida a grande Bibliotheca Orien-
tal (Toyo Bunco) organisada pelo 

fallecido Dr. Morrison, em Pekim e deppis por elle 
cedida ao Barão Iwasaki que a transportou para 
Tokio, installando-a em um edificio especialmente 
construído para este fim. 

Graças á extrema gentileza desse benemerito 
japonez, pude fazer a mais proveitosa inspecção 
a tão interessante bibliotheca e não resisto em 
transmittir aos meus conterrâneos uma noticia sum-
maria embora de tão rica collecção bibliographica 
e uma curta mirada sobre a vida do Dr. Morrison 
que tão valioso serviço prestou aos estudiosos das 
questões do Oriente. 

A principio o Dr. Morrison guardava os seus li-
vros em sua residencia no bairro das legações em 
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Pekim, depois porém', colloçou-ios na bibliotheca de 
sua casa na rua Wangfuching, hoje conhecida com 
o nome de rua Morrison. 

Permittiu elle então que aos estudiosos de as-
sumptos chinezes fosse facilitada a consulta das 
obras de tão valiosa collecção e por isto tornou-se 
ella conhecida dos orientalistas e sinologos de todo 
o mundo. Por exemplo Archibald Little, no pre-
facio de sua excellente obra sobre o extremo Oriente 
agradece a Morrison o ter-lhe permittido o « accessjo 
livre durante sua estadia em Pekim, á sua valiosa 
e verdadeiramente única collecção de livros sobre a 
China». 

A Bibliotheca Morrison é, como muito bem. 
disse o compilador de seu ultimo catalogo, a cris-
tallisação de muitos annos de esforços do falle-
cido Dr. G .E. Morrison, antigo correspfondente do 
Times, de Londres, e por fim Conselheiro do Pre-
sidente da China. Esse homem colleccionou quasL 
todos os Hvros valiosos e records referentes á China 
e paizes adjacentes até Setembro de 1917. 

O catalogo da Bibliotheca publicado em 1924, 
contem, os nomes de todos os livros que o no-
tável jornalista e orientalista collectou durante um 
período de muitos annos e foi impresso com li-
geiras modificações do manuscripto original feita 
pelo proprio Morrison. 

Este mesmo paciente colleccionador em uma in~ 
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troducção escripta para o referido catalogo, diz ser 
elle o resultado de um esforço sustentado durante 
mais de 20 annos para formar uma eollecção va-
liosa de livros, memórias, papeis, pamphletos, gra-
vuras, relativos aos chinezes no seu paiz e no es-
trangeiro e sobre a China e suas dependencias no 
passado e no presente em todos os asisumptps e 
em quasi todas as línguas européas. 

Explica elle como foi forçado a formar tal bi-
bliotheca pois ao chegar a Pekim, emi março de 
1897, para assumir as funcções de correspondente 

•do Times, de Londres, lá não encontrou nenhuma 
bibliotheca digna deste nome. Apenas existiam aqui 
e alli em mãos particulares, pequenas collecções de 
livros mais ou m'enos escassos. 

Não havia livros de botanica, historia natural 
e geologia da China. Fora das questões relativas 
ás missões não havia a preoccupação de colleccionar 
obras sobre outros assumptos. 

Verdade é que não ha muito ternípo um ameri-
cano W. N. Pethick que muitos annos estivera ao 
serviço de Lei-Hung-Chang, em Tientsin, formára 
uma considerável bibliotheca de livros inglezes e 
alguns francezes sobre a China. Resolvera, porém, 
elle voltar á Norte-America, deixando sua eolle-
cção em poder de um livreiro de Shangai para 
vendel-a. 
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Ignorando, porém, este o valor da ciollecção 
dispersou-a. Mais tarde, voltando Pethick ao ser-
viço do ex-Vice-Rei que se transferira para Pekim, 
fez elle vir de Shangai o remanescente não ven-
dido de sua collecção e installou-a no templo co-
nhecido com o nome de Haiemllangasá. 

Acha Morrison digno de nota que exceptuando 
os seus livros e o remanescente da collecção Pe-
thick, quasi todos os outros livros extrangeiros exis-
tentes em Peking, desappareceram durante o cerco 
de 1900,. 

Desde sua chegada a Pekim, em 1897, come-
çara Morrison a reunir systematicamente os "livros 
de sua bibliotheca que por occasião do cerco iá 
fora considerada a mais valiosa collecção de livros 
sobre China até então existente no Norte da China. 
Depois da guerra Russo-Japoneza os livreiros ame-
ricanos começaram a prestar maior attenção aos 
livros e cousas da China, elevando muito os preços 
respectivos. 

Na Bibliotheca Morrison ha livros em 18 lin-
guas, isto é, em inglez, francez, allemão, russo, 
hollandez, latim, italiano, hespanhol, portuguez, 
sueco, dinamarquez, norueguez, hebraico, finlandez, 
polaco, turco, húngaro e welsh, sendo que nas onze 
primeiras é mais considerável o numero de obras. 

Entre os livros ha muitos que não se relacionam 
directamente com1 a China. Referem-se á Asia cen-
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trai, á Sibéria, ao Japão, ao Siam, á Indo-China, 
etc., e alguns ás Philipjpdnas e até ás questões es-
portivas na índia, Burma, Siam e Ceylão. E ' por-
tanto mais uma bibliotheca asiatica do que chineza. 

As collecções de revistas, ás mais das vezesi 
completas attingem ao elevado numero de 120. 

Os diccionarios lá existentes attingem a numero 
de 400, incluindo: o antigo vocabulario de Mentzel 
publicado em 1685: o diceionario manuscripto com-
pletado em 1724 por Fernandes Serrano, o estu-
dioso jesuíta residente em Changtefu; o diceiona-
rio manuscripto usado por Sir John Barriow addidla 
á Embaixada de Lord Macartney, na China em 
1793, e muitas outras variedades de idêntico valor. 

A collecção Morrison é rica em volumes espe-
cialmente interessantes pelas notas marginaes ins-
criptas pelos proprios auetores ou por possuidores 
successivosj outros por provirem de bibliiothecas ce-
lebres taes como a de Beckford, a do Duque 'de 
Hamilton, a do Duque de Norfolk, ou a dovDuque 
de Cambridge. 

Lá está a Voyage à Pekin do residente francez 
em China, o Sr. de Guignes, com álbum de estam-
pas em duplicata, umas coloridas pelo proprio au-
ctor, outras simples. 

De Marco Polo ha alli quarenta e uma edições 
em varias linguas, incluindo a i> de 1496 muitíssi-
mo rara, em italiano, assim como a de 1508 tam> 
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bem em italiano e egualmente rara; além de ou-
tras edições do século XVII. Lá estão as i.as edi-
ções franeeza, ingleza e allemã. A série Mendes 
Pinto é preciosa. Lá está a i.a edição de 1614, 
em portuguez, mui rarav assim como as i.as edi-
ções espanhola e ingleza. 

E ' notorio entre bibliophilos que os maist raros 
livros existentes sobre a China são os impiressos 
pelos jesuitas em Macau no fim' do século XVII , ta-
lhados em chapas cartographicas, impressos em pa-
pel de arroz. Poucos existem em bibliothecas con-
ventuaes e os que ficaram na China não resistiram1 

á humidade e ás traças. O Dr. Morrison conseguiu 
reunir em sua bibliotheca m'ais de cinco exeimpla-
res bem conservados. Delles ha um) que é único. 
Da collecção de cartas dos padres jesuitas do Japão 
ha lá um exemípiar muito raro de 1570. 

Na opinião do Dr. David Fraser, um grande 
conhecedor das cousas do Oriente, é quasi certo 
que nenhuma outra bibliotheca existe 110 mundo 
tão completa em litteratura das missões da China 
Lá estão: « China?s Millions» com as raras « Occa-
sional Notes»; a série completa das « Lettres édiji-
cantes») dos « Annales de ta propagaiion de Ia Foi»; 
das « M i s s w n s Caiholiqu.es»; toda a série das «Mis-
sions en Chine et cia Congo etc.; Contem ainda 
a collecção completa em francez, italiano e latim, 
a collecção completa em1 francez, italiano e latim 
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de todos os pamphletos escriptos no tempo das 
famosas disputas entre jesuitas e dominicanos so-
bre o culto dos antepassados na China no começo 
do século XVIII . 

Na Bibliotheca de que me estou occupando, 
existe uma série comipleta do British Blue Boack, 
desde o tempo da velha Ectst índia Comjian v, tudo 
encadernado em centenas de volumes. Possue ainda 
a série completa dos relatorios dos oonsules britan-
nicos sobre a China, além da collecção dos «U. S. 
Foreign Relctãons» contendo escriptos relativos á 
China, ao Japão e Sião. 

David Fraser, no artigo acima citado, diz que 
talvez a mais valiosa característica da collecção Mor-
rison é o grande numero de folhetos siobre o Ex-
tremo Oriente. Em1 centenas de caixas encontram-se 
milhares delles em1 muitas linguas tratando de to-
dos os assumptos irriaginaveis relativos á Ásia Cen-
tral e Extremo Oriente. Assim é que de Stanislas 
Julien lá existem 53 trabalhos incluindo o seu pro-
prio exemplar de manuseio com as suas próprias 
notas e traducção latina. 

Sobre a guerra Russo-Japoneza ha alli uma ad-
miravel collecção incluindo toda a série de álbuns 
publicados DCIO Estado Maior nipponioo. 

Em tratados não é menos rica a Bibliotheca 
Morrison-Iwasaki. Todos os publicados pelos Go-
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vernos da Rússia, Japão, Norte America e Ingla-
terra assim como a collecção não lofficial publi-
cada em França e os referentes á fronteira Indo-
chinesa, lá estão ao alcance dos estudiosos desses 
assumptos. A série de mappas geographicos não 
é de menor valor, pois que lá estão algunjs data-
dos de 1565. Em um desses está a Coréa repre-
sentada como uma ilha separada do continente, 
pelos rios Yalu e Tumen, ligados entre si. Ha alli 
mappas em varias linguas e alguns á mão. 

No que se refere á revolta dos Boxerls alinham-
se na magnifica bibliotheca mais de cem obras só 
no que diz respeito ao cerco de Pekim1. Merece re-
lato especial que nessa grave emergência a biblio-
theca Morrison, escapou com difficuldade á des-
truição. Estava ella no centro do bairro das lega-
ções exactamente onde mais tarde foi installada 
a nova legação italiana. 

Na manhã de 25 de Junho o então Cornei Shiba 
communicou ao Dr. Morrison que se faria necessá-
rio recuar a linha japoneza de defesa na qual fi-
caria. incluso o edifício em que estava a biblio-
theca e que portanto ficaria ella muito exposta ao 
ataque dos assaltantes. Morrison pedio o auxilio 
dos christãos chineses refugiados no jardim do pa-
iacio do príncipe Su. Accederam elles e ás cen-
tenas incluindo mulheres e crianças, fizeram uma 
cadeia continua entre a bibliotheca e o palacio e 



IMPRESSÕES DE VMA VIAGEM AO JAPÃO 27 

em mui limitado espaço de tempo puzeram o the-
souro bibliographico a salvo em logar seguro. Pou-
cas horas depois de terminado o transporte, re-
tirada a guarda japonesa, estava destruido pelo fogo 
o edificio até então occupado pela bibliotheca. Igual 
sorte não estiveram outras boas bibliothecas de 
Pekim. Assim' é que todas as das varias missões 
e a do Sr. Robert Hart, foram destruídas. Só a 
do St . Pethick foi salva em estado muito precá-
rio. Estas perdas elevaram ainda miais o valor 
material da collecção Morrison. 

Em 1916, deliberou Morrison vender a sua pre-
ciosa bibliotheca. Numerosas propostas recebeu. En-
tre ellas as das Universidades de Haward, Yale e 
Califórnia, a do Dr. Paulo Reinsch então Ministro 
dos Estados Unidos do Norte em Pekin, e outras. 

Na primavera de 1927 o Sr. Junnonsuke Inouye, 
então Director da Yokohama Specie Bank e o Sr. 
Masunosuke Odagiri, Director gerente do mesmo 
Banco, convenceram-se que o Japão deveria ad-
quirir a valiosa livraria e pediram ao Dr. Mannen 
Ueda então decano da Faculdade de lettras da Uni-
versidade Imperial de Tokio, para investigar o va-
lor dos livros em questão, ao mesmo tempo que 
conseguiram persuadir o Barão Iwasaki qué de-
veria adquirir o precioso thesouro. Trinta e cinco 
mil libras esterlinas foram! dadas e a 29 de Agosto 
do mesmo anno, foi entregue a bibliotheca ao Sr. 
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Odagiri, representando o Barão. O Sr. Mikinosu-
ke Ishida enviado a Pekim para providenciar sobre 
o transporte dos preciosos livros conseguiu do Ba-
rão Gonsuke Hayashi então Ministro Japonez em 
Pekin que as auetoridades chinesas dispensassem 
ao transporte da preciosa carga a indispensável pro-
tecção. Um piquete de soldados foi especialmente 
incumbido pela policia de Pekim de proteger-lhe o 
transporte até a estação do caminho de ferro Pe-
kin-Mukden. Chegaram felizmente a Tokio os pre-
ciosos caixões. Uma violenta tempestade porém, 
desabou sobre essa capital em fins de Setembro 
do mesmo anno, chegando a miolhar vários dos re-
feridos caixões. O Barão, conscio de seu precioso 
thesouro fel-o remover para mais seguro porto, e 
depois de ouvir vários homens competentes no as-
surnpto, iniciou o árduo trabalho de restaurar os 
volumes damniíicados pelas aguas da referida tem-
pestade. Conseguiu com uma tenacidade digna de 
registo o maxim'o resultado. Apenas um restricto 
numero de volumes teve de ser posto de parte. 

A o ceder sua valiosa collecção o Dr. Morri-
son impuzera tres condições. E m primeiro logar 
que os livros fossem guardados junctos sob o nome 
«Dr. G. E. Morrison Library». Em segundo não se 
oppunha que a sua collecção fosse incorporada a 
outra bibliotheca maior, obedecendo ao mesmo fim. 
Em terceiro logar que sua collecção fosse posta 
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ao alcance de estudiosos ç|os assumptos de que é 
ella tão rico repositorio. De accordb com os de-
sejos de Morrison, o Barão tem adquirido muitos 
livros ainda não existentes na eollecção. Deliberou 
também alargar a esfera dos assumptos nella con-
tidos. Assim denominou-a Toyia Banco, isto é, Bi-
bliotheca Oriental, deu-lhe uma commissão consul-
tiva e encarregou o Sr. Jushiro Kiucíii de velar pelos 
negocios da mesma bibliotheca. 

Na previsão de possiveis perigos mandou o. Ba-
rão projectar um novo edificio para alojar sua bi-
bliotheca, em condições de não haver receios de 
que fosse ella damnificada ainda uma vez. Ao Dr. 
Ketaro Sakurai foi confiado o novo plrojjecto, cuja 
construcção em Novembro de 1922, foi iniciada. 
Em Setembro do anno seguinte sobreveio o grande 
terremoto que tantos damnos causou a Tokio. O 
novo edificio em via de conclusão nada soffreu... 
E á bibliotheca que estava em outro edificio so-
lidamente construído, também nenhum transtorno 
occorreu. Apressada a remoção dos livros para 
aquelle, logo se iniciou o trabalho árduo de sua 
classificação e arrumação nas respectivas estantes. 
A 29 de Novembro de 1924, foi inaugurada a nova 
Bibliotheca oriental e commemorado, o facto com 
uma exposição de livros raros. 

A 350.000 libras eleva-se o valor das despesas 
feitas pelo Barão Iwasaki com a acquisição de ter-
reno, construcção do edificio, acquisição de moveis, 
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etc., para conveniente iristallação da formosa Bi-
bliotheca Oriental. 

O Barão Iwasaki depois que adquirio a collecção 
Morrison tem-na enriquecido com muitíssimos li-
vros estrangeiros sobretudo referentes ao Japão, 
Mandchuria, Mongolia, Asia Central, Pérsia e Ocea-
nia. Já attingiram o n.° 25.000. Além disso ad-
quiriu cerca de 23.000 volumes chineses dos quaes 
4.000 são relativos á topographia de províncias e 
prefeituras:. Digno de menção especial é que a 
bibliotheca contem copias photograpliicas de livros 
antigos e documentos que Sir. A. Stein e o Prof. 
P. Pelliet descobriram nas fronteiras occidentaes da 
China e também das publicações da Jesuit Misslon 
Press no Japão que se acham guardadas em! varias 
bibliothecas de paizes estrangeiros. Ao Prof. Toru 
Haneda, da Universidade Imperial de Kioto, deve 
a Bibliotheca Oriental as copias photographicas (da 
litteratura jesuitica, pertencente áquella Universida-
de, e ao Prof. Yasushi Uyematsu da Universidade 
Imperial de Tokio pelas copias photographicas ide 
publicações dos jesuítas existentes em bibliothecas 
^europeas. 

* 

* * 

Antes de concluir acho que um resu,mo embora 
cürto da vida do colleccionador da excellente bi-
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bliotheca asiatica merece ser feito em1 homcnageta 
á memória de tão competente orientalista. 

O Dr. George Earnest Morrison nasceu em 
Geeíong, Victoria em 1862. Seu pae foi um escos-
sez que occupara o lugar de Director de Geelong 
College. Provinha de uma família de athletas e 
o seu filho foi educado tíomo um desportista. Ter-
minado seu curso no collegio o joven Morrison aos 
18 annos passou á Universidade de Melbourne, As 
férias sempre gastou-as elle em conhecer toda a 
costa sul de Victoria e o sul da Australia. Em 
65 dias percorreu remando em canoa 1.500 milhas. 
Deixando a Universidade entendeu verificar as con-
dições do trabalho dos Kanakas e para isso fez 
uma viagem como simples marinheiro do Porto 
Mackay ás ilhas do mar do sul, de modo, a estudar 
de visu o trafico dos naturaes destas ilhas que 
eram levados como trabalhadores para as planta-
ções de assucar de Quensland. Verificou os grandes 
males de tal trafico. Seus artigos sobre o, assum-
pto no periodico, Age de Melbourne provocaram 
os mais violentos ataques contra elle, produziram, 
porém, os desejados effeitos sobre as auctoridades. 

Sua viagem seguinte foi para New Guinea de 
onde voltou á Australia em um junco chinez fa-
zendo então seu primeiro conhecimento, mais in-
timo com as gentes do Celeste Império. Já tinha 
elle aliás iniciado esse conhecimento indo por ve-
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zes á colonia chineza existente nas praias visinihas 
de Geelong. 

No fim de 1882 fez sua famosa viagem a pp 
cruzando o territorio de Australia do Golfo de Car-
pentaria a Melbourne. Atravez 2.043 milhas via-
jou elle 123 dias sósinho e sem ar'm'as. Quando 
encontrava uma corrente d'agua, atravessava-a a 
pé ou a nado. Sfe não encontrava alguma habita-
ção para repousar, cosinhava elle proprio seus ali-
mentos e acampava com o que transportava ás 
costas.. 

De volta á Melbourne encarregou-se de uma 
pequena expedição, primeiro á Nova Guiné, onde 
foi ferido e escapou de morrer c)oim duas pontas 
de lança no corpo. 

A extracção destas pontas foi realisada pelo. 
Prof. Cheyne de Edimburgo, com quem' depois con-
tinuou seus estudos médicos e lá mesmo recebeu 
os graus de M. D. e C. M. 

Depois disso voltou elle aos Estados Unidas, 
ás índias Occidentaes» Hespanha e Marrocos,, onde 
por algum tempo foi medico da corte diO Sherif 
de Waran. Depois disto foi a Paris estudar com 
Charcot na Salpêtrière, indo em 1890 a Ballarat, 
onde, durante dois annos chefiou 10 hojSpital. 

Foi em 1893 que elle voltou ao Far-East e 
em 1896 emprehendeu outro grande cruzeiro, da-
quelles em que tanto se deliciava. 
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Para isso foi de Sliangai a Rangoon. Suas im-
pressões descreveu-as elle em seu livro intitulado 
«An Ausiralian in China». Basta-nos lembrar que 
o Dr. Morrison sósinho, desarmado, falando muito 
pouco chinez, obteve assistência das auctoridades, 
de modo a percorrer 3.000 milhas, metade poragua, 
metade em' terra, gastando 100 dias com o dispen-
dio insignificante de 18 libras esterlinas inícluindo 
nisto uma roupa chineza. Costumava elle dizer que 
se tivesse sido economico, pjóderia ter feito tudo 
isto por menos I 

Depois de tal viagem, indo á Inglaterra, o Times 
resolveu contratar-lhe os serviços. Em Novembro 
de 1895, dirigiu-se a S'Íão, onde a attitude de Fran-
ça e a disputa anglo-franceza com relação, a certas 
regiões no Valle do Mekong occasioinava certa an-
ciedade. O accôrdo assignado em 15 de Janeiro 
de 1896, entre os governos inglez e francez afastou 
o perigo immediato de complicações internack> 
naes, porém no curso de quasi um anno de viagem! 
aventurosa no interior de S'ião, acima dp Valle de 
Mekong e atravez as fronteiras da China no Y w > 
nan, o Dr. Morrison aecumulou amtplpis materiaes 
para uma série de graphicos e de cartas instructi-
vas, que talvez tenham ainda mais attrahido atten-
ção em Paris do que em1 Londres, Durante a via-
gem foi attingido de uma infecção que elle acre-
ditava ter sido uma forma de peste bubônica. Pou-
cos dias antes lhe haviam roubado a sua farmacia 
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de viagem e se achava elle então sem recurfcos 
médicos e phanmíaceuticos que não os havia na re-
gião. Curou-se então por um m'ethodo de suda-
ção violenta. Diz elle: «It was something like the 
ofd compurgation by fire, but I cam'e pot of the 
orcleal triumphantly and it is probably the mOst 
original cure I ever effected». 

Em Fevereiro de 1897 decidio o Times nomear 
um correspondente com! residencia em Pekim, es-
colhendo para isso;, Morrison. Assim transferiu-se 
elle de Bangkok para Pekim. Mas nunca perdeu 
opportunidade de satisfazer seu gosto de viajar, 
ainda que fosse por poucas semanas, 110 interior 
do paiz ou nos paizes limitrophea. 

Em 1900 tom'ou parte muito activa na defesa 
das legações extrangeiras em Pekim', por occasião 
dos motins dos Boxers1. Durante o mez de Julho 
daquelle anno, correu mesmo a noticia de seu fal-
lecimento, o que felizmente não occorreu apezar 
de ter elle sido mui gravemente ferido na lucta eífl 
que se portou heroicamente como o assignalou Sir 
Blande Mac-Donald então Ministro inglez em Pe-
kim. 

Em 1905, em1 Janeiro, presenciou elle a entrada 
triumphal em1 Porto Arthur. Mais tarde na con-
ferência de paz em Portsimouth, representou elle 
o Times. 

Em 1909, eil-o de novo cruzando a China de 
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Pekim á fronteira franoeza de Tonkin, e em' 191 o 
foi da cidade de Honan atravez da Asia até An-
dijan no Turkestan russ-o. A viagem foi de 3.750 
milhas, em1 175 dias, Da China só o Thibet deixou 
elle de visitar. Dois annos depois da ultima via-
gem resignou o logar de correspondente do Times, 
para acceitar o convite do primeiro Presidente da 
Republica Chineza, para seu Conselheiro. Por oc-
casião da Conferencia da Paz, depois da grande 
guerra, foi a Paris comoi conselheiro da legação 
chineza. 

Em Setembro de 1917 o Barão Ivvasaki adquiriu 
como dissemos paginas atraz, a magnífica colle-
cção de livros de Morrison. 

A 30 de Maio de 1920, falleceu tão competente 
e tenaz bibliophilo. De sua biographia publicada 
no Times de 31 de Maio de 1920 e das paginas 
do Lave li and de Outubro de 1920 e The London 
Magazine de Fevereiro de 1921, foram extraíidos 
esses dados que figuram no inicio do magnifiao cav 
talogo da bibliotheca Orientajl. 

Desde a transferencia da collecção Morrison de 
Pekim para Tokio, deu o Barão Iwasaki á Biblio-
theca Oriental um bibliothecario intelligente e cui-
dados o que é o Sr. Ishida. A's suas informações 
devo quasi todas aos dados que ahi vão inseria 
ptos. Não só a elle como a todo conselho adminis-
trativo da referida Bibliotheca cujo presidente £ o 
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Sr. J. Inouye, agradeço as innumeras attenções' que 
me dispensaram!. 

Lista dos livros expostos na Toyo Banco, por occa-
sião da visita do Sr. e da Sr a. Prof. Juliano Moreira,, 

em 13 de Outubro de 1928. 

SECÇÃO I 

Livros japonezes 

1 — Daranis budicas impressas por ordem da Im-
peratriz Koken, no anno de 770. São os mais 
antigos especimens de xylographia que se en-
contram hoje nos dois mundos. 

2 — Antigos manuscriptos da «Nihon Shoki» (His-
toria do Japão), composta pior ordem imperial 
em 720. Não datada, porém' attribuida á se-
gunda metade do IX século. Calligraphia ex-
cellente. 

3 — Os mais antigos exemplares dos livros typo-
graphicos do Japão. 
i.° — Uma parte da «Nihon Shoki» (a relativa 
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á mythologia japoneza), impressa por ordem 
do Imperador Goyosei, em 1599. 
2.0 — Le «Kokyo» ou livro da Piedade filial 
de Confucio, impresso por ordem! do> mesmio 
Imperador no mesmo anno. 
3-° — Edição de luxo de um livro imipres&o no 
começo do XVII século. Impresso, decorado, e 
encadernado por Koyesu, o maior artista da 
epocha. 
4.0 — Item. 

4.0 — Especimens dos livros chamados «Nara Ebon» 
(livros procedentes de Nara, antiga metropole 
do Japão) Destinados principalmente para a 
mulher. 

5 — A l g u m a s obras dos naturalistas japonezes sobre 
a fauna e a flora da região. Principalmente iné-
ditas ; interessantes e valiosas para o estudo 
da historia das antigas sciencias naturaes do 
Japão moderno. Data: X I X século. 

SECÇÃO II 

Livros europeus 

6 — Edição original e outras edições raras da via-
gem em redor do mundo, por Fernão Mendes 
Pinto, o pretenso descobridor dio Japão, 

7 — E d i ç ã o original de «Década da Ásia» de J. 
de Barros e D. do Couto — 10 tomjois. 

8 — Primeira edição da Asia Portugueza de Faria 
e Sousa. — 3 volumes. 

9 — Item. Segunda edição — 3 volutoes. 
10 — Item. Traducção ingleza — 3 volum!es. 
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n — A n t o n i o Galvão — Tratado dos Descobrimen-
tos Antigos e Modernos — Lisboa — 1731. 

12 — Collecção das «Cartas» dos Padres Jesuitas 
do Japão. Primeira edição muito rara — 157o-

13 —Livros religiosos compostos e impressos pelos. 
Jesuitas em Kiushiu, ultima parte do XVI sé-
culo e no inicio do XVII século. Muitío raros, 
sendo um exemlplar único. Alguns são repro-
ducções pihotographicas. 

14 — Item — Obras philologicas. 

SECÇÃO III 

Livros chinezes 

15-17—Exemplares das copias imperiaes das obras 
chinezas. Inéditas e muito diffficil de obter. 
XV e XVIII séculos. 



Velho canhão de bronze da nau portugueza «Madre de Deus» que 
aportou a Nagasaki, em 1607. 



Impressões do Japão 

(Conferencia féipct no jornal «Nictil-Nichiy> em 28 
de Novembro de 1928) 

EPOIS de percorrer o Império Nipr 

ponico de Norte a Sul, eu sentiria 
intenso prazer em externar comi mi-
núcias algumas de minhas impres-
sões recebidas durante tão util tra-
vessia. Infelizmente o temlpo de que 
posso dispor na presente palestra 

sem fatigar o auditorio do Tokio Nichi-Nichi, nao 
me permittiria demorar-me demasiado na tribuna 
sem abusar de vossa mui benevola attenção. 

Minha vinda ao Japão teve dois principaes in-
tuitos: i . ° — Conhecendo por leituras múltiplas a 
intensa actividade intellectual dos japonezes no seu 
firme proposito de assimilar tudo oi que houver de 
bom nos outros centros de civilisação do mundo 
inteiro, eu desejava de ha muito ver de perto essa 
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actividade, por isso que a considero um exemplo 
digno de ser seguido por todos os povos que nu-
trem um justo desejo de concorrer para a maior 
approximação das varias nações da terra. 2.0 — Cor-
responder á extrema gentileza das varias Univer-
sidades do Império Nipponico, assim1 coimo de va-
rias Associações médicas do Paiz que entenderam 
convidar-me para effectuar conferências sobre cou-
sas relativas á minha especialidade e seus progres-
sos no Brasil. 

A o lado desses dous intuitos tinha eu loi propor 
sito de averiguar de Visa até onde iam as affiniída-
des ethnicas do povo japonez com p povo de meu 
paiz, onde uma grande reserva de gente descem* 
dente dos nossos aborigenes torna mais sympathi-
ca a vinda ao Japão. 

A quem vive no Brasil uma vinda ao Japão dá 
a freqüente impressão de estar a cada passo en-
contrando homens seus conhecidos, sobretudo mo 
norte de meu Paiz. E isto occorre nãioi somente 
pelo aspecto puramente anthropologico: corno ainda 
pela frequencia de certos gestos e attitudes nos 
actos da vida quotidiana. Analoga impressão tem 
tido vários japonezes ao atravessarem certpis de nos-
sos Estados brasileiros, sobretudo no norte do Paiz. 

Destas e outras circumstancias vae por certo 
resultar muito efficaz para ambos os povos a cor-
rente emigratoria japoneza para o Brasil. 

Graças á extrema gentileza das auctoridades 
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do Império, dos professores das Universidades, dos 
collegas médicos de todas as cidades por onde pas-
sei e de varias personalidades de destaque social, 
consegui ver tudo, ou quasi tudo que ha digno 
de ser visitado atravez o territorio nipponico. 

Bem natural seria por certo que eu me inte-
ressasse sobretudo pelos progressos scientificos do 
paiz e então em minhas visitas ás Universidades, 
P^aculdades médicas, laboratorios, prestasse maior 
attenção á actividade do trabalho scientifico dos 
scientistas japonezes. Por toda parte verifiquei des-
vanecido que essa actividade tem as pcoporções que 
eu previra. Por vezes os edificios estão abaixo; do 
apparelhamento efficaz nelles contido e do alto me-
recimento e inexcedivel competencia dos que lá 
dentro trabalham. Mas isto é bem melhor que pos-
suir esplendidos edificios, sem bomí apparelhamento 
e sem bons technicos. Aos collegas japonezes que 
chamavam minha attenção para a pobreza de cer-
tos edificios em que continuavam1 a trabalhar com 
devotamento, lembrando-me que o grande terremo-
to ultimo, destruirá m!uita installação excellente, ale. 
grava-me eu em repetir o que ha pouco vos disse. 
Muito melhor que uma installação luxuosa sem te-
chnico competente !do que um technico perfeita em 
uma installação medíocre. E bem digno de nota 
é aliás que a maior parte das grandes descobertas 
scientificas, foram effectuadas em laboratorios muito 
modestos. Claude Bernard, por exemplo, o gran-
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de physiologista francez, fez em modestíssimo la-
boratorio uma grande parte das grandes pesquizas 
fundamentaes da physiologia moderna. Nutro a 
convicção de que os pesquizadores japonezes, mes-
mo os que não dispõem de grandes institutos, c,Oin-
tinuarão a surprehender o mundo com1 as suas pes-
quizas, tão cuidadosas quanto valiosas. O Natior 
nal Reserch Council, organisado em 1920 é uma 
organisação do trabalho scientifioo digno dos maio-
res applausos e do maior apoio» não só dos po-
deres públicos como ainda dos homiens ricos do 
paiz que devem continuar a mostrar sempre seu 
patriotismo digno dos m&iores louvores, dando 
áquelle instituto elementos cada vez mais amplos 
para maior desenvolvimento das pesquizas scienti-
ficas tão úteis não somente ao Japão oorno ainda 
ao resto da humanidade. 

Concorrerá assim o Japão com o seu valioso 
contingente moral para a maior approximaçãoi e 
effectivo congraçamento dos povos da terra. 

Não mencionarei em1 especial os nomes de mui-
tos pesquizadores japonezes que eu tive a feliz op-
portunidade de ver em aetividade nos seus labo-
ratorios, pois que receio esquecer algum e prolon-
garia demasiadamente a presente palestra. 

De um delles porém, seja-me permittido decli-
nar o nome porque representa o typo do pesquiza-
dor tão concentrado em seu trabalho, que a muitos 
se afigura por modéstia arredio do convívio do 



IMPRESSÕES DE VMA VIAGEM AO JAPÃO 43 

resto dos homens, como se receiasse o contacto 
damninho de gente de preoccupações futeis. Refiro-
me ao Professor Honda da Universidade de Seridai 
a quem parece o jury da Universidade de Oslo vae 
conferir um dos prêmios Nobel do. anno corrente. 

Cito de preferencia Honda e não um dos pes-
quizadores dos vários ramos da medicina, para que 
não pareça que as affinidadés de classe inspiraram 
minha preferencia em1 citar um nome entre os gran-
des trabalhadores intellectuaes do Império Nippo-
nico. 

Um outro lado muito sympathico do Japãoi mo-
derno é seu carinho mui accentuado pela instrucção 
publica. Visitei escolas desde o Jardim de Infancia 
até as escolas médias e em todas recebi a mais 
agradavel das impressões sobre os methodos pe-
dagógicos que vão sendo aqui adoptados!. Louvabi-
lissima é também a preoccupação de cuidar o mais 
que possivel de melhorar cada vez mais o cabedal 
de saúde das creanças e rapazes. Os gabinetes den-
tários installados nas escolas novas, com a assistên-
cia systematica aos dentes dos alumnos merecem 
especial louvor. Por toda parte o velho preceito, 
mens sana in corpore sano vae sendo applicada coim 
o possivel vigor de modo a melhorar de mais em 
mais a vitalidade sadia do povo japonez, que só 
tem a lucrar em valer não somente pelo numero 
mais ainda pela qualidade de cada ,uml 

Como membro que sou da Slociedade interna-
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cional de hygiene mental e Presidente de honra 
da Sociedade brasileira de igual titulo, não po-
deria eu deixar de ver com muita sympathía to-
das as manifestações japonezas em prol da hygie-
ne mental. E por isso desde que cheguei ao Japão 
não tenho perdido opportunidade de visitar escolas 
e instituições tendentes a melhorar o padrão de 
saúde do exeellente povo que habita este Império, 

Ha poucos dias fui ver a exposição de hygiene 
mental feita no palacio da Cruz Vermelha, onde 
aliás já existe uma outra exposição permanente de 
hygiene geral. A de hygiene mental agora posta 
á visita do publico merecia evidentemente, tão bem 
organisada está, tornar-se também permanente para 
maior aproveitamento dos japonezes que devem1 ser 
instigados ipela imprensa de Tokio a lá ireín! e 
meditarem sobre tão i,nstructiva licção de cousasi. 

A benemerita Cruz Vermelha japoneza por esses 
e outros serviços que mantém1, merece os mais ca-
lorosos applausos de todos nós1, Das visitas que 
fiz ás suas diversas dependencias em especial á 
escola de enfermeiras, o hospital, a maternidade, 
levo a mais agradavel impressão. 

A direcção da Sociedade, representada por Sua 
Excellencia o Barão Hirayama, o Marquez Toku-
gawa e ás damas protectoras, em nome da Cruz 
Vermelha brasileira e no meu proprio dirijo daqui 
minhas mais sinceras felicitações por tudo que já 
tem obtido, fazendo votos para que realisem tudo 
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que projectam realizar para maior gloria de tão 
benemerita instituição. 

Entre os thesouros do Japãoi actual ha um que 
merece ser mais conhecido do que é dos forasteiros 
que aqui aportam. Refiro-me á Bibliotheca Ori-
ental Morrison Iwasaki. Denomino-a assim1 porque 
o Barão Iwasaki a isto fez jús, adquirindo a ma-
gnífica collecção de livros e gravuras sobre a China 
e toda Asia, feita em Pekita!, pelo Dr. Morrison, an-
tigo correspondente do Times, accrescentando-lhe 
novas aequisições que tornam a bibliotheca refe-
rida uma das m!ais ricas fontes de estudo das cou-
sas do Oriente. Com essa acquisição, hoje instal-
lada em tão bom] e valioso edifício, prestou o Ba-
rão Iwasaki á capital do, Império, um1 inestimável 
serviço que lhe deve conferir sem nenhum favor 
o titulo de benemerito da cidade. 

Nos últimos dias de minha estadia no Japão, 
um dos factos que mais me alegraram foi uma 
visita á nova Bibliotheca da Universidade Impe-
rial. Pode agora o Japão orgulhar-se de possuir 
uma das -rriais bem installadas bibliothecas do mun-
do. E a certeza de que o thesouro bibliographicfo 
que alli vae ser guardado estará preservado de qual-
quer destruição por meio de incêndio, causa a todos 
nós, amigos do Japão, o m!ais intenso- jubiloi. Meu' 
júbilo ficou ainda mais assignalado em minha re~ 
tentiva por uma circuiristancia digna de nota. Apóz 
tres mezes de estadia no Japão, ainda não havia 
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conseguido ver nitidamente o monte sagrado Fu-
jiyama. Do alto da Bibliotheca, de repente divi-
sei no horizonte sem nuvens de um1 dia glorioso, 
o olympico Fuji, coroado de neve, nítido e fulgu* 
rante sob um ceu transparente e limpido na sua-
vidade de seu azul inconfundível. 

Entre as cousas dignas de serem exaltadas 110 
Japão, está sem duvida a cultura de pérolas. Visi-
tei com extrema satisfacção o lugar principal em 
que se effectúa tal cultura. Ao Professor Miyajima 
que providenciou para que me fosse facilitada tal 
visita, agradeço de publico tamanha gentileza. To-
dos vós sabeis o que é a empresa Mikimoto e os 
extraordinários serviços por ella prestadps aos lu-
gares em que estão as estações de cultura de pé-
rolas assim conto ao Japãp inteiro que tamanho 
proveito economiqo tira dessa cultura. A memória 
do sábio Kakichi Mitsukuri,. aos conselhos de Kishi-
noye e Sâsaki assim como á tenacidade patriótica 
de Kokiehi Mikimoto tenho prazer em' render aqui 
a mais sincera homenagem. 

Entre as grandes empresas industriaes do Ja-
pão merecem' especial menção, ao lado das duas 
grandes Companhias de navegações ultramarinas 
Osaka Shosen Kaisha e a Nippon Yusen Kaisha, 
devo assignalar os estaleiros do Cornsortium Mitsu-
bishi e as minas de carvão Miike do Barão Mitsui, 
como dignos de nossa admiração sincera. 

Para o fim deixei miui propositalmente umas 
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palavras ainda que poucas sobre a imprensa no 
Japão. Todos vós sabeis como se desenvolveu aqui 
essa força extraordinaria que é a imprensa. O paiz 
que possue duas empresas como o Nichi-Nichi e 
o Asahi é positivamente um1 alto centro de cul-
tura intellectual a que o resto do mundo nãlo ppide 
deixar de prestar o mais sincero preito da mais 
profunda admiração e estima. 

A cada momento indagam os amigos japonezes 
qual a cidade do Japão que mais me agradara-
Bem se vê a difficuldade de responder a tal per-
gunta. Nunca devemos olhar as cidades varias que 
visitamos, comi um só prisma. As do Japão ainda 
mais que as do Occidente porque aqui ainda se 
não deu a uniformisação que no Occidente é cada 
vez maior. Nara e Nikko, por exemplo, conservam 
todo o encanto de um cunho japonez puro. Tiokio 
e Osaka se occidentalisam mui rapidamente e ac-
centuadamente. Kioto, maravilhoso centro de arte 
nipponica, resiste ás investidas dos gostos toociden-
taes. Não me refiro ás paysagens nipponicas por-
que ellas não precisam da minha vinda aqui para 
serem julgadas. São lindas no juizo do mtmdo in-
teiro. Seria um sacrilégio opinar sobre a obra do 
creador da natureza. 

Permittajme a Direcção do Grande jornal de 
Tokio, Nichi-Nichi, que eu aproveite a presente op-
portunidade para agradecer de publico a extrema 
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amabilidade comi que fomos recebidos Madame Miô  
reira e eu, nesse maravilhoso paiz. Nós viemos 
do outro lado do mundo certos de vosso bondoso 
acolhimento. Tendes porém sabido exceder á nossa 
expectativa. A's varias Universidades e Faculda-
des do Japão em que tive a grande fortuna e não 
menor honra de fazer prelecções sobre assumptos 
de minha especialidade, á Sociedade de medicina, 
á de psychiatria, á de neurologia de Tokio, ás so-
ciedades médicas de todas as outras cidades d o 
Império, sou intuito grato pelo carinho, cordial ooim 
que me receberam]. 

A hora em que vos fallo, meus compatriotas 
mal despertam do somno reparador das fadigas quo-
tidianas. Emquanto elles repousam é preciso que 
os que estão longe da Patria, trabalhem pelos ideaes. 
comímunsi. Entre elles está sem duvida a confra-
ternisação sincera dos povos dio< mundo, inteiro. Par-
tidário convicto deste ideal estou sempre ajo< serviço 
de qualquer forasteiro que tiver necessidade de 
qualquer apoio para melhor viver entre nós. Se 
o forasteiro vem desse Oriente radioso> donde veio 
outrora a mais intensa luz, eu o recebo como ura 
emissário de um passado glorioso. Se desse Ori-
ente provem elle do Japão, minha alegria é ainda 
maior, pois que vós outros daes ao mundo, um 
exemplo de uma inexgotavel força de vontade e de 
uma extrema confiança no trabalho continup e me-
thodico. Tendo eu no momento a honra de ser 
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o Presidente da Academia Brasileira de Sciencias 
e Vice-Presidente da Academia Brasileira de Me-
dicina, peçovos permissão para considerar como 
endereçadas á minha patria e ás sociedades sabias 
de lá, as amabilidades que me tem sido dispensadas 
pois que não sou mais do que uma parceíla mui 
insignificante do Brasil, ao qual levarei as bôas 
palavras que aqui me têm sidoi dirigidas. 



O Prof. Juliano Moreira e sua senhora entre o^ professores de uma» 
escola primaria em Tokio 



Problemas de instrucção e educação no Japão 

(Conferencia reali\sada na «Assodiação» Brasileira 
de Educação» em 4 de Agpsio de 1930) 

crema gentileza das varias Universidades do Japão 
que me convidaram! para ali dizer algo sobre vários 
pontos de minha especialidade nos climas tropicaes>, 
ao aqui chegar fui logo intimado pela Associação 
Brasileira de Educação a fazer sob seus auspícios 
uma palestra sobre a velha nacionalidade asiatica 
que tanta surpreza sempre occasionara a quantos 
occidentaes dos que têm lá chegado. 

Hesitei em obedecer á ordem da benemérita 

O regressar da viagem que empre-
hendi ao Oriente, com o duplo fim 
de estudar a possível existencia por 
lá, de modalidades nervosas ou 
mentaes que fossem1 próprias ou 
exclusivas áquellas regiões e ao 
mesmo tempo corresponder á ex-
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Associação por motivos vários, sobretudo porque 
logo me vieram á memória os epigramlmas com 
que têm sido perseguidos os viajantes ha tantos 
séculos equiparados a certos caçadores na inconti-
nencia mythomana de suas narrativas^ x\liás, da 
obra de Fernão Mendes Pinto vi tantos exemplares 
nas bibliothecas do Oriente, que bem poderá con-
siderar como uma verdadeira rehabilitação daquelle 
malsinado viajante. Nem se sabe quem' toi que lhe 
mudou o nome de Fernão Mendes Pinto em Fer-
não Mendes Minto, mas todo o Oriente sabe que 
elle foi dos primeiros a despertar o enthusiasmo 
e o interesse do Occidente pelas coisas do Oriente. 

Tinha eu, porém, um meio de não vos desobe-
decer arriscando-me menos a ser ouvido com' des-
confiança continua. 

Era mostrar-vos urnas pelliculas cinematographi-
cas do maravilhoso paiz asiatico. 

O Japão mereceria aliás não uma pequena pa-
lestra mais uma serie de conferências^ tal é a mul-
tiplicidade de pontos de vista do alto dos quaesj 
pode ser elle meditado com evidente proveito de 
quem o analysar com intuitos de aproveitar-lhes 
as lições. A gente de melhor foíego caberá um 
dia a missão. Por hoje e como estambs na Asso-
ciação Brasileira de Educação é sobretudo de al-
guns dos problemas de instrucção e educação que 
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me occuparei, ainda que muito summariamente, para 
não vos fatigar a attenção. 

Chegando ao Japão logo. me preoccupei em 
ver o mais que possível de suas escolas e outros es-
tabelecimentos de instrucção, não somente os de 
instrucção superior mas também1 escolas primarias, 
etc. Havendo eu manifestado o desejo de visitar 
escolas primarias, o Ministério de Educação deu 
providencias para que isto me fosse facilitado. Tive 
assim a feliz opportunidade de, percorrendo todo 
o territorio nipponicio, vísital-as em grande numero, 
nas varias Províncias e não somente em Tokio. No 
extremo norte, em' Hokaido, onde fui visitar al-
guns remanescentes tios Ainos, os aborígenes ido 
Japão, fui ver o modo intelligente e hulmiano pelo 
qual a actual geração nipponica trata de assimilar 
aquelles elementos historicos dando-lhes instrucção 
igual a que vem sendo dada aos japonezes de ou-
tras origens. Como sabeis os Ainos são os pri-
mitivos habitantes do Japão. Estão para a massa 
actual da população nipponica como. os nossos Ín-
dios para a grande maioria da população brasileira, 

Com o intuito não só de veí-ps em' confronto 

com os outros nippões aorno ainda de saber algo 

de moderno sobre uma nevrose que ha alguns an-

nos passados o sábio neuro-psychiatra Suaki ha-

via descripto nos Archivos da Universidade de To-

kio, fui travar relações com o velho evangelisador 
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daquellas gentes, o veneravel Dr. John Batcheior 
que ha 'cincoenta annos se dedicou a estudar-lhes 
a 1 ingua, hábitos e costumesj. 

Seus livros sobre o Folklpre e sobre o idioma 
dos Ainos dão-lhe um logar de destaque entre os 
orientalistas hodiernos. Ali mantido pela beneme-
rita Sociedade dos Missionários de Londres foram 
taes os serviços por elle prestados sobretudd á re-
gião do norte do Japão que ao attingir o limite 
de idade foi distinguido com a nomeação pelos 
poderes públicos da Província com a nomeação de 
membro honorário do Governo de Hokaido, Istó 
mostra a imlportancia ligada pelos japonezes aos 
serviços prestados á instrucção publica. 

Dizem historiadores e chronistas que o Japão 
teve escolas e livros em uma remota antigüidade, 

O primeiro imípulso para uma cultura intelle-
ctual veio sem duvida da China, cuja literatura e 
civilização antecederam de míuitos séculos ás do 
Japão. 

Parece evidente que no anno 284 da éra de 
Christo chegaram ao Japão os primeiros livros chi-
nezes. O mais antigo livro japonez impresso em 
caracteres chinezes veio a lume na segunda dé-
cada do 8.° século. Talvez outros o tenham pre-
cedido; desappareceram p'orém. 

A arte de imprimir por meio de blocos de ma-
deira que também da China proviera no 8.° se-
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culo, habilitou os japonezes a multiplicarem) seus 
proprios livros e através o 9.0 e 10.0 e sécu-
los foram prolificos sobretudo em obras de lite-
ratura. 

O periodo de lutas entre os vários clans rivaes 
muito prejudicou o desenvolvimento cultural dos 
séculos seguintes até que a chamada Grande Paz 
effectivada no século 17.0 veio facilitar o floresci-
mento da literatura, surgindo então num!erosos os 
livros e pamphletos. A influencia dos clássicos chi-
nezes continua patente. Os dramas foram' moti-
vo de especial predilecção, tendo surgido na éppca 
o maior dramaturgo do Oriente, Chikamatzu, de-
nominado o Sfoakespeare japonez, que só elle es-
creveu mais de 100 peças theatraes, algumas das 
quaes mereceram traducção ingleza e estão con-
densadas no volume que aqui tendes. Com ,exce-
pção de um ou outro livro da Europa e Norte 
America até 1853, a literatura occidental não pe-
netrou no Japão. A instrucção publica que até en-
tão era muito mais masculina que feminina, foi 
se generalizando de modo admiravel. Até certa 
época a instrucção das mulheres era feita, por assim! 
dizer, em casa. A s meninas, quando muito, apren-
diam com os irmãos que freqüentavam as escolas. 
Muitos japonezes as foram compenetrando de que 
Jacolliot, no seu bello livro: Voyage ou pays de la 
liberié, tinha razão quando affirmava que «l'igno-
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rance des masses est une force dissolvante dont 
rinstruction fait une force de civilisation et de pro-
grés »r 

Desde aquella data o Japão vio intensificar-se 
sua vida intellectual^ 

Hoje tem o paiz educadores e autores de fama 
internacional, officinas typographicas dos mais mioV 
dernos feitios, bibliothecas das mais ricas e livra-
rias munidas dos melhores livros de historia, arte, 
sciencia, economia politica, phlosophia, etc., pu-
blicados nas línguas chamadas universaes, allemão, 
francez, inglez, italiano. Não raro lá se encontram 
livros em portuguez. 

Em uma das mais recentes estatísticas havia no 
Japão 1.737 diários, 2.850 semanarios e mensarios, 
com uma circulação superior a 10 milhões. Os qua-
tro maiores diário o Manichi, de Osaka, o. Niôhv-
Nichi, de Tokio, ambos editados pela Osaka Mai-
nichi Company e o Asahi de Osska e o de Tokio 
publicados pela Osaka Asahi Company tem' uma 
tiragem diaria combinada superior a 4.000.000 de 
exemplares. São chamados os Super Big Four. 

Logo em seguida vem1 o grupo denominado Big 
Six com tiragens de meio milhão a 2 milhões de 
exemplares cada um delles:. 

Taes periodicos estão installados comto os gran-
des metropolitanos de Europa e Asia. A expedi-
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ção dos grandes jornaes faz-se rapidamente por 
meio de aeroplanos de m*odo que poucas horas de-
pois da sahida do jornal é elle lido nos confins do 
Império até na Coréa e Mandchuria. 

Alguns delles tem ainda excellente sala de con-
ferências, onde se fazem ouvir bons conferenfcistas 
nacionaes e. estrangeiros. As duas citadas empresa^'' 
mantém ainda revistas illustradas magnificam^fite 
impressas. 

Digamos algo sobre as escolas no Japão,. A pri-
meira escola ali fundada foi em 604 da Era Chris-
tã. O systema de educação adoptado ao terripo, 
era um m!ero trabalho de decorar os classistas e a 
composição 'de ensaios rhetoriqos sobre elles. 

Os methodos de instrucção adoptados no Oc-
cidente foram iniciados pelos missionários chegados 
em 1859. 

Fundaram elles as priníeiras escolas que intro-
duziram no Japão os referidos methodos. Os proble-
mas do ensino têm sido ujma das preoocupações 
predominantes dos criadores do Japão moderno. 
Para occidentalisar do melhor modo a industria e 
o commercio, os vários serviços públicos, o exer-
cito e a marinha para formar administradores, enge-
nheiros, officiaes de mar e terra, médicos, commer-
ciantes, o Japão organizou o ensino firmadb de um 
lado sobre o espirito scientifico moderno, de outro 
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lado sobre as idéas éthicas e tradicionaes no paiz. 
Logo de inicio da era nova, 1868, o Estado come-
çou a fundar escolas. No anno seguinte, funkíou 
sua primeira universidade. Dois annos depois criou 
o Ministério da Educação, ao qual foi confiado 
tudo o que diz respeito á Instrucção publica. 

Logo ao anno seguinte foi publicado o famo-
so edito imperial, estabelecendo o principio do en-
sino obrigatorio. Lá está escripto que: «A scien-
cia é necessaria a todos para aperfeiçoamento mo-
ra e material e para melhoramento das condições 
de existencia, a ignorancia, sendo a mãe de todas 
as misérias que desolam a sociedade.» Tão edifi-
cante documento protesta também contra a negli-
gencia dos que deixam os filhos semi instrucção. 
Apesar disto o erro persiste no povo que não se dá 
conta da importancia e da necessidade de instruir-
se, fatalmente convencido que a instrucção, é apa-
nagio das ditas classes. Não ha ainda trabalhado-
res, nem artifices, nem1 negociantes que enviem á 
escola seus filhos e muito m'enos suas filhas. Mas 
o desenvolvimento da instrucção publica vae fran-
quear a todos o dominio da cultura. Nosso desejo 
para o futuro é que a instrucção não seja mais 
restricta a alguns, mas que seja espalhada de tal 
modo que não haja mais uma só aldeia com uma 
familia analphabeta, uma só família com um de 
seus membros illetrado. O saber para o futuro não 
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deve mais ser considerado como propriedade das 
classes superiores, mas como a herança commum 
de que devem receber unia. parte igual nobres e 
cavalheiros, cultivadores e artífices, homens e mu-
lheres. Creando o ensino primário, o secundário! e 
o superior o Japão procurfoiu imitar as m!elhores ins-
tituições pedagógicas dos Estados Unidos, da Alle-
manha ,da Sliissa, etc1. A Contais sã o que em 1871 
partiu do Japão para estudar as instituições e me-
thodos das nações occidentaes e da qual faziam 
parte dois homens de grande valor, Kido e Okubo,. 
deram ás questões de ensino especial attenção. Ellses 
tanto se impressionaram pela diffusão geral da ins-
trueção entre as gentes de Norte America que Oku-
bo assim se exprimiu: «Devemos primeiro formar 
leaders e o resto se seguirá». Kido addicionou: 
«Devemos educar as massas porque se o povo nãpt 
for treinado, não pôde seguir seus .guias ou se se-
guir nunca deve ser cegamente». 

O ensino primário é dividido em! dois graus. O 
primeiro grau recebemkio os meninos de 6 a 12 
annos. O grau superior recebem-no de 12 aos 14. 
Em 1927 o numero total de escolas era de cerca 
de 45.000. Os alumnos foram na estatistica de 1924,. 
2,4 11, 313, 012. Os mestres foram em numero de 
270, 640. As escolas publicas do Japão não forne-
cem lições de religião, porque o Estado mantetó 
a mais absoluta neutraliídade entre as varias reli-
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giões adoptadas pelos japonezes. As escolas par-
ticulares, isto é, mantidas pelas varias Igrejas, en-
sinam os respectivos preceitos. Elias têm, porém, 
que se sujeitar á fiscalização do departamento da 
educação. 

Tive opportunidade de visitar muitas escolas 
através o territorio japonez, ficando sempre muito 
bem impressionado pelas installações simples e pra-
ticas, assim como pelos methodos de ensino nellasi 
adoptados. Os grupos escolares têm excellentes gy-
mnasios, onde a educação physica é Iministrada com' 
especial cuidado. 

O Professor Iadasu Saheki, Director do Instituto 
imperial para estudos de Nutrição, installou junto a 
um dos grupos escolares de Toldo um excellente 
restaurante onde são fornecidos aos alumnos re-
feições feitas de accordo com as pesquisas effe-
ctuadas por aquelle hygienista que tão bons ser-
viços tem prestado a taes estudos. Já tendo estado 
no Rio, onde fez conferencia sobre os referidos 
estudos, o Professor Saheki teve a extrema genti-
leza de mostrar-me com toda minúcia o seu ex-
cellente Instituto e as applicações praticas que tem 
conseguido em pról da boa saúde dos escolares. 

Não somente a isto se limitam os cuidados pela 
saúde dos escolares. E' muito completo o. serviço 
de inspecção medica dos alumnos e está subordi-
nado ao Departamento de Educação. 
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O exame physico de cada escolar é feito vi-
sando especialmente o seguinte: 

1.° —Desenvolvimento physico, incluindò peso,, 
altura, medida e aspecto geral. 

2.° — Nutrição. 
3.0 — Fala. 
4.0 — Visão e refracção. 
5.0 — Visão das cores. 
4.° — Doenças dos olhos. 
7.0 — Doenças do ouvido. 
8.° — Audição. 
9.0 — Dentição. 
io.° — Outras doenças e condições anormaes. 

i.° — Se necessita ou não de tratamento. Entre 
ás doenças dignas de especial attenção, o medico 
escolar visa a tuberculose, a pleurisia, scrofula ou 
lymphadenitis, doenças do coração, anemia, beri-
beri, doenças da pelle, adenoides e amygdalites, 
hérnia, neurastenia e desordens men'taes. 

Nas escolas os mestres e enfermeiras a ellas 
ligados ensinam ás crianças o valor do asseio, exa-
minam cuidadosamente o cabello, a bocca, a face, 
as roupas etc. Isto é chamado inspecção sanitaria 
matutina. Ha dias ou semanas dedicadas a vulga-
risar o conhecimento de hygiene. 

Nos edifícios escolares novos ha bons gabine-
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tes dentários onde se faz inspecções e a assistên-
cia aos alumnos,. Aos médicos escolares cabe tam-
bém a selecção e protecção das crianças mental-
mente anorm!aes. 

O Governo japonez montou ainda um1 instituto 
de pesquizas de educação physica num suburbio 
de Tokio com laboratórios de anatomia, physiolor 
gia, psycologia, chimica, bacteriologia, hygiene pe-
dagogia, rais X, laboratorios de pharmaco-dynami-
ca, uma sala de pesadas, uma bibliotheca, um1 am-
phiteatro de conferências, etc. 

Não entro em maiores minúcias para não vos 
fatigar a attenção. No ultimo terremoto vários edr-
ficios escolares foram destruidos. O Ministério de 
Educação deliberou começar a construir 6o escolas 
primarias modelares com espaçosos campos de exer-
cidos etc. Visitei vários destes edifícios. Magnífica 
a impressão recebida. Uma outra excellente idéa 
realizada no Japão é a das excursões escolares. E ' 
um magnífico meio de tornar conhecido o territorio 
pátrio. Não insistirei nas circumstancias actuaes do 
ensino secundário não só para njão prolpngar vossa 
fadiga como ainda porque nesse particular não ha 
muita diffferença entre as condições desse ensino 
no Japão e nos Estados Unidos do Norte ou em 
certos paizes da Europa. O certo porém' é que elles 
se multiplicam, sendo que alguns dos equiparados 

rtem attingido um desenvolvimento digno de nota. 
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Passando ás Universidades direi apenas que em 
vez de 2 que ellas eram ha alguns annos, são hoje 
5 imperiaes, isto é, compostas de varias faculda-
des: Lei, medicina, sciencia, literatura, etc. A de 
Tokio freqüentada por pouco menios de 6.000 alu-
mnos, a de Kyoto com cerca ide 3.000, a de Tohjoku 
com cerca de 800, a de Kyushu com oitocentos 
e tantos e de Hokaido com 1.600. E maiores eram 
taes cifras de modo que outras Universidades se 
foram criando. Assim vieram as de Osaka, a Keio 
Gijuku fundada por Kitasato, o grande bateriologjo, 
etc., etc. 

Muitos dos laboratorios das Universidades sã|o 
modelares e nelles o trabalho é intensivo. 

As escolas technicas são numerosas: Mais de 
40 me foram1 enumeradas e pertencentes aos vá-
rios ramos de actividade humana. 

Vejamos algo sobre bibliotheeas publicas no 
Japão: A ultima estatística, na data emí que lá es-
tive, assignalava o numero 2.937. Não rnfe contenho 
em dizer poucas palavras sobre duas dellas: A da 
Universidade e a do Barão Iwasaki. 

Por occasião do ultimo grande terremjoto de 
1923, entre outros damnos de não menor valior eao-
nomico, perdeu a Universidade Imperial de Tokio 
sua grande bibliotheca, que então já contava cerca 
de 700.000 volumes, muitos dos quaes mui precio-
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sos pela sua raridade. Enorme pesar causou tão 
calamitosa oceorrencia. 

De toda parte começou um movimento de sym-
pathia em prol da reconstrucção do grande edifício. 

O Marquez Tokugawa offereceu então os 
100.000 e tantos volumes que constituíam1 sua cha-
mada Nanki Library, Donativos outros, menores e 
mais ou 'menos valiosos, foram affluindioi. Ao. mes-
mo tempo foi organizada uma commissãjo sob a 
presidência do Prof. Y amada, tendo por fim! traba-
lhar pela almejada reconstituição. Diversos pro-
fessores foram enviados ao estranjeiro para adqui-
rir novos livros. Entre elles o Prof. Takayanagi 
gastou cerca de anno e meio nesse afan, na Euro-
pa e em Norte America. Appellos foram enviados ás 
instituições scientificas dos paizes estranjeiros, 
muitos dos quaes foram seguidos pelas mais aco-
lhedoras respostas, logo acompanhadas da rem!essa 
de caixas e caixas de livros. 

Em alguns paizes foram1 formadas comtnissões 
especiaes para reunir volumes destinados á biblio-
theca e restaurar-se. Vários donativos particulares 
chegaram a Tokio para o fim' collimado, 

O Parlamento inglez votou 25.000 esterlinos para 
acquisição d'e livros inglezes a serem enviados á 
Universidade de Tokio como donativjoi da Grã-Bre-
tanha. 
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A o ser inaugurado o novo edificio, o Prof. M-
Anesaki, director da Bibliotheca, fez expor em va-
rias salas os livros mais valiosos enviados pior vá-
rios paizes e instituições, Em ordem alphabetica 
lá estavam: Allem&nha, Argentina, Australia, Áus-
tria, Bélgica, Caniadá, China, Dantzig, Dinamarca, 
Egypto, Estados Unidos do Norte, Estônia, Finlan-
dia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Hawai, Hespa-
nha, Hollonda, Hungria, índia Hollandezas, Indo 
China, Italia, Liga das Nações, México, Nova Ze-
landia, Phillipinas, Polonia, Portugal, Sião, Suécia, 
Süissa, Rússia e o Vaticano. Muito me entristeceu 
não ver o nome do Brasil entre os djoadores; por 
isso tomei o compromisso de obter aqui obras bra-
sileiras que lembrassem' lá que não somos insen-
síveis á desgraça occorrida em uma Universidade 
como a de Tokio. 

Pode agora o Japão orgulhar-se de possuir uma 
das mais bem installada's bibliothecas do mundo. 
A certeza de que o thesouro bibliographico que ali 
está sendo guardado, estará preservado de qual-
quer destruição por meio de incêndio, causa a to-
dos o mais intenso júbilo. E o meu ficlou ainda 
mais assignalado em minha retentiva por utm'a cir-
cumstancia digna de nota. 

Após tres mezes de estadia no Japão ainda não 
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havia conseguido ver de longe bem nitidamente o 
Monte Sagrado Fujiyama. 

Do alto da Bibliotheca de repente divisei no 
horizonte sem nuvens de um dia glorioso, o olyrn-
pico. Fuji, coroado de neve, nitido e fulgurante 
sob um ceo transparente e lim!pido na suavidade 
de seu azul inconfundível. 

Entre os thesouros do Japão actual ha um outra 
que merece ser m!ais conhecido do que é dos fo-
rasteiros que lá ajpjortam. Refiro-me á Bibliotheca 
Oriental Morrison Iwasaki. 

Termino-o assim:, porque o Barão Iwasaki a 
isto fez jús adquirindo a magnífica collecção de 
livros e gravuras sobre a China e toda Asia, feita 
em Pekilm, pelo Dr. Morrison, antigo ,Correspondente 
do Times, accresoentando-lhe novas acquisições que 
tornam a referida bibliotheca uma das mais ricas 
fontes de estudo das coisas do Oriente. Com esta 
acquisição hoje installada em valioso e seguro edi-
fício, prestou o Barão Iwasaki á Capital do Impé-
rio um inestimável serviço que lhe confere sem1 

nenhum favor o titulo de benemérito da cidade. 

Conto dentro em breve e de maneira mais mi-
nudente occupar-me em outro logar das duas va-
liosissimas bibliothecas de Tokio. 

Creio que a Sociedade Brasileira de Educação 
a mim perdoará tenha eu de preferencia ao Japão 
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romântico, procurado mostrar ainda uma vez oomo 
o esforço intelligente dos japonezes conseguiu em 
poucas décadas resolver o grande problema da edu-
cação do povo que ali também foi um problema 
-nacional 



A cultura das pérolas do Sr. Mikimoto no Japão 

E N T R E as cousas dignas de uma vi-
sita demorada possue o Japão a 
estação de cultura de pérolas de 
Mikimoto. 

Essa cultura evidencia mais 
uma vez o poder da tenacidade in-
telligente de um homem. 

Graças á bondosa intervenção do Prof. M. Mi-
yajima, do Instituto Kitasato e da Universidade de 
Keio, fomos ter ao portio principal da referida cul-
tura. 

Nos livros antigos, nas obras de ficção sem-
pre se falou nas pérolas do Oriente porque de lá 
sempre vieram1 os mais bellos exemplares de tão 
precioso constituinte das mais reputadas jóias. 

O Japão tinha, havia muito temjpo, sido parte 
importante na exportação de pérolas que eram1 en-
contradas na Bahia de Ago e suas visinhanças, em 
Ise, assim como na Bahia de 0!mura, em1 Nagasaki. 
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Nestes logares, durante a era Tokugawa foi prohi-
bida a pesca das ostrals porque então as pérolas 
foram usadas 'comO remedio. Vinda a Restauração 
grande quantidade de pérolas foram colhidas. 

Havendo notado o S'r. Kokichi Mikimoto que a 
pesca de ostras mostrava a diminuição crescente 
das mesmas e das contendo pérolas, resolveu ini-
ciar-lhe o cultivo:. Em 1890 exhibio elle no Aqua-
rium da 3.» Exposição Industrial de Tokio algumas 
ostras vivas contendo pérolas. Por essa occasião 
fez elle conhecimento com o fallecido Prof. Kakichi 
Mitsukuri, professor de zoologia da Universidade 
Imperial de Tokio que lhe suggerio a possibilida-
de de produzir pérolas por um methodo de cul-
tura. Um discípulo desse sábio zoologia, o. Dr. R, 
Kishinoye reforçou os argumentos do m!estre. 

Profundamente interessado no assumpto, Miki-
moto resolveu ir habitar em1 uma ilha isolada no 
centro da Bahia de Ago, onde por muitos annos 
dedicou-se a suas experiencias. Conseguiu emfirni 
em 1898 ver coroados seus tenazes esforços. E; 

cinco annos depois em 1913 teve a satisfação de 
obter pérolas perfeitamente esphericas e idênticas 
ás naturaes. 

A substancia perolifera sendo uma secreção 
do envoltorio da ostra, o methodo adoptado por 
Mikimoto é baseado sobre o principio* que todo cor-
po estranho posto em contacto' oom esse envoltorio 
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cobre-se gradualmente de um envolucro de substan-
cia perolifera tornando finalmente pérola. Elle sou-
be que em época remota já os chinezes esmalta-
vam pequenas figuras de Budha, de barro ou chutai-
bo, collocando-as no interior de certos molluscos' 
da agua doce. Ficavam ellas no fim de algum tem-
po cobertas de uma delgada camada de nacar. Mi-
kimoto realizou experiencias varias depois de ou-
vir Mitsukuri, Kishinoye e Chojiro Susaki que a 
este tempo já haviam iniciado suas pesquizas sobre 
as pérolas e as ostras peroliferas, Mikimoto digp 
realizou vários ensaios. Muitas difficuldades se lhe 
antolharam não lhe faltando os motejios dos que 
tentavam ridicularisal-o. Não se deixou abater até 
que em Julho de 1896 obteve peroías semi-esphe-
ricas. Dous annos depois obteve patente do Gor 
verno Imperial. Os successivos aperfeiçoamentos in-
troduzidos 110 methodo empregado lhe foram dando 
a satisfação de obter pérolas cada vez mais per-
feitas em brilho, oriente e e'm cor. 

Depois da patente inicial a que nos referimos 
acima, varias outras tem obtido Mikimoto. Só no 
cjue se refere á cultura nove patentes tem elle. Uma 
dellas merece especial referencia, é a relativa ao 
modo de agir para obtenção de pérolas perfeita-
mente esphericas. O processo consiste no seguin-
te : — Tira-se a uma ostra perolifera viva o envo-
lucro parenchymatoso que vae tornar-se o envplu-
Cio do núcleo da pérola. Esse núcleo coinstituido 
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por um simples pequeno fragmento de nacar tirado 
a um envolucro d'agua doce, é introduzido nessa 
especie de sacco de carne do qual fecha-se a aber-
tura. Por uma pequena operação cirúrgica este sac-
co contendo o nucelo é transplantado no tecido sub-
epidermico, secretor de nacar de umía outra ostra. 
No correr da operação a ligadura do sacoo. é re-
tirada e a "ferida convenientemente tratada. A os-
tra é posta no mar em' gaiolas apropriadas, para lá 
fiacr o tempo necessário á formação siofore o nú-
cleo de numerosas camadas de nacar que hão de 
produzir uma pérola perfeitamente espherica. Este 
processo comporta um!a manipulação extremamente 
delicada e a operação para ser bem conduzida deve 
ser executada por especialistas adestrados e esco-
lhidos. 

Ao ser publicado esse processo pela Repartição 
de patentes, vários sábios japonezes e extranjeiros/-
opinaram que a technica da ligadura do sacco con-
stituido pelo envolucro parenchymatoso< da ostra 
era delicado, que realizal-a seria praticamente im-
possível. A execução dessa difficil operação, por 
technicos hábeis e adestrados causou evidente sur-
presa. 

As ostras inoculadas, digamos assim', são em 
seguida deixadas durante vários annos no parque 
de cultura. Dentre cincoenta destas ostras retira-
das ao acaso, depois de tempo conveniente, treze 
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na média contem pérolas perfeitamente redondas. 
Apóz um examie attento a Commissão encarregada 
de estudar taes pérolas eoncluio que ellas eram 
inteiramente eguaes ás pérolas chamadas naturaes 
quanto a cor, o oriente e a fôrma. 

Ha séculos a causa da formação das pérolas 
tem sido objecto de estudos e discussões de sábios 
de vários paizes do mundo. Certos naturalistas at-
tribuiam a formação das pérolas á penetração de 
um grão de areia no centro da ostra que assim 
se tornava o núcleo da mesma pérola. Para outros 
a pérola era uma producção pathologica do mo-
lusco. Outros finalmente pretendiam1 que a pérola 
era devida a certos parasitas. A theoria agora mais 
geralmente acceita é a da fortmação dentro da ostra 
do saeco perolifero. O núcleo da peipla pôde ser 
constituído por substancias muito diversas: desde 
um grão de areia até á larva de um verme pa-
rasita. Tem-se observado pérolas cujo núcleo era 
um pequeno crustáceo, mas também se tem en-
contrado pérolas sem nenhum núcleo. A commis-
são de homens de sciencia japonezes nomeada para 
opinar sobre a cultura das pérolas julga-se em con-
dições de affirmar que nem a natureza nem; a pre-
sença ou ausência de um núcleo são condições es-
senciaes á formação da pérola. O elemento essen-
cial deçsa formação é o sacoo perolifero que de-
termina a secreção do tecido conjunctivo que é a 
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substancia perolifera. E ' evidente, affirmam elles, que 
o referido sacco é constituído pior cellulas epidér-
micas da ostra e não por nenhuma substancia es-
tranha, que é formada por umá parte de tecido epi-
dérmico do envolucro que delle se separa e penetra 
no tecido sub-dermico. 

Espontanea ou provocada, toda pérola natural 
origina-se do sacco perolifero, a substancia perpli-
fera sendo apenas uma secreção da camada de cel-
cellulas epidermicas desse sacco. 

A presença, pois, de um núcleo não pode ser 
critério sufficiente para affirmar ou negar a boa 
qualidade de uma pérola. 

Vários homens de sciencia da Europa, entre 
elles Jameson de Inglaterra e o Prof. Louis Boutan, 
da Faculdade de Sciencias de Bordeaux, também] 
assim opinaram, corrigindo assim de vez idéas fal-
sas até então reinantes e dissipando preconceitos 
que difficultavam a aceeitação das pérolas cultiva-
das nos mercados do Mundo. 

A cultura das ostras peroliferas está exposta 
a numerosos perigos dos quaes os mais terriveis 
são o polvo e as aguas da corrente do Alaskiwp. 

Occorria assim freqüentemente que a reserva 
de ostras submettidas á operação acima referida, 
seja totalmente destruída. Para proteger suas ostras 
contra os seus inimigos marítimos, Mikimoto; ima-
ginou um systema de caixas de cultura nas quaes 
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são creadas as ostras e para collocar as pérolas ao 
abrigo das aguas do Alaskiwo, achou elle para an-
corar suas caixas de cultura, logares situados fora 
do alcance de tal corrente. 

Mikimoto rapidamente chegou a verificar que a 
quantidade de ostras peroliferas jovens que lhe for-
necia a natureza não bastava mais ás necessida-
des novas creadas pelo desenvolvimento de sua in-
dustria. Essa insufficiencia que se affirmava cres-
cente de anno para anno, fel-o dirigir sua attenção 
sobre a cultura das ostras novas. Apóz aprofunda-
das pesquizas e numerosos ensaios, descobrio elle 
um processo para a captura dos embryões nada-
dores. Esse processo deu bons resultados e foi des-
de logo empregado em! grande escala. Esse prcr 
cesso de cultura das ostras novas também foi pa-
tenteado, pelo decreto n.° 60.312 de Abril de 1924. 
Os apparelhos collectores dos embryões de ostras 
são collocados em série em caixas de arame e re-
vestidas de uma camada de caleario adherente e 
dispostas em fóiima de triângulo muito aberto. Como-
os embryões fogem á luz, os lados e os fundos 
das caixas são envolvidos por septos ennegrecidòs. 
Essas caixas são imimersas a certas profundidades 
nos logares em que são mais abundantes os em-
bryões. As que são postas na agua em Julho, são 
retiradas em Novembro. Os resultados tem sido 
notáveis. Em uma caixa o numero encontrado de 



75 
*PROFESSOR JUL1ANO MOREIRA 

embryões passou cie 16.000 e a menos provida ti-
nha um milhar. Graças a esse processo garantiu 
Mikimoto a provisão de ostras para sua industria. 

De Dezembro a Abril effectua-se o serviço de 
pesca de ostras no lago, por 30 raparigas sadias, 
boas nadadoras e que trabalham apenas 4 horas 
por dia. Attinge a mil o mírriero de ostras pes-
cadas por dia em certos logares de lago e 200 em 
sitios mais afastados da cultura. 

Duas vezes por anno são suspensas as caixas 
para a respectiva limpeza, pois que em redor dellas 
se depositam muitos detrictos e moluscos outros 
que prejudicam a nutrição e crescimento das os-
tras que estão dentro das caixas. 

A industria da cultura perolifera foi fundada 
em 1890 na Bahia de Ago, no departamento de 
JYliye. A empresa, vencidas as grandes difficulda-
des que se lhe antolharam e que a tenacidade .de 
Mikimoto conseguiu ir removendo, tem hoje, além 
do parque inicial mais os seguintes; Bahia de Go-
kasho, Bahia de Hasama, todos no departamento 
Miye e mais na Bahia de Ohmura, no Departamento 
de Nagasaki, na de Nanao, no Departamento de 
Ishikawa, na de Tanabe, 110 Departamento de Wa-
kayama e na ilha de Yayeyam^a no Departamento 
d e Okinawa. 

A superfície total explorada com licença de 
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pesca é de 50.000.p00 de tsubo ou seja cerca de 
17.000 hectares. 

A industria utilisa 80 edifícios e emprega emi 
seus parques de cultura e em seus escriptorios cerca 
de mil pessoas. 

Cerca de tres milhões de ostras peroliferas são 
manipuladas por anno. 

Além de um bom serviço de assistência medica 
aos seus trabalhadores, com amfoulatorio e hospi-
tal, mantém1 Mikimoto em escola por elle creada 
e custeada cerca de 300 creanças, filhos dos mes-
mos trabalhadores. 

Apezar de tudo isto paga elle de imposto annual-
mente 30.000 yens, isto é i2o:ooo$ooo contos de 
nossa moeda. 

Muito longe seria ennumerar os prêmios que 
tem sido conferidos nas mais reputadas exposições 
universaes ás pérolas de Mikimoto. Lembro ape-
nas que o jury de nossa Exposição do Centenário 
de 1922, deu-lhe o Grande Prêmio. 

Antes de terminar devo referir que o Tribunal 
de Justiça de Paris, por seu veredicto de Julho 
de 1927, retirou sua decisão de Maio de 1924, de-
clarando que as pérolas da cultura japoneza de pé-
rolas de Mikimoto produzidas por estimulo scien-
tifico da ostra, não são de modo algum pérolas 
falsas ou de imitação e podem ser vendidas como-
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pérolas verdadeiras sem nenhuma indicação de sua 
origem. 

Esse veredicto foi provocado por uma acção> 
movida pelo imlportador francez Mr. Pohl, contra 
a Camara Syndical das pérolas de Paris, que pre-
tendeu capitular de imitações o producto japonez. 
Cessou assim de vez a campanha sorrateira contra 
a pérola Mikimoto. 

O Senador Kokichi Mikimoto completou em Ja-
neiro do anno passado os seus 70 anntas. Pelos 
grandes serviços por elle prestados á sua Patria, 
com uma tenacidade inquebrantavel, merecia a ho-
menagem que nossas linhas lhe presta, quem teve 
a occasião de apreciar os effeitos de sua grande 
capacidade de trabalho e nao menor perspdcacia 
na melhoria de sua industria. 

Antes de terminar devo referir uma circumstan-
cia digna de menção. De volta de suas viagens 
á Europa e America é elle convidado a fazer con-
ferências nas escolas do Interior do Japão. 

Aceita elle o convite, mais impõe sempre a con-
dição de que sejam melhoradas as estradas por 
ondee tenha de passar, porque sua edade assim o 
exige. Os rapazes de cada localidade vão melho-
rar as estradas. Costuma elle dizer que é esse o 
único proveito de sua ida a taes localidades. 

Não terminarei as presentes linhas sem1 reite-
rar ao Senador Mikimoto o ter-mte proporcionado 
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a realisação de uma visita á sua tão instructiva 
estação de cultura de pérolas, assim co'mo ao seu 
irmão e ao collega M. Miyajtóa da Universidade 
de Keio, as informações que se dignaram fornecer-
me, 'muitas das quaes são colhidas do magnifico 
relatorio do Barão Y. Sakatani, Presidente da As-
sociação Imperial para encorajamento das Inven-
ções, apresentou a commissão por elle nomeada 
para estudar a pérola da cultura Mikimoto. Essa 
commissão compunha-se do Prof. C. S'asaki, do Pror 
fessor Geitaro Goto, do Pr|of. Kamakichi Kishinoye, 
todos da Universidade Imperial de Keio, do Prof. 
Hidesaro Seno, da Escola das Industrias Maríti-
mas e Perito do Ministério de Agricultura. 



O Prof. Juliano Moreira e sua senhora visitam uma escola japoineza^ 

typo — Jardim da Infancia 



Brasil e Brasileiros 

Conferência pronunciada em Tokio na Radio So-
ciedade Nipponica, em, 27 de Novembro de 1928 
e irradiada para iodo o império Japonez, Maridchu-

ria e Coréa (China) 

ntes de partir do Japão onde du-
rante alguns mezes venho tendo a 
fortuna de habitar, foi com: a iriaior 
satisfação que acceitei o amavel 
convite da Radio-Sociedade Nippo-
nica, para dizer ao grande povo 
do mais adiantado império de 

todo o Oriente, algo sobre o Brasil e os brasi-
leiros. 

Do outro lado do gLobo terráqueo, occupa a 
maior parte de Sul Atoerica um vasto paiz cujo 
futuro não pode deixar de ser dos mais garan-
tidos pela somma extraordinaria de riquezas alli 
accumuladas nas profundezas de seu solo e na fer-
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tilidade de suas terras. Desdobrando-se por oito 
milhões e 800 mil kilometros quadrados o Brasil 
possue zonas situadas em todos os climas, o.s mais 
propícios á vida humana. No extremo norte que 
está situado nas zonas tropicaes, o majestoso Rio 
Amazonas com a sua irrimensa massa d'agua e suas 
florestas marginaes, se encarrega de attenuar as 
altas temperaturas inhere;ntes ás zonas chamadas 
torridas. Além disso ha por toda parte localidades 
situadas em elevações de terreno que diminuem de 
muitos graus a temperatura que a príori se poderia 
suppôr alli existentes, E ' assim que ás margens 
do Rio Negro, um dos affluentes do Amazonas, 
existe uma admiravel quantidade de gado vaccum 
a desenvolver-se de maneira crescente. 

No Ceará, um dos Estados do Brasil, situado 
sob os tropicos, ha uma serra chamada de Ibia-
paba, onde reina uma temperatura amenissima, não 
sendo raro que o thermom'etro baixe ás temperatu-
ras dos climas frios. 

Em Pernambuco, um pouco ao sul, ha o logar 
denominado Guaranhuns, onde não raro neva qomp 
ha mais de tres séculos já o salientaram com ex-
trema admiração os grandes naturalistas Piso e 
Margrave que acompanharam o Principe de Nassau 
na expedição hollandeza ao Brasil no século XVII. 

Na Bahia, Estado banhado por muitos rios cau-
dalosos como o São Francisco, etç., o Jequitinhonha, 



IMPRESSÕES BE UMA VIAGEM AO JAPÃO .83 

'O Paraguassú, ha logares montanhosos como o 
Morro do Chapéu onde reina um clima amenissimo 
como o do sul da Italia. A chamada Serra do 
Mar é uma cadeia de friontanhas que atravessa 
o paiz de norte a sul, de modo tal que a denomi-
naram de Serra do Espinhaço, como quem diz es-
pinha dorsal do gigantesco paiz. Delia provem as 
diversas altitudes a que me referi ha pouco. 

Mais ou menos ao centro de nqslsa vasta costa 
temos a grande Bahia do Rio de Janeiro ás cujas 
margens se ostentam1 duas capitaes. De um lado 
a Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, Ca-
pital dos Estados Unidos do Brasil e do outro lado 
a Cidade de Nictheroy, Capital do Estado do Rio, 
um dos vinte Estados da confederação brasileira. 
A primeira com' uma população muito numerosa, 
pois que pelo ultimo recenseamento tem i milhão 
e 6oorooo mil habitantes, é uma das cidades maia 
bellas do mundo. Situada como disse, á margem 
de uma das !m!ais formosas bahias do mundo, ex-
tende-se até fora da barra ao oceano alto a cuja 
margem' temos a bellissima praia de banhos de 
Copacabana com formosas construcções, um1 ma-
gnífico hotel, etc. Logo em seguida, temos a praia 
de "Ipanema onde se ostentam1 também bellos edi-
fícios de habitação particular. 

A Capital do Brasil que é a séde do Governo 
Federal, também é a séde do Supremo Tribunal 
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Federal, isto é, a Suprema Corte de justiça, onde 
podem vir em' ultima instancia todas as questões 
judiciarias civis ou criminaes de toda a confedera-
ção. No Rio tambeim1 estão as duas casas do Con-
gresso Federal, isto é, Camara e Senado. A o Con-
gresso Federal enviam os Estados os seus repre-
sentantes. A ' Camara enviam um deputado cada 
20.000 habitantes. Ao Senado envia cada Estada 
3 senadores. 

O Congresso Federal legisla: sobre as questões 
de defesa geral do paiz, defesa militar ou naval 
e defesa sanitaria, isto é, as altas questões de saúde 
publica. Legisla aindà sobre as questões de Ins~ 
trucção publica superior, ainda como sobre os altos 
problemas de prophylaxia e assistência das doen-
ças nervosas e mentaes. 

No Rio de Janeiro está situada a Universidade 
maior do paiz, constituida pelas Faculdades de Me-
dicina,. Direito e Engenharia. Além destas Facul-
dades ha no Rio, a Faculdade Superior de Agricul-
tura e Veterinaria, a Escola Superior de Bellas 
Artes, a Escola de Musica, o Collegio Pedro IIr 

isto é, Faculdade de Letras e Sciencias, a Escola 
Militar de Estado Maior, a Escola Militar, o Col-
legio Militar, a Escola Normal, além' de uma sé-
rie de collegios particulares destinados aos filhos 
de gente abastada. 

A Faculdade de Medicina provida de bons la-
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boratorios faz o ensino cliniao nos varias Hospi-
taes da cidade e tem actuaknente em construcção 
um novo hospital que ficará preposto ap ensino 
das clinicas. Devo ainda notar que o Instituto Os-
waldo Cruz que é um centro áe pesquizas em1 tudo 
que se refere ás doenças infecciosas, também é 
um complemento do ensino medico, sendo que alli 
se pôde fazer um curso de aperfeiçoamento (post-
graduate), que confere direitos de preferencias para 
os candidatos aos logares de médicos da saúde 
publica, médicos militares e da marinha mercante. 
O exercido da medicina no Brasil exige o diplo-
ma de medico por uma das Faculdades da Re-
publica. Aos extrangeiros que pretendam exercer 
a medicina, exige a lei exame de verificação die 
titulo que deve ser de uma Faculdade mtedica de 
boa reputação reconhecida pelo paiz a que per-
tença. 

No Rio de Janeiro ha ainda varias sociedades 
sabias: A Academia Brasileira de Scienoias, da 
qual fazem parte sobretudo os homens de scieri-
•cias que se dedicam a pesquizas de factos novos. 
A Academia Nacional de Medicina cujo centenário 
será festejado no proximo anno. Instituto Histórica 
e Geographico Brasileiro fundado ha mais de cerni 
annos e que se oecupa em especial de investigar 
e conservar os documentos historicos e geographi-
cos relativos ao Brasil. O Instituto de Sciencias 
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dedicado também ás pesquizas scientificas. A So-
ciedade Brasileira de Neurologia, Psychiatria e Me-
dicina Legal que tem por fim' incrementar estudos 
e pesquizas nestes importantes domínios do saber 
humano. Além' disso ha a Sociedade de Medicinar 

a de Biologia, a de Dermatologia, a de Obstetrícia 
e Gynecologia, a de Chimica, a de Pharimacia, etc.. 

Entre as preciosidades do Rio de Janeiro, devo 
citar a Bibliotheca Nacional, uma das maiores do 
mundo, preciosíssimo repositorio dos livros raros 
e alto valor Bibliographico. Fundada também ha 
mais de cem annos teve por base a magnífica bi-
bliotheca que D. João VI, levou de Portugal para 
o Brasil quando transferiu a séde da Monarchia 
Portugueza de Lisboa para o Rio de Janeiro. Entre-
outras preciosidades possue um exemplar da gran-
de Biblia^ impressa por Gutenberg em Moguncia-
Na secção de gravuras possue a Bibliotheca do 
Rio de Janeiro, entre outras raridades uma collecção 
admiravel de gravuras feitas por Alberto Dürer, 
o grande pintor e gravador allemão do século X V I L 
Lamento não poder entrar em maiores minúcias a 
respeito do grande thesouro bibliographioo çue 6 
a nossa Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro. 

Ao lado delia merecem especial menção a Bi-
bliotheca do Instituto Historico, a do Gabinete Por-
tuguez de Leitura, a do Museu Nacional, a da Fa-
culdade de Medicina, a Bibliotheca Ruy Barbosa, 
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formosa collecção de livros de direito, a do, Mi-
nistério das Relações Exteriores, a da Camara dos 
Deputados, etc. 

O Museu Nacional onde se encontram as bellis-
simas e completas coliecções de ethnographia bra-
sileira, de mineraes, de ankriaes e de plantas do, 
Brasil, é um dos m'ais proveitosos pontos para es-
tudo de cousas brasileiras e sul-americanas, de todo 
o continente americano. Longe estou de me haver 
referido a tudo que de mais interessante se en-
contra no Rio de Janeiro. Impossível beml o sa-
beis seria em tão curto praso de tempo extendier-
me mais, sem vos fatiigar a attenção. 

Depois do Rio de Janeiro, a cidade de <Sião 
Paulo, capital do Estado do meslmo npme, é que 
maior o espaço mereceria na presente conferien-
cia. Cidade moderna, com! uma população que se 
desenvolve de um m'odo espantoso, cerca de um 
milhão de habitantes é o centro do Estado mais 
progressista do Brasil. Stéde de uma Faculdade de 
Engenharia, muito reputada, de Uma de Direito 
que ainda o anno passado celebrou o centenário 
de sua íundação, de uma Faculdade de Medicina 
com excellentes laboratorios e professores de alto 
valor, possue São Paulo um Instituto de grande 
renome que é o Butantan, especialmente dedicado 
ao estudo das cobras venenosas e de outros ani-
maes dotados de glandulas secretoras de veneno 
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para os homens e para os animaes úteis. A l é m 

disso ainda o anno passado resolveu São Paulo 

transformar o Instituto destinado ao estudo dos pa-

rasitos damninhos ao café, em Instituto para pes-

quizas das doenças infecciosas em geral. E m São 

Paulo está ainda o valioso Museu do Ypiranga que 

occupa o monumental edifício construída para com-

memorar a data cia Independencia do Brasil do Rei-

no d e Portugal que é a mesma da fundação -do 

Império sob cujo regimen viveu o paiz até 1889, 

quando foi proclamada a Republica até agora exis-

tente. 

O grande Estado de São Paulo que é o maior 

centro productor de café de toda a America é tam-

bém o Estado do Brasil, onde ha uma popula-

ção mais numerosa de origem japoneza. Possui-

dor de terras fertilissimas e de um clima em ge-

ral muito ameno, tem sido o preferido pelos po-

vos dos paizes com excesso de populaçãp para fun-

dação de centros emigratorios. Os italianos pior 

exemplo são alli emi grande numero, havendo en-

tre elles alguns que lá accumulam avultadas for-

tunas. 

Depois de São Paulo o Estado que poissuc mak> 

res possibilidades agrícolas é o da Bahia. Produ-

ctor de café, cacau, algodão, pelles, macieiras, pe-

dras preciosas, etc., tem eim sua capital a cidade 

do Salvador, a Faculdade medica mais antiga do 
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Brasil, pois foi fundada em 1808, com excellentes 
laboratorios e professores de comprovado valor. Tem 
também uma Faculdade de Direito e outra de En-
genharia. 

Seria agora o momento de* falar-vos de outros 
Estados do Brasil e suas capitaes: Minas Geraes 
com o seu vastissimb territorio, com terras ferteis 
e minas varias, de ouro, manganez, ferro etc., tem 
sua capital, Bello Horizonte, também1 uma Facul-
dade medica, urna de Direito e outra de Engenha-
ria. E' um repíutado centro universitário e foi a 
i.a cidade do Brasil construida com todas as exi-
gências da moderna engenharia sanitaria, isto é, 
delineada com vigor technico, foi começada do sub-
solo, isto e, exglottos perfeitos e canalisações plu-
viaes e de agua potável antes da construcção dos 
edificios. E' por isso mesmo uma das cidades mais 
salubres do mundo. 

Estado do Rio, Rio Grande do Sul, Pernambu-
co, Pará, Paraná, Santa Catharina, são os outros 
Estados mais prosperas da Confederação Brasi-
leira. 

Deixo de dar-vos mais minudente noticia so-
bre o Brasil porque devo aproveitar os minutos 
que me restam' da presente palestra para dizer-vos 
poucas palavras sobre os brasileiros. 

A população do Brasil inicialmente era coris-
tituida pelos aborigenes alli encontrados pelos por-
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tuguezes. Nossos Índios por sua constituiçãoi an-
thropologica tem inspirado a muitos anthropologos 
a opinião de que elles são de origem asiatica, ma-
laios muito prováveis, levados pelas correntes do 
Pacifico até as costas da America de onde se ge-
neral isaram pelo continente todo, conistituindio de-
pois grupos ethnicos mais ou menos differenciados 
segundo as condições mesologicas encontradas. Os 

portuguezes crusaram-se muito largamente com as 
Índias, havendo mesmo fidalgos de linhagem ga-
rantida que se casaram com filhas de chefes abo-
rígenes, alguns até transportando-se para Europa. 
Depois, dadas as difficuldades de augmentar o nu-
mero de trabalhadores para a melhor utilisação das 
terras do novo Mundo os Portuguezes resolveram 
mandar vir para tal fim' das suas colonias em outros 
continentes milhares de homens. Do continente afri-
cano e até de Goa na índia, foram transportados 
para o Brasil muitos e muitos dos que tanto qon-
icorrearm para valorisação das terras no Brasil. A 

noticia das riquezas alli encontradas dentro em pou-
co excitaram a cubiça de outros povos;. Os france-
zes e os hollandezes foram os que maiores ten-
tativas fizeram de se apoderarem' de trechos do 
vasto territorio descoberto pelos portuguezes. Os 
hollandezes chegaram mesmo a apoderar-se de Per-
nambuco, como já vos disse, para onde enviaram 
o Principe dè Nassau, com o intuito formal de au-
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mentar os domínios da chamada Companhia das 

índias Occidentaes. Dos armos que por lá passa-

ram, deixaram vestígios evidentes no interior de 

Pernambuco e Parahyba. Depois da abertura dos 

portos do Brasil, no inicio do; século X I X , e alguns 

annos depois sobrevindo a indeperídencia, come-

çaram a affluir gente de todos os paizes da Europa. 

Vindo a Republica, o movimento emigratoria 
augmentou consideravelmente. D e modo que actual-
mente temos na população do Brasil representados* 
todos os povos do' mundo, predominando OÍS de ori-
gem européa. A o Norte predominam os de Ori-
gem portugueza. E m São Paulo predominam os 
de origem italiana. Em' Paraná os polacos e ita-
lianos. E m Santa Catharina e Rio Grande do Sul 
os aliemães e italianos. N a Bahia os portuguezes 
e hespanhóes. 

Disse o grande naturalista francez Geoffroy de 

Saint Hilaire, que na primeira metade do século 

X I X percorreu o Brasil, que esse paiz estava des-i 

íinado a ser o fendez-vous de todos os povos da 

terra. 

E asim está occorrendo. Todos unidos pelos 

laços da mais sincera confraternisação, vão con-

correndo para o progresso effectivoi de nosso paiz. 

A s nações novas com territorio va'sto e grandes re-

servas de terreno cultivavel como o Brasil, têtò 

a missão providencial de concorrer para o crescente 
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congraçamento dos povos da terra. Taes paizes ne-
cessitam de paz sincera entre os homens, venham 
elles de onde vierem. Essa paz é a verdadeira 
precursora da paz universal que é o ideal de todos 
os homens de bom1 coração, como nos ensinam nos-
sas mães e nossas mestres. 

Vós outras que sois as futuras mestras, futu-
ras esposas e futuras mães dos japonezes que por 
ventura desejarem emigrar para o Brasil não vos 
haveis de esquecer de orientar-lhes os espíritos no 
sentido benefico a que acabo de referir-me,. 

Os japonezes que em tão grande numero para 
lá se estão dirigindo, vão dando em geral provas 
de boa estima á terra acolhedora que é o Brasil. 
Eu louvo a selecção intelligente que o Japão esvtá 
fazendo dos seus filhos que pretendem emigrar para 
o Brasil, pois continuo convicto de que um mau 
emigrante prejudica a boa reputação do paiz de 
que provêm e desmancha o trabalho util de mui-
toslüos bons elementos que partiram para além 
mar. 

Não vos inquiete a circumstancia de serem as-
similados pelo novo habitai os filhos dos emigra-
dos. Bem melhor é ter um bom brasileiro de ori-
gem nipponica em meio de uma nova patria, do 
que um mau japonez tão descontente da patria 
de origem, quanto da terra e sua nova habitação. 



Visita do Prof. Juliano Moreira ao Hospital de Matsuzawa 



Algumas Impressos sobre a viagem ao Japão 

apenas dizer algo de minha estadia 110 Japão. 
Em uma conferencia que, por despedida, effe-

ctuei no grande salão de um dos maiores diários; 
do mundo (um milhão de exemplares) o Tokio 
Nichi-Nichl, disse eu que minha ida ao Japão ti-
vera dois principaes intuitos: 

i.° — Conhecendo por leituras múltiplas a in-
tensa actividade intellectual dos iaponezes no seu 
firme proposito de assimilar tudo o que houvesse 
de bom nos outros centros de civilisaçãio, do, mundo 
inteiro, eu desejava de ha muito ver de perto esta 

O regresso ao Brasil, depois de 
mais ou menos um anno de au-
sência, havendo feito uma longa 
travessia pelos oceanos e mares da 
Terra, não seria possivel dar em 
uma curta entrevista, minhas im-
pressões sobre o que vi, ouvi e 
aprendi. Assim muito por alto vou 
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actividade. por isso que a considerava e considero 
um exemplo digno de ser seguido por todos os 
povos que nutrem um justo desejo de concorrer 
para a maior approximação das varias nações da 
Terra. 

2.0 — Corresponder á extrema gentileza dos vá-
rios Embaixadores do Império nipponico:, assim 
como das varias associações médicas do paiz, que 
entenderam convidar-me para effectuar conferências 
sobre coisas attinentes á minha especialidade e seus 
progressos no Brasil. 

Ao lado desses dois institutos tinha eu o pror 
posito de averiguar «de viso» até onde iam as 
affinidades ethnicas do povo japonez com o povo 
do nosso paiz, onde uma grande reserva de gente; 
descendente dos nossos aborígenes torna mais syin-
pathica a ida ao Japão. A quem vive no Brasil, 
uma ida ao Japão dá a freqüente imlpressão estar 
a cada passo encontrando homens seus conhecidos, 
sobretudo do norte do nosso paiz. E isso occorre 
não somente pelo aspecto puramente anthropoloj-
gico como ainda pela frequencia de certos gestos 
e attitudes nos actos da vida quotidiana. Alias,» 
analoga impressão tem tido vários japonezes ao 
atravessarem certos de nossos Estados, sobretudo do 
Norte. 

Graças á extrema gentileza das autoridades do 
Império, dos professores das Universidades, dos col-
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legas médicos de todas as cidades por onde tive 
a fortuna de passar, e de varias personalidades de 
destaque pessoal, consegui ver tudo, ou quasi tudo 
que ha de digno de ser visitado através o terri-< 
torio nipponieo. 

Muito natural seria, por certo, que eu me in-
teressasse sobretudo pelos progressos scientifiQos do 
paiz de então em minhas visitas ás Universidades, 
faculdades médicas, laboratorios, prestasse mais at-
tenção á actividade do trabalho scientifico dos ho>-
mens de sciencia japonezes. Por toda parte, verifi-
quei desvanecido, que esta actividade tinha as pro-
porções que eu previra. Por vezes os edificios não 
estavam á altura do apparelhaínento efficaz nelles 
contido e do alto merecimento e inexcedivel com-
petência dos que lá dentro trabalham. Mas isto 
bem tmelhor é do que possuir esplendidos edificios 
sem bom apparelhamento e sem bons technicos. 

Aos collegas japonezes, que chamavam minha 
attenção para a modéstia de certos edificio's, em 
que continuavam a trabalhar com' devotamento, lem-
brando-me, que o grande terremoto ultimo destruirá 
muitas installações excellentes, alegrava-me eu em 
repetir o que ha pouco disse: — Muito melhor que 
uma installação luxuosa sem1 technico competente, 
é um technico perfeito em' uma installação medio-
cre. E ' bem digno de lembrar-se, aliás, que a 
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maior parte das grandes descobertas scientificas fo-
ram effectuadas em1 laboratorios modestos. 

Claude Bernard, por exemplo, o grande physio-
logo francez, fez em modestíssimo laboratório uma 
grande parte das grandes pesquizas fundamentaes 
da physiologia moderna. Nutro a convicção de 
que os pesquizadores japonezes, mesmo os que não 
dispõem de grandes institutos, continuarão a sur-
prehender o mundo com as suas pesquizas tão cui-
dadosas, quão valiosas. 

O National Research Council, constituído em 
1920 é uma organisação do trabalho scientifico di-
gna dos maiores applausos e do maior apoio, não 
só dos poderes públicos como ainda dps homens ri-
cos do paiz que devem continuar a mostrar sem-
pre o seu patriotismo digno dos maiores Louvo-
res, dando áquelle instituto elementos cada vez 
mais amplos para o maior desenvolvimento das pes-
quizas scientificas tão úteis, não somente ao Ja-
pão como ainda ao resto da humanidade. 

Concorrerá assim aquelle paiz com1 o seu va-
lioso contingente moral para maior apprioximação 
e effectivo congraçamento dos povos da Terra. 

Não mencionarei, em especial, os nomes de 
muitos pesquizadores japonezes, que eu tive a fe-
liz opportunidade de ver em actividade em' seufs 
laboratorios, pois que receio esquecer algum e pra-
longaria demasiadamente a presente palestra. 
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De um delles, porém, seja-me permittido decli-
nar o nome, porque representa o typo de pejsqui-
zador tão concentrado em seu trabalho, que a 
muitos se afigura por modéstia arredio do resto! 
dos homens, como se recusasse o cpntacto damni-
nho de preoccupações futeis. 

Refiro-me ao professor Honda, da Universidade 
de Sendai, a quem o jury da Universidade de Oslo 
vae conferir um dos prêmios Nobel. 

Cito, de preferencia, Honda e não um dos pes-
quizadores dos vários campos da medicina, para' 
que não pareça que as affinidades de classe ins^ 
piraram minha preferencia ao citar um nome entre 
os grandes trabalhadores intellectuaes do Império 
nipponico. 

Um outro lado muito sympathico do Japão mo-
derno é seu carinho mui accentuado pela instrucção 
publica. Visitei escolas desde o jardim de infancia 
até ás escolas médias e em todas recebi a mais 
agradavel das impressões sobre os methodos di-
dacticos que vão sendo alli adoptados:. 

Louvabilissima é também a preoccupação de 
cuidar o mais que possivel de melhorar cada vez 
mais o cabedal de saúde das creanças e rapazes, 
Gabinetes dentários installados nas escolas novas 
com a assistência systematica aos dentes dos alu-
mnos, merecem1 especial louvor. Por toda a parte 
o velho preceito — Mens sana iii corpore sanpj—-
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vae sendo applicado com o máximo vigor de modo 
a melhorar de mais em mais a vitalidade sadia 
do povo japonez que só tem a lucrar em valor 
não somente pelo numero, mas ainda pela quali-
dade de cada um. Como membro que sou da So-
ciedade Internacional de Hygiene Mental e um dos 
•presidentes de honra da Liga Brasileira de egual 
titulo, não poderia eu deixar de ver com muita 
sympathia todas as manifestações japonezas em 
pról da mesma hygiene, por isso, desde que cheguei 
ao Japão não perdi a opportunidade de visitar escolas 
e instituições tendentes a melhorar o padrão de saütí!e 
do excellente povo que habita aquelle império. Vi-
sitei a exposição de hygiene mental feita no pa-
lacio da Cruz Vermelha, onde, aliás, já existe uma 
outra exposição de hygiene geral. A de hygiene 
mental tão bem organisada estava, que merecia tor-
nar-se permanente para o melhor aproveitamento 
dos japonezes, instigados pela imprensa de Tokio 
a lá irem e meditarem1 sobre tão instructiva licção 
de coisas úteis. A benemerita Cruz Vermelha ja-
poneza por esses e outros serviços por ella man-
tidos, merece os mais calorosos applausjos. Das vi-
sitas que fiz ás suas diversas dependenoias, em es-
pecial á escola de enfermeiras, ao hospital, á ma-
ternidade, trouxe a mais agradavel impressão. 

A direcção da sociedade representada pelo Ba-
rão Hirayama, o Marquez Tokugawa e as damas 
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protectoras, em nome da Cruz Vermelha Brasileira 
e no meu propino dirigi minhas mais sinceras feli-
citações por tudo que já tem obtido, fazendo vo-
tos para que realisem tudo que projectam ainda 
realizar para maior gloria de tão benemerita ins-
tituição. 

Entre os thesouros do Japão actual, ha um que 
merece ser mais conhecido do que é, dos foras-
teiros que lá aportam. 

Refiro-me á bibliotheca oriental Morrison-Iwa-
saki, Denomino assim porque o Barão Iwasaki a 
isto fez jús, adquirindo a magnífica collecção dos 
livros e gravuras sobre a China e toda a Ásia, 
feita em Pekim' pelo Dr. Morrison, antigo corres-
pondente do Times, accrescentando-lhe novas acqui-
sições que tornam a referida bibliotheca uma das 
mais ricas fontes de estudos das coisas do Oriente. 
Com essa acquisição hoje installada em tão bom 
e valioso edificio, prestou o Barão Iwasaki á ca-
pital do Império um inestimável serviço que lhe 
deve conferir sem nenhum favor, o titulo de bene-
merito da cidade. 

Nos últimos dias de minha estadia no Japão, 
um dos factos que mais me alegraram, foi uma vi-
sita a uma outra bibliotheca, a nova Universidade 
Imperial. Pôde agora o Japão orgulhar-se de pos-
suir uma das mais bem! installadas bibliothecas do 

.mundo. A certeza de que o thesouro bibliographico 
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que alli está sendo guardado, estará prqservado 
de qualquer destruição por meio de incêndio, causa, 
a todos nós o mais intenso júbilo. E(omeu ficou ainda, 
mais assignalado emí minha retentiva por uma cir-
cumstancia digna de nota. Apóz tres mezes de 
estadia no Japão, ainda não havia conseguido ver 
de longe bem nitidamente o imtonte sagrado Fu-
jiama. Do alto da bibliotheca de repente divisei 
no horizonte sem nuvens de u!m dia gloriosp, o 
Olympico Fuji coroado de neve, nitido e fulgurante 
sob um ceu transparente e lirripido na suavidade 
de seu azul inconfundível. 

Entre as coisas dignas de serem exaltadas no 
Japão, está sem duvida a cultura das pérolas. Vi-
sitei com. extrema satisfação a sede principal desta 
cultura. Ao professor Miyajima, de Tokio, que pro-
videnciou para que me fosse facilitada tal visita, 
agradeço mais uma vez tamanha gentileza. A em-
presa Mikimoto os extraordinários serviços presta-
dos aos logares em que estão situadas as estações 
de cultura de pérolas, assim como ao Japão in-
teiro que tamanho proveito economico tira dessa 
cultura, merecem um artigo especial em nossa im-
prensa. A memória do sábio Kokichi Mitzukuri, aos 
conselhos de Kishinoye e Sazaki, assim comio á te-
nacidade patriótica de Kl. Mikimoto, tenho prazer e m 
render ainda uma vez as mais sinceras homenagenjs. 

Entre as grandes empresas industriaes do Japão» 
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merecedoras de especial mienção, ao lado das duas 
grandes companhias de navegação ultramarina; 
Osaka Shosen Kaisha e a Nippon Yusen Kaisha, 
devo assignalar os estaleiros do consordio Mitsu-
bishi e as minas de carvão do Barão de ,Mitfsui 
como dignos de nossa admiração miuitío sincera. 
Esass empresas muito se preoccupam com as me-
didas hygienicas preservadoras da saúde dos seus 
operários, assim conto da imstrucção de seus filhos. 

Para o fim deixei mtui propositalmente umas 
palavras, ainda que poucas, sobre a imprerísa do 
Japão. O paiz que possue duas empresas como 
Nichi-Nichi e Asahi é positivamente um alto cen-
tro de cultura intellectual a que o resto do mundo 
não pode deixar de prestar o mais sincero preito, 
da mais profunda admiração e estima. 

Conto voltar ainda uma vez e dizer algo sobre 
essa imprensa. 

A cada momento indagam-se qual a cidade do 
Japão que mais me agradara. Bem se vê a diffi-
culdade de responder á tal pergunta. Nunca de-
vemos olhar por um1 só prisma as cidades que visi-
tamos. As do Japão, ainda mais que as do Ocei-
dente porque alli ainda não se deu a uniformisação 
que aqui é cada vez maior. Nara e Nikko por exem-
plo conservam todo encanto de um' 'cunh|o japo-
nez puro. Tokio, Osaka e Kobe, se occidentalisam 
cnui rapida e accentuadamente e Kyoto, maravilhoso 



102 PROFESSOR JULIANO MOREIRA 

centro de arte nipponica, resiste ás investidas dos 
gostos occidentaes. 

Não me refiro ás paisagens nipponicas, porque 
ellas não precisavam de minha ida até lá para se-
rem julgadas. S!ão lindas no juizo do mundo in-
teiro. Seria um sacrilégio opinar sobre a obra cria-
dora da natureza. 

Seja-me penmittido aproveitar a presente op-
portunidade para ainda uma vez ao voltar á mi-
nha patria, agradecer a extrema amabilidade com 
que fomos recebidos, minha mulher e eu, no ma-
ravilhoso paiz do Oriente. 

Minha mulher e eu fomos desse lado do mundo 
áquelle outro, certos de um bondosp acolhimento, 
Souberam, porém, os japonezes exceder a nossa es-
pectativa. A's varias Universidades e Faculdades 
do Japão em que tive a igrande fortuna e não menor 
honra de fazer prelecções sobre assumptos de mi-
nha especialidade, á S'ociedade de Medicina, á de 
Psychiatria. 

Fiz sempre acompanhar minhas conferências 
com a projecção de photographias, de casos clí-
nicos interessantes do Hospital Nacional, das clini-
cas psychiatrica e neurologica, do Dispenisario Gaf-
frée-Guinle e de nossos ambulatórios, assim como-
varias vezes com a projecção de dois films sobre a 
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assistência a alienados no R i a e em S<ão Paulo. Essa 

parte por certo attraiu sempre um grande auditorio 

ás minhas prelecções. 



O Prof. Juliano Moreira entre professores da Universidade de Fuoka 

onde realisou urrJa conferencia 



A Universidade de Tokio e a sua monumental 
bibliotheca 

OR occasião do ultimo grande ter-
remoto de 1923, entre outros da-
mnos de não menor valor perdeu a 
Universidade Imperial de Tokio sua 
grande bibliotheca que então já 
contava cerca de 700.000 volumes, 
muitos dos quaes mui preciosos pela 

sua raridade. Enorme pesar causou tão calamitosa oc-
correncia E de toda a parte começou um movi-
mento de sympathia em! prol da reconstrucção do 
edifício e reconstituição do conteudoi do mesmo. O 
Marguez Tokugawa offereceu então os 100.000 vo-
lumes que constituíam sua chamada «Nanki Libra-
ry». Outros donativos menores e mais ou menos 
valiosos foram affluindo. Ao mesm|o tempo orga-
nizou-se uma commissão sob a presidencia do Prof. 
G. Yamada, tendo por fito trabalhar pela almejada 
reconstituição. Diversos professores foram enviados 
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ao estrangeiro para adquirir novos livros. Entre 
elles o Prof. Takayanagi gastou cerca de um anno 
e meio nesse afan, na Europa e em Norte America. 
Appellos foram enviados ás instituições scientificas 
dos paizes estrangeiros, muitos dos quaes foram se-
guidos pelas mais acolhedoras respostas, logpi se-
guidas das remessas de caixas e caixas de livros. 
Em alguns paizes foram formadas com1 missões es-
peciaes para reunir volumes destinados á nova bi-
bliotheca. Vários donativos particulares chegaram 
a Tokio, para o fim collimado. O Parlamento in-
glez votou 25.000 libras esterlinas para acquisição 
de livros inglezes a serem enviados á Universidade 
de Tokio como donaitvoi dá nação, britannica. To»• 
das as minúcias sobre as doações e os respectivos 
doadores estão sendo reunidas para futura publi-
cação. 

Ao ser inaugurado o novo edifício, o Prof. M. 
Anesaki, director da Bibliotheca, fez expor em va-
rias salas os livros mais valiosos enviados por vá-
rios paizes e instituições. Em ordem alphabetica 
lá estavam: Allemanha, Argentina, Australia, Áus-
tria, Bélgica, Canadá, China, Dantzig, Dinamarca, 
Egypto, Estados Unidos do Norte, Esthonia, Fin-
landia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Hawai, Hes-
panha, Hollanda, Hungria, índia, Irídias Hollande-
zas, Indo-China, Italia, Liga das Nações, México, 
Nova Zelandia, Philippinas, Polonia, Portugal, Sion, 



IMPRESSÕES BE UMA VIAGEM AO JAPÃO .83 

Suécia, Suissa, Rússia e Vaticano. Muito me en-
tristeceu não ver o nome do Brasil entre os doa-
dores, por isso, tomei o compromisso de obter aqui 
cheagndo, obras brasileiras em portuguez que lem-
brassem lá que não somos insensiveis á desgraça 
occorrida com uma Universidade como a de 'Loikio. 
Emquanto chegavam livros e se discutiam! todas as 
minúcias dos planos do novo edifick» da Bibliothe-
ca, chegou nos últimos dias de Dezembro de 1924, 
a noticia do grande donativo de 4.000.000 de yens 
feito por John D. Rockfeller Júnior, para a referida 
reconstrucção. Acceita e recebida, com essa somlma 
foi constituído o Fundo Rockfeller e sua administra-
ção confiada a uma commissão de tres membroís: 
o Prof. Y. Kozai, presidente da Universidade, o 
Prof. M. Anesaki, director da Bibliotheca e o Dr. 
T. Dan, graduado pelo Instituto de Technologia de 
Massachussetts que ficou sendo o representante do 
doador. 

Para cooperar com essa contaissão foi nomeada 
outra encarregada da construcção, sendo designa-
do architecto em chefe, o Prof. Y. Uchida, professor 
de architectura 11a Universidade d'e Tokio. Dois 
bibliothecarios e um architecto foram enviados ao 
estrangeiro para estudar planos de bibliotheoas e 
respectivo equipamento. No fim de 1925 a com1-
missão de construcção approvou o plano definitivo 
do edificio a construir. Foi firmado pi contracto 
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com a firma constructora Obayashi & Cia.. Inicia-
das as obras a 28 de Janeiro de 1926, em Novembro 
cie 1928, completamente terminados os trabalhos da 
installação de estantes e respectiva arrumação de 
livros, a 1 (de Dezembro foi inaugurado o magestoso 
edificio na presença do Ministro da Educação Ka-
zue Shoda, do Presidente da Universidade, Prof. 
Onozuka e outras autoridades do Império, do embai-
xador de Inglaterra, do representante do embaixa-
dor dos Estados Unidos, etc. 

O novo edifício foi feito em estylo gothico mo-
derno, occupa uma area de 3.876 metros quadrados, 
sommando seus pavimentes uma area de 17.143 me-
tros quadrados e pôde ser ampliado no futuro se 
houver necessidade. E' todo de cimento armado re-
forçado, Para aquecimento e ventilação foram adot-
ptados os mais modernos systemas. Elevadores e 
tubos pneumaticos os mais perfeitos facilitam* a en-
trega dos livros aos leitores. 

A sala principal de leitura mede 1.030 metros 
quadrados e tem 800 logares para leitores. Além' 
disso ha salas menores para os professores que de-
sejem fazer pesquizas bibliographicas especiaes, ou 
lerem isolados dos outros Ieitpres. Ha ainda a sala 
de catalogos e sala de catalogação. A dos periódi-
cos é também vasta. Pia outra destinada á expo-
sição de livros raros ou notáveis por sua impressão 
•ou encadernação. 
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Os armazéns dos livros occupam uma area de 
3.188 metros quadrados e contem estantes de aço, 
havendo um compartimento especial para livros ra-
ros ou exemplares únicos. 

A capacidade actual do edificio é para 750.000-
volumes, podendo ser facilmente ampliada para um 
milhão quando for necessário. 

Em frente ao edificio ha uma bella frente comi . 
abundancia de agua. Jardins estão sendo planjtadoâ 
em toda a frente do edificio, em cujas extreímidades 
ha duas torres, uma destinada ao serviço de reno-
vação do ar em toda a construaçao e outra ao 
serviço de aguas, para a extineção de incên-
dios, etc. 

No alto do 3.0 andar, ha um magnífico terraço 
de onde se descortina toda a cidãdfe e db onde tive 
a boa surpresa de divisar o: magestoso Fujiyama 
em toda a sua belleza. 

O Prof. Masaharu Anesaki, director da bibliothe-
ca a quem devo a fortuna de uma visita minuciosa 
ao novo edificio é um historiadjojr de alto> mérito 
e autor de valiosas memórias sobre vários assumjptios 
da historia do Oriente, especialmente sobre as mis-
sões christãs que tem merecido publicação nas « Pro 
cedings of the Imperial Academiy» de Tokio, de 
que é elle secretario actualmente. 

Aproveito a opportunidade para agradecer de 
publico as gentilezas de seu. fidalgo acolhimento. 
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Por esta bibliotheca e pelas preciosidades que 
ella encerra, é fácil avaliar o cuidado que tem o 
governo do Japão pela educação e cultura do seu 
povo e, como isso, é tudo assim naquelle paiz, onde 
entre outros aspectos culturaes, verifiquei a existên-
cia de um grande jornal que teín uim milhão de 
exemplares e cuja distribuição se faz por aero-
ptlanos. 



10 Prof . Juliano Moreira recebe em Hokaido. a v is i ia de um repre-

sentante dos A i nos, a raça primitiva que povoou o. Japão 



Convém ao Brasil a immigração japoneza ? 

E N T R E os» povos do Oriente o que 
melhor se adaptou aos chamados 
progressos do Occidente foi incon-
testavelmente o japonez. Em to-
das as sciiencias e até nas artes 
maiores como nas menores, são in-
numeros os filhos do Japão que 

se têm distinguido, como deimbnstram as reitera-
das contribuições por elles publicadas, quer em re-
vistas européas e norte-americanas, quer em revis-
tas japonezas escriptas não só na língua daquelle 
paiz, mas também1 em allemão, inglez, francês e 
ultimamente até em; esperanto. 

A circumstancia de procurarem elles escrever 
em uma das chamadas linguas univerisaes, demons-
tra nem só que elles desejam dar ao mundo seu 
contingente de trabalho intellectual como airída que 
não se esquivam á acção disnacionalisante do in-
tercâmbio de idéas com outros paizes. 
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Assim sendo, não sei porque não nos conviria 
a immigração japoneza. 

Não vejo inconveniente na localisação dos ja-
ponezes no valle do Amazonas, sobretudo se ao. 
Governo brasileiro occorrer installar nas proximi-
dades dos colonos japonezes núcleos de gente na-
cional ou proveniente de outros paizes de origem 
occidental. O essencial será o desbravamento da-
quelle valle e a sua competente integração no resto 
do Brasil. Effectuado este desbravamento, sem du-
vida que para lá affluirão elementos de outra ori-
gem, tornando dentro em pouco m!ais habitaveis 
aquellas regiões que actualmente tanto amedrontami 
operários e trabalhadores de toda. a especie e de 
todas as origens. 

Os artigos de propaganda contra a emigração 
para aquélla região existem em todas as linguas 
de povos que por excesso de população necessi-
tam emigrar. 

A proposito do cruzamento do japonez com o 
nacional, conheço um numero confsideravel de ja-
ponezes casados com estrangeiras: inglezas, france-
zas, belgas, allemães, italianas e brasileiras, etc. 

Os productos destes casamentos são do ponto 
de vista occidental, incontestavelmente mais bellosí 
que o comímuirn do typo japonez. 

A capacidade de nacionalisação destes produ-
ctos ao paiz do progenitor não japonez1 é tão grande 
quanto a de qualquer outro povo, dependendo ape-
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nas da capacidade de assimilação deste ou daquelle 
paiz. 

Temer a imjmigração japoneza com receio de 
que não a assimilamos, é descrer da capacidade 
do brasileiro de incorporar o alienígena. 

E esta capacidade é, a meu ver, inconteste. 
Não ser talvez o inglez, todos os representantes de 
todos os outros povos andam ahi diluídos em nossa 
população, ás vezes até com perda compelta das 
características mais frisantes dos seus ascendentes, 
com a acquisição das qualidades e até infelizmente 
dos defeitos de nossa gente. 

E isto augmenta cada vez com o augimento pa-
rallelo de nossa confiança em nossa nacionalidade. 

Ora se os Schmidts e os Müllers, os Wagners 
e Hagendorns, os Ludolfs e Hasslochers, os Gaf-
frées e Guinles, os Porchatfe e Fronti*ns, os Staiths 
e Darcys, os Dodworths e Himes, os Marchezinis 
e Sicilianos, etc., etc., foram nacionalisados, porque 
não o hão dé ser os japonezes se os não isolar-t 
mos nós do convívio do restpi da nacionalidade bra-
sileira, 

Eu mesmo já conheço filhos de japonezes que 
não falam a língua de seus pães. Só conhecem 
nossa língua. E ' claro que no Japão ha publicistas 
inquietos pela possibilidade da perda dos elemen-
tos emigrados em favor dos paizes que os rece-
bem 
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O mesmo, porém, incorre em relação aos outros 
povos que são obrigados a emigrar. 

Os remedios indicados para evitar essa occur-
rencia felizmente nenhum resultado tem dado. 

Os paizes que recebem os immigrantes vão as-
sim aproveitando os elementos que lhes chegam, 
tratando apenas os mais avisados de fazer a sele-
cção individual dos advenas. 

Caso se verifique este cruzamento as conseqüên-
cias serão boas e até excellentes se se cruzarem 
bons elementos de um e outro grupo, por isso que 
os typos resultantes dos cruzamentos estão quasi 
sempre em relação ás qualidades dos elementos que 
se cruzam. 

Do estudo que ha muito venho fazendo sobre 
cruzamentos em nosso paiz, veio-m'e a convicção 
de que não devemos tirar regras absolutas con-
demnatorias de taes cruzamentos,. 

Sob o ponto de vista biologico e social não» con-
demno a imimigração japoneza, pelas razões já alle-
gadas, assim como porque sob o ponto de vista 
biologico, estou certo de que o japonez da segunda 
geração em deante, nascido no Brasil, será um bra-
sileiro tão afastado do typo original como o filho 
e o neto do portuguez, do hespanhod, italiano, alle-
mão, etc., nascidos no Brasil que não se julgam' 
mais ligados, senão excepcionalmente, á patria de 
seus pães e avós. 
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Do ponto de vista social não vejpi o perigo da-
quella iminigração, porque se em seu paiz de ori-
gem são os japonezes da maxima tolerancia para 
as creanças uns dos outros, quanto mais os seus 
filhos nascidos em terras em que essa tolerancia 
também existe! 

Muitos suppõem que no Japão só ha budhistas 
e shintoistas. E ' certo que assim não é por isso 
que a propaganda christã ali iniciada por S. Fran-
cisco Xavier deixou vestigios inapagaveis e actual-
mente ninguém tenta fazer desapparecer do solo 
japonez as religiões christãs. 

Grande injustiça faz ao Brasil quem dos factoa 
occorridos na Coréa tira conclusões a nós desfa-
voráveis. E m primeiro logar a proximidade entre 
o territorio japonez e o cjoíreanio, torna inoompara-
veis os dois casos. Em segundo logar aquelle re-
canto da Asia, cujo atraso era enorme não tem se-
não tirado lucros inestimáveis do interesse japonez 
pela sorte daquella região. 

Além disto é sabido que desta mesma região 
provieram muitos elementos constituintes do japo-
nez da actualidade. 

Circumstancias estratégicas, defesa do proprio 
Japão, explicam de sobra a necessidade de inte-
ressar-se esse paiz pela sorte da Coréa. 

Eis ahi o que sinceramente penso destas que-
stões, de accôrdo com as convicções que cheguei 
a ter sobre o assumpto. 



Parte Segunda 

Sra. Augusta Peick Moreira 



Recepção offerecida pelo Sr. Kavvanishi, grande iindustrial em Ivobe, 
ao Prof. Juliano Moreira e sua Esposa. 



No Oriente 

(Impressões de viagem) 

EPOIS de uma longa viagem1 de tres 
e meio mezes, havendo visitado al-
gumas cidades norte-americanas e 
atravessado o maravilhoso canal 
de Panamá onde vimos o arrojo 
da engenharia moderna, chegamos, 
meu marido e eu, a bordo do pa-

quete japonez «La Plata Marú» ao porto de Yo-
kohama, um dos mais importantes do Império Nip-
ponico, quiçá de todo o Oriente, apezar de ter sidío 
um dos pontos mais damfaificados por joccasião do 
ultimo grande terremoto de 1923. 

A bordo do «La Plata Marú» o Commandante 
Captain T. Ichikawa e toda officialidade, assim 
como a tripulação porfiaram-se em nos dispensar 
toda sorte de amabilidades. A' nossa chegada em 
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Yokohama, o Comimandante fez-nos a gentileza de 
içar no mastro de piro a o pavilhão brasileiro, como 
se estivessemos em missão do governo dlo Brasil. 
Um dia antes de nossa chegada, recebeu o nosso 
Commandante uxri radiogramma do Ministro das 
Relações Exteriores, pedindo-lhe transmittir a meu 
marido os primeiros pontos relativos ao programaria 
da recepção que nos estava destinada. 

Ao chegarmos, no meio da multidão que inva-
diu o vapor estava uma commissão tendo á sua 
frente o Embaixador Tatsuke, antigo embaixador 
japonez no Brasil, o Major Yutaka Takeuchi, an-
tigo addido militar no Rio, o Coimmandante Mori-
moto e Sekine, antigos addidos navaes no Rio, e 
senhoras, o Sr. Nanjo, também da Embaixada no 
kio, o Prof. Takano da Universidade de Keio, Dr. 
jake e Ishiwara, da Unievrsidade Imperial de To-
kio, o Prof. Takano da Universidade de Keyo, Dr. 
J. Yamada, Director do Departamento de Gande 
tio Ministério do Interior, S'r. Miura, do Ministério 
das Relações Exteriores e muitos outros professores 
e representantes das altas autoridades do paiz, cuja 
enumeração prolongaria demasiado a presente en-
trevista. Também teve a am'abilidade de vir ao 
nosso encontro, nosso Cônsul em Yokohama, o Sr. 
Leonardo de Castro^ 

Uma comimissão de senhoras japonezas sob a 
presidência da Viscondessa de Motono, antiga em-
baixatriz japoneza em Paris, trouxe-me bellos ra-
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milhetes de flores naturaés. O Embaixador Tatsuke, 
em bello discurso, saudou o meu marido, dando<-lhe 
as boas vindas. O Sr. Miura, do Ministério das 
Relações Exteriores, $ue na Embaixada Japoneza 
no Rio, passara seis annos, foi posto; á nossa dis-
posição. assim como o Prpf. Takano, pelo Ministério 
do Interior e ambos nos acompanharam através |0. 
Império, afim de que nada nos faltasse. Além! das 
innumeras pessoas a que me acabo de referir, não 
posso dar uma idéa de quantos reporters de jor-
naes japonezes vieram a bordo ao nosso encon-
tro ,nem tão pouco de quantas vezes fomps photo-
graphados. Emfim desembarcamos e, de acoôrdo 
com o programtma a que me referi ha pouco, fomos 
conduzidos de automovel para Hakone, especie de 
Petropolis, onde fomos hospedados no excellente 
hotel Fujiya, afim de descançarmos uns dias da 
fadiga da viagem. 

Apezar disso, logo no mesmo dia tivemloís de 
comparecer ao banquete de boas vindas que o Sr. 
Governador da província teve a amabilidade de nos 
offerecer, Foi um banquete á japoneza, servido por 
Geishas, que também exhibiram suas danças e can-
tos acompanhados por instrumentos de mitsica ja-
ponezas. 

O hotel que nos hospedamos é, sem favor, um' 
dos melhores que temos visto. O conforto e o as-
seio alli encontrados constituíram uma das melhores 
impressões de nossa estadia no Japão. 
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Os dias seguintes gastamos nós em visitar o 
lago Hakone e outros pontos admiraveis daquella 
região montanhosa. 

Ao quarto dia de nossa chegada, partimos para 
Tokio, onde nos aguardavam muitas das pessoas, 
com as quaes já havíamos estado em Yokohma e 
muitas outras com que travamos conhecimento. As 
gentilezas e amabilidades que nos foram dispensa-
das não podem ser descriptas por miúdo, tantas 
foram. Logo no dia seguinte meu marido foi re-
cebido na Universidade Imperial e fez sua primeira 
conferencia. 

Entre as cousas que mais nos impressionaram; 
no Japão merecem menção eslpecial os trabalhos 
de reconstrucção da cidade tão damnificada por 
occasião do ultimo terremoto. Graças á extrema 
gentileza da repartição encarregada desses traba-
lhos podemos confrontar em planos admiravelmente 
bem delineados o que era Tokio, o que oi terremoto 
estragou e o que se deliberou fazer. Alargaram-se 
ruas e praças, construíram-se pontes magníficas, 
têm-se erguido edificios sumptuosos, emfim renova-
se a cidade de tal geito, que dentro em poucos 
annos será Tokio uma das melhores capitaes do 
mundo. Actualmente, em alguns pontos da cidade, 
as escavações tornam pouco agradavel o trafego 
dos vehiculos sobretudo em tempo de chuva. Mas 
isto vae passar dentro em pouco, tal a intensidade 
com que se trabalha, por toda a parte, comi o firme 
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proposito de reparar o que o calamitoso' terremoto 
damnificou. 

Penalisa profundamente pensar na possibilidade 
de outro terremoto destruir de novo, tanto esforço 
despendido com tamanha tenacidade. A respeitável 
somtna de muitos milhões de yen augmenta o or-
çamento das obras de reconstrucção. Dizem alguns 
que somente de ioo em ioo annos voltam1 as ca-
lamidades maiores. As construcções novas são quan-
to possível projectadas visando sua resisetncia aos 
terremotos. Que os cálculos dos technicos attinjam 
os fins collimados são os votos sinceros dois amigos 
do Japão. 

A meu marido e a mim causou a melhor das. 
impressões o cuidado que os japonezes vão dis-
pensando por todo o Império á educação, do povo. 
Visitamos muitas escolas e em' todas vimos a excel-
lencia dos methodos empregados para o maximio 
aproveitamento intelleotual das creanças. O ensino 
primário é obrigatorio e gratuito e nãoi se visa so-
mente a melhora da instrucção do povo, ha por 
toda a parte a preoccupação de melhorar a saúde. 
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dos escolares. Todas as escolas possuem salas e 
area para exercícios physicos que são seguidos com 
muito gosto pela meninada. Têm' as escolas ainda 
um serviço de assistência dentaria, assim como al-
gumas um exeellente serviço de assistência alimen-
tar, feito sob a direcção do Prof. Saiki, Directior do 
Instituto de Nutrição, que tanto se tem preoccupa-
do com a melhora da nutrição do pfovo japonez. 

Não passamos em Tokio todjoí o- tempo de nossa 
estadia no Japão. Meu marido tinha que ir ás ou-
tras Universidades do Império, de onde lhe che-
garam convites para fazer também conferências. As-
sim, fomos primeiro ao Norte dó Japão, que é a 
parte mais fria, antes que a temperatura baixassíe. 
Partimos para Sondai e depois para Hokaido, onde 
também ha Universidades. De caminho fomos vi-
sitar a fazenda Koivai, de propriedade do Barão 
Iwasaki, que muito gentilmente nos fez hospedar 
em sua exeellente casa lá existente. Vimos ahi uma 
habitação genuinamente japoneza, com todas as 
installações modernas de conforto, perfeitamente 
adaptadas aos estylos nipponicos. Vimos sua magni-
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fica collecção de animaes ali creados. Tem ellè 
conseguido bellos exemplares, não poupando para 
isto, sommas. Seu gado vaecum1 não é menos ad-
miravel que o cavallar. Mostraram-nos sua excellen-
te installação para o preparo da manteiga, que é, 
aliás, saborosa como as melhores díos paizes mais 
adiantados do Occidente em que esta industria tem 
tido seu máximo de aperfeiçoamento. A Fazenda 
Koivai, situada no sopé da montanha Iwate, a 340 
milhas a noroeste de Tokio, occupa uma área de 
1.700 alqueires de bom terreno. E ' servida pela es-
tação do mesmo nome do ferna carril nacional, que 
fica a 14 horas de Tokio. Varias estradais de roda-
gem atravessam em direcções diversas as terras da 
Fazenda que occupa altitudes varias, desde 236 m e -
tros até 630. 

Vinte e sete gráos é ali a temperatura média 
do mez de Agosto, descendo a 9 abaixo de zérto 
durante o mez de Janeiro. Aliás, desde os fins de 
Novembro até á primeira dezena de Abril, cahe, 
habitualmente, neve. Ao tempo da acquisição do 
local da Fazenda, estava elle coberto de vários cam-
pos bravios. Depois de desbravado, conservadas as 
arvores que melhor convinha conservar, acha-se hoje -
ali uma formosa floresta de 850 alqueires com pi-
nheiros, cedros, cryptomeria japoneza, castanheiros, 
etc-, donde se obtém muita lenha e carvão para 
uso da fazenda, fornecendo ainda á toda a circum-
visinhança madeiras, lenha e carvão. Além dessa 
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floresta, tem Koivai um!a secção dedicada ao plan-
tio de pastagens, aveia, milho e raizes vegetaes 
próprias para alimento do gado, 340 alqueires foram 
destinados a esse fim, e os melhores meios são 
ali utilisados para obtenção dos melhores resulta-
dos. Assim é que a producção excede as neces-
sidades da Fazenda, sobrando ainda o que exportar 
para outras províncias do Japão. Entre os annexos 
ali construídos com intuitos de melhorar a situação 
dos empregados e suas respectivas familias, merece 
menção uma escola primaria. Ao tempo de nossa 
visita, era freqüentada por 74 alumnos — 34 me-
ninos e 40 meninas. Tem ainda uma creche e jar-
dim de infancia freqüentados por 80 meninos e 
28 meninas, dos que ainda não attingiram' a edade 
escolar. Uma cooperativa para fornecer artigos e 
generos alimentícios aos habitantes da Fazenda, tudo 
por preços muito modicos, está ali em pleno func-
cionamento. Ha também1 medico e pharmacia. Um 
Club e respectiva casa de recreio completam o 
equipamento social da Fazenda Koivai. 

Para nossa distracção o Sr. Barão de Iwasaki 
Filho, obteve que alguns jovens da localidade vies-
sem á noite exhibir 110 jardim, em frente á casa 
principal da Fazenda onde estavamos hospedados, 
dansas e cantos regionaes, mui interessantes por se-
rem bem trriais animados do que as de outras regiões 
do Império. Para dar uma pequena idéa da genti-
leza com que fornos tratados, basta referir que o 
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Barão fez vir de Tokio seu melhor cosinheinoí, afim 
de ,que tudo nos fosse propicio. 

Entre as cousas occidentaes que, transportadas 
ao Japão, melhor impressionam o estrangeiro, devo 
citar as estradas de ferro, por sua pontualidade e 
organisação. 

Não fosse a gente japoneza em trajos japonezes 
e muitos carros arranjados de modo a satisfazer 
os hábitos nacionaes, não seria possível distinguir, 
sobretudo a i-a classe, dos trens dos paizes da 
Europa e America, melhor organisados. Apezar dos 
comboios terem para os trajectos imãiores vagons 
restaurantes, encontram-se nas principaes estações, 
vendedores de caixinhas de madeira muito fina, con-
tendo duas ou tres modalidades de refeiçõejs ieu-
ropéas ou japonezas, cuidadosamente arrumadas—• 
sandwiches, salada, carnes frias, etc. — tudo arru-
mado com a máxima meticulosidade, com tão btoim 
aspecto, que mesmo o europeu as adquire seta' ne-
nhum escrupuo. Enconltra-se no interior das re-
feridas caixas, ao lado da Refeição, garfo e faaa 
também de madeira,, assim como palito e guarda-
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napo de papel japonez. E tudo por preços muito 
modicos. 

A o lado da rede de estradas de ferro que é ba-
stante extensa, possue o Japão excellentes estradas 
de rodagem por onde trafegam innumeros autompr 
veis e outros vehiculos. Não somente da agricul-
tura têm-se occupado os japonezes,. Ha por toda 
a parte fabricas, todas mais ou menos bem ins-
talladas e magnificamente organisadas. A industria 
japoneza attingiu o melhor desenvolvimento e re-
presenta um sério concurrente das melhores indus-
trias européas nos mercados orientaes. Nos portos 
da Asia, por onde passamos, viamos sempre flu-
ctuando a bandeira do Império nos seus vários na-
vios mercantes. Para melhor segurança da manu-
tenção da marinha mercante e das industrias a que 
acabamos de nos referir avultam as (minas de car-
vão, sendo exploradas com regularidade e perfeito 
senso pratico. As minas do Barão de Mitsui, por 
exemplo, situadas no sul do paiz, são uma das mais 
perfeitas organisações daquelle Império. 

Um povo trabalhador e activo como é o japonez 
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tem, por certo, direito de possuir um theatro digno 
de ser freqüentado. Apezar da crescente affluencia 
do occidente, conserva o theatro japonez as suas 
características tradicionaes. Na tragédia, sobretudo, 
são notáveis os artistas japonezes, A expressão phy-
sionomica de alguns delles rivalisa com a dos me-
lhores trágicos italianos. Os duellos á maneira an-
tiga são impressionantes pela rapidez dos movimen-
tos e precisão dos golpes. A indumentária theatral 
é notável pela riqueza dos tecidos usados na feitura 
das vestes. Além das tragédias têm os japonezes 
os seus bailados clássicos no theatro Kabukiza, nios 
quaes até agora só tomam parte homens, pois que 
os papeis femininos também são representados por 
homens. Na Rússia e no resto da Europa começam 
a interessar-se muito por esses bailados. Assim é 
que ,para Moscow, ainda ha pouco tempo, foi con-
traetada uma companhia que ahi teve ulmi grande 
suocesso. Soubemos na Europa, que, dentro em 
breve um grupo de bailarinos iria a Berlim e Paris. 
Nos theatros de bonecas, assim como nos cinemas 
japonezes, ha um uso digno de nota por sua, ori-
ginalidade. No palco, ao lado da scena, fica um 
explicador do que vae occorrendo. Digo mal assim, 
porque elle vae fallando como se fosse o artista 
que estivesse em scena. Modifica a fala, chora, ri 
ou grita, de accordo com as circumstahcias. E ' 
assim, o cinema japonez precursor do moderno ei-
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nema falante, em que ha a combinação do cinema 
com o gramophone. Até bem pouco tempo á mu-
lher não dabia o papel de representar. Hoje já 
comparecem ellas em varias peças nos theatros nip-
ponicos. Nas melhores casas de espectaculos ha 
excellente restaurante á moda européa em que se 
pode jantar durante os intervallos. As representa-
ções começam muito cedo, ás vezes ás 3 horas 
da tarde e se prolongam até meia noite. 

Uma das minhas melhores e mais duradoiras 
impressões, no Japão, foi a deixada pelas creanças, 
antes da edade escolar. Mettidas em suas roupas 
coloridas e abundantes, redondinhas, parecem ver-
dadeiras bolas a se moverem de um lado para outro, 
contentes as mais das vezes com os seus brinque-
dos simples. E ' fantastico o numero de creanças 
no Japão. Não ha quasi porta de casa, sem duas, 
tres, quatro, e até mais, Nas praças, jardins pú-
blicos, quando ha bom tempo, é um encanto Con-
templar a multidão infantil e nos logares mais re-
motos do paiz, ha por toda parte, installados ba-
lanços e planos inclinados para maior prazer da 
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pequenada que assim se vae desenvolvendo mais 
efficazmente, ao ar livre. 

Antes de chegarmos ao Japão, longe estavamos 
de imaginar trabalhasse tanto a mulher japonezar 

O gracioso traje feminino com que estamos ha-
bituados a ver nas gravuras, nas bonecas e nos 
theatros revestidas as bellezas nipponicas, infunde-
nos a idéa de que são ellas un|s bibelats para de-
leite de nossa vista. Quem as imaginaria no afan 
Quotidiano dos trabalhos mais rudes? De facto, 
nós vimol-as cultivando a terra, affeiçoando os jar-
dins, quebrando pedras, transportando o carvão mi-
neral a bordo dos navios, puxando carros o,u aju-
dando o marido nos trabalhos mais arduols, mer-
gulhando audazes á procura das ostras peroliferas, 
nas estações de cultura de perolasl De outro lado, 
nas fabricas, nas officinas, nos laboratorios, njos 
bancos, nas casas comtnerciaes, nos hospitaes, nas 
escolas, até nos omnibus como qojnductoras, tra-
zendo traje masculino, multiplicam-se ellas na faina 
quotidiana em busca do ganho honesto de seu 
pão. Diz a Senhora Kukue delegada á primeira 
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Conferenoia Pan-Pacifica de Mulheres, reunida 
o anno ultimo, que ha no Japão 10 milhões de 
mulheres trabalhadoras, em 20 milhões de mulhe-
res que possue o paiz, segundo a estatistica de 
1925. Diz ella ainda que mais de 500/0 dos traba-
lhadores no Japão são do sexo feminino. 

Graças á gentileza do Major Yutaka Takeuchi,. 
antigo addido militar no Rio, foi-nos enviado pelo 
Estado Maior Japonez, convite para assistir! á gran-
de revista militar effectuada a 2 de Dezembro para 
commemorar o enthronamento do Imperador Hi-
roito. 35.000 homens desfilaram no vasto cam^po 
de manobras, numa ordem e disciplina adimiraveis, 
em nada inferiores ás revistas dos mais disciplina-?-
dos exercitos europeus^ Desses se distingue quasi 
que apenas pela ausência de uniformes variados e 
pomposos como na Inglaterra, na Allemanha e Áus-
tria antes da guerra. A marcha imponente da in-
fantaria, a excellente cavalhada da cavallariá e áp-
parelhamento perfeito da artilharia e sobre tudo 
o numeroso corpo de aeroplanos em numero de 
125, voando em grupos triangulares sobre o bello-
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campo de manobras, constituiu um espectaculo de 
que não esqueceremos nunca. A influencia dos exer-
cícios physicos sobre o typo anthropologico eviden-
cia-se no aspecto actual da nova geração japoneza. 
Havendo em todas as escolas, assim como nas pra-
ças, apparelhos para exercícios physicos vê-se por 
toda parte o effeito desta pratica salutar. As cre-
anças oriundas de cruzamento de japonezes com 
europeus são, em geral, mais formosas que as pu-
ramente japonezas. Vimos filhos de japonezes com1 

francezaS; aliemãs^, inglezas e italianas, verdadei-
deiramente bellos. E não são menos bellos os fi~ 
lhos de japonezes com europeus. Aliás, já no Bra-
sil tinha eu tido opportunidade, não só no Rio 
como em São Paulo, de verificar esse effeito sa-
lutar do referido cruzamento. 

De volta do Norte, fomos a ver Nikko, que é 
incontestavelmente, uma das cidades mais interes-
santes do Japão. Seus templos merecem' exame mi-
nucioso, o que infelizmente não posso fazer neste 
momento, mesmo porque de muitas e muitas pu-
blicações sobre o império nipponico já ha descri-
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pções mais ou menos minuciosas a respeito. Ha, 
todavia, ali, uma paisagem1 em que não resisto, taí 
a impressão que ella me causou. Refiro-me á queda 
d'agua chamada Kegon. Lamento a insignificantia 
da minha capacidade para descrever, porque se me-
lhor a tivesse aproveitaria a opportunidade para 
transmittir aos meus poucos leitores um tanto da 
mesma impressão. Ali, infelizmente, é um dos pon-
tos preferidos pelos suicidas para realisação de seu 
milancolico intento. No momeinto de niossa visita, 
tivemos por companheira accidental uma joven ja-
poneza. que, em sua tristeza impressionante, de mãos 
recolhidas nas mangas largas de seu kimono, avan-
çava para a formosa quéda d'agua, com1 ares de 
quem se dispunha a atirar-se ao fundo do abyslmo, 
no qual se derramam os milhões de litros da for-
mosa cataracta. Presentida em tem^o pelos agentes 
da policia preventiva de taes accidentes, foi evi-
tada a desgraça de anniquilar a própria vida como 
era o seu formal desejo. 

Antes de concluir devo dizer algumas palavras 
sobre a amabilidado japoneza. No Brasil pensamos 
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nós que a amabilidade attingiu ao seu máximo nes-
sas terras sul-americanas. 

Contamos todos os casos de extrema hospitali-
dade occorrida no interior do paiz. Entre ellas 
lembro-me o de um allemão da Bahia, que referia 
haver por duas vezes sahido da capital a percorrer 
o sertão e de ambas voltara dono de magnifico 
animal de montaria, que elle não possuía ao partir. 

Poi j bem, ao Japão parece haver chegado a 
noticia dessa hospitalidade brasileira, pois comnosco> 
foram elles extremamente acolhedores. 

A o Prof. Ishiwara da Universidade de Tokio, 
antigo discípulo de Kitasato, que aqui andara ha 
alguns annos, devemos as mais inesquecíveis pro-
vas de extrema amabilidade. Fez elle parte da 
commissão organisada para recepção de meu ma-
rido. A ' sua senhora e filhas devemos especiaes 
attenções. 

Ao antigo Embaixador do Japão no Rio, Tatsu-
ke, que em sua qualidade de presidente daquella 
commissão, tão acolhedoras mostras de estima nos 
dispensou, aos antigos addidòs navaes Morimo-to e 
Sekine e respectivas senhoras, ao antigo addido mi-
litar Major Yutaka Takeuehi, ao senhor Miura, que 
na Embaixada do Rio tantos assos passara, á Ma-
dame Noda, esposa do primeiro secretario da Em-
baixada no Rio e autor de um livro sobre Oi Brasil, 
ao Prof. Takano, membro da commissão e que com-
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nosco percorreu todo pi Império e á sua esposa, 
poetisa a cujos versos fazem excellentes referen-
cias os japonezes lettrados, ao senhor Takeshi Shi-
rani, presidente da Nippon Yusen Kaisha, ao se-
nhor M. Inouye, ao senhor Ebiko da Osaka Shosen 
Kaisha, devemos agradecimentos mui espteciaes pe-
las amabilidades que nos dispensaram1 e pelo modo 
pelo qual nos facilitaram o propositjo de visitar as 
terras nipponicas. 

Ao lado delles, meu marido, e eu não esquece-
mos a acolhida a nós dispensada pelos Professores 
das Universidades japonezas onde elle teve de fa-
zer iconferencias. 

Em Tokio merecem especial menção o Prof. S. 
Kure, o mestre incontestável de psychiatria 110 Japão, 
hoje aposentado, que teve a extrema gentileza de 
vir até Yokohama ao nosso desembarque, o> actual 
Prof. de psychiatria, o Prof. Miyake, o notável neu-
rologo Prof. Miura, o Prof. Shimazono, successor 
deste na Universidade, o Prof. Magaio, director do 
Instituto de doenças infecciosas, e presidente da 
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Universidade, Prof. K. Onozuka, o director da es-
plendida bibliotheca da mesma Universidade, o his^ 
toriographo Prof. Anesaki, o decano da Universi-
dade de Keto, Prof. T. Kitashina e aos Professores 
Miyajima e Takono, da mesma Universidade, ao 
Prof. S'aiki; em Sendai, ao Prof. de psychiatria, 
Marui, ao Reitor da Universidade, Z. Inouye, ao 
Deão da Faculdade de Medicina Prof. Yagi; em 
Hokaido, ao Prof. de psychiatria Dr. Y. Uchimura, 
ao director da Faculdade Yutaka Kon; ao presidente 
da Sociedade Medica Prof. Klutaide Hakodat; em 
Kioto, aos Professores Imamura, Fujinami, Naka-
rai, e Egushi; em Kobe, ao Presidente da Associa-
ção Medica, Prof. SI Yamanto; .em Osaka, ao Prof. 
de psychiatria, T, Wada, ao director do manicomio, 
Prof. Oseki, ao Prof. Sata, ao Deão, Prof. Kusumo-
to; e em Fukuoka, Prof. Shiruoda. 

Por ultimo, e não menos que a esses enumera-
dos, somos muito gratos ás pessoas que não sendo 
médicos, tantas e tantas gentilezas nos dispensaram. 
Assim, aos Snrs. Ministros do Exterior e do Inte-
rior, aos Snrs. Governadores das Províncias, ao, Ba-
rão de Iwasaki, que em sua excellente casa na 
Fazenda modelo de Koiwai nos hospedou tão fidalga-
mente; o Barão de Mitsui, antigo Ministro das Re-
lações Exteriores, que tão bello Garden-Party nos 
offereeeu em sua residencia em Tokio; o S'enador 
Muto e senhora, adeantadissimo industrial, que tão 
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fidaga hospedagem nols offereceram em, sua con-
fortável residencia de Maiko, perto de Kobe; o 
Senador Mikimoto, o emprehenaedor intelligente da 
cultura das pérolas, pela fidalga acolhida que nos 
fizera em sua propriedade na estação principal da 
mesma cultura. 



Dez milhões de mulheres ganham a sua vida 
no Japão 

(Palestra realisáda em 17 de Novembro de 1929 
na « Federação Brasileira pelo Progresso Feminino ») 

O que vi no Japão sob o ponto 
de vista do progresso feminino, 
devo occupar-me hoje. A copia de 
livros e monographias sobre o Ja-
pão é hoje formidável, 'mas o maior 
numero é escripto por meio de in-
formações muito apressadas. De 

modo que muito timidamente vou vos dizer algo 
sobre a mulher no Japão, pois receio ser equiparada 
a certos globe-irotters profissionaes que depois de 
uma estadia de Uma semana se arriscam] a falar de 
um paiz com um'a coragem digna de nosso espanto. 

Estive no Japão tres mezes e 'meio. Isso natu-
ralmente não é bastante para fazer um verdadeiro 
juizo sobre as condições da mulher japoneza na 
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actualidade. Para conhecer-lhe o espirito e seu modo 
de pensar, necessário seria saber bem a lingua do 
paiz, porque ellas de ordinário não falam línguas 
estrangeiras salvo raras excepções e sufficiente 
para nos entendermos com ellas. Felizmente as ja-
ponezas que têm vivido no estrangeiro, esposas ou 
filhas de diplomatas, cônsules e addidos, ou as que 
foram educadas em collegios no exterior, inglezes, 
americanos, francezes ou allemães, dão-nos, porém', 
informações preci;osas sobre o assumpto. 

Como nós, eu e meu marido, estavamos sempre 
viajando de cidade em cidade, grandes e pequenas, 
não houve tempo de freqüentar a miude a sociedade. 

As japonezas começam a occidentalisar-se. A 
vida moderna tem se arrastado até lá e mesmo 
que ellas não o quizessem, seriam obrigadas a acom-
panhar o movimento do occidente, desde que es-
tejam em contacto com os occidentaes como- acon-
tece, aliás, com os homens. O 'mOdernisfmo levou 
ás japonezas o que o occidente tem de melhor. 
O ensino primário e o secundário é hoje feitlo pelos 
meios os mais adiantados. Visitamos escolas de 
vários gráos e em todas notamos a elevação» com 
que ellas são orientadas. Acima de 99 0/0 dos rapazes 
e raparigas japonezas passam pelas escolas elemen-
tares. Analphabetos só existem entre as pessoas 
de mais de cincoenta annos e as creanças ainda em1 

idade pré-escolar. Em consequencia da mistura não 
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discriminada de coisas do Oriente, com coisas do-

Occidente, na educação actual das meninas, ainda 

ha necessariamente uma falta de coordenação eritre 

a v ida escolar e a vida em casa. A maior paríte 

das escolas exigem que os aluirmos usem1 sapatos 

de couro, porém, em casa todos' têm de deixal-os 

á porta, pois que as esteirinhas que cobrem os 

soalhos não poderiam ser arranhadas pelos referidos 

sapatofs. E m casa todos os membros da familia 

assentam-se no solo ou em cozins baixos, mas nas 

escolas são usados bancos comjo em toda a parte, 

A s meninas usam roupas de corte occidental, ao 

passo que em casa o kimono continúa a estar de 

accôrdo c o m os velhos estylos japonezes. H a tam-

bém uma mistura do velho com o novjo! no proposito 

da educação das meninas. A antiga ceremonia do 

chã e o arranjo das flores, não são agpra assum-

ptos de muito cuidado, mas a Imusica occidental, 

o inglez, a sciencia domestica, etc. , são motivos da 

grande gpreoccupação das mestras. Os fins da edu-

c a ç ã o feminina, tal como estatuem os livros offi-

ciaes da Ethica, não têm comtudo sido muito in-

f luenciada pelas idéas modernas. D e accôrdo com. 

o quarto volume da Ethica, para 'meninas, alumnas 

de escolas a obrigação da mulher é casar-se, aju-

dar o marido, ter filhos e attender á conservação 

d a própria casa. E l l a deve felicitar o marido a o 

c h e g a r em casa com um olhar gentil. Os pais do-
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seu marido são seus pais; elle deve obedecer á 
sogra. Esta moral é ensinada de accôrdo com o 
escripto imperial sobre educação publicado em1 1890. 
Para a maior parte do povo este documento foi 
divinamente inspirado. Entre outras coisas ordena 
ao povo japonez ser filial para com os pais, ter 
grande affeição aos irmãos e irmãs, maridos e mu-
lheres devem estar sempre em1 harmonia; como ami-
gos serem fieis, modestos e moderados, estendendo 
a todos benevolencia :devem cultivar as artes e 
desenvolver as faculdades intellectuaes e moraes, 
adiantar o bem publico, promover os interesses com-
muns, respeitar sempre a constituição, observar as 
leis, etc,., etc. 

A interpretação desses princípios e sua applica-
ção pratica á vida da nação constitue suprema e 
sempre presente missão de todos os educadores e 
estadistas japonezes. 

Impossível é descrever de modo completo a tre-
menda aspiração das jovens japonezas de adquirirem 
a mais alta educação ; os governos têm sido levados 
a estabelecer escolas superiores para moças em toda 
a parte do territorio japonez. Visitamos em Tokio 
a excellente Universidade Feminina, ali funídáda ha 
alguns annos e que comporta actualmente tres mil 
alumnas. Numa conferencia que ali realisou o meu 
marido, tive occasião de vêr o interesse com que 
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o numeroso auditorio de moças ouviu a palestra 
sobre o Brasil e os brasileiros. 

A s escolas de enfermeiras mantidas pela Cruz 
Vermelha, vão offerecendo excellentes auxiliares 
para os serviços medi,cos e cirúrgicos e para os 
hospitaes japonezes. Em todas as escolas uma parte 
muito cuidada do programma é a educação phy-
sica, de modo que a geração actual é positivamente 
superior ás passadas em vigor corporal. 

Passemos a outro assumpto. Os casamentos no 
interior, assim como ainda em muitas famílias nas 
cidades grandes, são combinados entre os noivos. 
Dahi resulta naturalmente muita infelicidade. Mo-
dernamente alguns pães, naturalmente mais intelli-
gentes e ajuizados, tendem a modificar o regimen 
antigo, Fazem primeiro uma reunião, -na qual se 
avistam os candidatos. Caso sympathisem, umi com 
o outro, repetem-se as reuniões até que se com-
bine o noivado. O casamento com estrangeiros 
ainda é habitualmente mal visto pela gente dás 
gerações mais velhas, achando muitos que não po-
dem ser felizes dada a differença de hábitos; e cos-
tumes. Na realidade, porém, vem-se multiplicando 
estas uniões, havendo até casos de fuga da casa 
paterna. 

Quanto ao vestuário feminino ha entre as mu-
lheres japonezas muitas que se revoltam contra as 
roupas modernas do Occidente. Umas dizem que 
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as pernas da mulher nipponica não são bastante 

bonitas para serem mostradas como as das ocei-

dentaes, outras se queixam dos sapatos que a c h a m 

duros para pés de l i cados ; outras ainda pensam que 

as suas physionomias não combinam com as mossas 

vestimentas. D e facto, os europeus a c h a m egois-

ticamente que as japonezas devem conservar os seus 

trajes originaes para maior prazer da. nossa v.ista, 

mesmo porque em' geral as roupas; nipponicas n ã o 

assentam b e m nas mulheres européas. 

N a politica não representa a mulher japoneza 

ainda nenhum papel. Todavia o movimentoj de pror 

p a g a n d a em prol dos direitos políticos da mulher 

já está iniciado e como em toda a parte, c h e g a r á 

a sua vez. 

E i s rapidamente, apanhadas as informações que 

tinha a voe dar. 

Terminando, peço-vos desculpas do tempo que 

vos roubei e a todos a g r a d e ç o a paciência cp!m q u e 

se dignaram me ouvir. 



O Prof. Juliano Moreira e sua senhora no tradicional Parque de Nara 



O Professor Oscar Lcew e o Japão 

(A o pinhão do notável scientista bavaro sobre o 
japonez como elemento de im\migr\ação) 

CHA-SE entre nós um velho pesqui-
sador bavaro, Prof. Oscar Loew, que 
goza de merecido acatamento nos 
meios scientificos germânicos e es-
trangeiros, pelos seus trabalhos, so-
bretudo no dominio da chimica 
agricola, a que se dedica com espe-

cialidade, e que lhe deve larga e valiosa contri-
buição.. 

Após dilatada permanenecia nos Estados Uni, 
dos, onde dedicou alguns annos vde sua actividade 
ao serviço de vários institutos, o Prjòf. Loew vol-
tou a Munich, de onde (é natural, passando a tra-
balhar no Instituto de Physiologia fVegetal, em cujo 
corpo docente entrou, em 1886. Annos mais tarde, 
em 1893; recebeu e acecitou *im chamado para o 



146 PROFESSOR JULIANO MOREIRA 

Japão, onde continuou a dedicar-se ao estúdio da 

sua. especialidade. 

Em 1899, foi convidado para o departamento tde 
agricultura em Washington, onde permaneceu só-
mente dois annos, porque, em 1900, chegou-lhe iumí 
segundo chamado para Tokio. Ahi^ fixou-se até 1907, 
data em que seus' serviços foram reclamados em 
Porto Rico, Após a estadia de um anno em' Portioi 
Rico, o Prof. Loew regressou a Munich. Durante 
esse periodo de sua carreira, publicou elle variost 
trabalhos de alto interesse, como: «Pesquisas so-
bre a energia chimica das cellulas vivas», u!m « Sys~ 
tema natural dos effeitos tóxicas» ie grande nu-
mero de monographias outras em1 diversas revistas 
scientificas. 

O Prof. Loew é membro da Academia de sei-
encias naturaes de Halle e de outras associações sa-
bias, assim como do Instituto de Hygiene de Mu-
nich. 
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serviços prestados ao ensino da chimica vegetal na-
quelle paiz, condecorou-o com ioí «Zui ho scho», 
isto é, a ordem do Thesouro Sagrado, especial-
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Fizemos esse reparo quando procurávamos co-
lher algumas impressões do conhecido scientista a 
respeito da immigração japoneza, assumpto actual-
mente, mais do que nunca, em1 foco entre mós. Tendo 
permanecido longos annos no Japão e possuindo 
larga observação do meio japonez do caracter e da 
índole do povo, bem como dos seus usos, costumes 
e tradições, ninguém em melhores condições de fa-
zer um juizo seguro sobre o valor doi immigrante 
nipponico do que o Prof. Loew. Este conceito elle 
nos confirmou, declarando-nos o; seguinlte: 

« Os meus 11 annos de estadia no Japão, deram-
me opportunidade de conhecer de modo colmfpleto 
as excellentes qualidades do povo japonez. Através 
a longas e diaria observação que fiz, durante aquelle 
longo prazo, pude verificar a impirocedencia, da 
accusação feita áquelle povo de ter um caracter 
pouco expansivo. Os japonezes resentem-se, é ver-
dade, immediatamente, de quem olha altivamente, 
de cima para baixo; quando, porém, os tratam1 como 
iguaes, elles são francos e sem hypocrisia. 

Deixei, entre elles numerosos de meus melho-
res amigos e, apesar de ausente do Japão ha cerca 
de 20 annos, recebi freqüentemente correspondên-
cia dali e visitas dos que vão ter á Allemanha. 

Após a declaração da guerra, foi do Japão que 
recebi as primeiras cartas de reatamento de rela-
ções amistosas. E, por occasião do desastre finan-
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ceiro da Allemanha, sabedores alguns amigos e an-
tigos discípulos japonezes de que havia sido em uma 
das victimas daquelle desastre, pois que perdera 
o que havia conseguido economizar durante as mi-
nhas estadias no Japão e outros paizes, promoveram 
uma subscripção, que attingiu a somima de 10.000 
yens, que me foi enviada como prêmio. Também não 
era raro que, por occasião de suas visitas pessoaes 
ao velho mestre, lhe levassem presenties mais ou 
menos valiosos». 

Taes referencias têm por fim demonstrar as 
qualidades altruisticas daquelle povo, de cuja ama-
bilidade pessoal tem o Prof. Loew as mais fundas e 
gratas recordações, que confirmam a opinião do 
professor inglez Leocadio Hearn, que tanto escre-
veu sobre o Japão e o japonez. 

Destas recordações deu o Prof. Loew uma prova 
frisante, pondo no seu filho, nascido njOi Japão, o 
nome japonez Makoto, que significa Rectidão. 

Além das qualidades de coração por elle ob-
servadas nos japonezes, salienta-lhes as qualidades 
de intelligencia, a facilidade de assimilação, enca-
recendo a rapidez com que elles procuram appre-
hender os methodos no sentido de aperfeiçoar as 
próprias aptidões para esse ou aquelle serviço pro-
fissional. Accentuou o Prof. Loew que dos que se 
dedicam á sciencia pura no Japão, já têm saido 
grandes e excellentes cultores do saber; o barão 
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de Kitasato, que na Allemanha, sob a direcção de 
Robert Koch, fizera seus estudos de bacteriologia, 
tem produzido no seu pai£ uma série considerável 
de bacteriologistas afamados e que tanto tem feito 
progredir os conhecimentos humanos nos domínios 
da etiologia das doenças que affligem a humani-
dade; Noguchi, que tão bellos estudos emprehen-
deu nos domínios das espiroquetoses, achandb, pela 
primeira vez, o spiromema de Schaudin no cerebro 
de dementes, paralyticos e o germen productor da 
febre amarella; e outros muitos pesquizadores em' 
historia natural, em chimica, em physica, etc., mos-
tram que não são os japonezes simples repetido-
res do que só tem feito na Europa, como o tem 
dito espíritos apaixonados. 

— «A accusação de que os japonezes não assi-
milam certas conquistas intellectuaes do occidente 
— continuou o Prof. Loew — não tem razão de ser, 
porque, por exemplo, no que diz respeito á musica, 
muitos professores allemães foram1 contractadbs para 
o Japão, afim de dar instruçção musical áquelle 
povo, sendo que Beethoven, para não citar outros, 
já é dos compositores mais apreciados nos con-
certos executados em Tokio e outras cidades do 
Japão ». 

Indagando a opinião do Prof. Loew sobre o cha-
mado «perigo amarello», disse-nos elle: 

— «No que diz respeito ao Japão, nenhum fun-
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damento ha para acreditar em tal perigo. Se não 
fossem as difficuldades de vida da grande popula-
ção japoneza, em relação á exiguidade do territó-
rio que lhe coube por sorte, certamente não cogita-
riam elles de abandonar sua patria; forçados, po-
rém, a emigrar, por esta necessidade, não quer 
dizer que elles pesem em cultivar lá fóra o sonho 
de transportar, collado aos pés; o território pátrio. 
Adaptam-se perfeitamente onde possam1 viver bem, 
sobretudo onde possam melhor nutrir seus filhos. 
O «ubi bene ubi patria», também é verdadeiro para 
os japonezes. Se o Brasil os receber de bom gra-
do em suas regiões mal povoadas, e ainda incultas, 
dentro em breve tel-as-á cultivadas, graças ao tra-
balho tenaz do colono japjonez, que, na segunda 
geração, já não terá lembrança de regressar ao 
Oriente. Quanto á fealdade de que o aocusam, é 
bom lembrar que isto é uma coisa relativa, e, não 
raro, os filhos dos feios, por circumstancias varias, 
como melhor nutrição, melhor clima, mistura com 
outras raças, exercicio, etc., tornam-se bellos. 

Ahi fica o transumpto da opinião de um notável 
observador com experiencia apurada sobre o ja-
ponez. 
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