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DR. CAÍDO AUGUSTO CORREIA DE P I O

Desde muito, que me tinha causado uma
triste impressão o estado em que, debaixo do
ponto de vista hygienico, se encontram no
nosso paiz a maior parte dos estabelecimentos
de educação e instrucção, tanto públicos como
particulares.
Esta impressão, devida em grande parte ao
que se passou commigo durante o tempo em
que recebi a minha educação litteraria, foi mais
tarde aggravada, quando o estudo da pathologia veio comprovar-me, o que a observação
tao largamente me tinha mostrado.
Agora que a lei me obriga a apresentar um
trabalho escripto, que remate o meu tirocínio
escolar, dirigi a minha attenção para a hygiene
das escolas, escolhendo para assumpto da minha dissertação, n'este ramo da hygiene, o
ponto mais debatido, e que é, a meu ver, d'uma
indiscutível importância - a illuminação escolar.
A materia porém era vasta e espinhosa de
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mais ; e, por isso que exigia largas considerações, mal podia ser condensada n'uma dissertação inaugural, traçada de mais a mais por
mão débil e mal segura.
Assim, apesar do trabalho, a que me não
poupei para tornar o menos incompleto possível o meu escripto, hão-de n'elle encontrar-se
muitas lacunas que eu não pude preencher,
muitas duvidas que eu não soube resolver:
no campo em que eu trabalhava encontrei espíritos como Javal, GarieL Trelat e outros que
hesitavam e combatiam em campos oppostos,
não podendo resolver essas duvidas, que me
embaraçaram.
Além d'essas, muitas outras imperfeições
por ahi hão-de ir ; imperfeições a que está fatalmente sujeito, quem pela primeira vez, se
vê forçado a apresentar um escripto d'esta ordem. Sirva esta confissão ingénua e franca para
captar a benevolência do illustrado júri, que
ha-de decidir do valor d'esté trabalho.

INTRODUCÇÃO

Entre os factos mais frisantes que caractérisant o século actual, entre as instituições que
a ideia moderna mais evangeliza, porque a separam profundamente dos séculos passados, a
propagação e diffusão da instrucção é, sem
duvida, uma das que mais avulta e se destaca.
A revolução que as ideias politicas e sociaes
soffreram no principio d'esté século, deitando
por terra a tyrannia, que durante tantos séculos algemou a humanidade, ao mesmo tempo
que proclamava a liberdade como principio universal, estabelecia como elemento indispensável para ser comprehendida a soberania do
povo, a diffusão da instrucção nas massas populares.
Sob a influencia benéfica que esta transformação trouxe á espécie humana, a sciencia, as
artes,, a industria e o commercio desenvolveram-se e prosperaram: e hoje as necessidades
da nossa sociedade actual são taes, que exi-
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gem'd'um modo imprescindível, ainda do homem rude da aldeia, um certo numero de conhecimentos, que o colloquem á altura de saber
comprehender os seus deveres.
Pôde conceber-se o absolutismo ignorante;
mas a liberdade não pôde conceber-se, sem ser
intelligente.
Um systema de instrucção publica bem organisado é certamente o mais poderoso meio
de fazer prosperar um povo, de guardar e consolidar a sua liberdade, de o desvendar dos antigos preconceitos com que o faccioso despotismo tinha sabido cegal-o, e de conservar-lhe
a sua independência e autonomia, fazendo-o
respeitar, até das nações que lhe são superiores.
Além d'estas vantagens politicas de incontestável importância, para o estabelecimento e
manutenção d'uma nacionalidade, outras não
menos importantes derivam da instrucção,
para a moralidade dos povos, que constituem
essas nacionalidades.
A instrucção popular, além de estreitar as
boas relações sociaes, derrama entre o povo o
pensamento e a comprehensão do bem, tendendo sempre a enfraquecer e a extinguir o
mal. Assim, essas nódoas sociaes, que são
como que a gangrena da humanidade, e que
se chamam a cadeia, o prostíbulo,, a casa correctiva e a taverna, todas essas grandes manchas symptomaticas da depravação moral, en-
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contram na escola um poderoso elemento da
sua destruição.
Hoje pôde dizer-se que o futuro d'um povo
depende do seu maior ou menor desenvolvimento intellectual.
. Com os olhos fitos n'esta verdade, todas as
nações tem procurado, ainda á custa dos maiores sacrifícios, augmentar cada vez mais o numero das suas escolas. A França, a Allemanha, a Inglaterra, a Bélgica, a Hollanda, a Italia e os Estados-Unidos, todos os paizes da
Europa, e uma grande parte dos da America
e Oceania, todos á porfia tem estudado, e estudam actualmente, os melhores meios de diffundir a instrucção nas massas populares. .«
A escola é, pois, um dos mais importantes
factores do aperfeiçoamento das relações sociaes: sem ella, não pode comprehender-seque
haja um progresso solido e serio na vida d'uma
nação. Mas se o desenvolvimento intellectual
do seu povo deve ser a primeira preoccupacão
da nação que quizer elevar-se, é absolutamente
indispensável não esquecer.de modo algum, o
desenvolvimento physico d'esse povo; é indispensável que a escola não desenvolva' só o espirito, mas que robusteça também o corpo: a
par da cultura intellectual, deve caminhar, sempre parallelo, o desenvolvimento physico do
corpo — mens sana incorpore sano.
Do fatal esquecimento d'esta verdade, resulta que muitos imputam ao desenvolvimento
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intellectual dos povos a atrophia da sua vida
physica, dizendo que a vida das différentes g e rações diminue, á medida que a sua illustração progride.
Triste verdade seria esta, se a humanidade
tivesse fatalmente de optar, entre a morte e a
ignorância.
Mas não. O depauperamento orgânico, que
em verdade se nota nas classes illustradas, não
provém de modo algum do seu desenvolvimento intellectual; resulta, pura e simplesmente, da falta de educação physica.
Des.presar, com effeito, o desenvolvimento
material da creança, educal-a num meio viciado, na edade em que os seus órgãos mais se
ressentem do meio em que vivem, viciar, tolher o desenvolvimento das suas funcções, pela
falta de exercício, pela falta de luz, de calor,
emflm de todos os agentes vitaes, que a hygiene tanto aconselha, e quasi sempre inutilmente, tal é, d'ordinario, a conducta seguida
na educação da infância.
E mais tarde, quando a myopia avança d'um
modo assustador; quando a anemia, a escrófula, o tubérculo, começam lentamente a minar
uma existência já debilitada ; quando a fraqueza
e atrophia dos músculos thoracicos, já nãopermitte que a excursão respiratória seja completa ; quando emflm o organismo declina rapidamente e se approxima do seu termo; então,
accusa-se e crimina-se o excesso de trabalho
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intellectual, as noites de estudo mal dormidas,
.tudo, emflm, menos a falta de hygiene, menos
o desleixo revoltante em que se acham os principaes estabelecimentos de educação, onde as
creanças dia a dia vão limando surdamente a
sua existência.
Um hygienista francez, censurando o estado em que se achavam ha pouco as escolas
primarias do seu paiz, dizia que os edifícios
escolares se encontravam em tal estado, que
era até uma vantagem que elles fossem pouco
frequentados. Estas palavras, d'uma verdade
amarga, parece que foram destinadas a ser applicadas ás escolas portuguezas.
Nas aldeias principalmente, as casas da escola (salvo raras e honrosas excepções) não
são feitas para esse fim. A. maior parte são casas d'aluguel, que foram edificadas para habitação de família, e nunca para uma escola :
quasi todas sem luz, sem ar, húmidas, frias,
mal construídas, como serão realisadas em
taes casas as tão importantes condições hygienicas, quaes são a ventilação, a illuminação, a cubagem, e todas as outras prescripções
indispensáveis, que a hygiene impõe ás construcções escolares?
Mas esta ainda não é toda a crueza da verdade. Ouçamos como D. Antonio da Costa descreve uma escola que encontrou em Espinho :
«Encontro-me com alguns amigos e entre
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elles o dr. Antonio José Teixeira, que me pergunta :
— Jâ viu uma das curiosidades da terra?
— A praia?
— Melhor.
— A assemblêa?
— Melhor ainda.
— A Hospedaria Bragança, onde estou alojado e que me dizem ser o pinhal da Azambuja?
— Melhor que tudo isso. Venha cá.
« A poucos passos o dr. Teixeira aponta-me
para uma portinha ao rez da rua e diz-me :
— Desça.
« Olhei para dentro, ouvi um borborinho,
vi tudo escuro, depois, mais affeito á escuridão
e abrindo bem os olhos, umas figuras, que pareciam spectros pela casa térrea, e um velho
impassível. Como a luz não coava no antro senão por aquella portinha, que mais parecia
uma fresta, as nossas duas figuras tinham-lhe
roubado esses poucos raios que fingiam alumiar a caverna.
— Onde me trouxe, doutor? E' uma possilga?
— Não, respondeu elle, é uma escola popular de educação physica, moral e intellectual.
«Deitamos ambos a fugir.»
O distincto escriptor esqueceu-se porém de
visitar a escola d'uma das mais importantes
freguezias do concelho de Gaya, de uma freguezia que conta mais de 1:500 fogos, e cuja
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frequência média d'alumnos é de 100 a 150
Pois o edifício que uma aldeia d'estas apresenta aos seus alumnos, a 150 créances, que
hao-de vir a ser um dia 150 cidadãos da-pátria, era até agora uma casa que serviu em
tempos antigos de cadeia, e que recebia a
luz e o ar por duas pequenas janellas ! Depois
quando esta espelunca já ameaçava ruina'
quando a chuva já entrava a jorros peto telhado, e o soalho carcomido e esburacado estava
ja quasi intransitável, mudaram então a escola
para uma casa que pertencia a um convento, e
que recebe a luz por uma janella só! 150 alumnos escrevem e lêem á luz que lhes fornece
uma superficie de 2 metros quadrados !
Logo por baixo, e contíguo á escola, fica o
cemitério da freguezia...
Os dois quadros que ahi ficam não foram
tirados de terras sertanejas, que, sumidas lá
nas montanhas, não ouvissem os echos do
progresso. Não: esses quadros foram copiados
a 2 ou 3 léguas do Porto, da segunda cidade
de Portugal.
Mas não é preciso ir tão longe: mesmo
dentro d'esta cidade, se examinarmos os estabelecimentos de instrucção, quer sejam escolas publicas quer particulares, raríssimos serão aquelles em que se observem as regras da
hygiene.
Sobretudo os collegios, se se ufanam de ser
casas de educação intellectual, também podem
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ufanar-se de ser casas de viciação physica,
onde as creanças, longe de se desenvolverem,
se atrophiam, se tornam rachiticas, e perdem
algumas vezes para sempre a sua saúde.
Fui educado n'um dos mais importantes
collegios do Porto, talvez mesmo de Portugal;
pelo menos era o que maior numero de alumnos recebia, e o que mais se distinguia pelo
numero de approvações que obtinha, nos resultados flnaes dos seus exames. Pois a sala
em que estudavam diariamente 150 a 200 alumnos, tendo de superficie mais de 180 metros
quadrados, recebia a luz por 5 janellas, 3 das
quaes distavam d'um muro mais alto que ellas
apenas 2 metros. Se n'essa sala muitos cérebros se desenvolveram e aperfeiçoaram, se á
custa de trabalho muitos espíritos se elevaram,
também muitos organismos se atrophiaram;
muitos desenvolvimentos physicos se tolheram, e para sempre ficaram marcados de tão
funesta influencia.
Se eu quizera multiplicar os exemplos serme-hia facillimo fazel-o : elles são infelizmente
tão numerosos, que quasi os podia contar pelo
numero de casas de educação.
Tal é o estado lastimoso em que se encontram em Portugal as casas de ensino. Eu não
inventei quadros de côr sombria, criados á luz
da imaginação; copiei do natural a verdade implacável.
Trabalhar, pois, para criar entre nós a hy-
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giene escolar, que ha cerca de 10 an nos tanto
préoccupa as nações civilisadas; apontar quaes
sejam os perigos que possam resultar da viciação physica; aconselhar as regras principaes que devem ser observadas na construcção das casas das escolas; tal é o meu empenho escrevendo este trabalho, que, por ventura só para mim terá utilidade.
No primeiro capitulo d'esta dissertação, estudarei a parte da pathologia escolar, que está
relacionada com a viciação da luz, visto ser
esse o campo especial em que me colloco. Assim, faço sempre sobresahir esse factor na
etiologia das doenças, sem esquecer os outros;
mas affastando-os para o segundo plano, apesar de muitas vezes serem muitíssimo importantes; o titulo d'esté trabalho justifica este
meu modo de encarar a questão.
Na segunda parte, fundando-me na pathologia escolar, e nas principaes considerações
que foram apresentadas á Sociedade de Hygiene de França, quando o governo francez mandava construir escolas em todo o seu paiz, exponho as regras principaes que devem observasse na construcção das escolas. Dei a este
capitulo, a que prestei attenção especial, maior
desenvolvimento do que ao capitulo seguinte,
porque me parece que a questão da luz natural nas escolas é de grande importância, por
dois motivos: primeiro, porque, realisando-se
os trabalhos escolares geralmente de dia, pôde
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dizer-se que só por excepção é que as aulas
são nocturnas; e por isso é a luz natural, e
não a artificial, a que mais ha-de influir sobre
os alumnos: segundo, porque não se modifica
a luz natural, com a mesma facilidade com que
se transforma a luz artificial. Depois de construída a casa da aula, já não é possivel transformar as suas janellas e a sua orientação,
senão á custa de grandes sacrifícios pecuniários; ao passo que a luz artificial não apresenta tão grandes embaraços, quando precise de
ser substituída.
Fecham o meu trabalho as considerações
sobre a luz artificial, que mais desenvolvidas
deveriam ser, se me não escaceasse o tempo.

o.

CAPITULO I
P A P E L E T I O L Ó G I C O DA L U Z NAS D O E N Ç A S
ESCOLARES

Se a physiologia nos demonstra que a luz é
um poderoso modificador da vida, manifestando a sua acção em todos os organismos, desde
os mais rudimentares até aos mais perfeitos;
a palhologia ensina-nos a seu turno, que a luz
é um factor importante a que deve attender-se
quando se estuda a etiologia de um grande numero de doenças.
Como nas primeiras idades da vida é que
mais se faz sentir a acção pathologica d'esté
modificador vital, o seu estudo, applicado ás
doenças escolares, torna-se da maior importância; não só para se debellar quanto seja possível essas doenças, mas também para que fiquem assentes sobre bases seguras todas as
regras, que a hygiene prescreve nas escolas.
Entre as différentes doenças escolares, em
que se manifesta a acção da luz, uma das mais
importantes, já pela sua frequência, já pelas
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complicações que pôde arrastar comsigo, é certamente a myopia. Foi também esta doença a
primeira que chamou a attenção da sciencia
para o estudo da hygiene das escolas, e, depois d'isso, a que mais discussão suscitou: é
por essa razão que eu principiarei por ella o
meu estado de pathologia escolar, pondo de
parte tudo o que sejam pontos em litigio, e registando apenas o que está hoje assente na
sciencia.
Myopia —O inglez Waze foi o primeiro que,
no começo d'esté século, tentou relacionar a
escola e a myopia, imputando o grande desenvolvimento d'esta doença ás péssimas condições a que são submettidas as creanças nas
escolas.
Os trabalhos de Waze, porém, ficaram sem
echo até 1865; e só então é que Hermann Gohn,
publicando uma interessante estatística no
mesmo sentido, conseguiu chamar a attenção
da sciencia para esta questão tão importante.
Cohn tomou como base dos seus estudos a
observação dos alumnos de 5 escolas da aldeia
de Langenbielau, na Silesia, de 20 escolas elementares, de 2 escolas de meninas, 2 escolas
intermédias, de 2 Realschulen (escolas superiores de commercio e industria) e de 2 collegios de Breslau. Pouco depois examinou ainda
os olhos de 410 estudantes, da Universidade de
Breslau.
Entrando em considerações com a idade do
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alumno, o tempo que elle gastou nas aulas, a
epocha em que as deixou, etc., o resultado final a que chegou, foi, que dos 10:060 escolares
observados, 17,1 por 100, não tinham a vista
normal; mas que este numero se repartia do
modo seguinte :

Nas escolas
»
»
»
»
»
»
»
»
Coliegios

d'aldeia
elementares das cidades
intermédias
superiores do sexo feminino ..
»
do commercio.

por 100
5,2
14,7
19,2
21,9
24,1
31,7

Entre os 410 estudantes, encontrou 68 por
100, ametropicos.
Postos de parte os outros casos de ametropia, a média dos myopes era de 10 por 100, e
distribuída d'esté modo:
Escolas das aldeias
»
elementares das cidades
»
superiores do sexo feminino
»
complementares
»
superiores do commercio
Coliegios
Estudantes do curso superior

1,4
6,7
7,7
10,3
19,7
26 2
60,0

Depois de numerosas considerações, que
não podem ser aqui inseridas, Cohn tirou as
seguintes conclusões finaes:
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1.a —Não ha escolas sem myopes.
2.a—-São relativamente pouco numerosos,
nas escolas rústicas,
3.a — São 8 vezes mais frequentes nas escolas urbanas.
4.a — Nas escolas primarias das cidades ha
4 a 5 vezes mais myopes, que nas escolas rústicas.
5.a — Nas escolas das cidades, a proporção
dos myopes augmenta com o grau da escola.
6." — Para um certo numero de escolas superiores, de commercio, ou de collegios, o numero proporcional diffère pouco de umas para
as outras.
7.a — Nos collegios, mais de metade dos estudantes de primeira classe são myopes; em
geral, em qualquer escola, sem distincção de
cathegoria, as classes mais adiantadas teem
mais myopes.
8.a — A myopia augmenta de grau de um
modo regular de 2 em 2 annos, quer nas escolas das cidades, quer nas das aldeias; não tendo
Cohn encontrado myopes com menos de 6 mezes de frequência escolar.
9.a-~0 grau da myopia depende da idade do
individuo e do grau da escola : o grau da média da myopia segue uma proporção ascendente, desde as escolas rústicas até aos estabelecimentos superiores.
Posteriormente a este trabalho, réalisaramse muitos outros, e todos comprovaram o pre-
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cedente. Assim, Gartner, examinando durante
20 annos 600 estudantes de theologia, encontrou 78 por 100 que soffriam de myopia. Erismann, de S. Petersburgo, fazendo a mesma
observação em estudantes de medicina, achou
56 por 100. Na America do Norte, onde os casos de myopia são relativamente menos frequentes, Derby, Loring e Agnelle examinaram
1:133 alumnos de 6 a 8 annos, e acharam para
média da myopia 6,8 por 100 nas escolas primarias, e 26,67 nas escolas normaes. Em Portland, segundo Spalding, a média da myopia
nas escolas primarias é de 3,5 por 100 ; e de 11
por 100 nas aulas de grammatica; na Russia
esta média é de 13,6 por 100, nas aulas elementares; e de 41,3 por 100, nas superiores;
em Lucerna, entre os alumnos de 7 annos não
ha myopes; e nos que completam os estudos
ha 61,5 por 100.
Mais ainda. Ott em 1873 examinou o estado
da vista de 66 alumnos da Realschúler de Lucerna, e tornou a observal-o em 1876. Estes
alumnos tinham, portanto., sido observados antes e depois da intervenção mórbida, representada por 3 annos d'estudo. Os 132 olhos observados em 1873 distribuiam-se assim :

38 ou 28,8 por 100 hypermétropes
68 » 51,5 » » emmétropes
26 » 19,7 » » myopes
3
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O exame em 1876 deu o seguinte resultado:
19 ou 14,4 por 100 hypermétropes
50 » 37,8 » » emmétropes
63 » 41,7 » » myopes

Dos 38 olhos, que em 1873 eram hypermé
tropes, 12 não se tinham modificado até 1876;
5 tinham ficado menos hypermétropes ; 18 vol
taram a emmétropes, e 3 tornaramse myopes.
Os 68 olhos emmétropes de 1873 ficaram, na
segunda observação, reduzidos a 33 ; os 35 res
tantes soffriam de myopia. Emflm as 26 myo
pias do primeiro exame tinham proporcional
mente augmentado.
D'aqui se conclue que 3 annos de influencia
da escola sobre a vista dos alumnos tinha pou
pado apenas 45 olhos em 132; e que os 87 res
tantes, ou 65,9 por 100, se tinham alterado, au
gmentando a convergência da sua refracçao.
Seria supérfluo accumuler aqui mais esta
tísticas. As que precedem são sufflcientes para
assentar definitivamente que, pelo menos, uma
das causas mais importantes da myopia, deve
procurarse no meio escolar. Portanto, para
estudar esta questão, cumpre: em primeiro lo
gar, comprehender como o olho normal pôde
tornarse myope, n'aquelle meio; e depois,
quaes as causas que produzem essa ametro
pia
■ V
A anatomia pathologica do myopia diznos
que a lesão principal, que se encontra no olho
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myope, consiste em um alongamento do eixo
anteroposterior do globo ocular, produzido
pela ectasia ou distensão progressiva das membranas profundas d'esté órgão. Este alongamento acompanha-se geralmente d'um staphyloma posterior, o qual se produz nas proximidades da papilla do nervo óptico.
Parece, pois, que a priori tem de ser invocado um excesso de pressão, para explicar as
lesões precedentes. Ora a physiologia ensinanos que: \.° a contracção dos músculos do
olho, na convergência dos eixos visuaes, faz
augmenter a pressão intra-ocular; 2.° que a
accumulação do sangue devida á posição inclinada da cabeça vem ainda augmentar essa
pressão; 3.° que a congestão do fundo do olho,
produzindo um amollecimento dos tecidos mesmo no olho normal, mais se accentua ainda, em
consequência do augmente de pressão dos
fluidos, podendo contribuir para a distensão
das membranas.
Como se vê claramente estas condições realisam-se, todas as vezes que os olhos se approximatif demasiado do objecto; e melhor
ainda, se por qualquer circumstancia a cabeça
ficar um pouco inclinada, como acontece d'ordinario a quem lê ou escreve.
A ectasia localisa-se no polo posterior do
olho, porque, sendo esse ponto desprovido de
músculos, e sendo n'elle imperfeita a elasticidade das membranas, cria-se ahi um locusjni-
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noris resistência?, que é o primeiro a ceder á
pressão intra-ocular
Todavia, a pressão que os músculos na convergência exercem sobre o olho não basta só
por si para explicar o alongamento do diâmetro antero-posterior, e a sua consequência immediata—a myopia. Javal observa com muita
rasão que, se essa pressão fosse a causa única
da myopia, os indivíduos que perdem um dos
olhos, deveriam escapar a esta anomalia de
refracção; porque não precisam de convergir
para ver de perto: tal facto porém não se réalisa.
E' pois preciso fazer intervir outro factor, o
qual, segundo Javal, é o musculo ciliar. Este
musculo compõe-se, como se sabe, de fibras
circulares e fibras longitudinaes que vão inserir-se na choroidêa. Segundo a explicação da
accommodação dada por Helmholtz, e que é
hoje corrente na sciencia, o crystallino, no seu
estado normal, está achatado pela tensão da
zona deZinn. Na visão de perto, o crystallino,
precisando de augmentar a sua força convergente, torna-se mais convexo; e réalisa essa
convexidade do modo seguinte:
Às fibras longitudinaes do musculo ciliar,
tomando ponto d'apoio na choroidêa, repuxam
para diante o bordo anterior d'esta membrana,
para assim relaxar a zona de Zinn. Gomo esta
zona é que mantém o crystallino achatado,
anullada a sua acção, o crystallino encurva-se,
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fazendo incidir sobre a retina a imagem dos
objectos próximos.
Esta theoria é confirmada pelas experiências de Hensen e Voelkers, os quaes observaram que, durante a accommodação, as fibras
longitudinaes do musculo ciliar se contrahiam,
exercendo sobre a choroidèa a tensão présent a por Bruke, o qual, descobrindo aquelle
musculo, lhe chamou tensor da choroidèa.
Sendo assim, é legitimo admittir que, em
certos olhos, o musculo ciliar exerça sobre a
choroidèa uma tracção tal, que possa produzir
uma distensão; e chegando a certo ponto, se
produza a ruptura da membrana no seu ponto
mais fraco. Esta deixa assim de forrar a parte
da sclerotica que circumda o nervo óptico, deixando ver, quando se' examina o olho myope
ao ophtalmoscopio, a sclerotica com a forma
d'um crescente ou mesmo d'um anel branco.
Distendida e rota a choroidèa, a sclerotica
adapta-se ao seu continente, alonga-se, e ahi
temos formada a ectasia posterior, e o augmento do diâmetro antero-posterior do o l h o - o l h o
myope.
Mas, quer prevaleça uma, ou outra d'estas
explicações: ou o alongamento do eixo do globo ocular seja produzido pelos músculos motores d'esté órgão; ou simplesmente pelo musculo ciliar; ou, como é mais provável, por um
e outros ; o que é certo, é que a visão de perto
é a principal, senão a única, condição capaz de
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o realisar: e na producção da myopia nós devemos principalmente criminar um excesso de
accommodação.
Tal é a opinião de Bonders, Junge, Drobrowolskv, e outros.
_
Javal faz ainda intervir na producção d este
padecimento as variações continuas de accommodação, que se realisam durante a leitura.
Isto explica a razão porque a myopia se encontra tão frequentemente entre os homens de lettras; ao passo que é relativamente rara entre
as costureiras, relojoeiros, gravadores e outros,
que, pelas considerações precedentes, deveriam
fornecer egual contingente de myopes.
Estudada assim d'um modo geral a maneira
como o olho pôde tornar-se myope, avenguemos agora quaes são as causas que na escola
obrigam a esse excesso de accommodação.
Estas são variadíssimas.. A má impressão
do livro e o mau typo de lettra, obrigando o
alumno a fixar com muita attenção os olhos no
livro, força-o a uma accommodação exagerada; aggravada além d'isso pela falta de prática
de'leitura, quando a creança quasi precisa de
fixar cada lettra de per si. E' sem duvida o mau
typo da lettra allemã uma das mais poderosas
causas da myopia na Allemanha, onde os myopes são tão frequentes, que Cohn diz que, no
congresso internacional reunido em Paris, em
1878, não duvidava dirigir-se em allemao a um
individuo que usasse lunetas.
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Depois d'estas causas, vem o excessivo comprimento das linhas de impressão, que obriga
a grandes variações d'accommodaçao; a má
disposição da mobília escolar, que muitas vezes obriga o alumno a curvar-se sobre a meza,
o que não só prejudica a circulação do systema
vascular do olho, mas também diminue a distancia entre este órgão e o livro: a irradiação
dos apparelhos d'illuminaçao, que provoca congestões cephalicas: o papel branco, que reflecte
todos os raios luminosos, tornando mais vivo
o contraste entre as lettras e o papel : a excessiva duração das aulas, etc.
Mas a causa principal da myopia, aquella
que mais tem sido accusada, e que na verdade mais obriga a excessos de accommodação,
é sem duvida a insufficiencia da luz. Para "ella
tem convergido a attenção de todos os que
teem estudado esta questão ; e todos são unanimes em attribuir-lhe o principal papel da
producção da myopia escolar.
Vimos que, em ultima analyse, a causa
da myopia era um esforço de accommodação. Todas as vezes que a falta de luz obrigue a creança a approximar excessivamente o
livro do órgão visual, a tensão, que o musculo
ciliar precisa de exercer sobre a choroidêa,
para deixar em liberdade o crystallino, augmenta muito. D'ahi derivam os excessos de
pressão, que, como vimos, determinam o alon-
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gamento do eixo antero-posterior do olho, e
subsequentemente a formação da myopia.
Ora o trabalho minucioso como o da escripta ou leitura, n'uma epocha em que é preciso
fixar lettra por lettra, traço por traço, com o
maior cuidado e attenção, se.fôr de mais a mais
aggravado pela falta de luz, ha-de forçosamente
obrigar a creança a approximar o livro dos
olhos; ou então a curvar-se sobre elle, ou sobre a escripta, o que é muito peor. D'ahi resulta, como já disse, o augmento da convergência, e o excesso de accommodação ; circumstancias estas que, pelo mechanismo que atraz
fica apontado, transformam dentro em pouco o
olho emmétrope em myope.
Taes são as funestas consequências, que
traz comsigo uma aula mal illuminada.
Hemeralopia.—A. hemeralopia consiste no
seguinte: a visão, apparentemente normal durante o dia e nas condições de illuminação ordinária, baixa bruscamente desde que a luz solar desapparece, a ponto dos doentes mal se
poderem conduzir, ainda á luz crepuscular.
A causa principal d'esta anomalia visual é a
acção prolongada d'uma luz viva, sobre a superficie da retina. A' excitação do nervo seguese o cançaço; inteiramente comparável aos
phenomenos de depressão que em geral succédera ás irritações exaggeradas, de certas
partes do systema nervoso. Além d'esta, temos
as causas geraes, taes como a alimentação de-

41
ficiente e má, a accumulação em um meio viciado, e o trabalho excessivo; condições estas
que favorecem, e até auxiliam, o desenvolvimento da hemeralopia.
Gomo se vê, todas estas causas podem encontrar-se nas escolas; a primeira realisada
pela luz muito intensa, reflectida pelas paredes
brancas do edifício, ou pelo papel do livro e
da escnpta: as segundas, infelizmente, tão vulgares nas escolas que pode dizer-se que é ahi
um dos logares, onde mais numerosas se encontram.
Já por mais que uma vez se tem observado
entre os escolares o desenvolvimento de muitos casos de hemeralopia, coincidindo de modo, a fazer lembrar a invasão d'uma epidemia
Isto está perfeitamente d'accordo com as considerações precedentes.
Estrabismo.— A escola pôde também ser
causa d'esta doença ocular. Se a luz fôr muito
pouca, ou a mobília de tal forma, que a creança seja obrigada a approximar demasiadamente o livro dos olhos, a convergência pôde tornar-se tao fatigante, que o alumno acabará por
se servir d'um só olho, despresando a imagem
que se forma no outro. Este ultimo desviar-seha, tornando-se estrabico.
Desvios da columna vertebral. — E' este um
vicio de conformação que se encontra frequentes vezes nas escolas, e cujas consequências
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são tão graves como as das doenças precedentes.
Guillaume, de Neuchàtel, entre 350 meninos
que observou, encontrou 62 casos de desvios
de columna vertebral ; e, entre 381 meninas, 156
casos. Assim de 731 alumnos d'amhos os sexos, 218 correm grave risco de padecer no futuro de muito serias enfermidades. DujardinBeaumetz, observando deformações escolares
durante o período de 3 annos, encontrou-as na
proporção de 19 por 20, 20 por 20 e 17 por 20.
Thorens encontrou-as em quasi todas as alumnas, e em metade dos alumnos que observou.
Em Stuttgard em 709 alumnos, foram achados
640 casos de desvio lateral do rachis.
Estas deformidades poderão ser taxadas de
congénitas? Chaussier, examinando 23:200 recemnascidos, achou apenas 122 creanças anormaes; notando-se que a maior parte das anomalias que ellas apresentavam, não eram deformações no sentido do que se trata (lábio lepurino etc.) Lannelongue, desde 1858 a 1877,
examinou 15:229 recemnascidos na Maternité e
apenas viu 45 casos de deformações.
Tem-se observado que, geralmente fallando,
a creança não soffre de vicios de conformação
ao entrar para a escola, e raras vezes se deforma antes dos 7 annos. Portanto, o grande numero de vicios de conformação que se encontra nas escolas não pode ser explicado, senão
pelas péssimas condições hygienicas, em que
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geralmente se acham essas casas d'educaçao.
Parow, fazendo sentir a necessidade da modificação dos bancos das escolas, diz que em
282 casos de scoliose havia 218, ou 79 por 100,
nos quaes era impossível achar causa alguma
da doença, quer interna quer externa ; e que
era obrigado a accusar o habito d'uma posição
viciosa, adquirida na escola.
Gomo se produzem estas deformações?
Vejamos: todos os hygienistas, são accordes
em aconselhar ao alumno, quando escreve, a seguinte posição, como sendo a mais propria para
conservar a boa construcção do esqueleto, porque colloca todos os órgãos do corpo em equilíbrio em torno da vertical, que atravessa o centro
de gravidade: —a creança deverá estar sentada sobre as duas nádegas, e de modo nenhum
apoiar-se sobre uma só; a metade superior do
corpo ficará muito ligeiramente curvada ; a bacia e os hombros, parallelos ao bordo da meza,
e a cabeça direita. Só o antebraço, e não o cotovello, deverá apoiar-se na meza, sem que o
alumno se fixe exclusivamente sobre qualquer dos punhos.
Todas estas condições estão reunidas na
formula de George Sand : — escripta direita,
sobre papel direito, e corpo direito—.
Assim, qualquer causa que obrigue o alumno a tomar outra posição, que não seja a indicada, será indirectamente causa de vicios de
conformação. As principaes, são a mobília de-
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feituosa, os maus methodos d'escripta e a má
distribuição da luz.
Não podendo aqui tratar das condições a
que deve satisfazer a boa mobília escolar, nem
estudar a péssima influencia do methodo d'escripta ingleza, sobre a deformidade de que venho fallando, pois que esse grave assumpto,
tão bem tratado por Dally, Wirchow e outros,
fica até certo ponto fora da alçada do meu trabalho; limitar-me-hei apenas a apreciar a influencia da luz mal distribuída.
Supponhamos, por exemplo, que a luz n'uma
escola, em vez de chegar pela esquerda do
alumno, vem pela parte posterior, e além d'isso, em quantidade insufflciente. E' claro que
em qualquer trabalho, mas sobretudo na escripta ou desenho, a creança, para que a luz
se lhe projecte no papel, e para desviar d'elle
a sombra propria, é forçada a tomar uma posição viciosa. Apoiando-se sobre o ischion
direito, ella irá collocar o eixo transversal do
thorax quasi perpendicular ao bordo da meza;
por conseguinte o braço esquerdo deixará de
servir-lhe d'apoio, e a creança fica apenas fixa
sobre o ischion e o cotovello direitos: o rachis, entre estes dous pontos, encurva-se como uma haste flexível, formando um arco de
concavidade esquerda.
Esta posição, sustentada durante horas, repetida todos os dias, quasi sempre mais que
uma vez, quando o systema ósseo, débil ainda,
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está em via de crescimento ; produz uma desegual pressão articular, uma deformidade nas
articulações do rachis; que, sendo a principio
temporária, pôde depois passar, e passa muitas vezes, a ser permanente.
O que se dá n'este caso, que eu escolhi
como mais frisante, pôde dar-se em casos muito variados, combinadas de différentes maneiras a luz e a mobília; mas todos tenderão,
mais ou menos, ao resultado a que este conduz.
E ahi está como podem produzir-se encurvações do racbis, torsões e inclinações da
bacia, com todas as suas funestas consequências. Resulta com effeito das medidas spirometricas de Schildbrach, que nos indivíduos
affectados de scoliose a respiração diminue de
um terço, e em certos casos de um meio, da
normal; pois que a deformação, generalisandose aos ossos do thorax, vai exercer a sua influencia directa sobre as vísceras subjacentes.
Mais ainda. O sexo feminino é aquelle em
que mais vezes se notam estas anomalias orgânicas. Resulta de estatísticas que se têem
elaborado n'este sentido, que a proporção de
deformidades entre os dous sexos, masculino
e feminino, é de 1 para 15, approximadamente.
Ora, se attendermos ás importantíssimas funcções que n'este sexo se realisam na bacia, se
pensarmos um pouco nos sérios embaraços
que podem sobrevir no parto, quando a bacia
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não é normal, ficará bem patente o grave risco,
a que no futuro serão expostas aquellas, que
em créances adquiriram vicios de conformação
da bacia, e dos órgãos genitaes internos.
Congestões cephalicas.-Já
a propósito da
myopia disse que a Luz insufflciente obrigava
o alumno a curvar a cabeça sobre o livro, ou
sobre o papel da escripta. Esta posição pode
concorrer, conjunctamente com outras circumstancias, para a producção das congestões cephalicas.
As veias do pescoço, que levam o sangue
da cabeça para o tronco, sendo, na posição de
que se trata, muito comprimidas, criam um
obstáculo á circulação; que maior será ainda
se a mesa fôr baixa, porque obsta assim ao
jogo do diaphragma, musculo principal da respiração, impedindo o affluxo de sangue ao órgão central da circulação. Além d'isso, n'uma
aula, onde a attenção da creança está quasi
sempre entretida, a respiração faz-.se de um
modo incompleto; tanto mais que guardando
silencio, é menor a necessidade de respirar. ^
O trabalho intellectual, exaggerando a actividade do cérebro, chama por isso mesmo ahi
maior affluxo.de sangue; o que junto ás causas apontadas, e de combinação *com outras, como a estreiteza dos vestidos, principalmente no
pescoço, a temperatura elevada do meio, o ar
viciado, etc., concorrem todas para a producção das congestões,
l.
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Segundo Becker, as principaes doenças que
resultam d'estas congestões, são a cephalalgia,
a epistaxis e a papeira escolar.
Cephalalgia. — Guillaume, que foi o primeiro que estudou esta doença escolar, examinando 731 alumnos do collegio municipal de Neuchâtel, achou 296, ou 40 por 100, que soffriam
d'ella; sendo 50 por 100 do sexo feminino, e
28 por 100 do masculino. Em geral, as creanças de mais tenra idade é que eram mais sujeitas a este padecimento.
Becker, em todas as escolas publicas de
Darmstadt e de Bessungen, examinou 3:568
alumnos d'ambos os sexos, encontrando 974,
ou 27,3 por 100, que soffriam mais ou menos
da cabeça. Em uma recente estatística de NewYork, acha-se em 393 creanças, 63 que soffrem
de dores de cabeça muito persistentes, ou repetidas; e que não deixam duvida alguma sobre a origem do mal.
Além da cephalalgia, resultam ainda d'estas
congestões varias perturbações nas faculdades
intellectuaes dos alumnos. Traduzem-se quasi
sempre por um torpor de intelligencia, uma
preguiça d'espirito muito pronunciada; e se se
ornarem muito persistentes, ou repetirem com
muita frequência, pôde bem avaliar-se o mal
que hão-de causar no desenvolvimento intellectual das creanças.
Epistaxis. — Guillaume, entre os mesmos
alumnos em que buscava a cephalalgia, achou
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155 que soffriam de epistaxis, ou 21 por 100;
sendo 22 por 100, do sexo masculino, e 20 do
sexo feminino.
Becker, entre 3:568 alumnos, achou-a em
405, ou 11,3 por 100. A sua estatística é desprovida de qualquer explicação; todavia parece que a epistaxis é mais frequente nas classée superiores dos collegios e escolas superiores de meninas, isto é, onde as creanças se
demoram mais tempo.
Papeira escolar. — Foi ainda Guillaume o
primeiro que estudou esta doença, a qual, sem
ter relação alguma com a papeira endémica,
era caracterisada por uma congestão passiva
da glândula thyroidêa. A sua causa era a má
posição da creança durante o trabalho, que determinando a curvatura forçada das vertebras
cervicaes, ia exercer uma compressão sobre
os vasos do pescoço, que ficavam assim premidos entre as vertebras d'um lado e a clavícula e a primeira costella do outro.
D'aqui resulta a congestão passiva da glândula thyroidêa, que augmenta de volume; e a
esta hyperemia succède uma hypertrophia, que
torna permanente a tumefacção da glândula.
Guillaume em 731 alumnos do collegio municipal de Neuchàtel (350 do sexo masculino e
381 do feminino) encontrou 414 casos nítidos
de papeira, sendo entre os primeiros 169, ou
48 por 100; e entre as segundas 245, ou 64 por
100: o que traduz que mais de metade dos alu-
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mnos soffriam, mais ou menos, d'esta doença.
Guillaume faz notar que esta espécie de papeira só apparece depois do primeiro anno de
frequência escolar; e mais ainda desapparece
ou diminue, durante as ferias do verão. E' portanto licito crer-se que a frequência das escolas provoca estes accidentes, ou que, pelo menos, é um meio favorável ao seu desenvolvimento.
Esta doença, comquanto muito frequente na
Suissa, parece não existir em França, na Allemanha, nos Estados Unidos e outros paizes,
segundo o testemunho de Riant, Virchow, Peter e outros.
Entre nós, creio que também não existe.

Ficam até aqui esboçadas as principaes lesões, mais ou menos localisadas, que a luz viciada tantas vezes provoca nas creanças que
frequentam a escola; mas além d'elles, pôde
esse vicio de illuminação influir funestamente
sobre o estado geral dos alumnos, sobre as
suas funcções orgânicas, sobre o seu desenvolvimento physico, e não sei talvez se sobre
o seu caracter moral.
A luz é um modificador vital, cuja influencia foi desde sempre reconhecida. Tudo o que
respira e se move á superficie da terra, tira a
sua vida da luz, dizia Moleschott. Se puzer-
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mos dous vasos com agua pura, um á luz, e o
outro na escuridade, vemos dentro em pouco
desenvolverem-se no primeiro seres vivos; ao
passo que o segundo permanecerá como estava.
Só com a acção da luz é que o glóbulo de
chlorophylla pode decompor o acido carbónico
da atmosphère, pondo em liberdade o oxygenio, e fixando o carbone, que ha-de depois
servir para fabricar os alimentos orgânicos dos
vegetaes. Assim, uma planta creada com pouca luz, nunca chega a attingir as suas verdadeiras proporções ; é sempre rachitica, definhada, anemica, porque é lesada a sua funcção chlorophyllina: a sua nutrição é incompleta; o seu estado geral soffre; raras vezes
chega a reproduzir-se ; e se algumas flores
chega a dar, estas são atrophiadas, desbotadas, traduzindo na côr a sua profunda anemia.
Esta poderosa influencia que a luz tem sobre o reino vegetal estende-se, e d'um modo
accentuadissimo, ao reino animal.
M. Edwards, estudando a acção da luz sobre o desenvolvimento dos animaes, deitou
ovos de rãs em dous vasos cheios d'agua, um
transparente e o outro opaco. Os ovos influenciados pelos raios luminosos desen volvera mse na forma do costume; os outros, subtrahidos â acção da luz, não deram mais que rudimentos d'embryoes. Substituiu depois estes
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ovos em ambos os vasos por gerinos de sapos: os que ficaram no vaso transparente,
metamorphosearam-se e passaram ao estado
adulto; os outros permaneceram no estado
primitivo.
Fazendo respirar as rãs alternativamente
na luz e na obscuridade, sendo o meio idêntico, e á mesma temperatura, acha-se que, durante o mesmo tempo, e para a mesma unidade de peso, ellas exhalam menos acido carbónico no segundo caso, do que no primeiro.
Moleschott, em experiências tão rigorosas
quanto é possível, chegou á conclusão de que
a quantidade de acido carbónico exhalado augmenta com a intensidade luminosa, e attinge
o seu limite na obscuridade.
Se, pois, é tão profunda a influencia da luz
sobre as plantas e animaes inferiores, pôde
quasi antever-se que ella não deixará de ter
também acção sobre o homem, cujas funcções,
na sua essência, são as mesmas que nos outros animaes da escala zoológica.
E com effeito, a experimentação demonstrou que no homem, a respiração nocturna
diffère da respiração diurna em desenvolver
menor quantidade de acido carbónico. Esta
differença não pôde ser attribuida ao somno,
porque está averiguado que durante elle o homem exhala mais acido carbónico do que repousando sem dormir. Portanto, não podere-
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mos attribuil-a senão á falta de trabalho e á
acção da obscuridade.
E' sabido que as aves destinadas ao foie
gras são encerradas em caixas escuras, onde
não penetra a luz; e ahi, submettidas a uma
alimentação superabundante, engordam prodigiosamente, porque o acido carbónico, que
deveria ser exhalado á luz, vae ser transformado em deposito de gordura. O mesmo processo segue o lavrador, que deseja engordar o
seu gado, criando-o em estábulos escuros,
onde chega a luz apenas por uns pequenos
buracos.
Esta accumulação de gordura, esta diminuição do trabalho de renovação molecular do
organismo, não tarda a fazer sentir a sua
péssima influencia sobre as funcções nobres
da vida. Dentro em pouco, a actividade nervosa decae; e os nervos entram n'um estado
de torpor tão estreitamente connexo com a accumulação de gordura, que bem depressa se
torna impossível saber se esta accumulação é
causa, ou effeito da decadência nervosa.
Além d'isso, a luz foi sempre considerada
como condição indispensável d'uma habitação
sadia. Se observarmos os indivíduos que vivem privados da influencia da luz, como são
os mineiros, e os habitantes de lojas subterrâneas, ou situadas em ruas estreitas e escuras,
vêmos que a maior parte d'elles apresentam
signaes inequívocos d'uma constituição ane-
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mica. Elles são pouco desenvolvidos e pallidos, revelando assim na cor a pobreza do seu
sangue. A pouca actividade da sua nutrição
predispõe-os e arrasta-os muitas vezes ao rachitismo, á chlorose, á escrófula e á tuberculose.
Pelo contrario, os habitantes de logares
bem illuminados, e melhor ainda os que vivem n'um banho constante de luz intensa,
como os povos das regiões equatoriaes, são
robustos, vigorosos, de formas arredondadas
e musculosas, pellé vivamente corada, deixando ver atravez d'ella uma hematose larga e exh uberante.
Segundo Humboldt, a influencia da luz solar intertropical é uma das causas que torna a
tuberculisação pulmonar menos frequente, nos
povos da zona tórrida.
A luz tem ainda uma notável acção plástica,
repartindo o movimento vital, com proporcionada harmonia, por todo o organismo. A energia da nutrição, trazendo como consequência
a perfeição dos tecidos, será tanto maior quanto mais oxygenado fôr o sangue: comprehende-se, pois, que a luz, favorecendo a hematose,
intervenha, embora d'um modo indirecto, no
desenvolvimento plástico do individuo.
«A correlação, diz Papillon, entre a perfeição crescente das formas e a intensidade luminosa é facto demonstrado na espécie humana, bem como nas outras espécies animaes. A
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esthetica, em concordância com a ethnographia, mostra que a luz favorece o desenvolvimento das partes do corpo em boa e harmonica proporção. Humboldt, observador finíssimo, disse dos chaymas: «Homens e mulheres
são musculosos, bem fornecidos de carnes, de
formas arredondadas. Não vi um só que padecesse alguma deformidade natural: e isto mesmo direi de tantos milhares de caraïbas, muycas, indios mexicanos e peruvianos, que por
espaço de 5 annos observamos. Os aleijões do
corpo, os desvios dos ossos são infinitamente
raros em certas raças humanas, sobretudo nos
povos que teem a pelle de côr mais escura».
Não se entende bem, sem duvida, como a luz
pôde moldar, exercer uma acção plástica. Entretanto, attendendo ao seu effeito tónico em o
tegumento externo e á sua geral influencia nas
funcções, pode attribuir-se-lhe a faculdade de
repartir o movimento vital com ordem e harmonia por todo o organismo. Os selvagens, que
andam nus, como que passam todas as horas
do dia n'um banho luminoso. Nenhuma das
partes do seu corpo subtrahem á acção vivificador^ dos raios solares, e d'ahi resulta um
equilíbrio que mantém a regularidade das funcções e do desenvolvimento».
Se pois a luz é um agente indispensável á
actividade nutritiva; se a experiência e a observação diária nos mostra tão claramente a sua
necessidade para a conservação da saúde, para
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o desenvolvimento physico do corpo, para a
harmonia e perfeição das formas; se a luz é
indispensável á vida; qual não será a influencia, que a sua falta vae produzir n'uma casa
d'educaçao, como é a escola ?
« A creança, essa flor humana, que tem mais
necessidade de luz que as outras flores, escreve Michelet, é um reagente delicado a esta influencia da luz. » Nas primeiras idades, quando
o crescimento e o desenvolvimento dos órgãos
tornam estes mais sensíveis ás influencias exteriores, é que a luz tem uma acção mais
util. Se os adultos, que vivem em um meio
pouco illuminado, se resentem profundamente
no seu estado geral, mais se resentirá a creança cuja constituição, débil e melindrosa, se deixa influenciar vivamente pelo ambiente em que
é créada.
Não posso deixar de transcrever aqui as seguintes considerações de Dubrunfaut, que estão estreitamente ligadas com o que acabo de
escrever :
«Antes da nossa attenção ser chamada para
a influencia particular que exercem os raios de
refrangibilidade simples sobre os phenomenos
da vida, já nós tínhamos tido occasião de observar experimentalmente effeitos hygienicos
prodigiosos, que não hesitamos em attribuir á
luz solar. Assim, vimos um individuo, débil e
doente, refazer a sua constituição, pela simples
exposição prolongada durante muito tempo, á
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luz do dia, no meio d'um jardim sem sombras
nem abrigo. Vimos também quatro creanças,
que a habitação insalubre de Paris tinha tornado chloroticas, recuperarem em algumas semanas uma saúde vigorosa, e um sangue bem
hematosado, pela habitação á beira mar, nos
bellos dias d'outomno. As creanças quasi nuas
passavam todo o dia a brincar na areia, sob a
acção benéfica da luz solar; e depois d'esta observação flcou-nos no espirito a convicção
profunda, de que o ar do campo e do mar, tão
recommendado ás creanças doentes e rachiticas, tem uma funcção bem efficaz, por ser invariavelmente acompanhado da influencia benéfica, incomparável, e tantas vezes despresada, da luz.»
Eis como a luz, segundo Dubrunfaut, pôde
ser utilisada como um agente therapeutico :
mas outra propriedade ainda lhe pertence, não
menos util do que essa, e que muito tem preoccupado a sciencia actual: é o seu poder antiseptico.
Downes e Blunt foram os primeiros que estudaram a importantíssima influencia da luz,
na destruição dos germens, expostos á sua acção, sobre os sólidos, líquidos e no ar. Os seus
trabalhos foram depois confirmados por observações de Strauss, Arloing e Duclaux, que todos concordam em considerar a luz como um
poderoso antiseptico : e hoje pode dizer-se que
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ella é um factor importante, senão o único, na
destruição dos germens atmosphericos.
Arloing, estudando esta questão, tomou para
assumpto das suas experiências o Bacillus
anthracis e mostrou que a luz ia enfraquecendo gradualmente as culturas successivas,
expostas á sua acção, até que a ultima, que
vinha da insolação, era inteiramente incapaz de
se reproduzir, ainda mesmo que fosse submettida ás mais favoráveis condições de cultura.
Qual será o mechanismo da acção da luz sobre os micróbios?
Segundo Duclaux, este mechanismo é um
phenomeno de oxydação. O estado doentio do
micro-organismo, que precede a morte, está
em relação com a sua oxydação interior: attingindo esta certo limite, o micróbio morre. Assim, a luz actua principalmente pelos seus
phenomenos chimicos, os quaes se dão, como
se sabe, na parte mais réfringente do espectro,
isto é, nos raios ultra-violetes.
Quaes são os elementos do micróbio que
são atacados pela luz?
Duclaux, no seu recente e consciencioso
trabalho—Luz e bactérias—diz que são os corpos gordos, que o micro-organismo contêm em
mais de 5 por 100, os que mais soffrem a influencia luminosa : que estes elementos neutros são transformados em ácidos, alterando
completamente as suas propriedades, e tornan-
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do-se inteiramente incompatíveis com a existência do micróbio.
Este auctor conclue o seu trabalho, dizendo
que, em geral, a acção da luz sobre os micróbios é um phenomeno physico-chimico d'oxidação dos materiaes dos tecidos do ser vivo.
Mas, ou seja um phenomeno d'oxydaçao, ou
seja outro qualquer, o que é indubitável, é
que a luz deve ser considerada como um poderoso desinfectante: o que está perfeitamente
d'accordo com a observação diária de que,.uma
habitação sem luz sufficiente, não é uma habitação sadia.
De tantas e tão importantes reflexões, que
no decorrer d'esté capitulo tem sido exaradas,
resulta como lógica consequência a necessidade de banhar de luz abundante, mas não demasiada, todas as habitações em. geral; e muito
mais ainda os edifícios escolares, onde organismos fracos, pouco resistentes, se acham accumulados todos os dias, podendo pela falta de
luz, ficar viciado o desenvolvimento physico
dos seus órgãos.

CAPITULO II
LUZ NATURAL

Tracei no capitulo precedente os principaes
prejuisos resultantes dos vícios da illuminação

nas escolas, prejuisos causados, ou por uma
luz deficiente, ou por uma luz excessiva, ou
ainda mal distribuída.
Baseando-me n'este estudo, eu procurarei
resolver o problema da illuminação escolar, o
qual, como se vê, será theoricamente traçado
da seguinte maneira: a luz tem de ser sufflciente, não deverá peccar por excesso, e ha de
ser bem distribuída. A estas três exigências
fundamentaes da hygine poderá ainda annexarse uma outra, de menos importância, debaixo
do ponto de vista scientifico; mas que nem por
isso deixa de ter muito merecimento, em relação á arte: a luz deve ser estheticamente bôa.
O primeiro ponto do problema deve considerar-se como resolvido, quando oálumno mais
desfavorecido de luz, tenha ainda a sufficiente
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para poder 1er sem esforço, conservando a posição que a hygiene lhe aconselha.
A commissão que em 1881 se organisou em
França, para estudara hygiene das escolas, fixou a menor extensão da abobada celeste, que
deve ser vista do logar menos illuminado da
aula, da maneira seguinte: um olho collocado
á altura da mesa d'esse logar deve ver a abobada celeste n'orna extensão, pelo menos de 30
centímetros, contados a partir da parte superior da janella.
A luz viva, demasiado intensa, fatiga a retina; e muito mais se incidir durante largo
tempo, sobre uma superfície reflectora, como
é a do papel branco do livro.
Os hygienistas dos climas do norte dizem que a luz ri'uma escola nunca é de mais:
esta formula poderá ter applicação n'esses paizes; no nosso não a pode ter: ninguém ignora quanto fatiga a luz intensa do verão. Todos os hygienistas são concordes em escolher
exclusivamente a luz diffusa, para os trabalhos
escolares; e isto, por que ainda nos climas do
norte, a luz directa do sol irrita e fatiga a vista. Mas ainda da luz diffusa, basta que na escola entre a quantidade necessária, para que o
alumno, sem tomar uma posição viciosa, possa 1er, sem esforço de accommodação.
Não menos importante do que a quantidade
da luz, é a direcção dos raios luminosos.
A luz de face offusca, tornando-se intolera-
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vel, principalmente em trabalhos prolongados,
como são os escolares. Guillaume diz até
que encontrou numerosos alumnos com affecção do órgão visual e das pálpebras, de que
esta luz era causa. A luz tomada da parte posterior projecta a sombra do corpo sobre o papel, arrastando assim comsigo todos os inconvenientes da luz insufficiente: no mesmo caso
está a luz do lado direito, fazendo incidir a sombra da mão sobre o papel da escripta.
Alguém se lembrou também de tomar a luz
escolar simplesmente do tecto, á semelhança
do que se faz na Allemanha, em algumas officinas, cuja illuminação é feita pelo processo
chamado—em dentes de serra, — ou pelo tecto de vidro. Este processo, não satisfazendo
ás condições de ventilação e insolação, que são
absolutamente indispensáveis nas escolas; dando um aspecto sombrio, glacial e melancólico
á aula, qu deve ser alegre e attrahente; e
além d'isso produzindo no estio um calor insupportavel, deve ser absolutamente banido.
Todas estas variedades de luz são portanto
rejeitadas, e as exigências da hygiene impõem
n'uma sala d'escola, a luz tomada do lado esquerdo dos alumnos.
Até aqui fallei da quantidade e direcção da
luz; resta fallar da sua qualidade. E' debaixo
d'esté ponto de vista que se dividem as opiniões, defendendo uns a luz unilateral, como a
mais propria para educaro sentido plástico da
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vista, pugnando outros pela bilateral, por illumina r mais abundantemente.
Os primeiros, sem desattender á quantidade, procuram alliar-lhe a boa qualidade; os segundos preoccupam-se mais com a quantidade,
affastando para o segundo plano ás boas qualidades plásticas.
Quaes são os que tem razão? Estará ella exclusivamente d'um lado?
Em 1879 travou-se na Sociedade de Medicina Publica e de Hygiene Profissional, de França, uma renhida discussão entre Trelat, Gariel
e Java], suscitada pela apresentação que o primeiro fez á sociedade, d'uma communicação
em que tratava da illuminação e insolação escolares. Irei seguindo esta discussão, para, com
os elementos colhidos n'ella, conhecer as vantagens e desvantagens d'um e d'outro systema.
Trelat é defensor incansável da luz unilateral. Para elle, esta luz, além de satisfazer completamente ás exigências da quantidade, tem
a importante vantagem de educar o sentido
plástico da vista dos alumnos, dando-lhe uma
percepção nitida da forma dos objectos.
«Os nossos sentidos, diz Trelat, têm um objecto commum e geral: fornecem-nos o conhecimento, a esthetica do mundo exterior, quer
conjunctamente, quer cada um de per si.
Mas cada um d'elles, considerado isoladamente, tem seu objecto especial e superior.
O ouvido, depois de nos ter manifestado os
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ruidos do universo, isto é, o conjuncto das perturbações, causadas pelas resistências vibratórias da materia ás acções mechanicas, revelanos a musica, isto é series de vibrações sonoras, regular e periodicamente coordenadas.
Pode dizer-se, se não com a mesma precisão,
pelo menos com um parallelismo perfeito que:
A vista, depois de nos ter descoberto as formas do universo, isto é o conjuncto de perturbações causadas pela materia sobre as ondas
vibratórias da luz, descerra-nos a plástica; isto
é series de vibrações harmonicas, coordenadas
segundo a sua natureza, a sua intensidade e.os
seus logares.
Nós ignoramos a lei que define scientiflcamente esta coordenação. Mas o que sabemos,
é que ha uma plástica, que é para o mundo das
formas, o que a musica é para o mundo dos
sons. O que sabemos, é que ha indivíduos e
povos plásticos, como ha individuos e povos
músicos.
Ninguém nega que estas aptidões, mães das
artes, sejam forças nacionaes de primeira ordem. O entretenimento d'estas forças, a conservação ou o desenvolvimento d'estas aptidões, toma pois logar entre as obrigações da
hygiene publica.))
Na infância é quando mais se deve cuidar
da educação dos sentidos, porque as impressões que então se recebem são as mais duradouras na vida do individuo; e, viciados os

64

sentidos durante o periodo escolar, mal poderão corrigir-se depois.
Ora a luz recebida de dois lados, na escola,
produz uma illuminação falsa, fazendo incidir
sobre os objectos duplas columnas luminosas,
e por conseguinte duplas sombras, que se
cruzam, prejudicando-se mutuamente. Os perfis não se destacam; os relevos são pobres e
falsos; os modelos apagados; porque a forma
foge debaixo d'esta desagradável falsificação
luminosa.
E' pois indispensável que as aulas recebam
uma luz simples, para d'essa maneira formar
um meio plástico de fácil comprehensão. Isto
não pode ser obtido, senão pela luz unilateralGariel não acceita estas ideias de Trelat.
Segundo elle, um corpo é sempre submettido
á acção de raios luminosos, que não têm a mesma direcção, ainda quando a fonte de luz é uma
só. Além da luz directa, ha sempre um raio,
que illumina, embora fracamente, em sentido
contrario ; e isto mais se accentuará n'uma sala'
cujas paredes brancas ou de côr clara reflectem
uma grande parte da luz que sobre ellas incide.
Portanto, a luz bilateral não viria fazer mais do
que auxiliar e sobrepôr-se a esta luz reflectida.
Para perceber a forma e o relevo d'um corpo, basta haver uma differença na distribuição
da luz sobre esse corpo ; e isto é perfeitamente
compatível com a luz bilateral; por que raríssimas vezes a intensidade luminosa seria egual,
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n'uma sala illuminada dos dois lados, ainda
quando fossem eguaes as janellas por onde entrasse a luz.
Além d'isso, pergunta Gariel, se não deverá receiar-se que a creança, vendo os objectos sempre illuminados do mesmo lado
nao venha a conhecel-os e a comprehendel-os'
apenas com a distribuição de luz e sombra a
que está habituada; tornando-se assim incapaz
de reconhecer-lhe a forma, quando a imagem
se lhe produzir na retina com outra distribuição de luz.
O conhecimento da forma d'um corpo
comprehende, não só o relevo da parte illuminada, mas também o da parte que fica mergulhada na sombra. Esta parte não poderá
ser bem definida, sem que apresente variações de intensidade luminosa, que a luz reflectida nao poderá precisar bem. E', por tanto, precisa uma certa quantidade de luz que
embora em pequena quantidade, venha illu'
minar o lado opposto ao que é banhado pelos raios directos. Este processo é muito adoptado na photographia e com grande vantagem.
Assim, o conhecimento da forma dos objectos, que Trelat tanto préconisa como sendo
exc usivo da luz unilateral, não seria incompatível con. a luz bilateral; com tanto que houvesse difference nas aberturas por onde penetrassem os raios luminosos.
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Outro ponto que deu origem a discussão, foi
a homogeneidade da luz nos dois sy s tema s.
E' claro que para que a luz se i a sufficients,
sem ser excessiva, é indispensável que tenha a maior homogeneidade possível. A perfeição seria, que em todos os Ioga res da aula
houvesse a mesma intensidade luminosa; alias
poderia a luz ser sufficiente, e até excessiva,
nos legares mais favorecidos, sendo insufficiente nos logares menos illuminados.
Veiamos qual dos systemas satisfaz melhor
a esta condição. Segundo Gariel, « l u z que se
distribue n'um ponto qualquer da aula depende
de dois elementos: da intensidade do foco luminoso e da extensão da superficie, por onde
entram os raios de luz. E' das variações desta superficie, que dependem as differenças da
illuminação.
,
Para avaliar a luz d'um ponto qualquer, é
preciso considerar uma pyramide, tendo esse
ponto como vértice, e por base a janella por
onde entra a luz: a secção determinada por
esta pyramide na esphera celeste, é. a superficie que envia a luz utilisada. Ora, variando de
logar para logar a abertura do angulo que forma o vértice da pyramide luminosa, como facilmente se imagina, é claro que variarão também as secções, e muito mais rapidamente que
os ângulos.
; .
Fundado n'estas considerações, e construindo uma curva graphica, Gariel affirma que a
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luz unilateral varia d'um ponto pára o outro; e
que entre o máximo (que é proximo das janellas), e o minimo (que corresponde ao fundo da
aula), a luz pôde variar na relação de 100 para 50.
Trelat respondeu a esta objecção de um modo triumphante. Corrigindo a curva graphica
de Gariel, elle transformou a proporção de 100
para 50, em 100 para 60. Diz além d'isso que,
á medida que se elevar a altura das janellas,
decrescerá esta differença; tendendo para uma
recta, a curva que traduz estas differenças de
luz.
Atacando em seguida a luz bilateral, e servindo-se ainda do mesmo processo graphico,
mostra claramente que, abstrahindo da hora
do meio dia (hora a que ordinariamente os aluirmos não estão nas aulas) as capacidades luminosas dos dois lados soffrem differenças
enormes; differenças que variam de 1 para 10,
para 20 e para 100. Suppondo mesmo um dos
casos mais favoráveis, em que a differença da
capacidade luminosa, entre os segmentos da
abobada que illuminam á direita e á esquerda,
era apenas de 1 para 5, construindo a curva,
Trelat mostrou que a variação da illuminação
chega a ser de 100 para 14. Que differenças,
pois, se não encontrariam, se se partisse de differenças d'intensidade luminosas mais accentuadas, e que tantas vezes se encontram?
Assim, conclue Trelat, é evidente que é a
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luz unilateral, a que distribue mais uniformemente a luz no interior da sala: ao passo que
as irregularidades da luz bilateral assumem a
certas horas desproporções enormes.
Com esta questão, está intimamente connexa a orientação que deve dar-se á casa da aula. Segundo Trelat, é indispensável que a luz
nunca entre na aula no estado de raios solares, que são refractários a todo o trabalho.
Portanto, a parte do ceu mais adequada a fornecer a luz seria o norte, que não é nunca
atravessado pelo sol.
Como porém as janellas viradas ao norte
seriam incompatíveis com a insolação e a ventilação da casa ; como é indispensável que ella
seja banhada por uma irradiação luminosa
abundante e frequente, para combater os deletérios effeitos da humidade, e para destruir os
miasmas produzidos pela accumulação das
creanças, durante muitas horas; Trelat conserva no seu systema janellas, que se abrem
na parede opposta áquella, por onde entra a
luz. As janellas que recebem a luz seriam
guarnecidas de vidros; as do lado fronteiro, de
portadas opacas. Assim, ás 11 horas ou meio
dia, quando as creanças sahem da aula, todas
as janellas do norte e sul são abertas ; e largas
correntes d'ar puro, bem como abundantes ondas de luz solar renovam e purificam a atmosphera interior.
Ainda n'este ponto, Gariel não está d'accor-
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do com Trelat, porque, diz elle, se dirigirmos
as janellas para o norte, parte do firmamento
menos illuminada, não poderá obter-se luz
sufflciente nos dias ennevoados; a não ser que
se admitta ama grande altura das janellas, altura que parece pouco conciliável com as condições económicas da construcção.
Como o systema de Trelat exige janellas dos
dous lados, devemos confessar, diz Gariel, que
esta disposição tira as facilidades que poderiam resultar, para a disposição do plano, das
salas illuminadas d'um só lado; pois que, como para a luz bilateral, as duas paredes precisam de ser livres.
Por outro lado, a insolação da casa ha-de
ser necessariamente insufficiente : a parte virada ao norte não receberá nunca a luz directa
do sol; a face do sul não receberá raios solares, nem de manhã, antes da entrada dos alumnos, nem á tarde, depois da sua sabida; será
somente das H horas ao meio dia, no intervallo
das aulas. Tomando a latitude média de 46°,
ao meio dia os raios solares fazem com a vertical um angulo de 23°: é, pois, fácil de ver
quanto a aula ficaria longe de ser largamente
inundada pelo sol, porque só uma estreita faxa
junto das janellas receberia a luz solar.
A sala da aula deverá, portanto, ser orientada
de maneira que as duas faces oppostas recebam .
luz; isto é, uma a este outra a oeste. Assim, a
quantidade de luz que chega a qualquer logar
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é mais considerável, que na luz unilateral; e
podendo a sala ser mais larga, não parecerá
em desproporção a largura com a altura. Mores translúcidos servirão para deter os raios
directos do sol, quando fôr preciso, e para estabelecer differenças, na intensidade luminosa
dos dois lados. D'esté modo, não só a ventilação se fará com a maior facilidade, mas também a insolação poderá ser completa, porque
de manhã e á tarde, quando a sala estiver desoccupada, o sol, que a essas horas está baixo
no horisonte, poderá realmente penetrar em
toda a sala.
Trelat, respondendo a estas considerações
de Gariel, diz apenas que está convencido de
que a insolação franca e methodica do meio
dia será sufflcientemente efficaz, pois que nao
é preciso, para purificar o ambiente d uma
sala que os raios solares se espalhem em toda
a sua superfície. Repugna-lhe altamente a perturbação, que lançam na illuminaçao as alternativas de luz diffusa e luz irradiante. Nao ha
stores que a possam suavisar; é insupportavel «Véde, conclue Trelat, que em todos os
paizes o pintor e o esculptor construem a sua
officine virada ao norte. Que procuram elles,
senão a constância da luz? Poderá alguém negar esta experiência, tão_ visível; tao geral e
tão virgem de contradicção»?
Javaí que na discussão que venho seguindo,
aprecia os dois systemas nas suas relações
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com a myopia, que, seja dito de passagem, é o
ponto mais importante da discussão, não condemna, antes até certo ponto contemporisa,
com a luz unilateral.
Javal, d'accordo com todos os hygienistas,
quer que os alumnos sejam obrigados a affastar-se o mais possível dos livros e dos cadernos d'escripta; e para isso julga indispensável,
não só fornecer-lhes livros bem impressos,
mas também inundar a escola de luz. Só assim é que a creança deixará de inclinar-se sobre a meza; porque se ella não distinguir perfeitamente os caracteres que lê ou escreve, não
haverá certamente admoestação, que a faça tomar uma posição correcta.
Poderá o system a unilateral assegurar uma
distribuição sufficiente de luz, não nos dias
deslumbrantes do estio, mas ás 9 e ás 4 horas
da tarde dos dias tempestuosos do inverno?
Javal julga que essa condição só poderia ser
preenchida, quando a largura da aula não excedesse notavelmente a distancia que separa o
pavimento da parte superior das janellas. Para
salas mais largas, dever-se-ha abrir uma segunda ordem de janellas, que seria, de preferencia, na parede opposta.
A estatística, diz Javal, d'accordo com a
theoria, demonstram que a luz bilateral não
apresenta inconveniente algum para a conservação da vista. Nunca eu observei, diz elle,
menos myopes do que entre os alumnos d'uma
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bella escola livre, em que as aulas recebem
largamente a luz dos dois lados: e nenhuma
escola fornece mais tristes resultados do que
a construída em Zittau, onde as aulas não recebem luz senão d'um lado, para obedecer a
certas ideias theoricas.
Inclinando-se mais para a luz bilateral, este
hygienista rejeita a orientação de Trelat, a
qual, obrigando a abrir janellas para o sul, ficaria sujeita ao brilho intenso e offuscante do
sol, á hora do meio dia. Escolhe pois a orientação do eixo da sala na direcção, norte-sul, ficando conseguintemente as janellas a este e a
oeste. Este systema apresenta ainda a vantagem de illuminar melhor de manhã e á tarde,
nos dias curtos do inverno. No entanto, Javal
permitte uma certa liberdade na escolha da
orientação, concedendo 40 graus d'uma parte
e d'outra, isto é, acceitando como eixo, todas
as posições comprehendidas entre o noroeste
e nordeste, o que bastaria para satisfazer a
todas as disposições do terreno; recommendando todavia inclinar o eixo de preferencia
para nordeste, afim de receber o sol mais
tempo de manhã do que de tarde.
Depois d'esta longa e interessante discussão, repetiremos pela segunda vez a seguinte
pergunta: Entre os systemas de illuminação
unilateral e bilateral, qual deve ter a preferencia? qual offerece maior numero de vantagens?
Resumindo a questão precedente, nós pode-
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mos reduzil-a a três tópicos principaes. O 1.°
versa sobre as qualidades estheticas dos raios
luminosos, na sua distribuição sobre os corpos; o. 2.° sobre a homogeneidade da luz; o 3.°
sobre a sua quantidade, applicado á luz unilateral (producção da myopia).
Pelo que diz respeito á distribuição da luz
sobre os objectos, Gariel diz que a luz bilateral não faz mais do que illuminar, com maior
intensidade, que a luz unilateral, a parte dos
corpos mergulhada na sombra. Todavia, concordando em que é preciso sempre uma certa
differença na intensidade dos raios luminosos,
elle esforça-se por mostrar que a luz bilateral
não prejudica a educação esthetica da creança.
Por este lado portanto, quando não haja
vantagem na luz unilateral, ha pelo menos paridade entre os dois systemas. E mais ainda;
Gariel, dizendo que é preciso haver differença
entre as intensidades luminosas dos dois lados, admitte a luz bilateral differencial, que,
pôde dizer-se, é uma transição entre os dois
systemas.
O segundo ponto—o da homogeneidade da
luz —dá, como fica dito, uma reconhecida superioridade ao systema unilateral.
O terceiro tópico, posto em relevo por Javal, que relaciona a myopia com os dois systemas, não condemna a luz unilateral; admitte-a mediante certas condições.
«Pelo que diz respeito á quantidade de luz,
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escreve Riant, as discussões que se realisaram
na Commissão das'construcções escolares e
na Sociedade de medicina publica e de hygie
ne profissional, as demonstrações geométricas
e technicas que acompanharam essas discus
sões, trouxeramnos a convicção theorica de
q u e , —com certas condições essenciaes, sem
as quaes a luz unilateral racional não poderia
certamente ser estabelecida, — este modo de
illuminação pôde assegurar uma quantidade
de luz sufflciente nas aulas construidas para
um numero máximo de cincoenta alumnos,
máximo cuja adopção a hygiene escolar recla
ma, debaixo d'outros pontos de vista». ■
Pelo que se vê parece licito admittir que,
quando, sem prejuiso da hygiene geral, se po
der empregar o systema unilateral, este deve
ser preferido ao systema bilateral.
Será porém sem inconvenientes o systema
unilateral? Não de certo. As suas vantagens
são, até certo ponto, offuscadas pelas dificul
dades com que se lucta, para a sua realisação
prática. A primeira é exigir que a sala da aula
seja estreita, e comporte um pequeno numero
d'alumnos; embora esta condição esteja d'ac
cordo com os principios geraes da hygiene,
ninguém ignora as difficuldades que d'aqui ad
viriam, exigindo para um grande numero de
alumnos salas múltiplas e portanto professores
múltiplos. E se no estado actual, as condições
económicas do nosso paiz mal podem susten
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tar os professores primários, que seria se elles duplicassem?
i<Por outro lado, se as aulas conservassem
uma largura sufflciente, as janellas deveriam
ser elevadas a uma grande altura : o que não
só seria muito dispendioso, mas também, dando uma cubagem enorme para cada alumno,
tornar-se-hia incompatível com o aquecimento
da casa.
Pelo que fica dito, vê-se que é impossível
estabelecer uma formula absoluta para a illuminação das escolas.
. Trelat reconhece isto mesmo, chegando a
aCceitar, que todas as vezes que a altura d'uma
aula não permittir uma fonte de luz suficientemente elevada, para penetrar até aos logares' remotos, se complete a insuficiência da
luz, tomada da melhor das exposições disponíveis, com uma luz secundaria recebida da face
opposta. E', em summa, a luz bilateral differencial.
E, pois que a luz unilateral é apenas applicavel a um numero limitado de casos, eu exporei em seguida os preceitos que a hygiene,
debaixo d'esté ponto de vista, aconselha nas
construcções escolares, não só de luz unilateral, mas também no systema bilateral differencial. Quando o primeiro não seja applicavel,
lançar-se-ha mão do segundo.
Posto isto, passo a expor o conjuncto de regras que a hygiene, em relação á illuminação,
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exige na construcção das escolas. Como parte
d'essas regras são applicaveis aos dois systemas — uni e bilateral—, occupar-me-hei primeiro d'essas, reservando para o fim as que
fazem parte d'um só d'aquelles systemas.
Seja qual fôr o systema de illuminação empregado, é absolutamente indispensável assegurar, não só para o presente, mas também
para o futuro, o livre accesso de luz na escola:
para attingir este fim, é preciso adquirir um
terreno bastante extenso, para isolar convenientemente o edifício escolar. Tomando como
ponto de partida que a extensão da aula illu^minada d'um lado ó egual á distancia, que vai
da parte superior das janellas ao solo; um simples traçado geométrico mostra, que o alumno
assentado no logar menos illuminado, não receberá luz senão pela metade superior da janella, se houver em frente uma construcção,
que seja precisamente egual á metade da distancia, que separa o eixo da aula do pé da
construcção visinha. E', pois, indispensável
observar a seguinte regra: dever-se-ha reservar sempre aos lados da escola um espaço livre, de largura pelo menos egual ao dobro da
altura das maiores construcções em uso no
paiz.
Quanto ás arvores plantadas nas visinhanças, é bem mais difflcil estabelecer regras fixas, para lhe evitar os inconvenientes: no entanto, elles são sempre attenuados pela ausen-
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cia de folhas no inverno, e pela luz intensa do
estio. E' comtudo conveniente, que as grandes
arvores sejam affastadas o mais possível da
casa da escola.
A superficie total das janellas por onde entra a luz duma aula deverá ser, quando o edifício recebe a luz sem obstáculos, pelo menos
de y6 da superfície total do solo da aula; e de
V*, se a luz fôr viciada por obstáculos visinhos.
A altura do peitoril da janella, acima do pavimento deverá ser tal, que os raios luminosos, incidindo a 45.° e tangentes á aresta
d'esse peitoril, attinjam as extremidades próximas das mesas, e não fique parte alguma
na sombra. Esta altura dependerá evidentemente da largura da passagem ao longo do
muro e da altura das mesas. Assim, para uma
passagem de 0m,60 e para mesas de 0ra,70 d'altura, o peitoril será collocado a Om,6O-f-0m,70=
lm,30.
As janellas serão rectangulares; e a sua
parte superior deverá sempre attingir o nível do tecto. As janellas deverão ser divididas
em duas partes: a parte inferior, cuja altura
será egual aos '/» da altura total, abrir-se-ha
por portadas; a parte superior será formada ,
por duos bandeiras moveis, que hão deabrir-se
para o interior.
A largura dos tremós, que separam as
janellas, será tão reduzida quanto possível.
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A altura do tecto nunca será inferior a 4
metros.
Para proteger a vista da luz muito intensa,
convém munir as janellas de stores, ou de cortinas, que permittam enfraquecel-a á vontade.
Como a côr branca deslumbra a vista, a côr
d'estas cortinas deverá ser esverdeada, ou azulada. Em algumas escolas da Austria são adoptados uns transparentes, que, em vez de se
desenrolarem de cima para baixo, se desenrolam de baixo para cima : d'esté modo são interceptados os raios inferiores, que mais prejudicam a vista, ficando os superiores, que não incommodam.
Como a luz de face deve ser absolutamente
rejeitada, o professor evitará durante o ensino
expor as cartas, ou a pedra entre as janellas
illuminadas.
Não se deverão fazer exercícios, que possam fatigar a vista, á hora do meio dia, principalmente no verão.
A côr das paredes não deverá nunca ser
branca; porque a luz reflectida por ellas offusca, e dá logar algumas vezes, sobre tudo nas
creanças anemicas, a casos de hemeralopia.
Portanto, a mais conveniente é a côr verde,
azulada, ou cinzenta; mas sempre sufficientemente clara, para não prejudicar a illuminação
interior. Todos os ornatos e desenhos oscillantes serão banidos: a côr deverá ser uniforme. Em muitas escolas,, as paredes, ainda
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que convenientemente pintadas, são prejudicadas pelas cartas geographicas, e outros objectos que se dependuram na parede: convém
.evitar isto, para que as vantagens da pintura
não fiquem neutralisadas. .
Taes são as indicações geraes a que tem
de satisfazer a illuminação d'uma escola, quer
seja unilateral, quer bilateral.
As condições especiaes, que a luz unilateral exige, são as seguintes:
Quanto á orientação, o regulamento para a
construcção das casas de escola em França,
estabelece que a orientação será determinada
segundo o clima da região, tendo em conta as
condições hygienicas da localidade. E com effeito, é quasi impossível marcar uma orientação determinada, para todas as casas d'escola;
porque o problema não tem de satisfazer apenas á questão da luz. E' preciso entrar em linha de conta com os ventos dominantes, com
a visinhança da escola, etc. Todavia a orientação exigida por Trelat, como fazendo parte do
seu systema de luz unilateral, é que o eixo da
sala esteja na direcção éste-oeste; abrindo-se
as janellas de illuminação para o lado do norte, e as janellas para a insolação e ventilação,
do lado do sul. As primeiras seriam envidraçadas; as segundas fechadas com portas opacas, durante os trabalhos escolares.
A aula será rectangular, e de forma oblonga. A sua largura será de 6m,50, não podendo
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exceder a 7m,20; o que limitará a altura a 4m,30
ou 4,n,70. O numero d'alumnos comportados
na aula não poderá exceder a 50. Este numero deverá mesmo considerar-se como exce-;
pcional.
A altura minima da parte superior da janella acima do pavimento será de 0,6 da profundidade da aula, augmentada da espessura
do muro, onde se abrem as janellas. Assim,
para uma aula de 7m,10 de profundidade, fechada por um muro de 0m,50 de espessura, a
parte superior da janella distará do pavimento
0,60x7m,60=4m,56.
Os bancos serão dispostos perpendicularmente á superficie da illuminação, e de tal forma, que a luz chegue pela esquerda dos alumnos.
Trelat aconselha ainda supprimir todos os
tremós, e juntar a secção de illuminação n'uma janella só, que abrace na sua largura o perfil inteiro das mezas, vistas de flanco. D'esté
modo a luz será egual em todos os logares.
As regras para a luz bilateral differencial
são as seguintes :
Pelo que diz respeito á orientação, são aqui
applicaveis as considerações feitas a propósito
da luz unilateral; comtudo Gariel aconselha,
como já disse, que o eixo da aula seja dirigido
na direcção norte-sul, concedendo uma variação de 40° de um lado ou d'outro; preferindo,
• quando possa ser, inclinal-o para nordeste. "
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A luz da esquerda será sempre mais intensa do que a da direita : as janellas collocadas á
esquerda dos alumnos serão, pelo menos eguaes
em largura, ao espaço occupado pelas mezas.
A somma total das superficies illuminantes
da direita, será proximamente metade da somma total das superficies illuminantes da esquerda.

6

CAPITULO III
LUZ ARTIFICIAL

A luz artificial das escolas pode ser estudada :
1.° Quanto á viciação do meio ambiente;
2.8 Quanto á producção de calórico, e á elevação da temperatura ambiente;
3.° Quanto á sua acção sobre o órgão da visão.
I. A luz artificial, consumindo o oxygenio
que entra na composição do ar ambiente, e
dando logar a productos de combustão incompleta nocivos á saúde, torna-se uma poderosa
causa de viciação do meio do recinto illuminado. Esta viciação varia, segundo o combustível usado, e com o sysfema d'apparelhos de
illuminação. Pôde, em geral, dizer-se que estes apparelhos devem satisfazer a duas indicações capitães : dar uma luz conveniente, e queimar os productos de combustão. O melhor
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combustível será aquelle que der menos vapores.
As principaes substancias que se têm empregado na illuminação artificial das aulas são:
o cebo, a estearina, o azeite, o petróleo e o gaz.
As duas primeiras empregam-se sob a forma de velas, que tem a vantagem de produzir
pouco fumo; mas que tem o inconveniente de
consumir tanto oxygenio, como a respiração
d'um adulto.
As velas esteáricas prestam-se muito mais
que o cebo, a uma combustão completa; porque o acido esteárico só se decompõe no logar
em que se inflamma ; e porque a luz da vela
conserva quasi sempre a mesma intensidade.
A luz do azeite é perfeitamente supportavel
aos olhos; mas tem a desvantagem de absorver muito oxygenio: e, quando a combustão é
incompleta, dá origem a productos irritantes,
que provocam a tosse e irritam os olhos.
O petróleo é talvez, de todos os combustíveis
empregados, o que tem mais inconvenientes.
A sua luz viva e avermelhada irrita e fere demasiado a vista ; e a sua combustão desenvolve vapores desagradáveis, que alteram excessivamente o ar. Existe um trabalho de Branislaw Zoch, sobre as proporções comparadas de
acido carbónico., fornecido pela combustão do
azeite, do petróleo, e do gaz : os resultados obtidos são referidos a um espaço de 100 metros
cúbicos d'ar, illuminado por urna alampada
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Carcel, que queima 42 grammas d'oleo por hora. Os números seguintes representam em decimas-millesimas o augmento absoluto da proporção d'acido carbónico, nas 100 partes d'ar:

DURAÇÃO DA COMBUSTÃO

AUGMENTO DO ACIDO CARBÓNICO
EM DECIMAS MILLESIMAS

Horas
1
2
3
4

'•

Petróleo

Gaz

9,29
14,56
17,79
18,11

7,08
13,42
15,13
15,62

Óleo
,

5,37
10,38
11,90
12,29

Pela inspecção d'esté quadro, vê-se bem que
a luz do petróleo é, das três comparadas, a que
altera mais rapidamente o ar. Branislaw observou mais que, quando o acido carbónico chegava a attingir 18 decimas millesimas no ar,
este se tornava impróprio para a respiração :
não podendo attribuir isto á quantidade d'acido carbónico, aquelle hygienista lembra que
talvez a viciação do ar seja produzida pelos
productos da combustão incompleta, taes como
hydro-carbonetos e productos empyreumaticos.
Ha 2 annos, fez Poincaré varias experiências
tendentes a mostrar quanto eram nocivos os
vapores do petróleo espalhados no ar que se
respira. As principaes lesões materiaes que se
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encontraram nos animaes submettidos á experiência, achavam-se sobretudo nos pulmões:
em todos havia uma congestão, mais ou menos
geral, mais ou menos intensa, e uma hyperplasia das suas cellulas epitheliaes. O tecido
pulmonar mostrava-se semeado de gottas livres, dando a mesma sensação que as gottas
de petróleo, misturadas com agua: a distillação mostrava a desapparição completa das
gottas primitivamente observadas.
Apezar d'estas experiências terem sido feitas em animaes, que se submettem a condições especiaes, ainda assim, não deixam de ter
certo peso, nas considerações de que estou tratando. Elias mostram que os vapores e emanações do petróleo são mais ou menos nocivos aos órgãos respiratórios.
O gaz de illuminação é o mais geralmente
empregado nas cidades, tendendo sempre a
substituir os outros combustíveis. As suas
principaes vantagens são: a limpeza absoluta',
a economia de tempo e de despeza, o serviço
fácil, e um poder illuminante muito considerável. Apresenta comtudo muitos inconvenientes.
Um kilpgramma de gaz exige para a sua
combustão 13:620 litros d'ar. Um bico de gaz,
que queime 158 litros de gaz por hora, consome no mesmo tempo 234 litros d'oxygenio,
e lança na atmosphera da sala mais de 128
litrosd'acido carbónico; além dos outros productos gazosos e do carvão pulverisado.
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Eis duas poderosas causas de viciação do
ar da escola. Além d'isso, a combustão perfeita
do gaz tem o serio inconveniente de condensar
e depositar grande quantidade de vapor d'agua,
ao longo das paredes.
Segundo Alexandre Layet, a luz eléctrica é
aquella que, debaixo d'esté ponto de vista da
viciação atmospherica, satisfaz melhor ás condições hygienicas. Consta de experiências feitas, que, tomando a mesma intensidade luminosa, ao passo que a luz eléctrica não produz
n'uma hora mais que \% litros de acido carbónico, 100 lâmpadas Carcel produzem 5:565; 100
bicos de gaz 8:800; 100 lâmpadas de petróleo
9:400; e 680 velas 10:400 litros. Como se vê, é
a luz eléctrica a que menos vicia o ar.
II. O 2.° ponto de vista, debaixo do qual a
hygiene deve considerar a luz artificial, diz
respeito á quantidade de calor desenvolvido
pela chamma.
Logo que o aquecimento produzido pela luz
seja sufficiente para actuar por irradiação sobre o organismo, torna-se nocivo á saúde: já
a propósito das congestões cephalicas, mencionei, entre as suas causas, a temperatura
elevada do meio escolar.
Por este lado, o gaz e o petróleo são os que
mais desvantagens apresentam : a luz das velas é, debaixo d'esté ponto de vista, muito superior ; e deveria ser preferida se não fosse a
sua fraca intensidade luminosa. Fischer, to-
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mando por ponto de comparação uma intensidade.luminosa de 100 velas, e calculando o desenvolvimento de calor,por hora, estabeleceu a
seguinte tabeliã :
Calorias
Luz de gaz
» » petróleo
» » óleo de colza
» » paraffina
» » estearina
» » cebo
» eléctrica d'arco ..
» d'encandescencia .

12,150
7,200
6,800
9,200
8.940
9,700
57 a 158
290 a 336

Como se vê n'esta tabeliã, a superioridade
pertence á luz eléctrica ; porque é a que menos calorias desenvolve, na mesma unidade de
tempo. Todavia, d'esta mesma vantagem resulta um inconveniente de bastante peso ; e é que
a luz eléctrica, por isso mesmo que impede o
aquecimento do ar d'uma sala, não contribue
em nada para a sua ventilação. O gaz compensa até certo ponto a viciação que causa no ar
ambiente, com o seu poder de ventilação; e em
muitas circumstancias é isto uma grande vantagem. Experiências feitas em theatros de
França comprovam o que acabo de exarar.
III. A terceira questão consiste na influencia
da luz artificial sobre a vista. Já a propósito
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da luz natural, assentei que a luz deve, primeiro que tudo, ser sufficiente; na luz artificial
muito mais deve attender-se a esta qualidade,
porque é geralmente a insufflciencia um dos
< seus maiores defeitos. Jával dizia que a luz
artificial nunca é demais. Todavia, é preciso
fazer distincção entre o grau de illuminação
dos objectos, que se destacam á vista, e a acção
immediata do foco luminoso sobre os olhos :
esta ultima é que deve ser evitada ; isto é, a luz
não deve offuscar.
A luz solar, diffusa e coada atravez da atmosphera, é a mais agradável e salutar á vista; mas quando se olha directamente o sol, o
olho, atacado na sua integridade, pôde ser ferido de lesões muito graves, como a retinite e a
necrose por coagulação. A fixação da luz artificial, com quanto não apresente esta gravidade, pôde todavia dar origem a iritis e conjunctivites passageiras.
Em geral, um foco luminoso é uma causa
de aggressão para os olhos que não são subtrahidos á sua acção immediata, que tanto mais
pronunciada se torna, quanto maior fôr a intensidade d'esse foco. Remedeia-se este inconveniente collocando entre a luz e o olho um
plano opaco; comtudo a irradiação luminosa
pôde tornar-se aggressiva, reflectindo-se até
sobre os objectos, que o olho é obrigado a fixar. Debaixo d'esté ponto de vista, a melhor
luz seria aquella que, á semelhança do sol, po-

^?S?ST-'"--

90
desse estar a distancia, favorecendo a agudeza visual, e illuminando suficientemente os
objectos.
A luz eléctrica parece ser a que melhor satisfaz a estas condições. Pelo lado da intensidade, podemos distinguir duas espécies de luz
eléctrica: as lâmpadas d'arco voltaico, e as
lâmpadas de encandescencia. Como o arco
voltaico tem uma intensidade muito viva, só
convém para illuminar vastos recintos; as
alampadas de encandescencia, fornecendo intensidades médias, deveriam satisfazer melhor
ás condições da luz escolar.
A luz eléctrica tem todavia, debaixo do ponto de vista de que estou tratando, um grave
inconveniente: é a grande quantidade de raios
chimicos (violetes e ultra-violetes) que esta luz
contêm, e que exercem uma acção nociva sobre o órgão visual. Bouchardat, baseando-se
em experiências de Regnauld, estudou a acção
da electricidade sobre os tecidos do olho; e conclue dizendo, que a influencia dos raios chimicos do espectro sobre este órgão, hão-de forçosamente fatigal-o. Este inconveniente faz com
que se ponha de parte a luz do arco voltaico :
outro tanto, porém, não acontece á luz das lâmpadas d'encandescencia, porque esta é bastante intensa e pôde ser graduada á vontade; além
d'isso a sua côr, levemente alaranjada, é favorável ao funccionalismo do olho, e apresenta
fraca proporção de raios chimicos. Emfim a
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luz é fixa, e não eleva a temperatura ambiente.
A' vista do que precede, parece que a luz
que satisfaz a maior numero de condições hygienicas, é a luz eléctrica; e depois d'ella a luz
do gaz.
Apesar da luz eléctrica ainda não estar em
uso nas escolas, parece que no futuro é a
que está destinada a substituir a luz solar,
porque é também a que mais se approxima
d'ella. Jaspar aconselha, afim de moderar a intensidade d'esta luz, diffundir os raios luminosos, de maneira a pôr o olho ao abrigo d'elles.
Para isso, projectam-se os raios no tecto da
sala, por meio d'um reflector, suspenso por
baixo da alampada a uma distancia tal, que a
luz não possa ser vista de ponto algum da
sala. D'esta maneira, a atmosphera ambiente
tornar-se-ha luminosa de per si, sem fatigar
a vista; se a luz, ainda assim, fôr insufficiente,
cada alumno terá uma lâmpada sua, que o alumiará, além da luz geral da sala.
Quando se empregar a luz do gaz, é preciso não esquecer os seguintes preceitos :
A aula deverá ser espaçosa e bem ventilada; para isso deverão sempre estar abertos os
ventiladores, afim de assegurar a entrada permanente d'uma nova quantidade d'ar. Um, ou
muitos orifícios de evacuação do ar viciado,
serão dispostos e calculados, segundo o numero de bicos de gaz accezos.
Para proteger a cabeça das creanças do ex-
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cesso de temperatura, convém deixar, entre a
meza do trabalho e o reflector, uma distancia
de lm,50; distancia á qual a visão é perfeita, e
o augmento de calor nullo.
Para prevenir a vacillação da luz, tornar a
chamma mais branca, e a combustão mais
completa, o bico de gaz deve ser sempre munido d'uma chaminé. Se a vacillação depender
de differenças de pressão, o contador da escola munir-se-ha d'um regulador.
A luz deverá ser reflectida sobre a meza,
por meio de largos abat-jours. Se ella for muito intensa, poder-se-ha diminuir-lhe o brilho
com um segundo reflector, collocado em torno
da chaminé. Póde-se ainda diminuirá intensidade da luz, proporcionando a distancia entre
a meza e o bico de gaz de illuminação.
Não são convenientes os globos, ou vidros
despolidos, porque fatigam, se estão em frente
dos olhos, e dão uma luz muito indecisa, se
estão collocados por cima da cabeça.
Em França, geralmente os bicos de gaz são
dispostos na rasão de 6 a 8, por 60 metros
quadrados de superficie, e para 60 alumnos.
Em Upsal adopta-se actualmente um systema de illuminação nocturna que parece ser
dos mais perfeitos, e que muito conviria imitar. A quantidade de luz é calculada de modo
a approximar-se quanto possível da luz do dia:
como esta luz entra por janellas situadas á esquerda da aula, á noute os bicos de gaz, dis-

postos ao longo das janellas, e munidos de
reflectores moveis, enviam a luz artificial do
mesmo ponto de partida, e com a mesma direcção que a luz solar.
Tal é o estado d'aperfeiçoamento a que lá
fora se tem chegado.
Entre nós nada ha feito n'este sentido: é
sabido que a maior parte das escolas são illuminadas a petróleo, que é o peior dos combustíveis, e as poucas que são illuminadas a
gaz deixam muito a desejar, pelo que respeita
á quantidade e distribuição da luz.
Bom seria, pois, prestar mais attenção a
este assumpto, para evitar as graves consequências já mencionadas, e que ordinariamente resultam da viciação da luz.

FIM.

PROPOSIÇÕES

Anatomia — 0 vasos efferentes do glomerulo renal podem considerar-se como uma veia porta.
Physioiogfa— A apenevrose média do pescoço favorece a circulação venosa da região.
materia medica — A luz é um antiseptico.
patnoiogia externa — Não admitto que a myopia seja hereditaria.
operações — Em toda a operação sangrenta estão indicados os
pensos antisepticos.
Partos—Não admitto a sangria no tratamento da eclampsia.
Patnoiogia interna—A agua potável é o agente principal da
transmissão da febre typhoide.
Anatomia pathologies — A cellula gigante não é um elemento
especifico do tubérculo.
Hygiene —Sempre que a hygiéne geral se não opponha, deve
a luz das escolas ser unilateral e tomada ã esquerda dos aiumnos.
Patnoiogia geral—0 numero de doenças nervosas está na
razão directa dos progressos da civilisação.
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