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'Este trabalho representa a minha emancipa
ção scientifica e social; mas valeria ella bem pou
co, se me não fora preparada pelos vossos infati
gáveis desvelos e generosos sacrifícios. ÍR.cceitae-o 
pois como aprova mais affirmativa do muito amor 
que vos consagra 

o vosso filho 

CToc 'ode. 
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thia a envolver de respeitos o nome] que lhe foi 

égide. 
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ANTES DE PEINCIPIAE 
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Os trabalhos dos grandes pensadores são como as es-
trellas—centros das constellações, em volta de que gra
vitam numerosos asteroides. Estes tem como funcção, pela 
multiplicidade reflectora das suas superficies, disseminar a 
luz que d'aquelles vem. 

Essa funcção dispersiva, disseminadora, que illumina 
um maior espaço, é exactamente o nosso papel n'este mo
mento. 

Creados n'um meio falto das poderosas vivificações do 
estudo, sem a grande vantagem da lição das cousas a cada 
instante e a propósito de tudo, sem fazermos uma vivise-
cção, sem repetidos e sérios ensaios pharmacologicos, com 
uns pequenos vislumbres de pathologia experimental, o 
nosso espirito, ávido de luz, assimila por um processo sim
plesmente artificial os trabalhos dos grandes mestres e 
com uma critica, toda dialéctica, e bem pouco fundada na 
observação, nos temos de satisfazer á falta,de melhor. 

Obrigados por uma disposição regimentar absurda a 
defender uma these sobre assumptos profissionaes na ul
tima estancia do nosso tirocino escholar, olhamos franca
mente pára o fundo da nossa consciência e sentimo-nos 
embaraçados para desempenhar esse cargo. 
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Onde o meio que vivificou a nossa intelligencia, que 
nos fez amar com predilecção este ou aquelle género de 
estudo, esta ou aquella especialidade clinica? 

Não o encontramos; e porque-o não encontramos, tam
bém não podemos dar um cunho de forte individualidade 
a um trabalho qualquer, apresentar uma certa originali
dade de ideias, que não procede senão da analyse dos fa
ctos, offerecer um trabalho novo,̂  çrear emfim. Reduzimos 
então o cumprimento do nosso encargo a ser um vulgari-
sador, a offerecer os trabalhos dos outros, dando-lhes uma 
elaboração propria, que é n'este caso a nossa única affir-
mação, exactamente como os sattelites dos astros a que nos 
referimos, refractam a luz recebida, dando-lhes a curva da 
ondulação, segundo as desegualdades da sua superfície. 

Em harmonia com este pensar escolhemos o assumpto, 
que serve de épigraphe a este modesto trabalho; não tem 
de certo os rendilhados altivos e coruscantes das grandio
sas concepções theoricas ; mas tem a vantagem, eminente
mente fecunda, d'um trabalho de vulgarisação n'um paiz 
sobretudo onde esses trabalhos escasseiam, e onde, como 
em-tantos outros, a hygiene vestimentar é quasi desconhe
cida e o capricho da moda se impõe tyrannicamente, obs
tando á diffusão dos seus preceitos. 

A verdade é, que nos não sabemos vestir. Como conse
quência d'isto a physiologia do organismo soffre; mas que 
importa isso á pretendida elegância do janotismo ou da in
cúria nacional, se o corpo se lhe entala, que bien, que mal, 
n'uns moldes talhados pela mais afamada tesoura de Pa
ris? 

Anda-se transviado do bom caminho em materia de 
vestuário, e esse desvio prejudica o melhor dos bens de 
todo o individuo —a saúde—e com este prejuízo, o da 
prosperidade publica. 

Poder-se-hão ver, n'estas palavras ultimas, voos irisa
dos d'uma philantropia generosa ; longe de mim tal pensa-
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mento. Gomprehendo que não seria uma revolução no ves
tuário, ainda quando elle attingisse a linha perfectivel do 
seu ideal, que resolveria os grandes problemas, de que 
pende a sorte da conectividade humana. Seria querer tal
vez dar um superior papel á hygiene do vestido, e entre
tanto, se é verdade que na physica social todas as pheno-
menalidades teem entre si laços recíprocos, quasi podería
mos com affoutesa dizer, que realisado na immensa famí
lia humana o ideal do vestuário hygienico, a sua perfecti
bilidade teria caminhado immenso. 

Esta asserção valída-n'ol-a a historia; basta que abra
mos as suas ensinadoras paginas para verificar que O ves
tuário tem sido até hoje como um compasso que mede os 
progressos da intelligencia humana. Desde a nudez sim
ples do ,homem primitivo até aos roçagantes vestidos da 
cocotte moderna, que differença profundíssima, e também, 
que diorama esplendido d'essa civilisação que se cobriu 
no seu berço com as pelles dos animaes ferozes e que 
hoje arranca d'esses outros monstros colossaes da indus
tria—as fabricas, — os commodos tecidos que vestem a 
humanidade quasi inteira. E se tal é sob o ponto de vista 
puramente especulativo, que de sobejas razões não encare
cem a importância do assumpto, única e exclusivamente 
no terreno pratico. 

São de tal modo evidentes as vantagens que a hygiene 
tem conseguido, quando os seus preceitos são observados, 
que longo seria enumeral-as. Basta citar um facto, sobre 
que todos os hygienistas estão accordes ; — a diminuição 
das doenças de pelle depois do uso generalisado das rou
pas brancas. A escolha do vestuário, segundo as condições 
de individualidade e de meio não bastaria só de per si a 
reflectir com meditação n'este assumpto ? 

Por certo que sim, e esta convicção adquirirá, cre
mos nós, todo aquelle que tiver um pouco pensado em tal 
materia. 
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Os livros são em geral deficientes e Fleury diz com 
razão: «A questão dos vestidos não foi em parte alguma 
tratada d'um modo satisfactory.» Quanto a nós pareceu-
nos até que todos os hygienistas viram o assumpto por 
•mm das suas faces apenas, a da bygiene propriamente 
dita.—Mais longe fomos; consideramos o vestido como 
um, modificador social e como um modificador artístico. 

D'ahi naturalmente três secções, em que se subdivide 
este trabalho. 

A primeira, a hygienica, tratará, em différentes capí
tulos, da definição do vestuário, do estudo dás suas pro
priedades, da sua adquação às condições individuaes e de 
meio. 

As duas ultimas, d'uma importância considerável, não 
serão os nossos modestos recursos, confessamol-o, que 
lhes poderão dar todo o relevo ; sentimos apenas que é uma 
aspiração naturalissima de tratar o assumpto á sua mais 
elevada altura, e d'um modo, onde firmemente se accen
tue a nossa elaboração. 

Concluindo : Faltam aqui os lúcidos arabescos das theo. 
rias engenhosas que na medicina se levantam, como das 
cinzas se levantava a Phenyx ; mas o que não falta, é o en
sinamento util e pratico, modesto, mas de bom senso, que 
eu julgo de reconhecida vantagem preferir a tantas conce
pções visionarias, que na larga arena da sciencia ora se 
levantam, ora se escombram. 



CAPITULO I 

Definição 

La propreté est au corps ce que 
l'amabilité est á l'ame. 

(LA ROCHEFOUCAULD. ) 

Denominava Hufeland o aceio «a columna fundamental 
da saúde» e por sem duvida que não exagerava a sua im
portância. Da noção do funccionalismo da pelle e dos peri
gos que ameaçam a saúde, quando esse funccionalismo é 
imperfeito, resulta evidentemente essa importância. Taes são 
as palavras, com que Fonsagrives abre o capitulo—Pro
preté— do seu formoso livro ^Entretiens familiers sur l'hy
giène.» 

Effectivamente a pelle, limitando por toda a parte o 
corpo humano, recolhendo na sua delicada sensibilidade to-̂  
das as impressões externas, depurando pelo seu papel 
emonctorio a crase sanguínea, auxiliando a funcção da he
matose com a sua respiração supplementar, é um órgão de 
tão subida importância, que perturbar o seu funccionalismo 
seria, como consequência segura, o desencadeiar das fundas 
tempestades orgânicas, de que a doença e quiçá a morte 
seriam a conclusão. 

Assim é que experiências de Edwards e Fourcault pro
varam que se cobrirmos o corpo d'animaes de emboços 
impermeáveis, rápidos sobreveem accidentes d'asphyxia, e 
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isto porque, esses emboços obstam á funcção perspiratoria 
de que a pelle está incumbida. 

E comtudo nada tão vulgar como a formação d'esses 
emboços que todos os dias a falta de aceio estende sobre 
a vasta membrana limitante. 

Os vestidos que se não renovam, são como tantos ou
tros endutos impermeáveis dos experimentadores; mercê 
d'esse abrigo contra que o sabão protesta, a pelle cobre-se 
dos sólidos resíduos do suor, dos restos das velhas cellulas, 
dos untuosos contactos da gordura, dos microscópicos pós 
atmospherieos e das impregnações textis do vestuário. E 
em vez d'essa membrana levemente rosada, com os seus 
milhares de poros ávidos de luz e d'ar, apresenta-se uma 
membrana sórdida que obstrue essas pequenas boccas, 
que lhes veda o ar, a luz, a permeabilidade — i, é, —uma 
provocação ás doenças de pelle, um augmenta anormal 
d'actividade imposta a outros órgãos, uma harmonia que
brada, a doença emfim. 

N'um recente trabalho de Goizet, da Faculdade de Me
dicina de Paris—Hygiene du Vêtement —diz o seu author : 
o frio, a humidade, o calor, os fermentos do ar ambiente e 
os pós, eis ahi os agentes contra os quaes o vestido tem 
por fim premunir os tegumentos... Do modo mais ou me
nos intelligente, porque tivermos sabido vestir-nos, depen
derá as mais das vezes a conservação da nossa saúde. 

E se o aceio, essa castidade do corpo como lhe chama 
Bacon, é uma virtude particular, não deixa também de ser, 
como diz Fonsagrives, uma virtude social. Sendo cada ho
mem, como elle diz, o centro d'uma esphera d'emanaçôes 
corpóreas, cujo raio augmenta pela incúria e diminue pelo 
aceio, os interesses da saúde d'outrem estão salvaguarda
dos com os seus próprios e elle, destinado pela natureza 
a viver em commum, deve cuidar n'essa solidariedade. 
Além d'isto, afora os inconvenientes physicos inhérentes 
á falta de aceio, outros ha que a hygiene não pôde des-
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conhecer, nem passar em silencio: se o aceio é uma condi
ção de saúde para o homem, ê também uma condição de di
gnidade ... 

E mais abaixo : 0 aceio é pelo menos, e n'uma certa 
medida, um guarda da pureza dos costumes. De mais, con
servador da belleza quando ella existe, quasi pôde sup
prima, quando ella não existe. É d'isto também que o povo 
tem uma intuição segura, quando na sua linguagem diz, que 
metade da belleza está no mercador. Yê-se pois, como d'es-
tas citações resulta a necessidade impreterível de conside
rar no vestuário alguma cousa mais que um simples modi
ficador physico. 

E de facto, se desde a infância da civilisação procurar
mos a historia d'esse modiôcador, veremos, que o homem, 
menos favorecido pela natureza, sob o ponto de vista de re
sistência do tegumento externo, do que os outros animaes, 
encontrou no timido balbuciar da sua intelligencia elemen
tos, que supprissem esse desfavor da natureza. 

Deve notar-se comtudo, que esta delicadeza do tegu
mento não foi no homem primitivo, n'esse directo descen
dente do simeus, egual á que hoje se observa em qualquer 
de nós. À pelle era mais áspera, e coberta de mais espesso 
cabello ; o vestido modiíicou-a lentamente porém, a ponto 
de hoje existirem apenas os bolbos pillosos atrophiados em 
grande extensão da membrana dérmica. E a pelle, sob a 
influencia nem sempre bem dirigida do vestuário, adquiriu 
as effeminadas mollesas macias e a brancura leitosa das es
tioladas plantas de estufa, a que falta a vivificação do 
grande creador, o sol. 

Sujeito ás vicissitudes atmosphericas, nas homéricas lu
tas selvagens com os monstros da extincta fauna, a necessi
dade de se subtrahir ás mais ásperas rudesas da luta pela 
existência accendeu n'elle o divino facho da intelligencia e 
a arte, balbuciante e grosseira, informe e despoetisadora, 
bafejou com os seus primeiros carinhos e beneficência de 
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influxos o desprotegido que a ella vinha nú, com a grossa 
plástica selvagem dos seus músculos valentes d'animal. 

E desde então, essas mãos, que a educação transforma
dora de séculos faria desenhar os frescos da capella Sixti-
na, e esculpturar os mármores do Parthenon, deixaram de 
cavar na terra os covis agasalhadores contra as intempéries 
do meio e principiaram a tecer as fibras das largas folhas 
vegetaes, e a reunir n'uma peça bem informe as pelles dos 
animaes ferozes. 

Tem-se encontrado modernamente nas habitações lacus
tres da Suissa tecidos fosseis, que os anthropologistas con
sideram como os primeiros vestidos do homem nas ultimas 
estancias do período terciário. 

A infância da arte, beneflciando-o pois contra o lado im
placável da necessidade, fazia ao mesmo tempo brotar n'elle 
a primeira ideia do bello, a primeira noção da Esthética. O 
ideal artistico surge pois no berço da civilisação ao lado da 
necessidade urgente do vestido e com elle acompanha a hu
manidade atravez o lento perpassar dos séculos. 

Com a primeira noção do bello, de certo a primeira con
cepção vaidosa da superioridade; e o amor do ornato, essa 
qualidade tão inhérente ao selvagem, como ao homem civi-
lisado, a estimular requebros galanteadores do macho pri
mitivo em derredor da fêmea, sua companheira. Era a dul-
ciflcação do caracter por meio d'essa conquista da arte, e 
era mais a selecção fútil das qualidades sociaes, que tal
vez a hereditariedade traasmittiu até nós, que temos ainda 
a imperdoável fraqueza intellectual de avaliar o monge pelo 
habito. E as qualidades do instincto, quiçá melhor, as do 
ornato, abriram juntamente com as outras a linha quebrada 
da desegualdade hierarchica. Os chefes das tribus selvagens 
são ainda hoje aquelles, que mais pintalgada teem a pelle e 
que mais luxuosos ouropéis cobrem sobre si, como nas so
ciedades cultas são os monarchas que arrastam as longas 
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capas de arminho, e os grandes sacerdotes de todas as reli
giões as tunicas flamraejantes de fulgorosas pedrarias. 

Não é pois certo que o vestuário se pôde considerar um 
modificador social, assim como é um modificador artístico? 

É sob esse tríplice aspecto que eu terei pois de procu
rar defmir o vestuário, embora não seja pelos hygienistas, 
de cujos trabalhos nos subsidiamos, apresentada uma 
definição d'esté género ; elles não deixam comtudo de re
conhecer a amplitude de que o assumpto é susceptível. 

Quasi todos os tratados de hygiene consagram um ca
pitulo destinado ao vestuário ; e ao abrir esse capitulo, os 
seus auctores, fazendo algumas considerações geraes sobre 
a materia, terminam por synthetisar n'uma formula mais 
ou menos rigorosa, os pensamentos que o assumpto lhes 
suggerira e d'ahi as diversas definições. 

Assim Levy, que no grupo dos «Applicata» trata dos 
vestidos, defme-os um meio de equilibração que o homem 
interpõe ás influencias que de fora o investem. E mais 
abaixo accrescenta : o vestido é um dos meios que per-
mitte ao homem alargar a sua esphera natal, desenvolver 
a elasticidade das suas funcções pelas emigrações, re
sistir ás aggressões mais ou menos violentas da atmos
phère. 

Lacassagne chama-lhes o meio da respiração cutanea. 
Becquerel —todas as substancias que o homem em

prega para se cobrir, com o fim de modificar a influencia 
dos agentes exteriores. 

Fleury dá uma definição análoga e outra idêntica apre- . 
senta Riant. 

Bricheteau, citado por Fleury, accrescenta: «Os vesti
dos parecem ter ainda outro destino, qual é o de velar 
certas partes, cujo aspecto alarma o pudor, mesmo entre 
os povos selvagens» — Uma questão surgiria diante d'estas 
palavras 5 perguntar se o pudor assim entendido deu ori
gem aos vestidos, ou se pelo contrario elle não é filho dos 
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nossos hábitos, da nossa civilisação, e dos nossos senti
mentos de convenção? 

Em outro logar nos occuparemos d'esté ponto ; por 
agora basta dizer, que em todas as definições apresenta
das transparece clara a ideia de considerar o vestido como 
modificador phisico, e em algumas, como nas de Levy e 
Fonsagrives a ponderação do elemento social. 

Considerando pois o vestido, como constituindo uma 
parte integrante da hygiene da pelle, como um modifica
dor que morphologicamente pôde prestar ao organismo a 
proporcionalidade artística da plástica, e como um modifi
cador social, que pôde contribuir para o desenvolvimento 
dynamico da perfectibilidade progressiva, nós definil-o-he-
mos: 

—«Um modificador que protegendo o organismo con
tra as influencias externas, deve tender ao seu aperfeiçoa
mento orgânico, social e artístico.» 

Esta nossa definição, synthèse abstracta de todas as 
nossas ideias a tal respeito comprehende de certo toda e 
qualquer interpretação que pôde suscitar o estudo d'esté 
agente. 

Tem além d'isso impressa em si o cunho da mais larga 
interpretação, que deve dar-se ao papel dos modificadores 
hygienicos: a saúde, a conservação e o aperfeiçoamento do 
individuo e da espécie. 



CAPITULO II 

Matérias vest imentares : — sua differenciação 
pliisico-chimiea 

0 vestidos, destinados a proteger o corpo humano con
tra as oscillações do estado thermometrico, hygrometrico, 
eléctrico, etc. da atmosphera e destinados além d'esté 
mister a concorrer para a perfectibilidade orgânica e so
cial do individuo, comprehende-se que precisem ter certas 
qualidades, sem as quaes o seu fim seria irrealisavel. 

Interpostos entre a pelle e o ar exterior, as matérias 
que entram na sua constituição devem merecer-nos uma 
particular attenção, como attenção deve merecer-nos a for
ma, a côr, o emprego, e as modificações, que soffrem se
gundo as edades, os temperamentos, os sexos, etc. 

Sabe-se que as fontes thermogenicas da economia pro-
dusem uma media physiologica e constante de calor, o qual 
se perde na atmosphera pela irradiação e que para con
servar essa fixidez thermica o organismo tem como recurso 
principal: por um lado, a alimentação, por outro, as res
pirações que se lhe tornam um como mechanismo natural 
de arrefecimento, logo que o grau thermico tenda a subir. 
E, comprehende-se intuitivamente, o vestido contribue para 
essa regularisação physiologica; é um verdadeiro equiva
lente dos alimentos; impedindo a perda de calor, o arrefe
cimento, a necessidade de alimentação diminue e as fontes 
do calor animal, sentindo sobre si uma espécie de abafa-
dor mecânico, experimentam a menor necessidade de com-



8 

bustivel, produzindo comtudo a mesma somma de calorias. 
E por outro lado, quando para defender a fixidez da sua 
temperatura central, contra um meio mais quente, que elle, 
o organismo recorre á transpiração cutanea, o vestido im
pedindo a insolação e favorecendo essa transpiração pelo 
attrito contra a pelle e pela absorpção dos excreta, contri
bue poderosamente para a manutenção d'essa media phy-
siologica. 

Conservar a temperatura normal, qualquer que seja a 
temperatura exterior, tal é o fim único a que deve tender 
a ideia do homem, que se cobre d'um vestido, diz Goizet. 

Para cumprir a primeira das condições, isto é, para 
proteger o organismo contra um meio thermico inferior, o 
vestido tem de ser queute, pesado, de côr escura, de ma
teria têxtil má conductora. Para preencher a segunda tem 
ao contrario de ser fresco, leve, de côr clara, bom condu
ctor do calórico. Evidentemente que esta differenciação de 
condições.se baseia na divergência das suas qualidades 
physicas. 

São estas pois a cujo estudo vamos immediatamente 
proceder, seguindo com mais ou menos alternativas a di
recção tomada por Levy, que é também a que seguem ou
tros hygienistas, entre os quaes citaremos Becquerel, Riant 
e Lacassagne, posto que estes se não dilatem em tão ex
tensas considerações. 

As substancias que a industria tem utilisado para o 
nosso vestuário, são pedidas originariamente aos reinos 
vegetal e animal ; jjainda assim, na tão larga escala pro-
ductiva e beneficiadora d'estas duas grandes divisões da 
natureza, poucas são as substancias que a industria tem 
aproveitado para um tal fim. 

Ou seja uma razão económica, fundada na maior ou 
menor facilidade da transformação em filamento têxtil das 
matérias que se usam, ou seja uma razão d'ignorancia 
que pesa sobre o espirito humano fazendo-lhe desconhecer 
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ainda a immensa riqueza da fauna e da flora, o certo é 
que, entre as substancias pedidas ao reino vegetal figura 
apenas o cânhamo, o linho, o algodão, o caoutchou, algum 
phormium tenax e poucas plantas mais ; e entre as que se 
buscam no reino animal as lãs, algumas pelles e pluma
gens, e as sedas do laborioso insecto da amoreira. 

Substancias vegetaes 

Cânhamo. — Planta annual da família das Urticaceas, 
e cultivada hoje em quasi todos os paizes europeus, a sua 
fibra, menos doce e mais escura que a do linho, serve 
para a fabricação das grossas telas e cordas, e é utilisada 
sobretudo pelas suas fortes qualidades de resistência. 

Linho. — Da familia das Lineas cariophylaceas, culti
vado em toda a Europa, o seu uso antiquíssimo é-nos attes-
tado pelas fachas encontradas nas múmias egypcias, e pela 
descripção bíblica dos vestidos pontificaes. (4) A cultura do 
linho exige terras fundas, húmidas, convenientemente tra
balhadas; em dous annos esgota as terras arenosas e le
ves. Destacado do caule apresenta-se em filamentos fortes', 
nervosos, flexíveis, doces ao tacto ; o linho branco é mais 
estimado que S trigueiro ; as variedades louras occupam 
um lugar intermédio. Desde a colheita até á sua transfor
mação em fio soffre duas series de operações, umas agrí
colas, outras manufactureiras. Estas preparações são as 
mesmas que para o cânhamo, basta enuncial-as : 

(') No cap. xxvi do Êxodo v. 1, se diz:—O tabernáculo farás 
de dez cortinas de linho fino torcido^ e azul, e purpura, e carme-
aim, etc. 

No cap. xxvni v. 5. —-E tomarão aguelle ouro, e azul, e pur
pura e linho fino torcido. 

V. 6. —E farão o Ephod de ouro, e azul, e purpura, e car-
mezim e linho fino torcido, de obra de artifice. 
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Maceração, espadelagem, assedagem, fiação e coradura, 
tinturaria e calandragem. 

Os tecidos de linho, de que a industria aperfeiçoou 
a belleza, a delicadesa e a força de resistência, depois 
de velhos e gastos,'são utilisados como fios nos pensos 
cirúrgicos ou mesmo para a fabricação do papel. 

Algodão. É a lanugem que envolve as sementes do 
Gossypium, da família das Malvaceas, que na industria tão 
largamente se utilisa. 

As variedades d'esta planta, sendo muitas, redusem-se 
hoje a três classes : algodoeiros herbáceos, arbustos e ar
vores. A extensão, delicadesa, força e elasticidade dos fila
mentos determinam o seu valor commercial ; o mais apre
ciado é o Sea-Island. O commercio classifica os algodões, 
segundo um caracter único, o da extensão do filamento, e é 
um facto de observação que esse caracter essencial está em 
relação com as outras qualidades boas ; isto é, os algo
dões mais longos são também os mais finos, os mais sedo
sos, os mais elásticos; d'aqui a divisão commercial e pra-
ctica entre algodões de curtas ou longas sedas. 

Esta substancia conjunctamente com o linho e cânhamo 
são os meios usados na fabricação do vestuário e especial
mente d'aquelle que mais em contacto está com a pelle,— 
a roupa branca. 

Phormium tenax. — Linho da Nova Zelândia, pouco 
usado na Europa. Os insulares tiram d'elle uma bella fibra 
compacta, que depois de assedada e exposta ao orvalho, 
toma uma brancura sedosa. Fazem d'elle cordas, vestidos, 
cintos, toalhas, etc. Parece alterar-se bastante pelas lexi-
vias. 

O ma e o abaca são duas substancias textis exóticas 
de certa importância. A primeira substitue para os chine-
zes o cânhamo e linho, a segunda fornece tecidos assaz 
grosseiros aos habitantes das Philippinas. N'estas mesmas 
ilhas faz-se uso de tecidos, que passam pelos mais delica-
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dos do mundo, e que são fabricados com os filamentos das 
folhas da Bromelia ananas. 

Caoutchouc — Importado da America nos princípios do 
século xvin occupa hoje um logar importante, entre os 
recursos vestimentares do homem, usardo quer como sub
stancia têxtil, quer ainda na fabricação de objectos de toi
lette que exigem uma certa elasticidade. 

Todas as suas applicações industriaes e hygienicas fun-
dam-se na propriedade, que elle tem de se dissolver por 
meio dos óleos essenciaes e de seccar depressa voltando ao 
seu estado primitivo. É estendendo sobre os estofos uma 
camada de caoutchouc assim liquefacto, que se preparam 
os tecidos impermeáveis. A industria emprega hoje o caout
chouc no estado pastoso, para que não possa atravessar e 
sujar o estofo; submettido á pressão de cylindros, que lhe 
egualisam a superficie e o seccam em seguida, fica assim 
prompto para a confecção d'esses paletós, mantas, almo
fadas, etc., que tanto se teem espalhado nos usos do ho
mem. 

Pôde também ser reduzido a filamento e assim se em
prega na fabricação de certos pannos. O calor amollece-o 
e torna-o adhesivo, (sabe-se a propriedade que elle tem 
de fundir um pouco acima de 120° centígrados), o frio an-
nulla as suas propriedades. 

Combinado com o enxofre readquire as suas qualida
des; é o que na industria se chama a vulcanisação. Sob 
esta forma, até hoje pelo menos, tem tido mais directa 
applicação na industria e cirurgia, que propriamente na hy
giene; entretanto Gariel tem feito applicações do caout
chouc vulcanisado a um determinado systema de leitos, 
bem mais preferível a tantos outros, que a rotina ainda 
nos obriga a conservar. As meias elásticas, tão applicadas 
nas varises dos membros inferiores, são'constituídas por 
fios de coautchouc cobertos por outra substancia têxtil. 

Além' d'estas matérias primas enumeradas, algumas 
2 
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outras substancias vegetaes se usam na confecção de cer

tos vestuários. 
Sirvam de exemplo os chapeos de palha de certas gra

mineas, d'algumas cyperaceas, juncaceas, typhaceas, etc. 
Ainda também a palha é empregada na confecção dos ■ 

colchões; constitue por assim dizer o leito das classes po

bres, o leito, que, no dizer d'alguns hygienistas, é o ves

tido da noite. É para este fim uma detestável materia 
prima, porque se impregna da humidade e do ar, abolo

rece e exhala um cheiro desagradável ; mais vale substi

tuila pelo folhelho do milho, ou pela varech, a menos que 
não permitta o preço elevado do colchão elástico renun

ciar a' essa miserável enxerga, ninho acariciador de para

sitas e receptáculo de toda a sorte de miasmas. 

Substancias animaes 

Lã. —É, diz Michel Alcan, (*) uma das matérias textis, 
que no mais alto grau apresenta as propriedades requeridas 
para a confecção dos tecidos ; a sua delicadesa, doçura, re

sistência, affinidade para as cores, fraca conductibilidade, e 
as suas propriedades evaporatorias e hygrometricas con

correm a dar aos estofos, em cuja confecção entra, a le

vesa, a flexibilidade, a riquesa de cambiantes e as quali

dades hygienicas tão necessárias aos vestidos e ás tapeça ' 
rias. A lã, producto da secreção epidérmica do carneiro, 
é uma materia cornea, flexível e quebradiça, envolvida 
n'uma certa quantidade de sebo, que uma lexivia chimica 
faz desapparecer. A raça e a saúde dos carneiros, o clima, 
o alimento, os cuidados hygienicos, a região do corpo fa

zem variar a quantidade e qualidades da lã, que elles for

necem. 

(') Michel Alcan — Eneyel. technol. ou Diet, des arts manuf. 
usines, etc. — Paris 1854 — Citado por Levy. 
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Era geral podem reduzir-se a três os typos das lãs — 
i.° as lãs communs, — pouco onduladas, caracterisadas 
pela extensibilidade dos seus filamentos, grosseiras e quasi 
impróprias para a operação da cardagem; taes são as do 
Rio da Prata, Normandia, Picardia, e, entre as nossas, mui
tas das qualidades do Minho, Traz-os-Montes e Beiras. 

2." Lãs mestiças—são devidas ao cruzamento dos car
neiros merinos com as ovelhas de raça commum. 

3.° As lãs merinos — producto dos carneiros assim cha
mados, e notáveis pela doçura do filamento. 

Depois das lãs, cujas operações industriaes nos dis
pensamos de descrever, mesmo porque não é esta a indole 
do nosso trabalho, segue-se examinar os —Pannos feltros, 
hoje quasi em desuso por anti-hygienicos. 

Sem auxilio da fiação e da tecelagem este panno era 
fabricado submettendo-se os filamentos lanosos a uma pres
são mechanica, .ajudada pelo vapor e por uma solução sa-
ponificadora. Mas além de que era difficil obter um fel
tro d'uma egual resistência em todos os seus pontos, mui
tas lãs não conservavam o effeito da pressão e desorgani-
savam-se dentro em pouco. 

—A cachemira— ou lanugem (duvet), das cabras do 
Tibet, que nos vem do valle de Cachemira pela Russia, 
distingue-se pela sua flexibilidade, delicadesa tactil, suavi
dade de filamento. O mesmo poderemos dizer dos pellos 
d'alpaca e da lanugem das cabras d'Angora. A cachemira 
serve de trama a uma grande variedade de tecidos, cuja 
textura ê de algodão, lã ou seda, coberta pelo flo d'Alpa
ca. É esta fabricação que fornece a immensa variedade de 
estofos usados na primavera e estio, que, apesar das mil 
denominações diversas, tem como caracter commum o bri
lho da superficie e a suavidade do tacto. O pello da cabra 
d'Angora serve para a fabricação de estofos brilhantes e 
fortes, como o velludo de Utrecht, etc., e entra, junta
mente com outras substancias, na confecção d'esses arti-



14 

gos chamados — novedades — que pela sua firmeza se pres
tam á amplidão desmedida das toilettes femeninas, e ás ex
centricidades das crinolines. 

As plumagens das aves empregam-se ordinariamente 
como objectos de ornamentação, e ainda também na con
fecção dos colchões e moveis, sendo apreciáveis pela sua 
levesa e poder conservador do calórico. 

Impregnam-se todavia das transudações e humidade, 
e adquirem mau olor, o que'poderia evitar-se purificando 
essa plumagem por uma operação que consiste em sub-
mettel-a á acção do vapor e seccal-a depois ao ar. 

As pelles usam-se especialmente na confecção do cal
çado, depois de submettidas ao curtimento pela acção do 
tannino. 

As variedades, que vemos, dependem não só da dife
rença originaria do animal, como ainda dos processos da 
tannagem. 

A seda, a mais leve das substancias textis, é como to
dos sabem, o producto d'esse industrioso animal, a que a 
Entomologia chama erma, bombyx ou necydalus, segundo 
as suas metamorphoses, e cuja creação é a base d'uma das 
mais florescentes industrias dos nossos dias—a industria 
sericola. 

Sabe-se que n'uma certa phase da sua existência o anî  
mal forma o casulo, cujas duas grandes variedades ama-
rella e branca fornecem pela dobadura o fio de seda, que 
se apresenta composto de três tubos concêntricos ; a sub
stancia fibrosa animal occupando o centro, envolta por uma 
dupla camada de gomma vegetal, representando 25 a 30 
por 100 do. peso total. A primeira camada dissolve-se na 
agua quente, a segunda n'um banho alcalino. Fica o que 
na industria se chama a seda cosida. 

Submettida depois a operações manufactureiras con
stitue esse tecido leve, mau conductor do calórico, de pro-
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priedades idiò-electricas, que entra por tão de largo na 
confecção dos nossos vestidos. • 

Do rápido resumo que vimos de fazer, conclue-se, sem 
necessidade de ulterior exame, que as propriedades phy-
sicas e chimicas d'estas substancias textis devem differir 
entre si, diferenciação, que de certo se hade reflectir na 
sua acção immediata sobre o organismo. 

Nós porém, para não alongarmos demasiado este tra
balho, apenas citaremos alguns d'esses caracteres, que dis
tinguem entre si as diversas substancias, enviando para os 
trabalhos de physica e chimica industrial aquelles que por 
ventura encontrem deficientes os caracteres por nós apre
sentados. 

Um dos que temos a notar é a tenacidade e extensibi
lidade do filamento. Robinet demonstrou que a seda era a 
mais tenaz das substancias textis e que era além d'isso 
mais resistente aquella que era mais fina. 

Levy apresenta também uma tabeliã de Labillardiére, 
em que se dá conta do grau de resistência e extensibili
dade de diversos filamentos. 

As lãs deram ao dynamometro de Régnier uma força 
de tenacidade e elasticidade, variando de 3 gr. 113, a 33 
gr. 113. 

A chimica também nos fornece elementos com que ve
rificar a natureza das substancias que entram nos diversos 
tecidos. 

Para distinguir a sua origem animal ou vegetal, collo-
cados os fios n'um tubo de prova, e aquecido este á cham-
ma do alcool, vè-se que os primeiros tornam azul o papel 
tournesol vermelho e que os segundos tornam rubro o mes
mo papel-azul. 

Os fios animaes aquecidos n'uma solução de potassa 
V 
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(5 gr. para 100 de agua) dissolvem-se, em quanto que os 
vegetaes resistem á solução. Postos á chamma d'uma vela 
os fios de origem vegetal ardem com uma chamma viva, 
sem resíduo, com um cheiro característico de panno quei
mado, em quanto que os de origem animal soffrem uma 
combustão incompleta, difficultada pelo carvão esponjoso, 
que se forma na extremidade. 

Lassaigne para distinguir a seda da lã emprega o plom-
bato de soda, o qual tinge a ultima d'uma côr escura, for
mando um sulfureto de chumbo. 

Seda e linho — A potassa cáustica dissolve a primeira 
e deixa o segundo intacto. (Dumas.) 

Linho e algodão. Mergulhando fios bem seccos em azei
te puro e premindo-os depois com força, os de linho tor-
nam-se translúcidos, os de algodão opacos. (Leykauf.) 

* 



CAPITULO III 

Acção physico-dynamica das substancias 
vestimentares. 

A differença orgânica, estabelecida naturalmente entre 
as matérias primas do vestuário, fazia-nos desde logo pre
ver uma divergência de propriedades physico-dynamicas, 
que mais nitida tornasse essa diferenciação e que de certo 
se comportariam distinctamente para com o organismo, 
quando a sua influencia se tivesse de tornar sentida. 

É realmente o que acontece. 
Ás substancias vestimentares são-lhes inhérentes certas 

propriedades, as quaes influem directamente sobre o orga
nismo, favorecendo ou desfavorecendo a sua integração pby-
siologica. 

Essas propriedades são : 
Caloricidade. Toda a materia vestimentar tem de ser 

apreciada sob o tríplice ponto de vista do seu poder d'ir-
radiação, de absorpção e de conductibilidade do calórico. 
Sabe-se que todos os corpos emittem pela sua superfície, 
similhantemente aos corpos luminosos, raios divergentes de 
calor ; é o que se chama em physica a — irradiação —, sen
do a quantidade de calor emittido na razão directa da sua 
temperatura e extensão da sua superficie. Evidentemente o 
corpo humano, d'uma temperatura superior á do meio am
biente, e d'uma extensão peripherica considerável, gosaria 
d'um poder de irradiação tal, que se este não fora corrigi
do por circumstancias contrarias, a vida tornar-se-ia in
compatível com esse grande arrefecimento; uma d'essas 
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circumstancias é a não conductibilidade dos tecidos vivos, 
a outra é a protecção do vestuário. 

A primeira obsta á fácil transmissão do calórico do cen
tro para a peripheria ; a segunda exerce d'alguma forma o 
papel d'um corpo de interposição, que intercepta o calórico 
irradiado, até que elle próprio se haja aquecido, emittin: 

do-o depois a seu turno, segundo a sua propria força de 
irradiação. 

Mas além d'esta propriedade o vestido gosa d'uma ou
tra que se chama a conductibilidade para o calórico ; ora 
podendo dizer-se d'um modo geral, que todas as substan
cias veStimentares são más conductoras, segue-se que a 
sua superfície está longe de adquirir a temperatura do 
corpo do individuo e d'ahi o seu papel de protecção. De
pois accresce que a camada d'ar interposta entre a pelle e o 
vestido, e ainda o ar encarcerado nas malhas d'esté, contri
buem para uma menor irradiação, por isso que o ar é um 
corpo mau conductor; n'este caso o vestido faz o papel 
d'essas campanas, tão usadas para proteger as plantas, in
terceptando a irradiação do solo para os espaços celestes. 
Mas concebe-se ainda que essa propriedade esteja na rasão 
directa d'uma outra chamada a absorpção para o calor ; e 
assim é, que se um corpo gosa d'um grande poder absor
vente, deve necessariamente também emittir uma porção 
mais considerável de calórico. Ora o poder absorvente, 
como ainda o irradiante, dependem da còr e estado das su
perficies ; d'aqui se vê a influencia que estas propriedades 
hão de ter sobre as qualidades do vestuário. Quanto ao po
der conductor gosam-o as substancias vestimentares em 
grau différente; assim por ordem decrescente dão a serie 
seguinte : Linho, cânhamo, algodão, seda, lã, pelles e plu
magens. Sendo certo que uma substancia, que bem conduz • 
o calor, o perde rapidamente, e que uma que o conduz mal, 
só lentamente o perde, será esta a que devemos dar a pre
ferencia na confecção do vestuário, e em tal caso a lã será 
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aquella que melhor possa proteger o corpo contra as varia
ções atmosphericas. 

Quanto á medida de protecção, que as substancias ves-
timentares exercem sobre nós, experiências curiosas cita
das em Levy foram feitas por Coulier distincto professor 
do Val-de-Grace, o qual, avaliando o poder emissivo de cer
tas substancias, determinou o grau de protecção que ellas 
nos offereciam contra o frio, ou contra o calor. Assim por 
ex. o algodão, que nas exp. do primeiro género era o que 
mais depressa se havia arrefecido, julgava-o elle impróprio 
para vestido de inverno, em quanto que nas experiências 
do segundo género o thermometro n'elle envolto, dando 
7°,9 abaixo do envolvido em panno azul foncé, elle o con
siderava muito efficaz contra o aquecimento produzido pe-

1 los raios solares. 
Pôde, além de no livro de Levy, ver-se a narração d'es-

tes trabalhos no Jornal de physiologia do homem e dos ani
mates—1838. — Art. de Coulier — Experiences sur les 
étoffes. Tal é d'um modo geral, o que podemos dizer das 
propriedades de caloricidade das substancias vestimentares, 
reservando para mais tarde fallar da applicação practica 
d'essas propriedades. 

Electricidade. De par com as propriedades anteriores 
vem a propriedade idio-electrica, que a seda, a lã, os pel-
los, as pennas possuem n'um tão manifesto grau, e de que 
são quasi destituídos o linho, o cânhamo, e o algodão em 
virtude da sua maior hygroscopicidade. Assim pois uns de
senvolvem ou concentram o fluido eléctrico do organismo, 
outros dão-lhe rápido escoamento. Sob este duplo ponto de 
vista comprehende-se, quanto differentemente hão-de actuar 
sobre a membrana externa. 

Sabe-se que a pelle do homem, comtanto que não es
teja húmida, é muito propria para a electrisação ; um tubo 
de vidro, que se friccione com a mão, meias de seda em 
repetido contacto com os dedos, chegam muitas vezes a 
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produzir as scintillações eléctricas. O attrito pois dos ves
tidos idio-electricos dará logar ao desenvolvimento da ele
ctricidade ; e mais ainda a sobreposição de dous vestidos 
pôde produzir os fluidos em sentido contrario. Quer se re
componham, quer se distribuam á superficie do corpo, o 
certo é que imprimem á pelle um certo grau de tensão, e 
exercem uma influencia real, que se traduz por estimula
ções circumscripta s e repetidas sobre o elemento vascular 
e nervoso da pelle. 

Bygrometriáãade. — Os vestidos, como todos os corpos 
em geral, teem a propriedade de condensar nos seus poros, 
ou á sua superficie, a humidade do meio ambiente. Goulier, 
avaliando o poder absorvente dos diversos estofos, consta
tou que a agua, que penetra nos seus tecidos, se divide em 
duas porções distinctas : uma que elle chama agua hygro-
metrica, que se não pode extrahir pela pressão e que só 
pôde avaliar-se pela balança ou alongamento das fibrillas 
textis, como succède nos hygromètres de cabello ; a outra, 
agua de interposição, obstrue-lbes os poros, dá á mão a sen
sação húmida, e é eliminada por uma pressão sufficiente. 
Esta agua recebem-a os vestidos de duas origens diversas ; 
do meio atmospherico, e dos fluidos perspiratorios do or
ganismo ; e quanto maior é o seu estado hygrometrico tanto 
menos quentes elles são, por is'so que a agua, que os em
bebe, substituindo-se ao ar aprisionado nas suas malhas, 
torna-se uma dupla causa de arrefecimento pela sua capa- % 
cidade maior para o calórico e pela sua evaporação ulte
rior, a qual rouba á pelle grandes quantidades de calor. 

Sob o ponto de vista da hygrometricidade os tecidos, 
attenta a variedade das suas fibras, que n'outra parte já 
estudamos, comportam-se de maneira différente para com 
o organismo. 

As fibras porosas do linho e do cânhamo impregnam-se 
muito facilmente da humidade; assim os tecidos, em que 
ellas entram, molham-se depressa, condensam os productos 
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da transpiração e arrefecem o corpo por uma fácil evapo
ração d'esses productos ; são por isso as que expõem mais 
á sensação de frio húmido e ás doenças que d'ahi resultam. 

Em compensação fornecem um vestido fresco e leve 
nas affecções cutâneas que se acompanham de prurido e ar
dor. A lã, a seda, de fibras não porosas, não reteem por 
isso os fluidos húmidos e deixam-os com facilidade escapar 
atravez das malhas dos seus tecidos. Além d'isso, más con-
ductoras do calórico, não permittem ao pouco liquido, que 
condensam, senão uma evaporação gradual, que só ligeira
mente arrefece a superfície do vestido. 

Os trabalhos de Coulier, que já citamos, tornam bem no-, 
tavel a differenciação das substancias vestimentares entre 
si, sob o ponto de vista hygrometrico. 

Apresentaremos d'elles apenas a seguinte conclusão, 
que, como elle bem diz, é d'uma grande importância sob 
o ponto de vista da acção dos vestidos sobre o corpo hu
mano; vem a ser": A agua d'um corpo húmido é subtra-
hida mais Rapidamente no estado de agua hijgrometrica 
por um estofo, do que no estado de vapor d'agua pelo ar. 

A esta propriedade hygrometrica dos vestidos subordi
nate a sua acção sobre a pelle, considerada como órgão 
de absorpção e excreção. A transpiração cutanea varia 
em quantidade, segundo a qualidade dos tecidos em con
tacto com a pelle ; tanto mais quentes elles são, tanto mais 
abundante ella é, o que se constata na humidade da pelle 
quando o vestido é pesado, espesso, e se os usamos so
brepostos. O contrario succède aos vestidos leves, os 
quaes, bons conductores do calórico, reduzem a transpira
ção. 

Além d'isto os vestidos fornecem ainda á absorpção 
cutanea matérias liquidas ou gazozas, colhidas na atmos-
phera ambiente ; e por que o ar se renova lentamente nas 
suas malhas, se essas matérias foram ceifa'das n'uma seara 
miasmatica, longo tempo conserva o vestuário esses delete-
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rios princípios, que podem ser agentes pathogenies. Sa-
be-se quanto as roupas são, especialmente nos meios hos
pitalares, os vehiculos d'essa numerosissima tribu de pro
togermes, que figuram como elemento essencial nas doen
ças zymoticas. 

TEXTURA. — Parece á primeira vista, que um tecido 
deve proteger-nos tanto melhor, quanto mais fôr apertado, 
denso e compacto; não é porém assim e isto pela simples 
rasão, de que n'essas condições pouco ar se aprisiona nas 
suas malhas, e por muito má conductora do calórico que 
seja uma substancia vestimentar, peior ainda é o ar. 

Logo, quanto mais d'esté gaz houver aprisionado nas ' 
malhas do tecido, tanto mais fraco será o seu poder con
ductor e mais nos agasalhará o vestuário, ao contrario do 
que succederia com um tecido apertado, de finas malhas 
muito unidas. É por isso que as pelles, os montagnacs, as 
retinas e todos estes grossos tecidos, que são verdadeiros 
reservatórios d'ar nos defendem tão bem dos frios do in
verno, ao passo que os tecidos de linho, unidos e compa
ctos, são frescos e bons no rigor do estio. Por sem duvida 
que a industria .humana copiou da natureza os proces
sos de textura, que servem para a protecção do homem ; 
assim nas aves aquáticas cada penna, cada flbrilla da sua 
plumagem, é um pequeno reservatório d'ar, oppondo-se 
pelas suas imbricações á introducção da agua e á irradia
ção do calórico. Nos mammiferos o systema pilloso forma 
um velludo natural, cujas felpas, sobrepostas por camadas, 
conservam entre si quantidades d'ar tanto maiores e tanto 
melhor armazenadas, quanto mais longo e fino fôr o pello; 
é esta dupla qualidade que existe muito característica nos 
animaes da fauna polar. ' 

Ora o fio têxtil como a pluma da ave, ou como o pello 
do mammifero, qualquer que seja o processo de tecelagem, 
tem de circumábrever-se em vacuolos, em malhas, em in
terstícios, que são outros tantos reservatórios d'ar. É por 
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isso também que a 13, cujos fios são mais grossos que os 
dos outros tecidos, nos aquece mais. 

Afora estas influencias a textura põe ainda em acção 
a sensibilidade tactil da pelle; o vestido, pela aspereza, 
grossura ou delicadesa dos seus fios, pela forma microscó
pica das fibrillas da materia prima, pela doçura ou rudesa 
da sua superficie, irrita ou acaricia as papillas nervosas 
da pelle, modificando conseguintemente a circulação capil
lar das partes em contacto com elle. 

É por isso que o contacto áspero de certos vestidos de 
lã, a flanella por exemplo, pôde ser util para estimular 
favoravelmente a pelle e despertar a sua actividade, dadas 
as condições da sua atonicidade e languidez de nutrição, 
assim como também pôde prejudical-a, levando-se longe 
essa estimulação. E já que n'este momento viemos a fallar 
do uso da flanella, accrescentemos algumas palavras mais 
sobre esta tão interessante questão d'hygiène vestimentar. 

* 
* * 

Devay, na sua Hygiene des Familles diz.: «A applica-
ção da flanella sobre a pelle, longe de ser considerada 
como um agente hygienico, segundo o vulgo, não indica se
não uma funesta necessidade.» E Rostan n'um Diccionario 
de Medicina escrevendo a este propósito diz : «Willich re-
commenda-a com o maior fervor; Rumfort e Hufeland en-
contram-lhe muita utilidade; só o author do artigo—Ha
billement—na Encyclopedia lhe restringe o uso ás pessoas 
fracas ou valetudinárias e nós somos inteiramente do seu 
parecer. Habituando-nos cedo á flanella privamo-nos d'um 
recurso precioso, que circumstanciàs ulteriores podem tor
nar necessário.» 

Levy diz-nos ainda : «Os vestidos de lã, tomentosos e 
maus conductores do calórico, exercem sobre a pelle um 
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estimulo mechanico e chiraico ; o primeiro pela natureza 
da sua superficie, o segundo pela acção dos productos de
generados e alterados das secreções da pelle, que n'elles 
se infiltram. A medicina e hygiene podem tirar partido 
d'essa dupla acção, que se resolve n'uma revulsão doce e 
continua, comtanto que a indicação seja bem posta e que 
uma apprehensão exaggerada não condusa a desarmar a 
economia pelo uso prematuro ou intempestivo dos meios 
prophyllaticos.» 

«Que de vesicatórios, diz o dr. Londe (*), que de cauté
rios' e moxas a lã substituirá, se a não prodigalisarmos 
prematuramente e a que arsenal d'esses tópicos seremos 
forçados a recorrer, muitas vezes inutilmente, por termos 
antes de tempo usado, sem necessidade, da camisola de fla-
nella.» 

Eis ahi pois, d'um modo geral, o que os hygienistas 
pensam a propósito do uso da flanella. Terão razão de ser 
estas palavras? 

Pela nossa parte, attentas as qualidades que na primi
tiva substancia fizemos notar, e attento o modo d'acçao da 
lã em contacto com o nosso organismo,* não podemos dei
xar de convir que essas palavras são justas. 
§ No meio social de hoje, em que tanto se revela a pobre

za d'um bom sangue, e em que a hygiene é lettra morta, 
o uso da flanella constitue quasi um dogma inatacável na 
selecção do vestuário. Ora eu julgo, que este uso devia es
tar em harmonia com o temperamento do individuo, a sua 
constituição valetudinária ou forte, a sua tendência patho-
logica ás dermatoses, o seu estado de saúde ou de doença, 
a sua edade, o seu sexo, a sua hygiene alimentar, a sua 
profissão e ainda com a estação quente ou fria do anno. 
De modo que não é fácil resolver o assumpto d'um modo 
geral e apenas é pondo as indicações precisas que, como 

(') Liebig — Lettres sur la chimie. 
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medicos e hygienistas, deveríamos aconselhar ou prohibir o 
uso das flanellas. 

Entretanto, exaradas bem essas condições, poderemos 
de por alto dizer, que esse uso convém aos indivíduos fra
cos, de hábitos sedentários, que teem necessidade de ligeira-
ramente estimular a sua pelle para d'esta forma compen
sar, pela falta d'exercicio, a actividade circulatória d'esta 
membrana ; convém aos rhumaticos, áquelles que são por
tadores de affecções abdominaes chronicas, muito especial
mente nas d'uma etiologia «á frigore», ás pessoas que são 
muito sensíveis ás impressões da atmosphera, aos adultos 
no período da senilidade. Mas quantos indivíduos ha em 
boas condições de saúde, que, porque uma vez lhes foi 
aconselhada, nunca mais a largaram sob o pretexto do 
habito ! 

A flanella, para esses, deve ser apenas como um sina-
pismo, um sparadrapo; obtido o effeito, não devera conser
vasse mais tempo. A- par d'estes, outros então que nunca 
precisaram de a usar, mas que ou trazendo esse costume 
desde a infância, ou adquirindo-o mais tarde, se julgam o 
mais aptamente preparados para resistir a toda a influen
cia atmospherica I E entretanto esses indivíduos apresen
tam erythemas em determinados pontos da pelle, erupções 
variadas, inflammações chronicas que atacam os elementos 
da structura dérmica. 

É o que o eminente pathologista Hebra faz figurar no 
seu quadro das Dermalhoses idiopalhicas. (*) 

Quanto a nós, reprovamos o uso da flanella junto do 
corpo a qualquer individuo, cujas condições valetudiná
rias a não reclamem : e mesmo para estes aconselharíamos 
um tecido mixto de seda e lã, rejeitando esta ultima nas 
partes do corpo, que naturalmente se sobrepõem, como as 
virilhas, o perineo, etc. Rejeitamol-a ainda nos indivíduos 

(') Vid. Traité des Maladies de la peau. 
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sãos e sobretudo n'aquelles que apresentam efflorescencias 
cutâneas, os erythemas por ex. (impigens vulgares) certos 
de que o contacto da flanella prejudica qualquer tratamento 
que tenha a instituir-se. 

Terminaremos com a conclusão de Fleury : «Abstracção 
feita do estado de doença e collocados só no terreno da hy
giene não hesitamos em proscrever completamente o uso 
da flanella ; esta regra geral comporta apenas ligeiras ex
cepções em favor d'alguns velhos, d'algumas mulheres e 
d'algumas creanças.» 

Côr.—A côr natural ou artificial dos vestidos commu-
nica-lhes propriedades especiaes. Sendo um principio de 
physica que a permeabilidade dos corpos para o calor, sob 
o ponto de vista do poder absorvente ou emissivo, está sob 
a dependência da sua coloração, comprehende-se a genera-
lisação d'esse principio ás substancias vestimentares. 

E assim é, que a este propósito as celebres experiências 
do dr. Stark vieram precisar o poder absorvente e emis
sivo do calórico nos estofos de côr diversa. Por meio d'um 
thermometro envolvido successivamente de lã diversamente 
corada, constatou o tempo, que a esphèra mergulhada em 
agua fervente gastava para se elevar de 10 a 70 gr. Para 
não tomar senão as cores extremas : com a lã negra foram 
precisos perto de quatro minutos; com a branca oito. 
N'uma outra experiência a esphera aquecida e envolvida 
de lã diversamente corada (*) foi mergulhada na agua fria. 
Observou-se que a lã branca retardava mais o arrefeci
mento. 

A observação vulgar sanccionava empiricamente estes 
resultados; assim o povo sabe que a agua arrefece mais 
rapidamente nos vasos de barro negro, que nos de barro 
branco em eguaes condições de porosidade. Nos paizes do 

(') Vid. Annales d'hygiène publique, t. xn, pag. 54. 
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norte os animaes mudam de côr ao approximar do inver
no ; veem-se raposas brancas, ursos brancos, lebres, etc. e 
isto porque am envolucro d'esta côr retém o calórico por 
mais tempo e contribue á estabilidade da temperatura ani
mal ; essa côr não deixaria de convir nos paizes intertro-
picaes. Parece haver n'isto uma contradição, sabendo-se 
que a- côr negra é a maior absorvente do calor ; é por isso 
que Rumfort e Sir Ev. Home aconselhavam os vestidos 
d'esta côr nos paizes tropicaes. Mas as experiências de 
Stark conciliam estes factos : se o negro absorve mais caló
rico pela sua superficie, irradia-o na mesma proporção. 
D'isto parece pois concluir-se que o vestido claro será 
mais conveniente no verão, e o vestido escuro no inverno. 
A hygrometricidade das substancias vestimentares está 
para com a cor nas mesmas relações que o calórico ; ora 
como a agua no estado vesicular é o vehiculo dos agentes 
tóxicos, segue-se que a côr do vestido não será indiffé
rente ao homem sob o ponto de vista da sua exposição ás 
causas mórbidas. Os trabalhos de Stark accrescentam 
mais, que a côr dos corpos, independentemente da natu
reza das substancias, influe d'um modo notável sobre a fa
culdade que teem as superfícies de se impregnarem de 
cheiros ou de os exhalarem ; assim notou que o negro é o 
mais absorvente, em seguida o azul, depois o vermelho, 
depois o verde ; o amarello muito pouco e o branco quasi 
nada ; as substancias animaes mais que as vegetaes, a 
seda mais que a lã, esta mais que o algodão. De modo que 
a absorpção das partículas odoríferas parece submettida 
ás mesmas leis, que a do calórico e da luz. O conheci
mento d'estes factos aproveita á hygiene prophyllactica de 
certas doenças epidemicas ou contagiosas; e os medicos, 
em que é quasi clássico o vestido preto, escolhem por isso 
mesmo a côr mais perigosa para si e até para os seus 
doentes. Nos hospitaes deve pois usar-se o vestuário bran
co, o qual, sendo o melhor reflector do aceio, ê também o 

3 
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que resume em si a melhor adquação para o meio nosoco
mial. 

Não é porém unicamente sob este ponto de vista que a 
coloração dos vestidos deve interessar-nos. Sabe-se que a 
variedade de colorido, que as substancias vestimentares 
apresentam, é-lhes dada na operação da tinturaria por di
versas drogas vegetaes ou mineraes, algumas d'ellas toxi
cas, e que por isso mesmo podem damnificar a saúde, di-
zendo-nos a physiologia que a pelle é um órgão de activa 
absorpção. 

Diz-nos Levy, que nenhum facto exacto estabeleceu até 
hoje a possibilidade d'um envenenamento por tal processo ; 
entretanto aconselha que nenhuma substancia perigosa deve 
entrar na coloração artificial dos vestidos, que o sulfato de 
chumbo deve ser substituído pelo sulfato de cal, que, dan
do o mesmo resultado, não tem a acção nociva d'aquelle, e 
finalmente que devem ser egualmente proscriptas as prepa
rações cúpricas, empregadas no embranquecimento dos te
cidos de lã. 

Tardieu porém revela-nos certos casos de envenenamento 
pela corallina, tingindo de vermelho as meias que certos 
indivíduos usavam; e sobre este assumpto apresentou á Aca
demia de Medicina uma memoria, pondo em evidencia esta 
acção toxica (') Na Sociedade de Medicina publica e hy
giene profissional, sessão de 28 de Janeiro de 1880, o Dr. 
Galipe apresentou em seu nome e no de Bouquelet, phar-
maceutico do hospital de clinica, uma flanella vermelha, 
que determinara uma erupção no individuo que a trazia. 
A analyse demonstrou traços numerosos d'arsenico. 

E como estes factos, poderíamos citar bastantes outros, 
definitivamente averiguados, e de importância considerá
vel para a medicina legal. 

(!) Memoria de Tardieu á Academia de Medicina — Feverei
ro de 1869.—Vid. Bulletin de l'Académie, pag 69. 
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Forma — Esta qualidade do vestuário, que tem de me-
recer-nos um particular interesse sob o ponto de vista da 
hygiene e da arte, apenas a trataremos aqui de passagem, 
apontando alguns elementos, que dizem respeito á sua ac
ção geral. 

O effeito que resulta da forma combina-se com o das 
outras propriedades. Assim um vestido amplo deixa effe-
ctuar a renovação do ar com facilidade, activa a evapora
ção dos fluidos perspiratorios, tonifica a pelle. Um vestido 
apertado aprisiona o ar, e por conseguinte altera-o, im-
pregnando-o de partículas nocivas á saúde. 

A constricção, que exerce, difficulta a circulação; a parte 
diminue de volume, atrophiam-se os músculos, a circula
ção do sangue e da lympha opera-se profundamente e d'ahi 
as congestões visceraes, as ampliações aneurismaticas dos 
vasos ou do coração, symptomas de dyspnea, etc. 

Protegendo demasiado umas partes, ou desvelando ou
tras, a forma dá lugar a uma modificação funccional da 
pelle e como consequência a uma outra dos órgãos inter
nos, onde sympathicamente se repercutem as impressões 
que ella recebeu. 

* 



CAPITULO IV 

Relações do vestido com o corpo. 

Conhecemos as propriedades das substancias vestimen-
tares ; estamos habilitados a faser uma selecção racional 
e justa ; vistam'o-nos pois. 

Procuremos em nós os elementos que hão-de consti
tuir a harmonia funccional entre o modificador e o mo
dificado, subordinemos o applicata ás formas das partes, 
com que elle tem depôr-se em contacto, ás nossas condi
ções de individualidade e ás nossas circumstancias de meio. 
Porque, note-se bem, não basta conhecer um dos lados do 
assumpto, para se dizer n'uma affirmação segura de hy-
gienistas, «este é o vestido, que hygienicamente me con
vém ; conheço-lhe as propriedades da côr, da textura, da 
caloricidade». —Cumpre estudar-m'o-nos a nós e não faser 
como esses organisadores d'um menage novo, que com
pram a mobília, antes de conhecer a casa, e sem pensar 
na adquação d'ella aos seus novos hábitos, ás suas novas 
tendências. Como resultado um desperdício económico, ou 
um sacrifício de commodidades, de gosto, de bom senso. 

Aproveitemos todos os recursos, todos os elementos, 
que as sciencias trazem em nosso auxilio. O que a Anato
mia nos diz sobre a forma, a Physiologia sobre a funcção, 
a Pathologia sobre a predisposição mórbida, a Climatologia 
sobre a acção dynamica do ambiente. Porque, cumpre di-
sel-o, é necessário que nos vistamos com consciência do 
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que fasemos e não porque o vemos fazer a todos ; submet
íamos a uma critica sciente os nossos actos, e o bom senso, 
esta cousa que parece tão commum e que a final é tão 
rara, engrandecerá, alargar-se-ha. 

O nosso corpo offerece uma diferenciação morpholo-
gica notável, e essa differenciação de forma é correlativa 
a uma diversidade de funcções. Um braço, morphologica-
mente diverso d'uma cabeça, é-o ainda funccionalmente. 

Vestil-os-hemos do mesmo modo ? 
Por claro que não. Um .d'estes órgãos tem a espessa 

camada de cabello que o protege ; o outro é nú, de epi
derme transparente, onde serpeiam os hidráulicos vehicu-
los do sangue. Aquelle é pobre de músculos, este rico, 
supprindo pelas suas contracções enérgicas a irradiação de 
calor, que a sua superficie lhe faria perder. 

Assim pois vê-se claramente, como o vestido se deve 
pôr em harmonia com a parte que cobre. É ao estudo 
d'esta correlação que vamos proceder, principiando pela 
cabeça, o órgão que hierarchicamente occupa a primeira 
cathegoria em qualquer classificação anatomo-physiologica. 

Cabeça—Desde a cabeça franzina da creança, ainda 
não completa na sua ossificação, com as moleirinhas im
pressionáveis, até ao craneo rijamente calcareo do velho, 
que profunda differença morphologica e que necessidade 
de attender-lhe para se confeccionar um vestido conve
niente e racional. 

A mãe, solícita, no santo desvelo carinhoso pelo ente 
que ainda traz nas suas entranhas, começa d'antemao a 
preparar o enxoval do seu pequenino amorl E entretan
to que de ignorância n'este abençoado sentimento altruís
ta I Ella desconhece-lhe a proporção das formas, a elasti
cidade dos órgãos, a sua força de resistência, o seu volu
me. Mas confiada, como se já o visse junto de si, talha a 
obumbrosa touca, as faxas, os vestidinhos enfeitados, as 
envoltas coloridas. A touca, por exemplo, um pequeno ca-
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pacete de algodão ou flanella, pesado, com fitas e rendas 
em simile d'aureola, vindo apertar sob o mento, com umas 
fitas estranguladoras. Evidentemente que a cabeça ainda 
molle e compressível precisa de protecção ; mas devem 
evitar-se os tecidos quentes que teem o grave inconveniente 
de elevar a temperatura dos órgãos cephalicos, congestio-
nando-os, predispondo as creanças para as convulsões e 
provocando as secreções mórbidas do couro cabelludo. A 
fontanella anterior deverá cobrir-se, estendendo a touca até 
á fronte ; é um meio de evitar as ophtalmias e a corysa 
sempre tão graves nos recem-nascidos. Nenhuma compres
são deve exercer-se, porque além das deformações tão des-
graciosas que podem sobrevir, como succède aos Caraíbas e 
Polynesianos, essa compressão é causa de accidentes mais 
ou menos graves, ou de lesões das faculdades intellectuaes 
e sensoriaes. 

Fovilla demonstrou, como o uso de apertar a cabeça 
das creanças com uma faxa produz deformações conside
ráveis do craneo e apparelho auricular e não hesita em con
siderar essas deformações como uma causa de alienação 
mental, de suppuração do couro cabelludo, de engorgita-
mento dos ganglios cervicaes, de meningite, de epilepsia, 
de imbecilidade. 

Quando a creança começa a fazer uso dos seus órgãos 
locomotores cumpre proteger-lhe a cabeça contra as vio
lências exteriores, as quedas, as contusões, etc., e em tal 
caso aconselham-se uns bonnets leves e elásticos, feitos com 
flexíveis hastes de baleia, que dêem livre accesso ao ar. 

Depois d'uma certa edade, a creança, de quem a seve
ridade paterna quer fazer uma creança modelo, um ho-
munculo, usa o chapeo deselegante e estúpido, que serve 
para o adulto. Quão preferível seria um gorro leve, de macia 
flexibilidade, deixando desenvolver-lhe os ossos e circular o 
ar, ou um chapeo ligeiro, de largas abas, que o protegesse 
contra as ardências do sol. Mas a seriedade oppõe-se de 
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iîiaos dadas com a moda e a creança tem o pequeno cha-
peo inglez, o coco ridículo, que lhe comprime o craneo, 
deixando uma lista rubra sobre a impressionavel e fina pelle 
da sua fronte. 

Diz-se que os antigos tinham o uso de trazer a ca
beça descoberta e apenas em viagem, na guerra,, ou no 
estado de doença usavam d'um vestido protector. Se
gundo Percy só no tempo de Carlos vm é que o uso do 
chapeo se espalhou na França e desde então para cá se 
tem adoptado com mais ou menos modificações. E hoje 
podemos reduzil-os a dous typos; o chapéo alto de seda, 
o chapeo baixo redondo, de feltro. Um e outro detestáveis 
simplesmente! São pesados, desgraciosos, comprimem a 
cabeça; concentram uma massa de ar que se aquece e se 
não renova, não preservam do frio, nem do calor, nem do 
vento, nem da chuva, accumulam os fluidos perspiratorios 
nos tegumentos do craneo, produzem a maceração do bolbo 
pilloso pelo suor. E com todas estas qualidades, quando o 
reservatório d'ar quente que trazemos sobre a cabeça, nos 
força a uma transpiração abundante, um conhecido passa, 
o nosso chapeo desce n'uma curva ceremoniosa e as dores 
de cabeça, os catharros oculares, as corysas, as odontal
gias annunciam-se desde logo. Testemunhando ainda as 
suas más qualidades ahi temos a calvície tão frequente nos 
homens, e isto porque as mulheres usando chapeos que 
apenas chegam a cobrir-lhe o occiput, não impedem a cir
culação do ar ; e vê-se que nos paizes, onde ellas apenas 
envolvem n'um veo ligeiro a cabeça, na Grécia, na Hespa-
nha, na Córsega, no Oriente os magníficos cabellos supera
bundant Mas o uso de chapeos leves, que a boa hygiene 
aconselha, é por ellas infelizmente sacrificado aos quentes 
rolos de crina, aos chumaços, aos cabellos postiços com que 
nos apresentam as elegâncias do penteado ; d'ahi também 
a sua calvície na região breghmatica. 

O chapeo deve variar segundo a estação, segundo o 
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clima. Assim é que os largos chapeos de palha convém 
nos paizes tropicaes e na estação calmosa, emquanto que 
os chapeos de feltro macios e flexíveis conviriam nos pai
zes temperados e nas estações frias. A qualidade da côr 
não deve ser posta de parte. A hygiene profissional modi-
fica-nos também o chapeo; assim é que deviam ser bani
dos os capacetes militares, os triangulares barretes cleri-
caes, etc. 

O chapeo deve pois ter as abas largas, ser leve, poro
so, de côr clara, de materia prima pouco quente; e, para 
que se não accumule dentro d'elle uma porção de ar aque
cido e alterado, cumpre estabelecer-lhe pequenos diaphra
gmas na copa, de modo a que dyalisem o ar e facilitem a 
sua renovação. 

É egualmente conveniente no interior de nossas casas, 
a menos que não haja indicação especial, trasermos a ca
beça descoberta, e não contrahir o habito burguez e anti-
hygienico de substituirmos o chapeo ao bonnet de seda, 
ou ao gorro com bordaduras de missanga. Essa indicação 
especial refere-se principalmente aos calvos ; e ainda as
sim muitos curaram a sua predisposição aos catharros na-
saes, ás ophtalmias, ás nevralgias faciaés, substituindo a 
esse habito de agasalho as loções de agua fria, feitas mais 
que uma vez diariamente. 

E a este propósito viria discutir o uso das marrafas, 
das cabelleiras, que, vê-se bem, não deixam de ser uma 
protecção contra um tal estado. N'estes limites os falsos 
cabellos teem certas vantagens preservando das impressões 
de frio e humidade a cabeça despovoada dos seus primi
tivos productos ; entretanto não devem exaggerar-se taes 
vantagens, e pôde dizer-se das cabelleiras o que dissemos 
dos vestidos quentes, — teem inconvenientes graves. Ainda 
um protesto contra as toucas de noite, os barretes de dor
mir, os bonnésinhos d'algodao que Becquerel tentou réha
bilitai São quentes e horrivelmente desgraciosos, diz Fleu-

i 
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ry, só se seguram a preço d'uma constrição enérgica, e 
acarretam os mais sérios inconvenientes pelo habito que 
nos fazem adquirir de cobrir a cabeça durante a noite. 

1 face não é geralmente protegida no sexo masculino 
senão pelas abas do chapeo, quando a este a moda Ih'as 
não cerceou até á eliminação completa ; as mulheres usam 
de veos, que são d'uma grande conveniência em certas 
occasiões, ás sahidas dos theatros, dos bailes, etc., pois re
presentam elles o papel de verdadeiros dyalisadores do ar. 

Como correctores das pequenas abas dos nossos cha-
peos, os guarda-chuvas ou guarda-soes defendem-nos a ca
beça e a face contra a humidade, o calor, a chuva, o ven
to, etc., são pois uma protecção importante, quando so
bretudo as qualidades dos chapeos os reclamam. 

Pescoço—Os antigos traziam o collo a descoberto, e 
esse habito conservado ainda pelos Orientaes, os Polacos, 
os Escocezes e outros povos, assim como pela maior parte 
dos nossos homens do campo confere-lhes uma certa im-
munidáde para as anginas, as laringites, as bronchites, 
tão communs nos indivíduos das classes elevadas da socie
dade. 

Nós vemos a cada passo sujeitos agasalhando o pescoço 
nas quentes dobras dos cache-nez, creando assim uma tem
peratura artificial, a que o mais pequeno descuido pode 
procurar a opportunidade mórbida. A pelle torna-se mais 
sensivel ás impressões externas e nós sabemos como o frio 
tem um logar importante na 'etiologia das doenças. Mas 
o que mais é, esses indivíduos que tanto agasalham o pes
coço, deixam a bocca e o nariz a descoberto, bebendo as
sim o ar frio e húmido que mais os prejudica pelo dire
cto contacto com as mucosas, do que os prejudicaria pelo 
contacto com a pelle. Em vez d'esses cache-nez, diz muito 
bem Piorry (*) mais valia que esses indivíduos ao sahir 

(•) Médecine du bon sens. 
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de qualquer logar quente envolvessem a bocca e o nariz 
n'uni pedaço de tulle, que os preservaria melhor, do que 
todos esses envoltórios. 

0 tulle representaria para elles o que na physica re

presenta a lâmpada de Davy,—o papel de dialysador. —O 
collonu, e habituado ás loções frias, resiste a essa imminen

cia mórbida e subjuga a predisposição funesta, hereditaria 
ou adquirida, para as doenças que lhe são proprias. 

Ás creanças então urge habitualas bem cedo a este 
regimen, para que o órgão, de si tão delicado, tenha as 
melhores propriedades de resistência. 

A moda impõenos por vezes collarinhos, gravatas, 
laços, que são uns verdadeiros instrumentes estrangulado

res. E nada mais incommodo, nada mais prejudicial! 
A compressão, exercida sobre as jugulares, impede a 

retrocessão do sangue, que vae sendo levado ao cérebro pe

las carótidas e vertebraes mais profundamente situadas, e 
d'ahi as stases nas meningeas, as cephalalgias, as verti

gens, as apoplexias imminentes, etc., e tanto mais perigo

sas quanto o collo fôr curto ou o individuo seja plethori

co. E assim é que todo o medico intelligente, ao ser cha

mado junto d'um individuo no estado syncopal, de em

briaguez, de asphyxia, de apoplexia, ou presa d'um accesso 
de asthma, d'hysteria, de convulsões, de epilepsia, desqui

ta immediatamente a gravata ou o collarinho do paciente, 
põelhe o pescoço a descoberto, livre, desimpedido de toda 
a constricção. 

Todos nós nos recordamos d'essas gravatas de couro, 
rigidas, elevadas que os soldados do nosso exercito usa ■ 
vam ainda não ha muito. Pois Larrey, criticando um uso 
análogo na França, attribuía a essas colleiras uma influencia 
considerável sobre a producção da adenite cervical. Nos 
homens que se entregam a trabalhos de gabinete e que 
por isso teem mais ou menos o habito de se curvarem para 
diante, de baixar a cabeça, n'esses as gravatas devem ser 
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leves e pouco apertadas e os collarinhos com um vasto de
cote na frente, deixando livre a parte anterior do pescoço. 

Tronco. — A camisola ou a camisa eis ahi o typo do 
vestido, que geralmente se põe em directo contacto com o 
corpo. 

O seu tecido, diz Goizet-, (*) deve ser espesso, elástico, 
frouxo, leve, esponjoso, suave ao tacto. 

E satisfazendo a todas estas condições aponta elle os 
estofos chamados crepes de santé, da casa de Straehl-Sie-
benmann de Zofingue (Suissa). 

Effectivamente convém repulsar a lã, cujos inconve
nientes já fizemos notar e lembrar ao mesmo tempo que 
o linho e o algodão são pouco hygrometricos, e melhores 
conductores do calórico e electricidade, que a seda, que 
entra na textura d'esse crêpe de santé. É a apologia, ou an
tes o réclame d'esté estofo, que Goizet faz no seu bem ela
borado trabalho ; acceitamos todavia as suas conclusões por 
estarem completamente accordes com os preceitos da boa 
hygiene. 

A camisa é um dos modificadores que fez uma revolu
ção na saúde publica depois da sua adopção generalisada ; 
o seu uso acabou com a lepra na Europa e reduziu im-
menso o numero das affecções cutâneas, que, sobretudo na 
edade medievica, a epocha do mysticismo e do despreso 
pelo physico, enchiam as gafarias. 

Variando de forma nos dous sexos devem comtudo ser 
as mesmas as suas propriedades; nem ásperas e tomento-
sas, nem demasiado finas ; as primeiras irritam a pelle, 
as segundas, como as de batiste ou fino percale impregnam-
se com facilidade das secreções, seccam muito rapidamen
te, expondo o individuo a arrefecimentos súbitos, são em-
fim um objecto de luxo ou coquetterie. 

O tecido proposto por Goizet, cremos nós, satisfaria 

(') Loc cit. 
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ao mais requintado coquetismo, sem deixar de ser util e 
conveniente. 

A forma da camisa na mulher é ampla, fluctuante, de 
pequenas mangas ; no homem estreita, curta e de mangas 
compridas; a hygiene adoptaria a primeira das formas dan
do aos collares e inserção d'espaduas largura bastante, 
para que se não produzissem accidentes congestivos. Desne
cessário é dizer que a camiza deve renovar-se, de modo a 
que se não impregne das secreções epidérmicas e seja en
tão um motivo d'irritaçâo. Essa renovação que deve fazer-
se pelo menos três vezes na semana, prende com circuni-
stancias económicas ; mas, mais do que isto, prende com 
os hábitos hygienicos das diferentes classes. 

Só no domingo vestem os nossos trabalhadores roupa 
lavada. É a hereditariedade religiosa a conservar essa hy
drophobia predominante nas classes baixas ; e em quanto 
a instrucção não fizer substituir pela ordem e aceio do me
nage o vicio dissolvente da taberna, essa deplorável incú
ria, crêmol-o bem, subsistirá por largo tempo. É util não 
conservar de noute a camiza que se traz de dia. «O cheiro 
e a humidade da roupa branca evaporar-se-hão, em lugar 
de se alterarem por um contacto prolongado com o corpo» 
diz Meniere. Nas classes pobres, onde se dorme geralmente 
nu, esta practica compensa em parte os inconvenientes da 
não mutação da roupa. 

Depois da camisa as ceroulas, que, posto cubram os 
membros inferiores, cingem comtudo a metade do tronco, 
na maior extensão da pelve. Utilíssimas sob o ponto de 
vista hygienico e económico, as ceroulas impedem o, áspero 
contacto dos vestidos exteriores, protegem contra o frio, 
absorvem os productos das secreções e teem, como a outra 
roupa branca, a facilidade de se renovarem. 

Entretanto, abraçando o abdomen, não devem elevar-se 
mais que três centímetros acima da crista iliaca para não 
comprimir os órgãos thoracicos e abdominaes, perturbando 
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assim as funcções digestivas, respiratórias e de circulação. 
Cingindo o perineo e os órgãos-genitaes a ceroula deve sa
tisfazer a certas condições, uma das quaes é a mais escru
pulosa limpeza e uma certa amplidão de modo a não pro
vocar stases nas veias d'essas regiões. Tem-se-lhe atribuído 
o varicocelo e com fundamentada razão. É conveniente 
pois, que pelo menos n'essa parte seja confeccionada de 
linho, substancia vestimentar fresca, que não provoca o 
aquecimento da lã pruriginoso, e prejudicial aos indivíduos 
que soffrem de bemorrhoides, de fistulas anaes, de inflam-
mações dos órgãos genitaes, etc. 

O colleté é no homem um vestido conveniente, abra
çando n'uma contensão moderada o tronco, protegendo-o, e 
absorvendo os productos accumulados na roupa branca 
com que está em contacto. Cumpre apenas que não seja 
apertado na cinta, nem nas axillas ; em geral os nossos 
colletés são d'uma substancia vestimentar na frente, e outra 
por de traz; é simplesmente um inconveniente, produzindo 
um desegual aquecimento do thorax e uma sensação de frio 
ao longo da espinha dorsal, que nas pessoas predispostas 
pôde dar logar a accidentes graves. 

Depois do colleté temos o casaco, o frak, a tunica, a 
blusa, o sobretudo, o robe, mil variedades, que a moda 
cria, dando-lhes uma existência ephemera. 

Uns teem inconvenientes, outros são vantajosos ; o frak 
por ex. é um vestido ridículo, deixando a descoberto uma 
porção do abdomen, e revelando pela sua estreiteza apou
cada de panno os nossos costumes de miséria, de luxo pe
lintra. De todos os vestidos o preferível é a bluza opera
ria ; ella protege contra o frio, o calor, e chuva, convindo 
a todos que pela sua profissão estão sujeitos ás vicissitudes 
atmosphericas. 

O sobretudo é um vestido conveniente, e util, quando 
sahimos d'um logar qualquer e que vamos passar por uma 
transição de temperatura; convém pois, que o tiremos 



40 

dentro das habitações para com elle nos cobrirmos na oc-
casião da sahida. Mas casaco, tunica, frak, blusa, não deve 
o vestido exercer qualquer constricção na base do pescoço, 
na base do peito, na inserção das espáduas, afim de evitar 
a compressão dos nervos e vasos axillares, a stase do 
sangue nos membros thoracicos, o rubor das mãos e as 
frieiras no inverno. 

Em muitos paizes usa-se também a faxa, ou cinto é 
entre nós não é ella somenos usada. Os lavradores, espe
cialmente os ribatejanos, os que teem o habito de andar a 
cavallo, os toureiros e os fadistas. Larga, flexível, elástica, 
de seda ou algodão, «a faxa,—diz Levy, —comprime uni
formemente o ventre, actua como uma espécie de aponé
vrose contendo os planos musculares, e multiplicando-lhes 
os. pontos de apoio - sustenta o peso das vísceras e dimi
nue os abalos que se experimentam no salto, na equitação, 
na gymnastica. As faxas de couro, rígidas e duras, atro-
phiam os músculos, e alteram a structura das partes sub-
mettidas á sua acção.» 

EXTREMIDADES — Comprehendem os membros superio
res e os inferiores. N'aquelles temos apenas a examinar 
as mangas dos vestidos e as luvas ; n'estes a ceroula de 
que já falíamos, a calça, a meia e o calçado. 

Dos primeiros nada temos a accrescentar ao que já ha
vemos dito; cumpre que a manga não comprima a axilla, 
o cotovello, o pulso, e que proteja do frio, do calor, da 
humidade. Especialmente nas mulheres estes conselhos são 
úteis, porque a.moda ora lhes impõe as mangas largas, 
de modo a mostrarem a nudeza do braço, ora lhes ordena 
mangas apertadas, abafando e comprimindo o membro ; 
sabe-se o que resulta d'estas transições que nem criam 
um bom habito, no primeiro caso, nem conservam um de
testável no segundo. Os rhumatismos, as nevralgias, etc., 
accusam logo, como verdadeiros barómetros, estas volubi-
lidades que só a tyrannia da moda justifica. 
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As luvas, formadas de pelle, de fio, de seda, de algo
dão, protegem as mãos contra o frio, conservam-lhes o 
aceio, e a delicadesa tão necessária para a perfeição do 
tacto. São úteis por isso na profissão medica, onde, como 
sabemos, este sentido é d'um recurso importante. 

Em compensação a luva, constantemente usada, tira á 
mão a força de resistência, a qualidade da prehensão for
te, impondo-lhe umas mollesas effeminadas, que não po
dem coadunar-se com a grande generalidade das profissões. 

Membros inferiores. — A calça cobre a perna até ao 
tornozello, e abraça o abdomen até á região epigastrica. 

Diremos d'ella o que dissemos da ceroula; convém que 
não suba mais que três centímetros acima da crista ilíaca. 
Ordinariamente para a sua firmeza de posição empregam-
se as fivelas, formando assim um cinto, que mais ou me
nos comprime as vísceras; este uso é irracional e preju
dica ; o suspensório elástico, volteando sobre o hombro, é 
preferível a esse processo actualmente usado. Assim como 
é, a calça pôde exercer uma compressão perigosa na base do 
peito, difficultar o jogo das costellas e diaphragma, e re-
pellir as vísceras contidas no ventre para os pontos fracos 
da parede abdominal, predispondo ás hernias. 

A calça deve ser larga e ampla para não comprimir e 
dar accesso ao ar, que precisa de renovar-se. Ainda assim 
essa amplidão não deve ser com excesso, porque d'esta 
sorte protegeria pouco contra o frio e em lugar de sus
tentar os órgãos genitaes, abandonal-os-ia ao seu próprio 
peso e exerceria sobre elles attritos desagradáveis e pre-
judiciaes. 

O seu hiato vertical deve ser baixo, de modo que 
não difficulté a micção. Felizmente que hoje cahiu em des
uso o calção quinhentista, que vinha apertar acima do joe
lho, produzindo as varises, os engorgitamentos gangliona
res da virilha, os aneurismas ; apenas se conserva actual-
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mente na rouparia aristocrata, malicioso para demonstrar-
lhe o ridículo de que os cobre. 

As metas, d'uma invenção relativamente moderna, e 
d'uma generalisacão ainda incompleta, protegem contra o 
frio e absorvem as matérias sebaceas e sudoríficas, tão 
copiosas nos pés. Wiilich queria que ellas tivessem a for
ma digitada das luvas para executarem uma melhor absor-
pção ; mas resultariam attritos inevitáveis, origem dos cai-
los, dos endurecimentos epidérmicos, que o aceio, só, não 
pôde corrigir. No inverno é conveniente a meia de lã ; 
mas em geral a mulher do Inundo usa a meia d'algodao, 
de linho, de seda, uma verdadeira teia de aranha, onde a 
hygiene é sacrificada á coquetterie, á vaidade. 

O meio mais usado de fixar a meia é a liga ; em geral 
a liga é um laço compressor, produzindo a variz, o edema 
do membro, a deformação da junta ; conviria que as mulhe
res, em proveito da sua belleza plástica, já que a razão de 
saúde lhes não basta, fixassem a meia por meio de fitas que 
viessem prender ao colleté. 

O calçado põe o pé ao abrigo da humidade, do frio, 
de todas as influencias exteriores. Construído de pelle na 
sua generalidade deve alliar a solidez á flexibilidade. Um 
instincto natural, uma necessidade real, instiga o homem a 
defender os seus pés contra as asperezas do solo ; os povos 
selvagens fazem uso de calçado, — uma simples palmilha 
de madeira com alguns laços de filamentos do cortex das 
arvores — formando a sandália primitiva. — Os gregos e os 
romanos traziam borzeguins e cothurnos, que não eram des
tituídos de elegância, mas que protegiam o pé imperfeita
mente. 

O calçado actual, d'uma grande variedade, sujeito aos 
caprichos da moda, é o que maiores torturas tem infligido 
ao pé. Ora aprisiona os artelhos n'uma ponta aguda, ora 
lhes supprime as desegualdades do seu comprimento, cor
tando n'uma linha recta a extremidade da frente; os tacões 
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elevam-se pyramidalmente, sobretudo no calçado das mu
lheres, forçando a extensão da articulação tibio-tarsica e 
provocando a luxação do astragal, diminuindo a base de 
sustentação, fazendo oscillar o centro da gravidade em to
dos os sentidos e tornando muitas vezes as quedas inevi
táveis. 

O calçado não deve ser curto; a sua extremidade an
terior deve ser arredondada ou em curva e não quadrada, 
nem ponteaguda, o tacão baixo e largo, a palmilha com a 
largura da planta do pé, não o comprimindo para não dar 
origem ao c alio, aos endurecimentos epidérmicos, ao unhei
ro, ao olho-de-perdiz, que são muitas vezes causa de lon
gos e vivos sofrimentos. O calçado não deve ser espesso 
e rigido, nem muito ligeiro e brando ; no primeiro caso 
faz soffrer dolorosas pressões, — no" segundo não protege 
contra a humidade, as asperesas do solo, etc. 

Entretanto que esta qualidade de protecção não seja le
vada ao exagero ; é util sem duvida combater o frio de pés, 
mas não devemos cahir no excesso contrario de amollecer a 
pelle, tornal-a demasiado sensível, provocando accessos got-
tosos, etc. Para combater esse mal, o exercício, as fricções, 
os douches frios serão preferíveis a essa estufa de meias de 
lã, de calçados impermeáveis, ou forrados de flanella, algo-
doados, etc. O calçado deve ainda estar em relação com o 
clima e configuração do solo ; a sandália, o borzeguim, não 
serviriam ao montanhez, e conviriam pouco aos habitan
tes das regiões nevadas. 

Nos nossos climas uza-se em geral a bota, o sapato, 
e nos homens do povo o sócco ou galocha. 

A bota e especialmente a bota de couro é simples
mente detestável; comprime o tornozello, e encerra o pé 
n'uma atmosphera quente e húmida, que amollece a pelle 
e a predispõe ás empolas, ás excoriações. 0 sapato de pel
le flexivel e um pouco aberto na frente, de modo a não 
comprimir o dorso do pé, é o melhor typo de calçado, es-
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pecialmente no verão ; permitte o arejamento, a evapora
ção dos fluidos, não comprime as saphenas no ponto em 
que ellas mais se tornam superficiaes, permitte a marcha 
com facilidade, é commodo e leve. No inverno porém é 
insufflciente ; n'este caso a addição de polainas de panno 
suppre essa insufficiencia ou então deve fazer-se a bota, 
mais uzada n'esta estação, de panno ou pelle flexível, que 
não tenha os inconvenientes da constrição. 

Em geral o calçado, que trazemos na rua, substituimol-o 
em casa por uns chinellos largos, de farta capacidade, em 
que sentimos o pé á vontade; é um erro esta transição 
brusca e rápida do regimen absoluto da bota para a mais 
completa autonomia do chinello. O pé vem quente, trans
pirando, banhado em suor; passamol-o para um meio frio, 
em que o ar circula livremente, sem a mais leve compres
são ; é fácil prever o resultado d'esta transição ; além d'is-
so o pê toma-se d'um ligeiro edema e depois que sup-
plicio para calçar de novo uma bota, quando ella é sobre
tudo apertada. 

É conveniente pois que em casa se não use d'esse chi
nello tão desgracioso e tão traiçoeiro e nos sirvamos de 
sapatos de pelle,-ou de lona,- com largo tacão, baixo e razo. 

O sócco, ou galocha que usam os homens do campo, é 
duro e pouco flexível; d'ahi também os seus callos, as 
grandes durezas de epiderme, etc. A propósito vem fallar 
do sapato de borracha, esse soberano do inverno, que 
uns condemnam e outros elogiam. 

Quanto a nós reprovamol-o ; a sua impermeabilidade 
que parece util por vedar o accesso da agua de fora 
para dentro, é prejudicialissima, porque faz depositar 
dentro a accumulação do liquido sudorífico, e não permit
te o accesso do ar ; o calçado com uma palmilha de ma
deira ou mesmo de caoutchou é sobremodo preferível a 
essa pequena estufa, que não só a sua forma, como ainda 
a sua materia prima, torna. um foco de calor. No verão 
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como no inverno cumpre mudar o calçado, alternando-o, 
e deixando em repouso por dous dias aquelle que se usou ; 
n'este intermédio elle secca, faz-se a evaporação da humi
dade deposta no seu interior e depois pôde de novo usar-
se ; ainda sob este ponto de vista é o sapato preferível á 
bota. O que dissemos do sapato de borracha, referimol-o a 
todo outro qualquer impermeável ; só usado pouco tempo 
é que d'elles nos podemos utilisar, do contrario não são 
um beneficio, são um perigo. 



CAPITULO V 

Condições individuaes ; — as edades, os sexos, 
os temperamentos, etc. 

EDADE. «Pareceria legitimo, — diz Fonsagrives — que 
a creança fosse vestida para si e para o seu bera estar ; 
desgraçadamente ella encontra junto do berço duas fadas 
malfazejas — a rotina e a moda, que se encarregam do seu 
enxoval.» 

Uma das causas da mortalidade dos recem-nascidos é 
a insufficiencia do vestido, a primeira impressão do frio; 
lançados bruscamente d'uma temperatura elevada para ou
tra relativamente baixa, a sua pelle tão delicadamente im-
pressionavel ressente-se e soffre ; teem por isso necessidade 
de meios protectores; o primeiro, que lhes offerecem, é 
a faxa, uma monstruosidade, contra a qual se insurgiram 
dous espíritos notáveis, Locke na Inglaterra e Rousseau na 
França, acompanhando-os n'esse protesto a hygiene moder
na. A creança é cingida, comprimida, com os membros su
periores estendidos ao longo do corpo, as pernas estendi
das, e approximadas; torna-se um objecto immovel, ella que 
tanta necessidade tem de movimento 1 Que de mais anti-
physiologico, mais anti-hygienico, mais contrario ao senso 
commum, diz Fleury. É um supplicio, que faz da creança 
uma pequena múmia, que a deforma, que lhe favorece os 
desvios, as irregularidades da ossificação, o rachitismo ; 
que lhe difficulta a nutrição, a circulação, a respiração, 
que lhe congestiona o pulmão e o cérebro. 
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Depois da faxa a touca de que já falíamos e depois da 
touca a flanella, de que tanto se abusa para as creanças, sob 
o pretexto d'uma prophylaxia chiraerica contra as constipa
ções. A flanella e a agua fria são na hygiene, e sobretudo 
na hygiene das creanças, dous termos antagonistas, entre 
os quaes é necessário fazer bem cedo a escolha, diz Fon-
sagrives. Ou o systema do endurecimento preconisado por 
Locke ou o systema do agasalho, do effeminamento, da edu
cação de estufa. 

Nós julgamos que os bons hábitos da hydroterapia, a 
gymnastica, os vestidos leves e fartos premunem mais e 
melhor contra as vicissitudes atmosphericas, do que esses 
vestidos de flanella, que, no dizer de Levy, entreteem a pelle 
das creanças, por pouco que ellas sejam fracas ou lympha-
ticas, n'um estado continuo de amollecimento, tornando-se 
causa de suor ao mais leve exercício, e por tanto de enfra
quecimento. 

A propósito dos vestidos da infância diz o dr. Ratier, 
n'uma memoria (*) sobre a educação : Os seus vestidos de
vem ser sufflcientes para as garantir contra o frio, confec
cionados de modo a não exercerem constricções, numero
sos para poderem ser renovados e baratos para que o re
ceio de os romper não impeça a creança de se entregar 
aos jogos da sua edade.» 

Depois do limitado ambiente da casa paterna vem o 
collegio, cuja hygiene vestimentar teria de ser tratada 
d'um modo conveniente na hygiene profissional, o que não 
fazemos senão d'um modo genérico, visto que este traba
lho não pôde comportar as diversas especialidades. 

As considerações, que analyticamente fizemos no capit. 
ultimo, são as que podemos generalisar ao adulto ; não re
petiremos pois o que fica dito. Quanto á velhice, a que al
guns chamam a segunda meninice, merece-nos particular 

(') Tratado da educação physica das oreanças. 
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cuidado. N'esta epocha da vida a actividade orgânica de-^-
cresce, o calor falta á superficie, a pelle enruga-se e perde 
na sua delicada sensibilidade ; por assim dizer o calor con
centrate nos órgãos profundos, com medo de tocar essa 
pelle mumificada, que o irradiaria. 

O vestido é então um corrector precioso; as substan
cias vestiraentares quentes, más conductoras de calórico, 
pouco hygrometricas, são as que convém a este período da 
vida. Toda a hygiene consiste para elle no entretenimento 
da circulação e do calor, em regularisar a sua tempera
tura. Os vestuários quentes, irritantes para outra edade, 
produzirão na sua pelle um salutar e doce estimulo ; que 
esse uso seja porém feito lentamente, gradualmente ; e so
bretudo que elle evite as compressões, as ligaduras, que 
seriam inevitavelmente seguidas de congestões nos órgãos 
internos, nomeadamente no encephalo, nos pulmões, n'elle 
tão fáceis de se hyperhemiarem. 

Sexo 

Pouco, por assim dizer, nos temos referido ao vestido 
da mulher ; cumpre agora notar-lhe as differenças, reco-
nhecer-lhe as vantagens ou os inconvenientes. 

O chapeo, as botas, o. colleté, as ligas, as meias, as 
saias, eis ahi seis objectos da toilette femenina, que da
riam margem ás mais largas dissertações. Falíamos já dos 
primeiros, occupemó-nos dos últimos. 

Sobre a camisa pouco mais teremos a dizer; elogia
mos a sua forma ampla, e apenas aconselharíamos a maior 
extensão das suas mangas ; cumpre egualmente combater 
um enraisado prejuízo da mulher—a não renovação da 
camisa durante a epocha menstrual ou puerperea, sob o 
pretexto de que o contacto da roupa branca provoca as 
hemorrhagias uterinas—nada mais falso que esta asserção, 
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que importa combater no interesse do aceio e da saúde 
d'ellas. 

O colleté é por assim dizer um logar commum em hy
giene do vestido ; falla-se nas suas vantagens, ou nos seus 
inconvenientes, com um zelo á outrance, que tem de certo 
uma justificação rasoavel. 

O sefosãone das mulheres gregas, o castula das ma
tronas romanas, o faseia de sustentar os seios não eram 
positivamente o colleté moderno. Gatharina de Medicis 
lembrou-se um dia porém de applicar a elasticidade da 
baleia sobre o seu corpo; estava achado o segredo da ele
gância I O colleté era desde esse dia a base, o esqueleto da 
toilette femenina. 

Cortemos pela sua historia, que Bouvier (') n'um la
borioso trabalho sobre o assumpto, divide em cinco perío
dos. Fallemos do colleté moderno, do colleté actual. 

Imputam-se-lhe os mais graves defeitos, o perigo das 
demasiadas compressões, o aborto, as dyspepsias, as syn
copes, as hemoptyses I E entretanto apesar da chuva de 
ridiculos que sobre elle dispararam os satyricos, apesar da 
guerra dos philosophos, e do combate dos medicos, o col
leté resiste. Terá uma razão de ser esta persistência ? 

Fundamenta o seu uso a physiologia ; a guerra á ou
trance só deve pois ser contra as qualidades detestáveis, 
que a moda lhe impõe. Tornemos a questão suecinta e 
clara. Diz-nos a physiologia que a respiração da mulher 
affecta o typo costo-superior. Berard faz consistir essen
cialmente esse typo respiratório n'um movimento de tota
lidade do thorax de baixo para cima, movimento que se 
vae enfraquecendo da parte superior para a inferior do 
peito. 

De accordo com este funcionamento admitte Berard 
que o colleté, apertando simplesmente a base do peito, se 

(!) Etudes historiques et médicales sur les corsets. 
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"Concilia com o seu plano de organisação. Por outra parte 
o estado social da mulher obrigando-a geralmente a uma 
vida sedentária, tendente a enfraquecer-lhe o systema 
muscular, faz com que ella se fatigue ao menor esforço; 
a isso obvia o colleté, que lhe fornece um ponto de apoio 
ao tronco inclinado para diante ; esse estado de semi-fle-
xão, que lhes é habitual, seria exagerado pelo peso da ca
beça, dos seios, de todas as vísceras thoracicas e abdomi-
maes, se não fora pois o colleté. Mas para que elle tenha 
esta utilidade deve consistir apenas n'um cinto elástico, 
sem varas de baleia ou aço, mediocremente apertado na 
base do thorax ; sustenta então as glândulas mammarias 
nas mulheres que as tenham muito desenvolvidas e com
pensa, pela sua moderada contenção, a débil contract ili-
dade dos músculos. 

Mas em tal caso o colleté apenas conserva o nome, 
passa a ser um cinto, uma faxa elástica, dir-me-hão. 

E é exactamente isso que convém. As mulheres orien-
taes, tão notáveis pelo regular desenvolvimento dos seus 
seios, sustentam-os apenas por algumas circulares d'uma 
larga atadura feitas na base do thorax. Nas donzellas im
púberes o colleté comprime, desloca os ossos, deforma o 
esqueleto, e prejudica ao desenvolvimento das vísceras. Os 
medicos da Salpetriére teem notado as deformações mais 
estranhas da base do thorax resultantes do uso prematuro 
do colleté. Bouvier, (*) que é um dos seus defensores, 
diz d'elle : «Produz excoriações nas axillas, stases veno
sas nos membros superiores, achatamento dos seios, doen
ças das glândulas mammarias; recalca o diaphragma, 
comprime os pulmões, o coração, e o estômago sobretudo 
depois das comidas; predispõe ás hemoptyses, ás synco
pes, ás gastralgias; deforma o fígado, difflculta a circula
ção abdominal, abaixa o utero, provoca perturbações de 

(•) Log. oit. 
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menstruação e no estado de prenhez predispõe ao aborto, 
ao desenvolvimento imperfeito do feto, ao deslocamento da 
madre, ás hemorrhagias uterinas, etc. 

Eis ahi um quadro a largos traços e entretanto Bou
vier quer imputar essas funestas influencias exclusiva
mente ao abuso. Fleury proscrevendo-o in-limine diz ter 
pela sua parte observado a funesta influencia do colleté 
sobre os órgãos thoracicos, digestivos e genitaes. E uma 
experiência curiosa : O homem nú aspira 190 pollegadas 
cubicas de ar; cingido em vestidos apertados apenas 130; 
não entrará este resultado por bastante na pathogenia das 
doenças pulmonares? 

Infelizmente a moda não supporta o sacrifício da sua 
proscripção ; dêmos pelo menos alguns conselhos sobre o 
seu uso. Deve ser formalmente proscripto antes da puber
dade, quando os órgãos genitaes da mulher adquirem o 
seu desenvolvimento ; e deve ser supprimido na prenhez 
e no aleitamento. Usado deve permittir a liberdade de mo
vimentos, ser flexível e resistente, sem varas de aço, e ape
nas com leves hastes de baleia. D'esta forma evitar-se-hão 
os seus maiores inconvenientes e o colleté não terá sobre 
si a despiedada mas justa guerra, que os hygienistas lhe 
teem movido. 

Saias. Este género de vestuário é o que, juntamente 
com o colleté, differenceia a toilette femenil da masculina. 

De percale, de lã, de seda, de linho, as saias teem to
das o mesmo inconveniente — o de deixar um accesso muito 
fácil ao ar atmospherico, que incide quasi directamente 
sobre as pernas, as coxas, ,os órgãos genitaes externos e 
a parte inferior do tronco. Mas esta renovação d'ar será 
realmente um perigo? Duas cousas ha a attender para re
solver este ponto; o habito, e o clima. 

Se a mulher foi d'esde creança habituada a supportar 
as vicissitudes atmosphericas, se recebeu uma educação 
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forte, como a das escocezas em geral, e se demais o clima 
é temperado, essa quasi nudez não prejudica. 

Mas no nosso paiz, em que os invernos são rigoro
sos e os hábitos de educação o mais enervantes que 
pôde imaginar-se, essa incidência directa do ar pôde tra
zer sérios inconvenientes, taes como o rhumatismo, as 
fluxões uterinas, as nevralgias, as enterites, etc. E não 
somos n'este ponto da dpinião de Levy, que diz serem as 
saias úteis, por isso que dão logar a uma renovação inces
sante d'ar em órgãos que exigem um livre accesso e cujas 
emanações não podem ser concentradas sem inconveniente. 
Pois não bastará um escrupuloso aceio para prevenir essa 
concentração ? De certo que sim e não é esse o melhor fun
damento para sustentar a beneficidade -de tal vestido.. 

A saia tem quanto a nós um defeito único — o ser de
masiado ampla—e sobretudo se a crinoline, essa estranha 
creação da moda que dava á mulher o aspecto de um 
aereostato, contribuía a augmentar-lhe a amplitude. Mais 
estreita um pouco em nada prejudicaria á elegância e apro
veitaria de certo á hygiene da mulher." E de passagem re
provamos um uso vulgar nas nossas mulheres do campo e 
que a moda impõe muitas vezes ás da cidade, — o nume
ro avultado das saias dando ao quadril a forma arredon
dada. — Não sô o peso contribue para deslocar os ossos da 
bacia, derreando-as, como ellas mesmo dizem, mas a com
pressão reflectindo-sè sobre os rins pôde originar graves 
inconvenientes. 

Temperamentos 

Sem discutirmos a doutrina dos temperamentos, a que 
a physiologia não determinou ainda um substratum orgâ
nico, em que positivamente elles se fundamentem, a ver
dade é que na medicina appl içada nós chamamos a um in-
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dividuo lympathico, a outro sanguíneo, a este nervoso, 
áquelle bilioso. 

Convirão a todos vestidos idênticos? 
Por certo que não ; a flanella por ex., util até certo pon

to n'um individuo pronunciadamente lymphatico, prejudica 
um -outro que seja plethorico, fortemente sanguíneo ; os 
vestidos de seda, de propriedades idioelectricas, conviriam 
aos lymphaticos porque seriam um estimulo para a sua 
pelle, em quanto que applicados ás organisações facilmen
te irritáveis, nervosas, podem tornar-se causa de hyper-
stesias dolorosas. 

É por isso que nas mulheres do alto mundo, além de 
outras condições, que tendem a augmentar a sua impres
sionabilidade, se nota essa irritabilidade móbil e vaga, que 
clinicamentejse denomina— a névrose. — Assim pois e d'um 
modo geral pôde dizer-se, que aos indivíduos de tempera
mento sanguíneo convém os vestidos frescos, leves, de li
nho, de cores claras, facilmente absorventes e facilmente 
irradiantes. Aos nervosos um vestido em análogas condi
ções, apenas mais pesado, um pouco mais quente, e tie 
suavidade macia ao tacto, sem compressão, de fáceis mo
vimentos. Aos indivíduos biliosos convém os vestidos fres
cos, que não irritem a pelle nem a comprimam, tecidos 
mixtos de algodão e lã, de cores claras, que de certa for
ma são a alegria do espirito e que insensivelmente se tor
nam uma correcção á obscuridade sombria dos seus pen
samentos. Quanto aos lymphaticos servem-lhes os vestidos 
de lã, estimulantes da pelle, de tecido áspero, de proprie
dades caloríficas condensadoras. 

Estado de doença 

N'estas condições o individuo, muitas vezes tomado de 
violenta febre, com transpiração enérgica, com exhalações 
viciadas, cumpre fazer-lhe renovar a roupa o maior numero 

v 
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de vezes. Insurgimo-nos contra esse obsoleto costume de 
não desfazer a cama, nem mudar a roupa ao doente, em 
quanto dura a doença. Cumpre que a sua hygiene vesti-
mentar, o seu aceio, seja mais escrupuloso ainda que n'um 
individuo são. Uma simples precaução, a de aquecer antes 
a roupa, basta a remediar o inconveniente de sensação 
fria, que o doente poderia experimentar. 

O vestido do doente deve pois ser frequentemente reno
vado, como as ,roupas do leito ; e quanto ás suas qualida
des devem ellas estar em harmonia com a doença de que 
se trata. Entretanto, d'um modo genérico, as roupas bran
cas de fácil absorpção, ligeiramente estimulantes da pelle 
são as que mais lhes conveem. Todos sabem que nos hos-
pitaes as doenças são muitas vezes transmittidas pelas rou
pas, vehiculos dos proto-organismos ; cumpre ter a mais 
escrupulosa limpeza e sobre tudo usar as cores brancas, 
cujas boas propriedades já fizemos notar n'outra parte d'es
té trabalho. 

O convalescente é quasi um lymphatico, quasi uma 
cfeança débil; é pois n'elle que as flanellas são d'um pre
cioso recurso, exercendo uma estimulação geral e suave; 
mas que esse remédio se não converta em habito, que a 
tolerância se não estabeleça. O vestido cria-lhe uma at-
mosphera particular, um como que suave clima, que lhe 
é conforto e alento para a readquirição da saúde ; mas con
seguida esta, cumpre deixal-o substituindo lenta e gra
dualmente esse meio artificial por hábitos fortes, loções 
frias, gymnastica, passeios no campo. 

O vestido segundo as circumstancias exteriores 

Ensina-nos a physica metereologica que na atmosphera 
se dão durante o dia variados movimentos, os quaes ten
dem a fazer elevar ou a baixar o' nivel da temperatura, o 
estado hygrometrico, etc. 
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Se assim é, se muitas (Tessas mutações estão sujeitas 
a leis de periodicidade, porque não ha-de o vestido alargar 
ou reprimir o seu raio de protecção em harmonia com el-
las? Nos paizes quentes sobretudo, onde essas oscillações 
de temperatura entre o dia e a noute são tão pronuncia
das, o vestido do dia fresco e leve, bom conductor do ca
lórico, não pôde servir para a noute, em que o orvalho 
se deposita á superficie do corpo. 

E afora essas mutações diversas temos outras egual-
mente sujeitas á lei de periodicidade — as estações—que de 
certo reclamam uma differenciação no vestuário. A cada 
momento os annuncios dos jornaes fazem o reclame dos 
sortidos d'estação e a verdade é, que elles exprimem um 
acto necessário ua hygiene vestimentar. Quem sustentaria 
a vantagem de trazer no verão um vestido quente, áspero, 
de lã, mau conductor do calórico, estimulante da pelle? 
Reconhecida esta necessidade, que se filia n'uma justa hy
giene, cumpre apenas aconselhar a opportunidade da alter
nação de vestuário e a sua escolha. «As vicissitudes das 
estações—dizia Hypocrates — geram muitas doenças»-a-
isto era verdade então, como ainda hoje ; é preciso prote-
germo-nos contra essas vicissitudes e o melhor meio de 
protecção é o vestuário — As estações teem dous extremos 
culminantes,—o frio e o calor—de resto são períodos de 
transição. Pois bem; eis o que cumpre fazer — vestido 
leve, fresco, bom conductor, claro, pouco áspero, muito 
poroso no rigor do verão ; vestidos quentes, maus conduc-
tores, etc. no rigor do inverno — e nos periodos de tran
sição uma escala descendente do inverno para o verão, e 
uma ascendente d'esta para aquella estação. Habituados a 
uma roupa quente e agasalhadora chega porém um dia de 
sol quente, no principio da primavera, um sol alegre, que 
parece espancar d'uma vez todas as humidades sombrias 
do inverno ; sentimos pesado o nosso capote, o nosso so
bretudo de montagnac e instintivamente tomamos um 
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vestuário mais leve, mais fácil, mais em harmonia com a 
larga luz! É um erro; o dia condensou-se,-o frio voltou, 
a chuva cahe de novo; e o nosso organismo passando por 
transições tão bruscas soffrerá irremediavelmente, se antes 
não tinha resistido a essa seducção fagueira, que lhe pe
dia o sacrifício dos seus vestidos de inverno. É necessário 
pois estabelecer uma transição gradual e não brusca, e ef-
fectual-a, quando a estação esteja definitiva e segura, e não 
quando apenas na oscillação vacillante das suas mutações. 

O mesmo durante o dia. O vestido da manhã deve ser 
mais quente, que o vestido do dia e o da noute requer 
egual attenção. Um sobretudo usado de manhã, que se 
dispa durante o dia para se revestir á noute, satisfaz a esta 
condição d'hygiène. E entretanto é no inverno sobretudo, 
que essas alternativas se fazem n'um sentido contrario á 
hygiene. Durante o dia o homem trazia as suas botas gros
sas, e seu casaco de pelles, o seu chapeo de feltro ; a mu
lher as saias de flanella, a meia grossa de lã, o tronco em 
agasalhos confortáveis, os seus sapatos silenciosos forrados 
de baeta. Mas á noite era necessário ir ao the'atro, ao baile, 
á soirée das nossas relações, á festa d'annos dos nossos 
Íntimos. E elle despe então o seu sobretudo quente para 
vestir a sua casaca abominavelmente hygienica, troca as 
suas botas grossas pelos sapatos de verniz, que lhe arrefe
cerão os pés, em quanto ella calçando a fina meia de se
da, expondo os braços e o collo n'uma nudez branca de 
appetites, diminuindo ao numero das suas saias para se 
crear uma elegância falsa, sente um certo calefrio pela 
espinha dorsal, a pelle eriçada na contristadora chair de 
poule. Cá fora a fina atmosphera espreita-os a ambos, 
ávida de laryngites, de pneumonias, de rhumatismos. Eis 
ahi como os nossos hábitos, tantas vezes em desaccordo 
com a hygiene, nos criam por uma mudança intempestiva 
de vestuário, a opportunidade mórbida, melhor ainda—a 
doença. 
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Uma outra circumstancia extrínseca ao organismo e 
que faz diversificar o vestido é ainda o clima. O instincto, 
ou melhor talvez, a necessidade da luta pela existência 
antecederam sob este ponto os preceitos da sciencia. O 
Laponeo, sujeito a uma temperatura frigidissima, vestiu-se 
das pelles dos ursos, das raposas polares; as suas mulhe
res teem um vestido perfeitamente idêntico ao seu ; nada 
de saias, nem de vestidos fluctuantes. O habitante do Se
negal pelo contrario adoptou o vestido largo e fresco, em 
harmonia com a elevada temperatura do seu clima. E en
tre estes dous exemplos extremos, que diversidade de ves
tir, pendente da variabilidade do clima ! O burnoz do Arabe 
defendendo-o de dia contra os raios solares, de noite con
tra o orvalho, o turbante do Turco, o barrete phrygio dos 
marinheiros do Mediterrâneo, o sombrero hespanhol, o 
guarda-sol indiano, tudo isto não revela senão a necessi
dade da adaptação do vestuário á fatal necessidade do 
clima. Mas se a esses vale o habito, a tradição adquirida 
ou herdada, e a que a hygiene nada tem a accrescentar, 
quanto os preceitos da sciencia são vantajosos ás massas 
de população que emigram d'um para outro paiz, passan
do d'um clima quente a um outro frio, ou reciprocamen
te; e ainda áquelles que, na mesma linha isothermica, 
mudam d'uma planície para uma montanha, d'um lugar 
húmido e frio para outro secco e quente, ou vice-versa. 
D'um modo geral o principio é adaptar o organismo ás vi
cissitudes atmosphericas, creando-lhe faculdades de resis
tência, que tão úteis lhe são níessa lucta continua contra 
os elementos. 



SEGUNDA PARTE 

O vestido, modificador social 

A anarchia mental, que reina nos espíritos, e que se 
reflecte na sciencia, na philosophia, na arte, indica-nos 
que o momento histórico, que vamos atravessando, é um 
momento de transição, de instabilidade, em que a orienta
ção para um ideal definitivo ainda se não estabeleceu. A 
luta empenha-se em todas as fileiras, em todos os terre
nos; nunca a actividade humana foi maior, mais produ-
ctiva, mais generalisada. 

Por um lutador que cáe, mil outros se levantam ; o 
pensamento uma vez concebido tem a enorme descentra-
lisação vulgarisadora ; a critica nunca foi mais consciente, 
mais precisa, mais viva. 

A metaphysica que marre, hysterica como as velhas 
monjas, para dar logar á philosophia positiva que se le
vanta robusta e fecunda nas concepções de Comte, de Lit-
tré, de Spencer, de Stuart Mill; a religião, a sciencia, a 
litteratura, a arte, todas as grandes affirmações emfim do 
espirito humano, sentem passar sobre si o sopro creador 
da reforma, que derrue o que é velho, que vivifica o que 
ê novo. 
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Todo esse affan trabalhador e fecundo, todo esse palpi
tar de vida nas entranhas do espirito tende unicamente a 
um fim, á perfectibilidade. Todas as elaborações são pre
cisas, todos os trabalhos úteis, todas as actividades indis
pensáveis; nenhuma sciencia mais complexa que a socio
logia, e nenhum problema também mais difficil, do que 
aquelles que ella nos convida a resolver. Como tornar o 
homem bom, perfectivel, justo ? 

Outr'ora a religião encarregava-se unicamente, mãos 
dadas com a metaphysica, de resolver o problema. A 
alma era immortal; subia ao olympo, lá estava o Pa
dre Eterno, que se encarregaria do resto. Cá na terra a 
mystica e despresivel abnegação pelo physico, ou a re
verie malandra do espirito voando em abstracções incon
scientes. 

Hoje porém não pôde resolver-se d'esta forma o mais 
fácil problema social; cumpre estudar todas as circum-
stancias, todas as condições physicas, biológicas, e de meio, 
comprehender a complexidade do facto, estudal-o analyti-
camente, e syntheticamente. 

É o que se tem feito com o problema da educação. 
Buscaram-se elementos na anatomia, na physiologia, na hy
giene, na psycologia; e o typo humano, conhecido na sua 
morphologia e na sua funcção, obedecerá fatalmente á 
"nova orientação, que lhe traça a curva constituída por to
dos esses princípios. 

Ora o vestuário é incontestavelmente um elemento de 
perfectibilidade, quando a sua direcção não seja viciosa, 
mas justamente encaminhada ; quando elle se concilie com 
a hygiene, com a physiologia, com as leis económicas, com 
a moral ; é um elemento, que entra na complexidade d'um 
phenomeno, e que por isso mesmo é indispensável para a 
sua comprehensão. 

Dir-se-ha que a natureza nos não fez para andarmos ves
tidos e que este modificador depende simplesmente d'uma 
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questão de habito, o qual até conviria destruir lentamente 
para voltarmos á nudez paradisíaca. 

Certamente que assim é : mas também é verdade, que 
a natureza nos não forneceu casas, nem nos fabricou o vi
nho, nem nos preparou a cosinha dos alimentos, nem nos 
deu os meios de transporte, as riquezas da industria ; ef-
fectivamente o estado social não é o estado natural. Mas a 
intelligencia humana, enriquecida pelo trabalho lento de 
séculos, subjugada pelo determinismo das leis que presi
dem ao seu desenvolvimento, tem pouco a pouco domina
do essa natureza muda e cada um dos seus esforços repre
senta cada um dos seus triumphos. 

O vestido é um correctivo ás vicissitudes do meio, 
uma conquista da intelligencia humana; não pode pois 
deixar de ser, dada a sua existência, um modificador so
cial. 

• O problema da educação prende-se com o problema do 
vestido. A saúde da creança, a saúde do adulto, dependem 
grandemente d'esté agente; n'um e n'outro a hygiene ves-
timentar deve tender a robustecer a sua natureza phy-
sica e o que mais é, a sua natureza moral. O robusteci
mento physico é um elemento de trabalho benéfico, activo, 
que se traduz economicamente em abundância de produ
ção, isto é, em meios de utilidade e bem para o progresso 
humano; e para conseguir essa robustez, esse ideal phy-
siologico — a saúde, — o vestuário actua eficazmente, im-
pondo-se na differenciação das edades, dos sexos, das pro
fissões. — E sob este ultimo ponto de vista, quanto tería
mos a dizer do vestuário, se a índole d'esté trabalho o 
podesse comportar ! E entretanto vê-se bem, que elle, mo
dificando a hygiene profissional n'um sentido de bem-es-
tar, deve contribuir para a perfectibilidade do individuo e 
da collectividade. 

A creança, a quem precisamos tornar hábil na luta 
pela existência, tem a sua pequena hygiene infantil pen-



61 

dente do vestuário, assim como também a fecundação mo
ral do seu espirito. E quando nós vemos os pequenos be
bés, n'uns vestidos luxuosos, e apertados, o ultimo capri
cho da moda, pensamos tristemente n'aquelle corpo que 
se atrophia e n'aquella alma onde se lança o pollen da vai
dade, que ha-de mais tarde fazer d'elle um frivolo, um im
becil, inutil para a sociedade, gastando parasitariamente o 
que deveria ser d'um forte,- d'um serio, d'um digno que 
tem razão de sentir em si o despreso surdo por esse idio
ta, que lhe rouba os elementos da sua vitalidade. Gomo é 
falsa esta educação de ouropéis, com que as mães preten
dem tornar graciosos os seus filhinhos; que de perigos 
para a constituição d'essa collectividade chamada a famí
lia, e chamada a sociedade ! Vestem-se as creanças em 
costume de principe, de ofíiciaes de marinha, de pequenos 
cavalheiros de corte, de phantasias apparatosas. — O tecido 
é rico, luxuoso, elegante, d'um colorido brilhante I Gomo 
não ha-de a creança julgar-se um ente superior ao ver os 
pequenos miseráveis, descalços, rotos, nús, que o admi
ram como a um semi-deus? 

Enche-se de vaidade essa pequena alma, que um dia 
ha-de ser o dandy pelintra, encadernado n'um fato de trin
ta mil réis, e n'uma camisa impregnada de secreções se-
baceas, que ha-de ser um invejoso, um imbecil, um men
tiroso, um mau cidadão, um elemento dissolvente. Adopta
mos como nosso esse grito d'alma, que no livro «Mulheres 
e creanças» esculpe a nossa distincta escriptora D. Maria 
A. Vaz de Carvalho : «.Mães, arrancae ao vestuário dos vos
sos filhos, tudo o que fôr vaidade, falso luxo, ostentação 
ridícula.» 

Na educação da mulher, que falsa ideia da noção do 
dever, do justo, do bello, do bem, por essa frivolidade do 
vestido, por esse desordenado amor do luxo que lhe sub
juga a imaginação, a sua pobre imaginação sonhadora, vi
sionaria, doente 1 
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Que degradação não soffre por tantas vezes a sua di
gnidade, unicamente por esse amor de ornato, de bem pa
recer, de ostentosa elegância I A consequência é que a fa
mília, de que ella deveria ser o núcleo, o centro, o foco, 
esphacela-se, dissolve-se, e esses fragmentos são como a 
diastase dissolvente que penetra na grande massa social, 
corrompendo-a, alterando-a. 

Para ostentar no exterior todo esse luxo, em casa tem 
um desleixo immundo, que a traz á vontade n'um vestido 
velho, roto, raras vezes lavado ; os pés descançam n'uns 
chinellos escalavrados, o corpo n'um robe-de-chambre com 
rasgões! Vem com tudo isto uma repugnância por si 
mesmas, umas queixas amargas contra o destino, uma de
gradação da alma, um abaixamento da dignidade. 

Os refinamentos do luxo teem, ainda mais, o poder do 
tirar á mulher as suas condições sexuaes, e a esterilidade 
aponta-se sobretudo n'aquellas mulheres engolfadas em ren
das, em sedas, nas desordenações vaidosas do ornato. — 
E com o luxo verdadeiro o falso luxo, o luxo miserável, 
pelintra, que compra a ostentação do vestuário á custa dos 
liamentos, com que deveria prover á propria subsistência. 
Mais ainda, Quetelet demonstrou por estatísticas, que nas 
cidades, onde o luxo impera evidentemente, o numero dos 
nascimentos femeninos é superior ao dos nascimentos mas
culinos ! Que desordem na população, que desordem na har
monia económica do trabalho, da producção, do consumo! 
As nossas tendências imitativas, herança ,da primitiva cepa, 
são infelizmente mal orientadas na nossa educação social; 
imitamos a cabelleira d'um poeta celebre, o casaco d'um 
artista notável, as botas d'um personagem elevado ! Por
que não se desviará essa tendência natural para conseguir 
um resultado util, proveitoso, benéfico? Porque não diri
girão as mães essa tendência dos filhos a imitar o horte
lão, que lhe planta as suas couves, o jardineiro que lhe 
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cultiva as suas flores, o sabio que estuda no seu gabinete, 
o carpinteiro que lhe fabrica os seus moveis ? 

Mas não, a rotina é como a braga d'um forçado ; ellas 
vestem os seus filhos n'um costume egual ao do pequenino 
do conselheiro A—e ellas proprias mandam fazer o seu 
vestido, como a esposa do visconde B. D'ahi a desordem no 
menage, a dissolução,, a degradação social ! Mas d'esta ma
neira o vestido, dir-se-ha, não tende á perfectibilidade da 
espécie ! — Engano ! O vestido não deixa de ser um modi
ficador, que obra sempre de accordo com as leis socioló
gicas 1 

No actual momento, em que esse modificador é mal 
comprehendido, o que succède? 

É que o vestido, sendo uma causa de dissolução, rea
ge apenas sobre os fracos, os imbecis, aquelles que se não 
adaptam á corrente evolutiva, adquirindo forças para a 
luta; n'esse caso fica a outra parte boa, a sã, a util, a 
que tende á perfectibilidade, a que comprehendeu a força 
do modificador e que o utilisou em interesse próprio ; essa 
aperfeiçoa-se, marcha, progride ! Tal é o que importa ; a 
cellula velha, a degenerada, a inutil não tem senão o va
lor do exemplo, o valor da aprendisagem para os outros; 
deixa-se morrer, porque está fatalmente condemnada. 

Outras considerações nos surgem para provar o vali
mento d'esté agente, como modificador sociológico. A his
toria da humanidade reflecte-se, como já dissemos, na his
toria do vestuário; e como já demonstramos também, elle 
foi um dos que primeiro talvez contribuiu para estabele
cer as hierarchias sociaes t Esta incontestável afflrmação 
histórica.tem ainda hoje uma considerável importância; o 
vestuário é um elemento diferenciador entre as classes ! 
Vejamos os militares, os ecclesiasticos, os magistrados, as 
associações diversas que se distinguem entre si pela dife
renciação do vestuário, que vae desde a farda do conse
lheiro até á das philarmonicas ! 
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1 O vestido das classes elevadas, e o vestido do povo 1 
Este elemento de exterioridade não pesará, não influenciará 
no frágil espirito do homem para estabelecer harmonias 
sociaes ou para destruil-as? 

Quantas vezes o espirito d'um magistrado se deixa 
levar pela apparencia desagradável d'um vestido? E as 
nossas solemnidades, que são ellas senão uma apologia do 
vestuário? O padre que celebra os sacrifícios da sua reli
gião cobre-se d'um vestido extraordinário, de formas in
sólitas ; o rei, que abre o parlamento, tem o ouropel dos 
arminhos, a longa capa de cauda fluctuante. Nas recepções 
ofQciosas, nos bailes, nos jantares diplomáticos a farda vis
tosa,, colorida, cheia da' scintillações ! E até nós mesmos, 
a grande massa de trabalhadores, envergamos uma casaca 
abominavelmente artística para honrar a solemnidade d'um 
casamento, d'um sarau, d'uma festa, d'uma prova publica, 
onde não é decerto o habito que tem de formar o monge, 
mas o monge que tem de justificar o habito. 

O luto, essa manifestação de dor e de saudade, não é 
extrinsecamente representada pelo vestido ? 

E outr'ora, pois que o clima tende a modificar o ves
tuário, não entraria esse elemento differenciavel na divisi
bilidade das raças? Não será pois também um elemento 
etnographico ? Não influenceia elle hoje d'um modo notável 
os costumes actuaes ? A puresa não estará d'alguma ma
neira sob a sua guarda ? Por certo que sim ! 

O vestido não separa ou une o homem, segundo a 
sua qualidade de forma, de aceio, de luxo? Será isto 
apenas o resultado d'uma elaboração artística subjecti
va? Não, é uma questão de vaidade ou antes uma ques
tão de tendências hierarchicas, que ainda se accentuam 
fortemente. Ora cumpre que essa esphera de egoísmo 
se quebre, se esphacele, e em seu logar se estabeleça o 
grande laço da fraternidade humana, essa outra esphera 
de altruísmo, mais nobre, mais digna, mais civilisadora ! 
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E é ainda o mesmo modificador, que dirigido convenien
temente opeurá essa mutação desejada! Gomo? — Aca
bando com as falsas ostentações apparatosas, que degra
dam o senso moral, e acabando com os inconvenientes 
apontados, que degradam a saúde physica 1 Estabelecendo 
um vestido digno, serio, artístico, da severa arte grega, e 
da boa hygiene moderna, que terminando com a incúria 
desleixada, e com a idolatria fetichista da toilette, faça 
comprehender ao homem, que o ter pelo seu corpo essa 
attenção viril e delicada é um preito de homenagem á di
gnidade da sua natureza physica e á elevação digna dos 
seus sentimentos altruístas. 



TERCEIRA PARTE 

Do vestido, como modificador artístico. 

De todas as grandes dichotomias da arte, a poesia, a 
esculptora, e a pintura são aquellas que mais estreita rela
ção teem com o vestuário ; as duas ultimas sobretudo, por 
isso que na primeira, apesar do seu caracter commum de 
arte imitativa, a copia soffre por parte da imaginação do 
poeta uma elaboração muito mais complexa. 

Entretanto nós vemos que os grandes mestres se não 
dedignam de tomar o vestuário como um elemento de de
coração, um accessorio por certo, mas que todavia é indis
pensável para o complemento dos seus quadros ; e, mais 
ainda, ao vestuário ligam muitas vezes uma ideia moral, 
como a do pudor. Temos um exemplo d'isso no nosso 
grande poeta, quando no canto u dos Lusíadas, diz a res
peito de Venus : 

— «Chum delgado cendal as partes cobre 
De quem vergonha he natural reparo» 
e tc . . . 
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E a propósito d'essa flor mimosa, chamada o pudor, 
uma questão se suscita entre os moralistas e que de certo 
modo interessa também á arte; seria o pudor que deu 
origem aos vestidos, ou não foram estes pelo contrario 
que crearam esse sentimento? 

Quanto a nós cremos com Arsène Houssaye: «A mu
lher honesta, ainda quando nua, está vestida do seu pu
dor.» 

A natureza é mais pura de certo, que todos os atavios 
com que a occultamos ; e de certo que Psyche e Ghloê, es
sas duas maravilhas da estatuária grega, são mais pudicas 
na sua simples nudez que as nossas dançarinas d'opéra, 
apesar dos seus recatados vestidos de malha. 

O vestido tomado simplesmente como um accessorio por 
certo que pouca influencia poderia ter sobre a arte. Sabe-se 
que na avaliação critica d'um producto artístico é pre
ciso attender sobretudo ao caracter predominante, áquelle 
sobre quem, por assim dizer, poisa a bella luz do Ideal ; 
e o vestido, mudando rapidamente com os caprichos da 
moda, não poderia nunca ter esse caracter de fixidez e de 
superioridade, que sobreexcedesse a todos os outros. 

N'esse caso as innumeraveis Revistas de moda, o jor
nalismo do crayon como lhe chama Taine, teriam de 
subsistir, como obras immortaes. A elegância de momen
to, o brilho do colorido, a perfeição justa da luva, da ro
be, do casaco, não é tudo isso seDão um caracter passa
geiro, que de forma alguma pôde interessar á grande, á 
bella Arte. 

E assim é que os pintores inglezes Hogarth, Wilkie, 
Mulready, toda essa eschola que, aproveitando os mil pe
quenos dramas da vida real, fazia sobresahir a forma do 
vestido no retrato d'uma mulher á moda, n'um esboço d'um 
personagem vivo, actual, tem um plano inferior na lumi
nosa escala da Arte. Tanto quanto mais elevado e fixo é 
o caracter posto em evidencia por uma obra d'arte, tanto 
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mais ella vale; assim pois comprehende-se que se tal fora 
só e este o ponto de vista artístico do vestuário, a sua in
fluencia seria limitadíssima e quasi nulla, de que nem va
leria a pena fallar. 

Mas não : o vestido é um educador do senso esthetico, 
e da plástica individual. 

Todos nós ao escolhermos a côr d'um fato, ao combi-
nal-a subjectivamente com a nossa propria côr, ao vestir
mos um objecto de preferencia a um outro, escolhendo 
uma gravata porque não diz bem com o casaco, e um ca
saco porque não diz bem com a gravata, ao aconselharmos 
ao nosso alfaiate uma forma determinada, ao buscarmos 
emfim, na exclusão d'uma côr ou na adopção d'uma outra, 
a curva da elegância, somos mais ou menos artistas sem 
o pensar. 

O nosso sentir esthetico n'essa critica subjectiva, que 
observa e que compara, que rejeita ou que adopta, tende 
sempre ao estabelecimento definido d'um ideal, que foi 
mais ou menos nitidamente concebido ; e a educação d'esse 
sentido vae-se fazendo lentamente, gradualmente, insensi
velmente. Ora nada mais próprio que o vestuário, esse 
companheiro de todos os dias, de todos os instantes, para 
exercer essa influencia insensível e lenta sobre a nossa 
educação esthetica. O vestuário muda, é variável, depende 
mesmo de condições diversíssimas, que já enumeramos; 
pois bem toda essa infinita variedade é um objecto de 
aprendizagem, de ensinamento. 

Se lançarmos os olhos sobre a historia dos costumes e 
synchronicamente sobre a historia da Arte, o que vemos 
nós? 

Os gregos e os romanos, com a sua ampla toga, a tu
nica de linho, os vestidos largos e fluctuantes, a sandália, a 
chlamyde, o peplum antigos, são aquelles que nos legaram 
os bellos mármores do Parthenon e do Colyseu. 

Cousa notável e que pôde facilmente constatar-se ob-



69 

servando as gravuras, que representam os costumes nas 
diversas epochas da historia ; a forma do vestido tem-se 
cada vez mais estreitado, á medida que nos afastamos d'es
ses fortes hábitos dos romanos ! Comparemos esses vestidos 
amplos, indicadores d'uma robustez individual e de raça, 
com os nossos fraks estreifos, ponteagudos, muito acon
chegados ao corpo, e comparemos o nosso sentir esthetico, 
com esse que produziu a Venus de Milo, a cabeça de Ju
no, os mármores do Parthenon ! Que profunda differença, 
que enormidade de distancias ! Por certo que nem só o 
elemento vestuário contribue para esse resultado; mas é 
importante sob o ponto de vista da educação esthetica e 
cumpre não despresal-o. A esthetica nacional não verá 
também uma causa da sua decadência n'essa invasão do 
costume francez? Vae desapparecendo pouco a pouco esse 
trajar pittoresco e loução da mulher do Minho, do cam
pino do Alemtejo; e com esse desapparecimento a.forte 
característica dos hábitos tradicionaes, do amor de famí
lia, do exaltado patriotismo, das tendências cavalheires
cas da nossa raça, que vae perdendo a sua originalidade 
no convívio fácil dos povos, como. um corpo que se dis
solve wn'uma grande solução chimica. Cremos ter demon
strado que o vestido é um modificador artístico, no sen
tido da educação esthetica ; essa noção de elegância, de 
forma, de côr, etc., repetimol-o, tudo isso não é senão 
uma influencia sensível, mas lenta, que pouco a pouco nos 
vae transformando. 

Mas sob o ponto de vista da plástica que influencia 
notável, extraordinária ! 

Nós vimos, tratando um por um os diversos vestidos 
do homem, as alterações que elles poderiam produzir so
bre cada um dos seus órgãos. Essa alteração reflecte-se 
no conjuncto ; e o typo anatómico, tal como deveria apre-

(*) De Videal dans l'art. 
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sentar-se, deforma-se, muda de direcção. Diz Taine : «Os 
effeitos do costume moderno não são menos funestos; só 
os vestidos largos e fluctuantes não deformam o corpo. 
Vede um banho dè homens no estio e contae-lhes as defor
mações tristes e grutescas; a côr crua, ou estiolada da 
pelle perdeu o habito da luz-, o seu tecido não é firme... 
diffère tanto da carne sã como uma pedra, tirada recente
mente da pedreira, diffère d'outra que esteve exposta ao 
vento e á chuva. Ambas perderam o seu tom natural, am
bas são desenterradas. Segui até ao fim esse principio ; á 
força de desviar todas as alterações que a civilisação im
põe ao corpo natural, vós vereis apparecer os primeiros 
lineamentos do corpo perfeito.» 

Tal é o que diz Taine e não menos dizem os hygie-
nistas. «O colleté, dizem Fleury e Devay, que tem a pre
tensão de dar elegância ao tronco, prevenindo o desenvol
vimento considerável do ventre e a flaccidez dos seios, pro
voca pelo contrario uma profunda depressão dos flancos, e 
faz desapparecer nas jovens mulheres essa linha flexuosa 
e tão bella que se estende desde a axilla ao quadril.» — 
Quanto ás quarentonas, ou áquellas que tiveram muitos fi
lhos, o colleté não impede o ventre de engrandecer e enru-
gar-se e apesar das suas varas de metal ou de baleia — 
Mias I les petits fripons deviennent de grands pendards ! 

Se a verdade é pois, que o vestido actual, tão contra
rio á boa hygiene, deforma a proporcionalidade plástica 
das formas, ninguém deixará de consideral-o consciente
mente como um modificador artístico. 

A historia da pintura e da esculptura é uma demon
stração d'esse facto. Na Grécia e em Roma o vestido era 
largo, fluctuante, hygienico, provocava, hábitos fortes pelo 
auxilio do banho, da gymnastica ; então o estudo da forma 
impoz-se ao artista e o mundo admira ainda hoje esses 
formosíssimos mármores. Mas pouco a pouco o costume 
foi-se alterando com as vicissitudes sociaes ; o luxo asia-
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tico, molle, effeminado, que o Oriente fazia penetrar em 
Roma trazem a decadência da statuaria nas epochas de 
Commodo, de Diocleciano. O mysticismo christão, pre
gando o despreso do corpo, do vestuário, produz os mo
saicos e as pinturas da arte Bysantina, uns Christos ema-
ciados, verdadeiros esqueletos, com os olhos cavos, amor
tecidos, a fronte retrahida, dando a idéa d'um asceta ty-
sico e idiota. E este caracter conserva-se durante a edade 
medievica, em que o catholicismo era o extasi, o despreso 
do corpo, a vida monacal. «É só com a Renascença, que 
—como diz Taine—a planta humana, estiolada e defor
mada, começa a vegetar.» A seiva não é ainda pura, e por 
isso em Beato Angélico, em Durer, nós encontramos cor
pos attenuados, cabeças alongadas, braços atrophiados, 
pés desgraciosos, em quasi todos essa forma do craneo, 
que recorda o fakir ou o hydro-cephalo. 

Mas o estudo da anatomia inaugura-se com a eschola 
de Florença; Verochio, Luca Signorelli precedem Leo
nardo de Vinci, Raphael, Miguel Angelo, Rubens. 

E o artista, entregue ao estudo da dissecção, doze an-
nos como 'fez Miguel Angelo, conhece então a expressão do 
musculo, do osso, do tendão, da pelle. É por isso que 
Yinci desenha .com uma elegância suave as tenues grada
ções da pelle, a sua rede venosa azulada, transparecendo 
na brancura do todo; e Miguel Angelo os músculos fortes, 
colossaes, dando-nos a idéa d'uns, seres extraordinários, 
d'um vigor titânico, no tumulo dos Medicis, na abobada 
da Capella Sixtina ; Raphael, o socego calmo do corpo em 
repouso, com uma doçura meiga no olhar, na physiono-
mia, no todo; Gorrege a brancura alvinitente e as gra
ciosas redondezas do corpo femenino, a graça caprichosa e 
acariciadora das linhas curvas. 

Eis ahi pois como essas grandes creações da arte ti
veram de buscar no estudo da forma o segredo da sua 
belleza. E se o vestido fora o ridículo frak moderno, o col-
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lete compressor, o calçado déformante, poderia acaso es
tabelecesse a proporcionalidade harmonica do typo nor
mal, physiologico ? 

Ninguém de certo ousaria sustental-o; é por isso que 
cumpre dar ao vestuário a forma ampla e elegante dos an
tigos, a forma que robustecerá o corpo, que fará d'elle 
um typo ideal, d'uma harmonia completa. Não é pois sem 
razão, que nós consideramos o vestido como um modifica
dor artístico; a educação do gosto e a correcção do mo
delo não são por certo caracteres insignificantes, que pos
samos despresar. 

Seria uma heresia em Arte dizer o contrario. É pois 
acabando com essa forma anti-hygienica, anti-social e an-
ti-artistica do vestuário moderno, que nós conseguiremos 
pelas noções da sciencia e da arte attingir esse ponto lu
minoso e afastado, que na via láctea da perfectibilidade hu
mana se denomina o — Ideal—. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — Os filetes que enervam a glândula sub
lingual, reunem-se em ganglio, antes de n'ella penetrarem. 

Physiologia.— O epithelium representa a fronteira 
dynamica da federação — organismo. 

Pathologia externa. — Na etiologia das doenças de 
pelle figura como causa importante a acção do vestuário. 

Pathologia interna. — A clinica estabelece a dua
lidade em Phtysica. 

Pharmacologia. — A homoepathia tem um funda
mento biológico. 

Pathologia geral . — Livra-te dos ares que te livra
rei dos males. 

Medicina operatória. — A machucadura é um pro
cesso theorica e praticamente justificável na cura de cer
tos aneurysmas. 

Anatomia pathologica. — Os nervos separados dos 
seus centros trophicos morrem por degenerescência gordu
rosa. 

Par tos . — Em certos casos que reclamam o apressa-
mento do parto preferimos a faradisação lombo-pubica á 
cravagem. 

Hygiene. — Gondemnamos o casamento de paixão e 
o de interesse. 

Approvada. Pode imprimir-se. 
O CONSELHEIRO DIRECTOR, 

Moraes Caldas. Costa Leite. 
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