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PRIMEIRA PARTE 

A caridade é verdadeiramente, como disse Cha
teaubriand, uma virtude celeste, que Deus collocou 
como um manancial nos desertos da vida. Manancial 
que nunca se exhaure, aonde todos os dias descem as 
taças que hão de saciar a sede a tantos infelizes, que 
em torno d'elle esperam ávidos poder aproximar-lhe 
os lábios. Virtude que a sociedade pagã não conheceu, 
que o Ghristianismo fez brotar do coração do homem, 
desalojando d'elle o egoísmo e a ambição que pare
ciam querer ahi eternisar sua morada. Hoje a socie
dade já não repelle de si o filho que lhe não pôde pres
tar o auxilio do seu braço; já não olha com indiffe-
rença ou crueldade para o infeliz a quem a fortuna 
negou us seus sorrisos, e a miséria e a doença feriu 
implacavelmente; não rebaixa a mulher poslergando-lhe 
os direitos, nem escravisa o homem confu.ndindo-o com 

» 
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o bruto. Hoje a sociedade tem asylos para a creança 
a quem a familia não pôde alimentar e educar, abre-
Ihe as escolas primarias onde a sua débil inlelligencia 
começa a ensaiar os primeiros passos, e mais tarde, 
quando esta, já um pouco robustecida, se sente ca
paz de estender o vôo por mais largos horisontes, não 
lhe são vedados os templos onde as sciencias e as ar
tes estabeleceram sua morada. 

O infeliz a quem a doença devorou a saúde e os 
haveres, cujos tectos já não podem abrigal-o das garras 
da miséria, e que parecia, á mingua de recursos, ir 
exhalar no abandono o ultimo suspiro, encontra nos hos-
pitaes o agasalho e a protecção que as suas necessida
des reclamam, lenitivo aos soffrimentos que o pungem, 
e muitas vezes a suspirada saúde que lhe permiítirà 
de novo voltar ás suas occupações, restituindo-o á ale
gria e ao amor dos seus. E aquelle que, mais desgra
çado ainda, jí não pôde antever a cura de males irre
mediáveis, aquelle de quem a sociedade nada tem a 
esperar dos benefícios que lhe dispensa, ou porque a 
doença lhe tolheu as forças, ou porque a edade lhe 
enregelou os membros, esse, .a quem o futuro mais 
annuviado se offerecia, também 6 acobertado pelo anjo 
da caridade, é á sombra das suas azas repousa e es
pera resignado o termo dos seus soffrimentos na terra. 
Gomcerteza que o asylo, a escola, o hospital, os varia
dos hospícios que possuímos hoje, ainda distam bas
tante da perfeição que podem e devem attingir, pela 
qual nós todos almejamos, e que de certo em um futu
ro mais ou menos proximo veremos realisada, porque 
não são poucos os lidadores que pára tarefa tão árdua 
fazem convergir as suas forças. O que é verdade, é 
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que o espirito de caridade predomina actualmente, que 
as tendências se dirigem a offerecer aos que soffrem a 
maior somma possível de bens, e que esta senda é a 
única que harmonisai'i e conciliará os interesses de. 
todos. 

E' consolador ver os cuidados que a indigência 
tem merecido e continua merecendo á sociedade mo
derna, e como as suas necessidades reaes vão pouco e 
pouco diminuindo, fugindo a miséria, a ignorância e o 
vicio, ante o trabalho, a instrucção e a boa educação 
religiosa. 

- Ainda não ha muito todavia que uma lacuna no
tável existia no seio do corpo social, no seio d'uma 
numerossima classe, d'aquella que mais concorre tal
vez pelo seu trabalho para o bem estar material da 
nação — a classe operaria. E essa lacuna, que admira 
não se ter já lia muito oíferecido á consideração dos 
que estudam a vida social, apontou-a Marbeau, fasendo 
conhecer o mal e ao mesmo tempo o remédio. 

Foi em 1844 qie João Baptista Francisco Marbeau, 
illustre francez, a quem acompanhava sempre uma 
preoccupação constante, a de procurar remédio ás mi
sérias do povo, tendo sido encarregado de elaborar 
um relatório sobre os Asylos do 1.° departamento de 
Paris teve occasião de verificar os admiráveis effeitos 
do Asylo, e ao mesmo tempo reconhecer a necessidade 
que depois tão íntelligentemente remediou. 

Yiu elle que os filhos da classe indigente, a quem 
tantos cuidados se haviam dispensado, não recebiam 
auxilio algum n'uma erlade em que tanto mais neces
sário lhes é, quanto mais intensamente se faz sentir a 
impossibilidade* de por si mesmos o procurarem. 
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É a primeira infância, a edade da fraqueza e da 
impotência, a edade do berço. Esta época da vida que 
o homem percorre a passos lentos, em que a sua 
intelligencia está em embrião, em que o coração se 
forma e as forças physicas nem se quer permittein sa
tisfazer as mais imperiosas necessidades da natureza, 
não havia recebido a protecção que a sua debilidade 
reclamava. 

N'estas condições os favorecidos da fortuna encon
tram no regaço de suas mães um berço molle e suave 
que os acalenta, cuidados ternos e vigilantes que os 
nutrem e fortalecem, e ás vezes intelligencias lúcidas 
que os desenvolvem, corações bem formados que os 
educam. Mas os desgraçados de quem a fortuna logo 
no berço se esqueceu, negando a uns o amor e protec
ção de mãe, esses é que carecem de acolher-se sob 
o amparo de corações caridozos, que apesar de extra-
nhos se interessem pela sua sorte tão digna de desper
tar as attenções mais despreoceupadas. 

Quantas pobres mães operarias, não podendo pres
tar os cuidados necessários a seus filhinhos, porque 
as suas condições de pobreza as obrigam a deixar o 
lar, e ir durante o dia procurarmeios de subsistência pelo 
seu trabalho, se vêem obrigadas a entregar a mãos inex
perientes e débeis, ou a cuidados extranhos e mercená
rios, aquelles pobres seres tão digno de generozo aga
salho ! 

E n'uni e n'outro caso que de inconvenientes! 
Acada passo os jornaes mencionam factos bem tristes 
resultantes da imprevidência ou leviandade de mães, 
que não podendo levar para o trabalho tenras crianças, 
as deixam em casa entregues à vigilância de irmãos 



— 21 — 

pouco aptos para tal mister, porque de ordinário es
tão n'uma etlade em que só os brinquedos e as folgan
ças os estimulam e absorvem! Outras, mediante a terça 
ou quarta parte do seu salário, as vão depositar em 
casas de mulheres tão pobres como ellas, deixando-as 
assim expostas a todos os caprichos e azares d'uma 
educação quazi sempre desleixada e ignorante. E quan
tas vezes o abandono não será o único meio de se li
bertarem de tão penosos fardos? 

Quantas mães, que se fossem auxiliadas no rude 
e improbo encargo que as opprime seriam cuidadosas 
e exemplares, e teriam filhos saudáveis e fortes,—quan
tas mães, ;í mingua de recursos, e desesperadas pela 
necessidade, esquecem os augustos deveres da mater
nidade para darem o exemplo da mais desnaturada cru
eldade engeitando-os, ou os vão sustentando e creando 
conforme podem, mas tornando-os estropiados e rachi-
ticos! 

Foi para vir em auxilio da maternidade, para 
soccorrer estas pobres creanças, que Marbeau imaginou 
e propoz as creches, que tão rapidamente se estende
ram "não só em Paris e em outros logares da França, 
mas por différentes nações da Europa. 

É porque a necessidade era real. É porque a 
ideia era luminosa. 

* * * 

O que é pois a creche? 
A creche é uma instituição de caridade, um es

tabelecimento destinado a auxiliar na obra da educa-
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ção dos filhos a operaria pobre, de bom comporta
mento, que a necessidade leva a procurar fora de seu 
domicilio condições de subsistência que o trabalho em 
casa lhe não pode fornecer. 

Tem por fim proporcionar á creança ar puro, 
alimentos sadios, sufficientes, apropriados á edade, 
temperatura conveniente, limpeza e cuidados não in
terrompidos; dar á mãe a liberdade do tempo, dos 
braços, e perinittir-lhe entregar-se ao trabalho sem in
quietação. 

As creanças admittidas devem ter mais de quinze 
dias de edade e menos de três annos. Nos primeiros 
dias da vida, nada é mais conveniente que o seio da 
mãe. Onde encontrará a creança temperatura mais 
adequada, leite mais conveniente, cuidados mais ter
nos e sollicitos do que ahi ? O trabalho, a obra da na
tureza não pode ser excedida pelo artificio do homem. 

A lei imperiosa da necessidade força porem a 
mãe a deixar o filho, a entregal-o a cuidados extra-
nbos, e a sua pobresa clama fervorosamente em seu 
favor, para que a sociedade não desattenda a um fu
turo membro, de quem mais tarde exigirá serviços. 

A primeira condição a satisfazei' na fundação de 
uma creche é a escolha do local. 

Este deve encontrar-se nas condições hygienicas 
proprias a edifícios d'esta natureza, como são: uma 
boa exposição, ventilação suficiente, qualidade apro
priada do terreno, e evitar cuidadosamente a proximi
dade de edifícios, que pela natureza dos trabalhos 
n'elles realisados, possam acarretar prejuízos á salu
bridade da creche. A escolha.do local todavia tem de 
subordinar-se aqui a uma necessidade de primeira 
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importância. A creche sendo destinada a receber os 
filhos dos operários, todos os dias, quando estes vão e 
voltam do seu trabalho, tendo elles de ser visitados 
pelas m "es pelo menos duas vezes ao dia para serem 
amamentados, não pode deixar de ser estabelecida no 
meio dos bairros de operários, nas proximidades das 
casas d'estes, e dos centros do trabalho. D'outro modo, 
esgolar-se-íam as forças da mulher, por-se-ía um obs
táculo ao cumprimento dos seus deveres, e consegui n-
temente estorvos, que a creche é destinada a remediar 
e não a promover. 

Este inconveniente não se 'faz ainda assim no
tar tanto aqui como em edifícios de outro género, 
mais ou menos análogos, como hospitaes, asylos etc, 
porisso que é só habitada durante o dia, podendo e 
devendo ser á noute completamente arejada e venti
lada, para as correntes athmosphericas varrerem e pu
rificarem os différentes aposentos. 

O edifício deve apresentar pouco mais ou menos 
os seguintes compartimentos ; uma salla de acceitação, 
onde uma ama sêcca é encarregada de receber as cre-
anças que se appresentam; cosinha, guarda-roupa dos 
vestuários das creanças, vestiaria destinada a deposito 
das roupas d'estas quando entram, salla de berços, 
salla de recreio, emxugadouro, um gabinete, e um 
pateo, um jardimsinho, ou outro qualquer logar que 
possa servir para divertimento e exposição das crean
ças. 

Das cinco e meia para as seis horas da manhã a 
creche abre as suas portas ás mães que vem pedir 
abrigo para os seus filhinhos. 

Todavia a admissão não se deve fazer indistincta-
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mente. Nem todas as mães gozarão este privilegio, nem 
todas as creanças receberão 0 agasalho. 

A creche não deve atteuder unicamente ao bem 
estar material do filho e da mã', mas procurar ao 
mesmo tempo o seu aperfeiçoamento moral. Não pre
tende proteger a ociosidade e o vicio dando-lhe mais 
largo campo, o que succederia se arbitrariamente se 
fizesse a admissão; mas sim prestar apoio á operaria 
bem comportada, á mãe que quer continuar a ser 
mãe. 

Para a admissão na creche deve ser exigido um 
attestado de vaccina, exigência de maxima importância, 
como a experiência ha mostrado, e que muitíssimas ve
zes é despresada pela ciasse pobre. A creança deve 
também gosar saúde, porque assim o exige o interesse 
das outras, para se evitar que doenças contagiosas, tão 
frequentes n'estas edades, se propaguem. O medico da 
creche observará, pois,, attentamente o estado da crean-
ça para rejeitar a sua admissão, ou despedir aquellas 
que durante o dia tenham manifestado quaesquer sym
ptoms mórbidos. 

A creança limpamente vestida e commodamente 
agasalhada é levada á creche quando a mãe se dirigi! 
para o trabalho. N'essa mesma occasião, se o tempo 
Ih'o permitte, a mãe aimmenta-a, depõem-na em se
guida no berço que lhe é destinado, e mais ligeira e 
satisfeita vai para o seu trabalho, levando o espirito 
socegado e tranquillo. 

Os maiores cuidados são necessários para manter 
na creche o aceio, limpeza, para fornecer ás creanças 
boa alimentação e proporcionar-lhes exercício mode
rado e regular. Em tudo isto se encontra o segredo de 
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lornal-as robustas e saudáveis, e fortifical-as contra os 
perigos mais predominantes na infância. 

O aceio, a limpeza, já da creche, já da creança, é 
entregue ás guardas, que sendo cuidadosamente esco
lhidas e convenientemente vigiadas, poderão desempe
nhar satisfactoriamente a sua missão. Nenhum mau 
cheiro se deverá sentir n'este iogar, onde tantas pessoas 
respiram agglomeradas. 

A alimentação é como sabemos um dos pontos 
mais dignos de attenção na educação da creança. 

Nos primeiros mezes deve ser exclusivamente 
láctea, e são geralmente accordes os hygienistas em 
que só aos seis ou sete mezes se comece a subminis-
trar á creança alimentos semi-liquidos de fácil digestão, 
e aos dez ou doze mezes alimentos sólidos. 

É claro que estas modificações devem ser feitas 
pouco e pouco, sem mudanças repentinas para não ir 
perturbar o funccionalismo do apparelho gastro-intes
tinal. 

Gomo na creche, a amamentação é artificial, a 
mãe vem dar de mamar á creança, é necessária toda a 
cautella para que esta differença se faça sentir o me
nos possível, procurando-se uniformisar o leite dado á 
creança com o leite da mãe. É sabido que o leite de 
jumenta é o que mais se lhe assemelha como a analyse 
tem mostrado ; não é todavia este o ordinariamente es
colhido. 

O leite de vacca como mais abundante, económico 
e de fácil acquisição é o preferido, não havendo incon
veniente na sua administração desde o momento em 
que se misture com alguma agua e um pouco de assu-
car para aproximar a sua composição do da mulher. 
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A quantidade da agua a junctar vai variando com a 
edatle da creança. 

No primeiro liiez poderá ser uma parte de leite 
para ires d'agua ; do seguado ao terceiro, uma de leite 
para duas d'agua; quarto e quinto, metade leite e me
tade agua ; sexto, sétimo e oitavo, dous terços de leite 
e um terço d'agua, podendo d'alii por deante sem in
conveniente ser dado puro. A temperatura a que deve 
ser dado será de 15 graus pouco mais ou menos no 
verão, e vinte no inverno. Os mais minuciosos cuida
dos são necessários com a limpeza das mamadeiras ou 
vasos por meio dos quaes se fizer a amamentação, para 
evitar a alteração do leite, tão fácil em se produzir, e 
tão prejudicial. A mesma vigilância que se dispensa á 
qualidade e natureza da alimentação, se deve dispensar 
á quantidade, e á distribuição das refeições. A cre
ança carecendo de alimentos suficientes para a conser
vação e crescimento dos sous órgãos, soffre considera
velmente, definha e é presa do rachitismo, se se não 
satisfazem detidamente as suas necessidades. Para isso 
é necesario evitar os extremos em que tantas vezes se 
cae, deficiência n'uni caso, excesso n'outro. A alimen
tação deverá ser dada nos primeiros mezes de duas em 
duas horas. 

Mais amiudada, em vez de util, prejudica. 
O estômago sobrecarregado digere mal o seu con-

tlieudo, e este converte-se n'um irritante perturbando-
lhe o trabalho. Quando a creança já um pouco robus
tecida exige uma alimentação mais solida, satisfarão a 
esta exigência as variadas farinhas mais comummente 
usadas como arrow-root, tapioca, fécula de batata, 
miolo de pão sècco, etc, para depois se lançar mão das 
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carnes brancas em pequena quantidade, ovos mornos, 
e outras substancias de fácil digestão e de reconhecido 
valor nutritivo. No modo como estes alimentos são mi-, 
nistrados, na sua quantidade, qualidade, hora de ad
ministração e outras circumstancias, se acha a chave 
do segredo que torna as creanças bellas, saudáveis e 
robustas. 

O exercício para as creanças, como para os adul
tos, é da mais alta conveniência. Debaixo da sua in
fluencia, as digestões fazem-se com mais facilidade, a 
circulação activa-se, a respiração accelera-se, as secre
ções regularisam-se, todas as fn.ncções se exercem com 
mais regularidade e energia, resultando d'ahi maior 
desenvolvimento orgânico, mais saúde e vida. Porisso 
na creche deve-se attender muito principalmente a isto. 
É para se conseguir este fim que se exige um pateo, 
jardimsinho, ou qualquer logar de recreio, que todos 
as creches possuem, onde as guardas possam passear 
com as creanças de peito, expondo-as ao ar e á luz 
com o necessário resguardo, e onde as desmamadas e 
aquellas que começam de ensaiar os primeiros passos, 
possam livremente obedecer aos impulsos da natureza. 
É pela faita de ar, de luz, e do suave calor do sói, 
que crescido numero de creanças se tornam escrofulo-
zas, rachiticas e tuberculozas. A não ser que o mau 
tempo o prohiba, as creanças auferem sempre as maio
res vantagens do exercício moderado ao ar livre, exer
cício que não pode ser substituído pelos passeios n'uma 
salla com as janellas abertas. 

O bom agasalho que o vestuário adequado ás es
tações promove, é condição de não somenos impor
tância. Em nenhuma outra edade da vida tanto como 
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na infância, se faz sentir os mios effeitos da falta de 
calor, ou das influencias athmosphericas. 

Não se deve cominado sobrecarregar de vestidos 
a creança, a ponto de lhe embaraçar a circulação, os 
movimentos, e promover o suor. Com a limpeza do 
corpo e vestuário nunca os cuidados podem ser dema
siados. A cada passo a creança se suja e humedece com 
aa. dejecções e ourinas, obrigando porisso a mudanças 
amiudadas para conservar a limpeza, tanto mais neces
sária, quanto maior é o numero de crianças reunido 
n'um mesmo local. Para conseguir este mesmo fim é 
o banho, meio indispensável, em agua pura, a uma 
temperatura accommodada á estação, e não prolongado. 

As creanças de mama devem estar separadas, das 
que o não são. A escolha das guardas é um dos pon
tos difficeis de resolver, pela difficúldade de n'ellas se 
encontrarem os necessários quezitos. Devem ser de bom 
comportamento, intelligentes, possuir um coração sen
sível e bondozo para desempenhar bem o seu melindro-
zo cargo, tomarem pela creança o interesse indispensá
vel, e transmittirem ás mães os saudáveis conselhos 
que ellas mesmas receberam dos superiores. Obter-se-
ha em parte esse fim, já por meio d'um sallario rasoa-
vel e alguns incentivos que despertem a emulação e os 
brios, já havendo todo o cuidado em as não sobrecarre
gar com o trabalho de velarem por grande numero de 
creanças. Importa para o bem estar das creanças que 
cada guarda não seja encarregada de mais de seis sen
do de peito, e dez ou doze para cima de dezoito me-
zes. 

O bom desempenho e satisfação de todas as neces
sidades materiaes e moraes da creche está flepen-
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dénie da bôa direcção d'estes estabelecimentos, dire
cção a cargo de indivíduos dos dous sexos, que 
não podem deixar de velar com a maxima sollicitude 
por tão benéfica instituição, porquanto ella é ordinaria
mente toda expontânea e filha da caridade. 

A protecção da auctoridade, a consagração da reli
gião, porá a coroa a esta obra de moralidade e civili-
sação. 

* * -* 

Nem todos os espíritos encaram a questão das cre
ches com olhos tão benévolos, e alguns querem ver até 
em certas circumstancias inhérentes a este meio de que 
nos occupamos, obstáculos, perigos até para a boa saú
de e conservação da creança. A maior parte d'esses in
convenientes não nos parecem dever merecer grande 
ponderação, porque são assaz compensados por muitos 
benefícios incontestáveis. Mas entrando na apreciação 
d'algumas objecções examinal-as-hemos rapidamente, e 
exporemos o nosso juízo. 

O local, dizem, não podo ser hygienico, attendendo 
a que estes edifícios devem ficar no centro de bairros 
populosos, frequentados e habitados por operários para 
lhes poderem prestar toda a utilidade. 

Em consequência d'isto ficam subjeitos ás condi
ções mais variadas, resultando d'aqui insalubridade. 

Verdade é que nem sempre se pode escolher um 
ponto que realise completamente esta exigência, mas 
como já dissemos esta questão não é de importância 
tão capital, como seria se este» edifícios fossem de ha-
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bitação permanente. Até certo ponto é removido o mal 
pela ventilação e arejamento durante a ausência das 
creanças, dissipando-se assim quaesquer maus cheiros, 
gazes nocivos, ou outras causas que possam inquinar 
a athmosphera. 

Mas, objectam, á creança encontra grandes incon
venientes nos longos perioios em que durante a esta
da na creche, deixa de ser aleitada pela.mãe. 

Se a mãe a leva á creche ás sete horas, da manhã, 
supponha-mos, para a ir buscar ás sete horas da tarde, 
e durante este espaço de tempo a vai alimentar duas ve
zes com intervallo de quatro horas, decorre um período 
longo, é verdade, em que lhe são proporcionados ali
mentos extranhos áqueiles que a natureza lhe destinou. 
Mas não sabemos nós para que indivíduos são destinados 
estes soccorros? 

Se em vez de conduzir o filho á creche, a mãe 
o deixa em casa, ou o entrega a cuidados extranhos, 
não se darão estes mesmos inconvenientes? Não serão 
elles augmentados com as desvantagens provenientes 
d'uma alimentação mal escolhida, com relação á quali
dade, quantidade e hora da administração? Parece-nos 
que sim. E n'esta alternativa, muito melhor é entregar 
a creança a cuidados intelligentes da administração da 
creche do que á arbitrariedade e ao capricho, de pes
soas ignorantes. 

Mas abstrahindo ainda da maior ou menor fre
quência da amamentação maternal haverá inconveni
ente em que esta se faça quando a mãe estiver fati
gada do trabalho? 

Não parece provado que o leite n'estas condições 
não só diminue em quantidade, mas ainda nos seus 
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materiaes plásticos, tornando-se a mãe menos apta, 
menos disposta para a lactação? 

Verdade é que a experiência mostra realizar-se 
esse facto, mas só quando trabalhos penozos sobrecar
regam a mulher e lhe esgotam as forças. Em geral po
rem pode dizer-se que os trabalhos das mulheres não 
vão a tal excesso, não sendo portanto tão considerável 
o inconveniente apontado; demais cremos que elle é 
vantajosamente contrabalançado com o augmenté do 
salário da mulher, que lhe permitte alimentar-se melhor 
e conseguir maior somma de bem estar, o que não pode 
deixar de exercer benéfica influencia no seu estado 
geral, melhorando consegumtemente as condições de 
lactação. Ainda que não sempre, a amamentação pela 
mãe é preferível á amamentação extranha, O leite ma
terno é o mais apropriado ás necessidades do filho, e 
a não ser em casos especiaes em que doenças heredi
tárias, ou outras, ou uma constituição estremamentc 
débil lh'o empeçam, a mãe deve procurar sempre ser a 
ama do seu filho. Deu-lhe a vida não lhe deve recusar 
os meios de a conservar. Não deve consentir que pei
tos extranhos lhe usurpem esse direito. Alguns apolo
gistas das creches dizem até que a demora do leite na 
glândula mamaria, como se dá na mulher que trabalha 
não faz diminuir os materiaes alimentícios, antes pelo 
contrario os augmenta, facilitando uma elaboração mais 
completa d'esté precioso liquido. Esta questão ainda 
não pode na actualidade ter completa resolução, 

Os elementos faltam para julgar as modificações 
de cada uma das partes constituintes do leite, e só 
analyses repetidas e bem feitas, poderiam elucidar esta 
questão. Ainda assim algumas experiências parecem 
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demonstrar que ura dos princípios pelo menos, a man
teiga, augmenta com a demora do leite na glaudula. 
Os trabalhos de Parmentier e Deyeux 1 de Péligot,2 de 
Reisset, 3 o demonstram. 

Segundo analyses de Quevenne, a media da pro
porção de manteiga no leite de mullier é 24, 20 por 
1000; segundo Vèrnois e Becquerel i é de 20, 66. 
Reisset em quatro analyses que fez, observou que a 
quantidade de manteiga das primeira partes do leite 
era de 2,0—3,5—3,9—3,3 e apoz uma certa demora 
no aleitamento, as ultimas partes eram 1,9—4,1—7,4 
—7,0. D'onde se vê que houve augmente, a não ser 
na primeira analyse em que as proporções ficaram 
quasi as mesmas. 

Observações análogas com idênticos resultados se 
tem feito no leite de vacca. N'este ponto pelo menos 
parece poder-se afíirmar vantagem. 

Diz-se aioda que a creclie, conservando-se fechada 
aos domingos e dias sanctificados, traz comsigo o pe
rigo de a creança receber em casa, n'estes dias, uma 
alimentação différente d'aquella, a que o seu appare-
lho digestivo, tão facilmente impressionavel, estava ha
bituado. As perturbações d'esté apparelho, tão vulga
res em taos edades, taes como: enterites, gastrites e 
outras doenças, seriam consequência d'essas irregula
ridades. 

i Annaes de Chimiea, 1790. t. vti pag. 183 e t. XYII. 
2 Memorias sobre a composição cliimica, d i bite de ju

menta, Annaes de chimiea. 2.a serie t. T.xrr pag. 432. 
3 Estudos práticos e experimentaos sobre agroivmia, 

Paris 18G3. 
1 Estudos sobro o leite, Ann. de hyg. publ. 1853, t. xux 

pag. 217, t. L pag. 43. 
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Mas estes inconvenientes não se devem attribuir á 
creche, mas á negligencia das famílias. 

Effectivamente não se pode negar que as mães na 
creche recebom conselhos prudentes e rasoaveis, obe
decendo aos quaes, são muito attenuados estes inconve
nientes com cuidado e boa vontade, porisso que as 
mães poderão harmonisai- até certo ponto a alimenta
ção domestica com a alimentação da creche. 

Tem-se também objectado contra as creches com 
os males resultantes do mau tempo, quando a mãe leva 
ou traz a creança. 

Mas as pneumonias, as enterites e outras doen
ças que realmente podem sobrevir por este motivo, 
podem até certo ponto ser evitadas pelos cuidados da 
mãe e da creche. A creche fornece á creança o agasa
lho sufificientc para evitar estes perigos. Alem d'isso, 
durante doze horas, a creança encontra na creche ar, 
luz, calor e um conjuncto de condições hygienicas, in
comparavelmente mais favoráveis, do que aquellas que 
podem achar-se realisadas no humilde tugúrio d'um 
pobre operário. 

Mais attenção merecem os inconvenientes da accu-
mulação na creche de muitas creanças, e conseguinte-
mente do perigo da transmissão das doenças conta-
giozas. 

Este problema todavia precisa de ser esclarecido. 
Se ao mesmo tempo que ha agglomeração de indiví
duos, existe um local assis espaçoso, se o ar é suffi-
cientemente renovado, de modo que não falte a quan
tidade precisa a cada pulmão que funcçiona, se esta 
mesma renovação acarreta eomsigo a depuração do 
meio, de modo que as partículas orgânicas emanadas 

3 
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da expiração sejam removidas para longe, e corpos 
extraímos não o venham inquinar, a agglomeração pode 
dizer-se que não appresenta inconvenientes. Quando 
porem estas condições se não realisem, sabemos quão 
graves podem ser os perigos d'ahi resultantes, O ar 
é tão necessário á vida como o calor e os alimentos. 
E' um alimento até da maxima importância e tão ne
cessário que o organismo nunca o dispensa. Para os 
pulmões pode dizer-se que não ha repouso. O estô
mago depois do trabalho, descança, mas o pulmão não 
dorme. Nos edifícios onde se reúnem muitos indivíduos 
como hospitaes, collegios, etc., as condicções hygieni-
cas podem realisar-se ou não, podem approximar-se 
mais ou menos do ideal a que a sciencia mira, mas 
em geral por causas extranhas á vontade do homem, 
por necessidade forçada, deixam sempre mais ou me
nos a desejar. Se em todos estes edifícios que mencio
namos ha agglomeração a todos elles pode apparecer 
os mesmos inconvenientes. Se a creche por este lado 
nos assustasse, pela mesma razão deveríamos recear 
de todos os outros estabelecimentos, que se encontram 
em condições mais ou menos análogas. Baniríamos en
tão os hospitaes, os asylos, os collegios, etc.? Mas 
como substituil-os? Onde encontrar elementos para re
solver tão intrincado problema? Na creche alem d'isso 
o inconveniente da agglomeração não peza tão forte
mente, como em qualquer dos outros edifícios men
cionados, e jã o sabemos porque. Verdade é que du
rante o dia são necessários cuidados minuciosos de 
limpeza para obstar ã viciação do ar. A cada mo
mento a creança mancha os pannos que a involvem, 
com ourina e matérias fecaes; a cada passo ás creanças 
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já mais adiantada em edade, é necessário chegar prom-
ptamente os vasos para a satisfação das suas necessi
dades, e muitos vezes durante os brinquedos a que 
se entregam se sujam e enxovalham. De tudo isto pode 
resultar a.- viciação athmospherica e prejuízos para a 
saúde d'estes pequeninos seres, mis tudo se remove 
facilmente com um pessoal sufficiente, intelligente e 
laborioso. Os vasos devem ser immediatamente lavados, 
as roupas substituídas ou sêccas, e em cada salla só 
admittir o numero de creanças proporcional á sua ca
pacidade. 

A facilidade para diffusão de doenças contagiosas 
não é tão grande como se poderia imaginar, pode ser 
até pequena observando-se as regras prescriptas nos 
regulamentos da maior parte d'estes edifícios. 

A creança não é admittida na creche sem um 
attestado medico que certifique o seu estado de saúde. 
A necessidade do attestado de vaccina, obrigando a 
mãe a recorrer a este preciozo preservativo, faz dimi
nuir para a creança as probabilidades de ser atacada 
pela moléstia. A visita quotidiana do medico, obsta a 
que uma doença que se começa a manifestar, se propa
gue ás outras creanças, porisso que a primeira affec-
tada seria logo despedida. Em taes condições, deverá 
haver para a mãe receio em levar o seu filhinho á 
creche? Pareue-nos que nenhum absolutamente. Se em 
casos de epidemias a attenção é dispertada pelo numero 
de victimas na creche, devemos lembrar-nos que a mes
ma probabilidade de perigo existiria no domicilio. Se 
nas casas particulares se não notam tamanhos estragos 
provem isso do isolamento em que vivem os differen-

* 



— 36 — 

tes indivíduos, d'onde resulta não se saber aqui o que 
se passa alem. Mas o perigo real é o mesmo. 

Delpech visitando as creches em Paris para sa
tisfazer uma missão de que o havia encarregado a Aca
demia real das sciencias, diz 1er encontrado em geral 
as creanças em boas disposições, e não ter a experi
ência demonstrado perigos reaes. As estatísticas sobre 
este ponto faltam. Não se admittindo na creche crean
ças doentes, não se verificam óbitos para se estabele
cer uma relação de mortalidade. Poder-se-hia po
rem avaliar a influencia da creche sobre a mortali
dade das creanças, comparando estas, com o estado 
d'aquellas que tendo a mesma edade, vivendo proximo 
ou no mesmo local não vão á creche. Mas o problema 
é difíicil de resolver, porque os dados faltam. As cre
anças que frequentam a creche, filhas geralmente de 
famílias muito pobres, podem achar-se em condições 
muito mais desfavoráveis do que aquellas que mais 
abastados, encontram em casa condições satisfactorias 
de existência. Podem as que vão á creche, ser infe
riores em numero ás que a não frequentam. As famí
lias operarias nem sempre habitam o mesmo local, 
antes pelo contrario a cada passo mudam de domicilio, 
para procurar mais facilidade e commodidade á sua 
apertada existência, e então como acompanhar a cre-
ança que necessariamente segue a mãe? Se existisem 
estatiscas bem elaboradas sobre este ponto, seriam 
muito para consultar ; mas concebe-se a extrema diffi-
culdade de obter estatísticas bem feitas, e sendo mal fei
tas, nenhum conceito podem merecer. Sobre este ponto 
não pode estabelecer-se relações entre estes edifícios.e 



— 37 — 

outros, onde a demora das creanças sendo permanente, 
as colloca em circumstancias muitos différentes. 

O que é. verdade, o que a razão acceita e appro-
va, é que, quanto mais se melhorarem as condições 
hygienicas das creches, tanto mais melhorarão as con
dições de vitalidade dos seus frequentadores! O que é 
verdade ainda, é que a creche réalisa uma necessidade 
intuitiva para as mães pobres, que não podem du
rante o trabalho velar pelo filho; que a sua influencia 
sobre o desenvolvimento physico e moral d'umas e 
outras é obvio; nas creanças, porque os cuidados ahi 
administrados são intelligentes e bem dirigidos; nas 
mães porque encontram na creche um santo aprendi-
sado para educar o filho, bons conselhos e exemplos 
que recebe e aprende, conhecimentos ateis que depois 
praticará na educação subsequente. Vai aprendendo o 
que é, e o que vale a economia, a limpeza, o trabalho 
hem dirigido. E á vista dos benefícios que seu filho 
colhe, como se lhe não excitará a emulação, para não 
destruir em casa com o seu descuido, o edifício a que 
a creche lançou os fundamentos, e procurou solidificar? 
Não será natural, que nos dias em que a creche se 
conserva fechada, e a creança reside no seu próprio 
lar, a mie se esforce, tanto quanto possível, por equi 
parar a vida do domicilio com a vida na creche? E 
quantas vezes o desenvolvimento moral da mãe não 
ganha lambem ? Em França, onde muitos d'estes edi
fícios são servidos por religiosas, observa-se com fre
quência mudanças de procedimento em pobres rapari
gas, que vivem em uniões illicitas, e que sob a influ
encia de conselhos dirigidos por uma verdadeira cari
dade, as legitimam, voltando a uma vida honrada e 
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digna, que lhes dá direito de serem consideradas na so
ciedade, com o respeito que merece a pobresa ai liada 
á virtude. 

Os que se assustam com os perigos das creches, 
porque não encontram n'ellas o ideal que a sua ima
ginação lhes figura, propõem os soccorros domiciliá
rios. 

Os soccorros domiciliários teriam por fim forne
cer á mãe uma certa quantia, que em vez de ser dis
pendida na creche, lhe permittiria em casa velar pelo 
filho, amamental-o, dispensar-lhe emfim os cuidados 
de boa mãe. D'esté modo a creança lucraria, porque 
receberia sempre o seio materno, teria mais liberdade, 
mais movimento, cousas tão úteis para o seu desen
volvimento physico. Mas em primeiro logar, que quan
tia seria necessário para realisar tão caritativo proje
cto? Onde encontrar meios sufficientes que permittis-
sem fornecer á mulher uma certa somma equivalente 
ao seu trabalho fora do domicilio? O dispêndio da ca
ridade com a creche mui longe está de egualar o que 
seria necessário fazer-se com a mulher para a collocar 
nas circumstancias exigidas para o conseguimento de 
tal fim. Com certeza, que se tal idea se podesse con
verter em facto, a creança ficaria em melhores condi
ções pelo lado da natureza da alimentação, e dizemos 
pelo lado da natureza da alimentação porque apesar 
d'isto mîsmo podia ser prejudicada pela quantidade, 
e pela falta d'outros cuidados hygienicos que as mães 
ignoram, cuidados tão úteis e-necessários, e de tanta 
influencia para a boa saúde das creanças. E onde será 
mais fácil por em-pratica estes cuidados? Na creche 
onde devem ser e são regulados por um medico, es-
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crapulosamente escolhido, que todos os dias a visita 
para inquirir das condições liygienicas da casa, e de 
todos os assumptos de administração que tenham rela
ção com a saúde das creaturas confiadas ao seu cuidado, 
ou na pobre casa do humilde operário, d'onde o pae 
se retira para se dirigir ao trabalho, e onde a mãe 
carece das noções mais elementares de educação? 
Seria necessário primeiro educar a mãe, para que esta 
podesse educar o filho. Seria necessário muitas vezes 
começar por destruir-lhe a habitação, e substituir a 
um casebre acanhado e insalubre, uma casa commoda 
e saudável! 

Quantos cuidados, quantas despezas, para realizar 
tal pensamento, que é sem duvida o ideal a que n'este 
ponto podemos aspirar. Mas porisso mesmo que é um 
ideal permanecerá sem realisação ao menos por muito 
tempo, porque nas condições da nossa sociedade actual 
não vemos meios de serem plenamente satisfeitos os 
desejos da hygiene. 

A creche pois, por emquanto, não pode ser sub
stituída, e parece-me que dificilmente o poderá vir a 
ser. Alem de contribuir para a boa educação da crean-
ça, a creche é para a mãe uma escola de instrucção e 
moralidade. «A mãe que traz á creche a sua pequena 
retribuição tem consciência dos esforços que faz pelo 
filho, tem o sentimento profundo da sua dignidade. 
Não é uma indigente abandonada á caridade publica, 
é uma mulher laboriosa que acceita um auxilio mate
rial que rétribue nos limites das suas forças. Onde vós 
quereis organisar a esmola, nós queremos organisar o 
trabalho». Assim íallava Delpech na Academia das 
Sciencias de Paris, defendendo as creches contar os 
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que as atacavam, e propunham os soccorros no domi
cilio. E nós, appropriando-nos fias suas expressões, as-
sociamo-nos ao sen pensamento. 

* 
* * 

A exposição que acabamos de fazer parece-nos de
monstrar, não só a utilidade, mas também a necessi
dade das creches, cuja fundação em larga escala no 
nosso paiz virá preencher uma lacuna sensível na nossa 
economia social. 

A sua influencia sobre a croança é decisiva. Sem 
a creche a operaria pobre fica reduzida á triste ne
cessidade de entregar o filho umas vezes á guarda de 
o itras creanças, o que é quasi sempre inútil, quando 
não é tristemente prejudicial; outras vezes a uma visi-
nha, ou a uma d'essas mulheres que especulam com 
este género de occupação. Em todos estes casos o pe
quenino ser é prejudicado, já por falta de vestuário e 
alimentação conveniente, já por desleixo da vigilância 
necessária. 

A constituição da creança não deixará de ressen-
tir-se da influencia d'estas irregularidades, principal
mente n'uma edade tão tenra e facilmente accessivel á 
acção dos agentes morbiticos. Não será esta uma causa 
poderosa da mortalidade tão considerável n'estas eda-
des, principalmete nas classes necessitadas? Não encon
traremos aqui um meio decisivo para explicar a fraque-
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za constitucional, o escrofulismo, o rachitismo, e tantos 
outros flagellos da infância? Oh! de certo. A creança 
é um organismo delicado, e como tal carece de ar puro, 
bom alimento e da acção vivificante da luz e do calor, 
do contrario estiola-se empallidece e morre. E onde 
irá a pobre mulher procurar remédio para estes males 
se a creche lho não fornecer? Debalde procuraremos, 
que não nos será fácil encontrar uma solução. 

É obvia egualmente a inlluencia da creche sobre 
a mãe. Desembaraçada esta de uma parte dos penosos 
encargos da maternidade, íica-lhe a liberdade do tempo 
e dos braços, que é thesouro da pobreza. O seu traba
lho será mais productivo, porque será realisado em 
melhores condições; conseguintemente terá melhor sa
lário e uma vida mais fácil e tranquilla. O irmão ou a 
irmã que muitas vezes eram retidos em casa, poderão 
agora frequentar a escola, e aproveitar o precioso tem
po da juventude. 

A creche utilisa egualmente a muitas pobres mu
lheres que occupa em-seu serviço, e que talvez não 
encontrassem n'outra parte emprego ás suas forças. 

Utilisam os hospícios pela diminuição do numero 
das creanças abandonadas; utilisam finalmente os hos-
pitaes e outros estabelecimentos de caridade por que 
as creches directa ou indirectamente reduzem o numero 
dos pobres e dos doentes. 

Augmenta a felicidade social, porque ellas levan
tam obstáculos á assolação da miséria, facilitam o tra
balho, purificara o sangue e os costumes, augmentam 
o numero dos casamentos, diminuem o numero dos fi
lhos illegitimos, e reduzindo a mortalidade das crean
ças pobres elevam a media da vida humana. 
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São ura estimulo á caridade, um incentivo ao amor 
e ao respeito dos trabalhadores pelas instituições, e pe
las authoridades que tão zelosas se mostram em coa
djuvar com a sua valiosa protecção tudo o que tende 
a favorecer, propagar e desenvolver a felicidade do 
povo. 

A religião acha aqui também um meio de se fa
zer amar, porque nada a exalta tanto, e attrahe tão in
tensamente os corações dos homens, como os brilhan
tes fructos de beneficência, que ella derrama em torno 
de si, como a felicidade que esparge sobre os pobres e os 
humildes, que não encontram outra arvore á sombra 
da qual se abriguem, outro apoio onde possam em so-
cego reclinar a cabeça. E a obra da creche étodá re
ligiosa. 

Foi a creche de Betlem que inspirou a creche 
das creanças! 

A creche concorrendo para a felicidade do homem, 
contribue para o seu melhoramento, para o progresso 
da civilisação. 

Os effeitos moraes das creches resultam da sua 
boa organisacão e direcção. O requisito exigido ás bom 
comportamento da mãe tem por fim a depuração dos 
costumes, e consegue-o efficazmente como o attestam 
os bons effeitos das creches de Paris cuja organisacão 
é superiormente dirigida, Muitas vezes a mulher le
vada pelo pudor que se desperta, procura legitimar 
uniões il licitas em que até então vivera, e os bons 
conselhos da creche e a honra que lhe resulta da sua 
admissão ahi, tudo concorre para o seu aperfeiçoa
mento moral. 
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Para este mesmo fim converge a disposição do re
gulamento da creche, que ordena se conserve fechada 
aos domingos e dias santificados. N'estes dias de re
pouso é licito que a pobre mãe gose em casa da com
panhia de seu filhinho, que se lhe deixe alguns mo
mentos de liberdade paoa o cumprimento dos seus de
veres religiosos e para que o filho aprenda de sua mãe 
a abençoar aquelles que lhe aplanam e suavisam o ca
minho da vida. Depois de seis dias de aturado traba
lho que a mulher gasta com a sua occupação e com 
os cuidados de limpesa do filho, exigidos na creche, e 
em outros cuidados domésticos, não é muito um dia 
para o descanço que o espirito e o corpo reclamam, 
para cobrarem novas forças, e recomeçar a sua árdua 
tarefa. 

A creche pode emfim contribuir para a diminui
ção do numero dos infanticídios, dos roubos, dos cri
mes e dos suicídios. 

Importa que a sociedade seja tão prompta em pre
miar e suavisar as condições precárias da pobresa 
honrada, como o é em castigar e reprimir aquelles que 
calcam aos pés o direito e a justiça. Para se poder com 
rasão impor todo o rigor do código penal á mulher 
que commette o horrendo crime do infantecidio, é justo 
que na miséria a auxiliemos, e que lhe proporcione
mos meios tendentes a facilitar-lhe tão espinhoso en
cargo. Se a repellimos, se passamos amante sem lhe 
lançarmos um olhar de protecção, sem lhe estender
mos mão benévola a que se apoie, sem lhe desobs
truirmos o caminho, não concorremos para augmen-
tar-lhe as difficuldades da vida e para expol-a ás ten
tações infernaes que algumas vezes a assaltam? Ah 1 
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lembremo-nos que a desgraçada não sabe muitas vezes 
o que fazer de seu filho, não consintamos que este fi
que exposto a tantas eventualidades que trazem com-
sigo a doença ou a morte I Multipliquemos, aperfeiçoe
mos os meios de prevenir o mal, e assim augm >ntare-
mos os de o reprimir, e mais facilmente o combatere
mos. 

A creche concorre para facilitar a harmonia entre 
o rico e o pobre, estabelecer entre ambos um laço de 
beneficência e gratidão, que attrahindo-os, dissipará 
essas invejas, malquerenças e ódios, que constante
mente fomentam a repulsão e a guerra entre as classes 
da sociedade. 

Só o amor pode com effeito firmar solidamente tal 
união, obtendo do rico a caridade, do pobre a resigna
ção. 

Ë a sorte da mulher que mais nos déve préoccu
pai*, porisso que ella está mais exposta que o homem, 
é mais fraca e o seu salário menos elevado. A moci
dade, a pobresa e a bellesa, são três grandes inimigos 
seus que continuamente armam ciladas á sua virtude 
e expõem a sua innocencia. 

Promovendo a propagação das creches prestamos-
lhe valioso soccorro, facilitando-lhe o augmenta de sa
lário, o trabalho e a virtude. 

Não podemos finalmente expressar melhor a nossa 
opinião e as nossas esperanças, relativamente aos bens 
que podem produzir as creches, do que appropriando-
nos das seguintes palavras de Marbeau: 

«Augmentar e melhorar a população; depurar os 
costumes da classe pobre; excital-a á limpeza, á resi
gnação; e facilitar-lhe os meios de trabalhar; inspirar-
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lhe reconhecimento e respeito pela religião, pelas ins
tituições e leis do paiz; constrangel-a á força de bene
fícios, a não aborrecer o rico; dar aos ricos mais uma 
occasiâo de auxiliar efficazmente os desgraçados, e de
senvolver nos corações de seus filhos o sentimento da 
piedade e da caridade; fazer sentir cada vez mais a ne
cessidade da harmonia entre o poder temporal e o es
piritual, entre a caridade legal e a caridade piedosa ; 
diminuir a miséria e talvez os crimes: taes são os eí-
feitos que se podem esperar das creches, se forem di
rigidas sempre pelo espirito de caridade, que presidiu 
á sua fundação.» 

Oxalá estas considerações calassem no coração 
d'aquelles que a fortuna collocou nas circumstancias 
de concorrerem para tão profícua instituição! 



SEGUNDA PARTE 

CONDIÇÕES HYGIENICAS DA CRECHE 
DE 

S. VICENTE DE TAIJLO 

A utilidade da fundação de creches foi facilmente 
comprehendida por différentes nações da Europa que 
se apressaram a acolher a idea e a pol-a em pratica. 

É que a caridade não é uma virtude exclusiva 
d'esté ou d'aquelle povo, d'um ou d'outro partido, 
mas sim commum a todos os povos e a todos os par
tidos, que mais ou menos se ressentem da influencia 
vivificadora do sol do Christianisme 

Portugal não foi a ultima das nações a presenciar 
no seu solo a installação d'estes estahelecimentos. Foi 
no Porto que se organisou a primeira creche, aquella 
de que nos oceupamos, em 1852, seguindo-se breve
mente outras em différentes pontos do paiz, principal
mente em Lisboa, que conta actualmente pelo menos, 
três. 
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A creche de que nos occupamos, sentimos dizel-o, 
não se encontra ainda nas condições que a hygiene re
clama, nem satisfaz completamente debaixo d'outros 
pontos de vista ao fim d'esta instituição. Cirçumsian-
cias extranhas á vontade dos seus fundadores o tem 
impedido, não obstante elles se esforçarem por con
seguir réalisai- devidamente o benéfico projecto que con
ceberam. 

Um dos primeiros inconvenientes resulta da falta 
dum edifício apropriado e exclusivo, destinado uni
camente a ser creche, do que resulta não só a falta 
de observância dos preceitos hygienicos relativos á 
construcçâo e disposição do edilicio, mas ainda todos 
os íncommodos e desvantagens de mudanças de local 
como effectivamenle se tem dado. 

Sujeita pois a todas estas eventualidades, acha-se 
hoje a creche estabelecida na rua de S. Catharina, 
proximo á rua de Fernandes Thomaz, n'um edifício 
de dous andares, cujo frente olha para o nascente, 
tendo a sua face posterior vollada para o ponto op-
posto, e abrindo-se as suas janellas sobre a praça do 
Bolhão e edifícios circumvisinhos. 

A orientação leste oeste julgamol-a vantajosa e 
preferível a outra qualquer. «A exposição ao norle, 
diz Michel Levy, tem a vantagem d'uma temperatura 
pouco variável, moderada no verão,, mas rigorosa no 
inverno, e a d'um ar seco, elástico e transparente. 
As exposições meridionaes trazem luz e calor mais in
tensos e prolongados. 

As exposições de oeste e leste são intermédias ás 
do norte e sul, com a differença que o nascente appro
ximate das exposições septentrionaes, e o poente das 
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exposições do meio dia. Nos logares voltados a leste, os 
nevoeiros e a humidade da manhã dissipam-se rapida
mente; nos que estão expostos, a oeste dã-se a irra
diação tardia do sol, que attinge o máximo para as 
três horas da tarde.» 

D'esté modo parece ficar abrigada dos ventos frios 
e ásperos do norte, como dos ventos do sul, que em 
o nosso paiz frequentemente se fazem acompanhar de 
chuva. 

As condições de luz e calor são também das mais 
favoráveis, porque o sol a penetrará quasi todo o dia. 

E estes modificadores hygienicos sem o influxo dos 
quaes a vida não pode manter-se exercem a sua acção, 
com tanta mais intensidade, quanto mais tenra é a e-
dade do individuo. Se as creanças são facilmente ata
cadas de doenças das vias respiratórias ou febres eru-
ptivas, sob a influencia do meio, quando este actua 
d'um modo anormal, também se pode muitas vezes le
vantar organismos fracos e débeis, quando regular
mos a sua acção, 

A boa ventilação do edifício também deve ser 
cuidadosamente procurada para evitar a viciação do 
ar resultante da agglomeração das creanças, cujos 
vestidos mais ou menos impregnados de secreções e 
excreções mal cheirosas tornam a athmosfera mephi-
tica, e subjeitam as creanças a muitas doenças, que 
facilmente se geram n'estas condicções. 

A ventilação melhor é sem duvida a natural, não 
só porque em muitos casos satisfaz ao fim, mas por
que evita apparelhos mais ou menos complicados e 
sempre dispendiosos. Não faltando pois dos différentes 
systemas de ventilação por aspiraçSo, insuflação e 

4 
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niixto, que n'uma creche, muito bem se pode dispen
sar, visto o numero limitado do seus habitadores, at-
tenderemos mais ao modo da ventilação natural. 

Esta não se pode realisar cabalmeute n'uma creche 
com a forma ordinária das janellas das nossas habita
ções, que como se sabe, são de sacada ou peitoril. O 
inconveniente é obvio. As janellas estando abertas dei
xam intrar para o interior do edifício correntes d'ar 
ora frio, ora húmido, que actuando directamente sobre 
as creanças lhes podem ser altamente nocivas. As cor
rentes directas d3vem evitar-se cuidadosamente, e se 
bem que as creanças mudando a cada passo de salla, 
possam dar occasião a ventilar aquella de que sahiram, 
ainda assim na occasião em que ahi demoram, entre-
tendo-se nos seus brinquedos, carecem de bom ar para 
a sua conservação. 

A disposição já actualmente usada em algumas 
das enfermarias do hospital de St. Antonio, em que 
as vidraças das janellas são moveis como carteiras, e 
por um mechanismo simples se mantém n'uma posi
ção mais ou menos obliqua, permitte ao ar athmos-
pherico entrar livremente, sem que as correntes tenham 
o inconveniente acima apontado. 

As janellas defrontam umas com outras, e alem 
d'isso no soalho existem proximo das janellas abertin 
ras por onde o ar pode facilmente entrar e outras no 
tecto para lhe facilitar a saida. 

O edifício da creche de S. Vicente de Paulo é 
acanhado e insufficiente. Nem as saltas apresentam a 
capacidade requerida, nem as dimensões interiores per-
mittem a separação necessária dos aposentos destina
dos a salla de jantar, a brinquedos, a casa de banhos, 
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a vestiaria, e outros que ji tivemos occasião de men
cionar. 

As sallas são unicamente duas. Uma para a fren. 
te do edifício, outra para o lado posterior, e ambas no 
primeiro andar. 

As suas dimensões são approximadamente 7m, 22 
de comprimento, 5m de largura e 3m d'altura, o que 
dá para capacidade 108, 30. rac- Na salla da frente 
acham-se dezenove berços, numero excessivo como fa
cilmente se vê. A cada berço toca conseguintemente 
5, m c- 70 Na salla posterior estam onze, sendo em 
parte esta salla occupada por uma mesa de jantar. 
As creanças ordinariamente estam agglomeradas na sal
la anterior, brincando socegadamente no soalho umas 
com outras. As de mama não estam em logar separa
do como também era para desejar, e todas são vigia
das por duas guardas, sob a direcção d'uma senhora 
regente. 

A primeira necessidade urgente, é a desagglome-
ração para evitar os inconvenientes e perigos da vicia
ção do ar. A hygiene nos fornecerá os elementos para 
comprehendermos esta questão e podermos resolvel-a 
á face da sciencia. Vejamos. 

O ar é uma mistura de oxigénio, azoto, acido car
bónico, vapor d'agua e vestígios d'outras substancias, 
que normalmente se podem despresar. As analyses mais 
bem feitas assignalam-Ihe as seguintes proporções em 
volume: 20,80 de oxigénio para 79,20 d'azoto, alem 
d'isso 0,006 a 0,009 de vapor d'agua, e 0.0003 a 
0,0006 d'acido carbónico. 

Este fluido passando atravez dos canaes aerios 
põe-se em contacto com a superfície pulmonar, opera 
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a revivificação sanguínea, e é depois expulso com mo
dificações na quantidade e qualidade dos seus elemen
tos. A experiência tem mostrado, que no ar expirado, 
a quantidade do elemento comburente oxigénio, é con
sideravelmente menor, augmentando o gaz irrespirável 
(acido carbónico) e o vapor d'agua. Sendo assim, sup-
pondo nós reunidos n'um aposento certo numero de 
indivíduos, chega um momento em que se o ar não é 
incessantemente renovado, a cifra do acido carbónico 
o vapor d'agua, será tão excessiva, que o ar ficará 
irrespirável. Devemos observar ainda que a viciação é 
muito rápida, pois que para isso concorrem não só os 
productos expirados no pulmão, mas também os exha-
lados á superficie cutanea, entre os quaes se encontra 
uma materia animal altamente putrescivel, geralmente 
considerada como a causa mais poderosa da insalubri
dade do ar. Pelo que respeita ao acido carbónico, 
d'esde o momento que exista na athmospliera na pro
porção de 1. p. 100 já segundo Grassi, se faz sentir 
um mal estar pronunciado. O limite máximo de três a 
quatro decimas millesimas nunca deve ser excedido' 
porque se tem virificado que quando se attinge este 
algarismo no ar d'um recinto onde se encontrem reu
nidos certo numero de indivíduos a respiração já se 
torna difficil e incommoda. 

Seja qual for a temperatura e estado hygrometri-
co, do ar ao entrar no pulmão, sae sempre das vias 
aéreas a 38° e saturado áê vapor d'agua; este, au
gmentando progressivamente no af. não renovado, pro
duz depressa a sua saturação, obstando depois á eva
poração cutanea, a qual* se não é totalmente suppri-
mida, é consideravelmente diminuída, porque saturado, 
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assim o ar, só pelo seu aquecimento em contacto com 
a pelle se pode formar nova mas insignificante quanti
dade de vapor d'agua. 

O resultado d'esta suppressão de transpiração, 
accumulando no organismo uma quantidade de calor, 
que deveria desapparecer pela sudação e perspiração 
cutanea e pulmonar não poderá deixar de se fazer sen
tir por incommodos sérios, muito principalmente nas 
ereanças, em que os actos orgânicos se exercem çom 
tanta energia. 

Por aqui se poderá imaginar, os perigos que po
derão sobrevir n'uma creche que não tenha capacida
de sufficiente e boa ventilação. 

Muitas experiências se tem feito para chegar ao 
conhecimento do volume d'ar necessário para a respira
ção do adulto tanto no estado de saúde como no de 
doença. 

Para o adulto no estado de saúde, com uma me
dia de 14 inspirações por minuto, gastam-se 10:000 
litros d'ar pouco mais ou menos nas vinte e quatro 
horas. N'estes 10:000 litros ha 2:000 d'oxigenio e 
8:000 d'azoto. Dos 2:000 d'oxigenio são dispendidos 
500, sendo exhalados em troca 400 d'acido carbónico, 
o que conresponde de 16 a 17 litros por hora. Tendo 
como dissemos o ar expirado 4 por 1:000 d'acido 
carbónico, vê-se pelo calculo que o ar viciado por hora 
attinge o volume de 4 metros cúbicos. E' portanto 
necessário para o adulto, n'um recinto fechado, o mí
nimo de 96 metros cúbicos d'ar nas vinte e quatro 
horas. 

Se nos lembrarmos das demais causas d'alteração> 
como transpiração cutanea e outras, se nos recordarmos 
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de que a viciação produzida pelos doentes é maior de 
que a produzida pelos sãos, e de que tomamos o mí
nimo do numero d'inspirações, parece-nos não haver 
exageração affirmando ser necessário o nnmero de 6 
a 10 metros cúbicos d'ar por hora para cada doente, 
n'um recinto fechado, ou termo medio, 192 metros 
cúbicos nas vinte e quatro horas. 

Suppondo agora que a quantidade d'ar que entra 
no pulmão da crennça a cada inspiração é um quarto 
da do adulto, isto é 0,12 lit. approximadamente, e o 
numero d'essas inspirações é de 26 por minnto, temos 
proximo de 4500 litros nas vinte e quatro horas. 
N'estes 4500 litros ha 945 d'oxigenio 3555 d'asoto. 
Dos 945 d'origenio são dispendidos 236, sendo exha-
lados em troca J189 d'acido carbónico, o que corres
ponde a 7 litros por hora. Ora estes 7 litros d'acido car
bónico viciam segundo o calculo elaborado acima 1750 
litros d'ar por hora. 

Demorando-se a creança na creche umas 12 ho
ras, como ordinariamente acontece, a quantidade d'ar 
viciado durante esse tempo, é de 20 metros cúbicos, 
dada a supposição d'uma salla completamente fechada. 
Mas attendendo a que a ventilação se effectua por mui
tos meios, porisso que a creança se encontra em perfei
to estado de saúde, não sendo preciso tomar as pre
cauções exigidas n'um hospital; attendendo alem d'is-
so a que a creança não se demora todo o tempo na 
mesma salla, e deixa durante esse tempo de viciar o 
ar, julgamos que a capacidade de 17 ou 18 metros cú
bicos para cada creança, será sufficiente. 

O numero que se encontra aos hospitaes de crean-
ças em França, »Saínte-Eugénie» e «Enfants malades», 
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bem como no hospital de S. José em Lisboa, é de 22, 
168 e 19,778 metros cúbicos para cada cama n'aquel-
les, e n'este, 19,mc- 81. Ora devendo a capacidade nos 
hospitaes exceder a das creches parece-nos bastante o 
numero que acima apontamos. 

As creanças que frequentam ordinariamente a 
creche de S. Vicente de Paulo pouco excedem a trin
ta, e na occasião em quea visitamos, seis eram de ma
ma. 

Para este numero de creanças deveria ser maior 
o das guardas, do contrario o serviço é prejudicado 
pela necessidade urgente de dispensarem os seus cuida
dos ao mesmo tempo a todas ellas. Diremos comtudo 
que nos pareceu haver nas guardas encarregadas d'es-
ta occupação, muita sollicitude e boa vontade, dirigi
das e vigiadas cuidadosamente, como são, pela senhora 
a cujo cargo está este ramo de administração, a qual 
o desempenha com o máximo carinho. 

A alimentação da creche precisava também de 
ser modificada. As creanças de mama, fora das occa
sions em que são aleiitadas pelas mães, recebem sopa 
de leite de vacca,-temperado com agua segundo as 
edades, mas sem estricta regularidade nas horas. No 
uso das sopas deleite não ha inconveniente, porque as 
creanças são admittidas para cima de seis mezes, mas 
pode havel-o na sua irregular administração. 

A alimentação das ceanças desmamadas consiste 
em sopa de leite ao almoço e merenda, e ao jantar 
caldo de unto com sopa e arroz de bacalhau. A carne 
não se dá apesar de ser um alimento tão rico de prin
cípios alimentícios e de tanto proveito para a nutrição 
quando convenientemente administrada. O arroz, como 
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é sabido, é de todos os cereaes o mais pobre em subs

tancias azotadas, e o caldo de unto não pode substi

tuir de certo o substancial caldo de vacca, que seria 
tão conveniente para as creanças, pelo menos algumas 
vezes durante a semana. 

As creanças todavia, quasi todos para cima de 
dous annos, offerecem um aspecto saudável e risonho, 
e não mostram ressentirse d'esté género de alimenta

ção em qne a hygiene encontra suas pechas. A influ

encia d'esté regime sobre as creanças não pode por 
nós ser bem apreciada, por falta de elementos. Algu

mas vezes as creanças faltam, outras vezes são levadas 
á creche tardiamente pelas onze horas da manhã, o 
que nos leva a crer não serem estas pertencentes a 
operários pobres. Estas infracções do regulamento im

pedem uma justa apreciação de tão importante pro

blema. 
A falta d'um logar de recreio, pateo ou quintalzi

nho, é muito para lastimar. Já dissemos de quão gran

de alcance para o bom desenvolvimento physico da 
creança, é o exercício ao ar livre, que nada pode sup

prir com egual vantagem, nem a demora em saltas 
bem alumiadas e ventiladas, quanto mais nas precárias 
circumstancias que mencionamos. 

Exponhase pois a criança á acção do ar e do sol, 
e, para nos servirmos da expressão de Hufeland, dê

selhe todos os dias nm banho d'ar vivificante. Este 
costume não só reverterá em beneficioda nutrição, mas 
exercerá também na vista uma influencia excellente; 
« é certo que uma causa poderosa da fraqueza da nos

sa vista e da myopia se acha nas quatro paredes entre 
as quaes vivemos d'esde a infância, e que tornam o 
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nosso globo ocular incapaz de formar, no ponto con
veniente, o foco dos raios emittidos pelos objectos aflas-
tados. A melhor prova está, em que esta enfermidade 
visual é muito mais frequente nas cidades que nos 
campos1. O jubilo, a alegria, que se vê transluzir nos 
rostos das creanças, quando se lhes permitte brincar 
ao ar livre bem demonstram também a influencia exer
cida sobre o moral por uma athmosphera vivificante, 

Estes inconvenientes da creche de S. Vicente de 
Paulo e outros de menos monta, não deixam de ser 
comprehendidas pelos seus fundadores que envidam os 
seus esforços para os remover. 

Oxalá breve consigam a realisação dos seus dese 
jos, tão dignos de ser compartilhados por todos os co
rações generosos, para satisfação sua e bem estar ma
terial e moral da numerosa classe operaria portuense. 

* * * 

Terminando o nosso trabalho tão importante pelo 
alcance do assumpto, como insignificante pelo modo 
como o desenvolvemos, imploramos a benevolência do 
iIlustrado júri que o apreciará, para os numerosos de
feitos de que vai cheio, e que a nossa débil vontade 
não pôde superar. 

Confiados n'ella, esperamos o seu veredictum. 

1 Hufeland A macrobiótica, ou artf de prolongar a vi
da do homem. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — Não ha communicação directa en
tre as fibras motrises das raises dos nervos rachidia-
nos e as fibras ascendentes dos cordões anteriores da 
medula. 

Physiologia. — As fibras musculares dos bron-
chios tem por acção regular a entrada do ar no pul
mão. 

Pathologia geral. — Não ha uma relação constan
te entre os symptomas e as lesões. 

Materia medica. — A coca não é um moderador, 
mas sim um excitador da nutrição. 

Pathologia externa. — As fracturas do craneo 
seja qual for a sua sede podem consolidar-se. 

Pathologia interna. — A presença do assucar na 
ourina não é exclusiva da diabetes assucarada. 

Medicina operatória. — A transfusão do sangue 
por communidade de circulação (methodo, Guérin) é 
inadmissível. 

Anatomia pathologica. — As matarias albuminói
des dos elementos histológicos podem" transformar-se 
em substancias gordas. 

Partos. —Nas apresentações do tronco, o partei
ro nunca deve esperar a evolução expontânea. 

Hygiene. — Os socorros domiciliários não subs
tituem as creches. 

Approrada. Pope Imprimir-ie 
O conselheiro-dlrector, 

Amtunes liem»*. Costa Leite, 
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