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When my mother died I was very young, 
And my father sold me while yet my tongue 
Could scarcely cry “’weep! ’weep! ’weep!” 
So your chimneys I sweep, and in soot I sleep. 
 
There’s little Tom Dacre, who cried when his head, 
That curled like a lamb’s back, was shaved: so I said 
“Hush, Tom! never mind it, for when your head’s bare 
You know that the soot cannot spoil your white hair.” 
[…]1 

 

Com a publicação do livro Songs of Innocence em 1789, William Blake utiliza a 

sua poesia como um meio de tornar visível o mundo, para que se possa transformá-lo. O 

poema “The Chimney Sweeper” aborda a realidade de um grupo de crianças que 

desempenhava um emprego devastador – os pequenos limpa-chaminés (climbing boys). 

Conforme se pretendeu demonstrar no capítulo anterior, as fábricas eram 

responsáveis por grande parte da miséria infantil, mas há um caso de recusa de protecção 

de crianças que é, de certo modo, mais surpreendente. Ao longo do século XIX, foram 

reunidos esforços na tentativa de salvar crianças de tenra idade, cujo ofício era subir as 

chaminés. Neste caso, as crianças não estavam encerradas numa fábrica, mas a rastejar pela 

rede complexa de canos estreitos que caracterizava as chaminés das casas onde habitavam 

as classes mais favorecidas. É, de facto, notável a história dos aprendizes de limpa-             

-chaminés, a qual será abordada neste capítulo. (Hammond & Hammond: 1978, 122-3) 

                                                 
1 Blake,W., Songs of Innocence (1789), “The Chimney Sweeper” in Bateson: 1981, 25. 
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 Durante a última metade do século XVII e ao longo do século XVIII, verificou-se 

um crescimento rápido na construção de casas citadinas em tijolo. O Grande Fogo de 

Londres, que teve lugar em 1666, esteve na base da promulgação de uma lei que 

regulamentava a reconstrução da cidade e que se referia, nomeadamente, ao tipo de 

material utilizado na construção dos edifícios. Uma vez que se recorreu, cada vez mais, ao 

carvão como substituto da madeira, e dado que este necessitava de uma boa tiragem de 

fumo, tiveram que ser construídas lareiras adequadas, tendo também sido reduzido o 

tamanho dos canos das chaminés. Estes canos mais pequenos rapidamente ficavam 

entupidos com fuligem, o que não só reduzia a eficácia mas também tendia a provocar 

incêndios naquelas chaminés que não eram limpas regularmente. Pelo contrário, os canos 

das chaminés das casas mais antigas, por serem mais largos, eram facilmente limpos pelos 

proprietários ou pelos seus criados. (Strange: 1982, 5-6) 

 Como salienta Henry Mayhew, 

 

Our fuel is coal, which produces a greater quantity of soot, and of black 

smoke, which is the result of imperfect combustion, than any other fuel, the 

smoke from wood being thin and pure in comparison. (Mayhew: 1968, II, 

339) 

 

 Deste modo, os limpa-chaminés são uma consequência de dois factores – 

primeiramente, das chaminés e seguidamente da utilização de carvão, como combustível. 

(Mayhew: 1968, II, 338) 

A necessidade de usar crianças não teria surgido, caso a construção de chaminés 

não tivesse sofrido uma grande evolução, desde a simples chaminé típica da casa Isabelina 

às numerosas chaminés com imensos canos que caracterizavam a casa Georgina. Cada 

quarto tinha a sua lareira, de modo que os telhados de cada edifício dispunham de um 
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enorme número de chaminés. Cada cano de chaminé era construído segundo a moda de zig 

zag: ora vertical, ora horizontal, através das paredes de cada compartimento. À medida que 

o número de canos de chaminé aumentava, os seus diâmetros diminuíam, de modo que no 

Período da Regência, alguns mediam apenas seis polegadas por quadrado, um grande 

número media oito ou nove polegadas por quadrado, sendo que e a maioria mediria, 

provavelmente, uma média de nove por catorze polegadas por quadrado. Assim, os canos 

de chaminé mais estreitos e o uso de carvão para as lareiras levou a uma procura cada vez 

maior dos serviços dos pequenos limpa-chaminés. (Phillips: 1949, 1; Hammond & 

Hammond: 1978, 123) 

A título de exemplo, e segundo dados recolhidos por Mayhew, o número de vezes 

que as chaminés tinham de ser limpas na cidade de Londres e que era um indicativo da 

quantidade de fuligem produzida, era o seguinte: 

 

The larger houses are swept in some instances once a month, but generally 

once in three months, and yield on an average six bushels of soot per year. 

A moderate-sized house, belonging to the “middle-class,” is usually swept 

four times a year, and gives about five bushels of soot per annum; while 

houses occupied by the working and poorer classes are seldom swept more 

than twice, and sometimes only once, in the twelve-month, and yield about 

two bushels of soot annually. (Mayhew: 1968, II, 343) 

 

 Em 1774, em 1834 e em 1840, foram promulgadas as Building Acts com o 

objectivo de regulamentar os edifícios e as chaminés, sendo dadas instruções para a sua 

limpeza periódica. (Strange: 1982, 6) 

 Os pequenos limpa-chaminés eram verdadeiras “escovas humanas” que se 

movimentavam ao longo de qualquer cano de chaminé, mesmo das mais complexas. 
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Segundo E. Royston Pike, os “climbing boys” ou “chummies”2 definiam-se como as 

crianças pequenas, aprendizes dos mestres limpa-chaminés que eram empregues por estes 

para subir as longas, estreitas e sinuosas passagens das chaminés domésticas, de modo a 

limpar a acumulação de fuligem. (Pike: 1967, 138) 

Embora a referência mais antiga ao termo “chimney-sweeper” date de 1550, no 

New English Dictionary, tal como aparecia no Cocke Lorell’s Book, – relativa a um 

homem e não a um rapaz – o uso do referido termo para descrever um rapaz parece ter 

surgido no século XVII.3 Na sua obra Half-Hours with the Highwaymen. Picturesque 

Biographies and Traditions of the ‘Knights of the Road’ (1908), Charles Harper menciona 

John Cottington (1611-1656), mais conhecido como “Mulled Sack”, um salteador da 

estrada que foi aprendiz de limpa-chaminés quando tinha apenas oito anos. George Phillips 

refere que, embora a profissão de limpa-chaminés tenha sido estabelecida antes do tempo 

de Shakespeare, o costume de obrigar jovens rapazes a limpar canos de chaminés com 

escovas e raspadeiras, provavelmente, só se generalizou a partir do século XVIII. Em A 

Short Account of the Proceedings of the Society for Superseding the Necessity of Climbing 

Boys, 1816, é referido que: “It is a fact but little known, that the practice of employing 

Climbing Boys is of little more than a century’s duration in this country”. (Phillips: 1949, 

2-3) 

Isto leva-nos, portanto, a concluir que os britânicos recorriam aos serviços dos 

limpa-chaminés ainda antes da Era Industrial, tendo no entanto a sua procura aumentado 

durante este período em virtude dos factores já mencionados. 

Segundo George Phillips, enquanto instituição, os pequenos limpa-chaminés 

tornaram-se um problema sociológico e económico. Para além das dificuldades inerentes 

                                                 
2 Na obra London Labour and the London Poor, encontra-se uma referência ao termo “chummy”, tendo em 
tempos sido um nome comum para “climbing boy”. (Mayhew: 1968, II, 369) 
3 Este termo também é utilizado por William Shakespeare em duas das suas obras: Love’s Labour’s Lost e 
Cymbeline. (Phillips: 1949, 2) 
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ao seu ofício serem de tal ordem que levaram o Parlamento a decretar várias medidas de 

regulamentação, a sua ignorância e hábitos instáveis, adquiridos enquanto limpa-chaminés, 

incapacitavam-nos para o desempenho de outras profissões quando a sua estatura se 

tornava demasiado grande para continuar nesta profissão. Antes de ser encontrada uma 

solução para estas crianças, muitas batalhas teriam sido travadas dentro e fora do 

Parlamento e muito sofrimento teria sido suportado. (Phillips: 1949, 1) 

 

 

Aprendizes de Limpa-chaminés 

Para além de fornecerem informação sobre a vida dos limpa-chaminés, os relatórios 

oficiais também davam a conhecer as estatísticas relativas ao número de rapazes 

envolvidos neste tipo de trabalho. Por exemplo, em 1785, o deputado Jonas Hanway 

calculou que, em Londres e Westminster existiriam 100 mestres que empregavam 200 

limpa-chaminés contratados e 400 rapazes limpa-chaminés, existindo igualmente 50 limpa-

-chaminés itinerantes com 150 rapazes. Sete anos mais tarde, David Porter, um mestre 

limpa-chaminés e amigo de Hanway, calculou existirem 200 mestres, 200 limpa-chaminés 

contratados e 500 rapazes em Londres e Westminster. (Strange: 1982, 18) 

Em 1817, William Tooke, secretário e tesoureiro da London Society for 

Superseding the Necessity of Climbing Boys, ao testemunhar perante a Comissão 

Parlamentar, calculou existirem cerca de 200 mestres em Londres e cerca de 500 

aprendizes. Segundo Tooke, apenas cerca de 20 dos mestres eram homens honestos que se 

submetiam às provisões da Lei de 1788. A Comissão descobriu que o número total de 

rapazes a trabalhar para mestres rondaria os 2.000, a maior parte deles proveniente das 

workhouses. (Gordon & Cocks: 1952, 77; Strange: 1982, 19) 
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Por volta de 1841, de acordo com uma afirmação de Henry Mayhew, havia 619 

limpa-chaminés do sexo masculino e 44 do sexo feminino com idades superiores aos vinte 

anos, e 370 aprendizes com idades inferiores, somente na área de Londres. (Mayhew: 

1968, II, 345) 

Não há estatísticas disponíveis sobre o número de mestres limpa-chaminés e 

aprendizes no resto da Inglaterra, entre 1785 e 1841, mas seriam certamente vários 

milhares. Em 1854, Lorde Shaftesbury referiu que 4.000 crianças estavam envolvidas “in 

this disgusting and unnecessary employment”. (Phillips: 1949, 3; Strange: 1982, 19) 

Em 1862, durante investigações acerca da violação da Chimney-Sweepers’ Act de 

1840, a Comissão do Emprego de Crianças recebeu testemunhos sobre a existência de 

vários milhares de crianças entre os cinco e os catorze anos nesta profissão, sendo muitas 

delas raparigas. Foi relatado a esta Comissão que era possível obter muitas crianças em 

Liverpool. 

Era grande a quantidade de relatórios sobre o sofrimento e a degradação ligados a 

esta ocupação, e os imensos casos de morte. Também eram muitas as declarações de 

magistrados e da polícia a condenarem o emprego de rapazes, e denúncias sobre o 

desobediência à lei na construção de chaminés. Apesar desta evidência, era nítido que, nos 

locais onde as sociedades estavam activas para suprimir os limpa-chaminés, o número de 

rapazes implicado neste ofício desceu consideravelmente. (Strange: 1982, 19) 

Os aprendizes de limpa-chaminés eram, segundo John and Barbara Hammond, 

“children who nobody wanted”. A maior parte dos pequenos limpa-chaminés era 

proveniente da classe trabalhadora, das “lower orders”, sendo que alguns eram filhos 

ilegítimos de pessoas das classes média e alta. Muitos provinham das workhouses que 

satisfaziam o seu desejo de se livrarem do fardo de os sustentar e da preocupação com o 

seu destino. Outros eram vendidos pelos próprios pais, sendo que, quanto mais novos, mais 
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alto seria o preço. Em Junho de 1813, um correspondente do Irish Farmers’ Journal 

relatou que um rapaz tinha sido vendido pela sua mãe a um limpa-chaminés, por um 

período de três anos, pela quantia de um guinéu. Havia também os que eram alugados, 

aqueles que eram roubados / raptados e aqueles que eram aliciados para exercerem este 

ofício. (Hammond & Hammond: 1978, 123; Strange: 1982, 20-3) 

Eis o testemunho de George Reveley perante a Comissão de Inquérito da Câmara 

dos Comuns em 1817, que se refere ao caso de uma criança roubada: 

 

I wish to state to the Committee that case in particular, because it comes 

home to the better sort of persons in higher life. It seems that the child, upon 

being asked various questions it appeared that he was taken away: the child 

was questioned how he came into that situation; he said all that he could 

recollect was (as I heard it told at that time) that he and his sister, with 

another brother, were together somewhere, but he could not tell where; but 

not being able to run so well as the other two, he was caught by a woman 

and carried away and was sold, and came afterwards into the hands of this 

chimney-sweeper. (In Gordon & Cocks: 1952, 89) 

 

São muitos os testemunhos que referem a venda de crianças por parte dos pais, para 

se tornarem aprendizes de limpa-chaminés. Em 1817, William Tooke, ao testemunhar 

perante a Comissão Parlamentar, confirmou que ouvira falar de pais que vendiam os filhos 

pela quantia de 3 a 5 guinéus, lembrando, no entanto, à Comissão que os pais não estavam 

a desrespeitar a lei, ao empregarem os seus próprios filhos em qualquer idade. Tooke 

referiu ainda alguns casos de mestres limpa-chaminés que empregavam os seus próprios 

filhos nestas tarefas, sem os submeterem ao período de aprendizagem. (In Gordon & 

Cocks: 1952, 78) 
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Para além de rapazes, também se recorria a raparigas pequenas para a limpeza das 

chaminés, como se pode depreender do testemunho de Benjamin Meggott Foster, um 

membro da Comissão dos Pequenos Limpa-Chaminés, perante a Comissão de Inquérito da 

Câmara dos Comuns em 1817: 

 

[…] there are several little girls employed; there are two of the name of 

Morgan at Windsor, daughters of the chimney sweeper, who is employed to 

sweep the chimneys of the Castle; another instance at Uxbridge and at 

Brighton and at Whitechapel (which was some years ago) and at Headley 

near Barnet, and Witham in Essex, and elsewhere. (In Gordon & Cocks: 

1952, 83) 

 

Sendo a utilização de crianças de ambos os sexos para a limpeza das chaminés uma 

prática corrente, a idade com a qual estas crianças começavam a trabalhar neste ofício 

variava bastante: algumas tornavam-se aprendizes aos quatro ou cinco anos de idade, 

sendo a maioria dos seis aos oito. (Hammond & Hammond: 1978, 124) 

Em 1817, William Tooke testemunhou que os limpa-chaminés respeitáveis 

empregavam aprendizes dos oito aos catorze anos, mas que frequentemente recorriam ao 

empréstimo de rapazes mais novos para a limpeza dos canos mais estreitos. A situação 

podia agravar-se em determinados casos, uma vez que alguns mestres, mais desumanos, 

recorriam frequentemente a crianças mais novas e mais delicadas, com quatro, cinco e seis 

anos de idade:  

 

The apprentices of the respectable part of the trade we found to be generally 

that prescribed by the Act, namely from 8 to 14; but even among the most 

respectable it was the constant practice to borrow the younger boys from 

one another, for the purpose of sweeping what were called the narrow flues. 
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[…] the youngest and most delicate children were in the service of the worst 

class of masters. (In Gordon & Cocks: 1952, 77-8) 

 

John Cook, um limpa-chaminés que se manteve fiel à utilização de máquinas para a 

limpeza das chaminés, testemunhou perante a Comissão de 1817 que era comum os limpa-

chaminés empregarem os seus filhos com idades inferiores a sete anos na limpeza das 

chaminés, tendo ele próprio iniciado esta profissão entre os seis e os sete anos de idade. 

Segundo ele, os pais vendiam os seu próprios filhos e: “The smaller they are the master 

generally likes them better, because they are generally more serviceable to them”. (In 

Gordon & Cocks: 1952, 79) 

George Ruff, um mestre limpa-chaminés de Nottingham testemunhou perante a 

Comissão do Emprego de Crianças, em 1863, salientando a idade ideal para a iniciação na 

aprendizagem:  

 

The best age for teaching boys is about six. That is thought a nice trainable 

age. But I have known two at least of my neighbours’ children begin at the 

age of five. I once saw a child only 4½ years in the market-place in his sooty 

clothes and with his scraper in his hand. […] But one man standing by said, 

‘He’s 4½; his father (naming him) told me his birthday, and said that he 

began when he was 4, and that he would make a nice climber’. (In Pike: 

1967, 141) 

 

Assim, as crianças mais pequenas eram as mais cobiçadas, dado poderem mais 

facilmente subir a rede complexa de canos estreitos e as chaminés características das casas 

das classes mais favorecidas. Na obra London Labour and the London Poor, Henry 

Mayhew não deixa de referir que: “The smaller and the more slenderly formed the child, 

the more valuable was he for the sweeping of flues [...]”. (Mayhew: 1968, II, 347) 
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Para publicitar o seu negócio, os limpa-chaminés recorriam ao “crying the streets”, 

semelhante ao “calling the streets” que se refere à prática usada para a solicitação dos seus 

serviços, na qual os aprendizes ou os próprios limpa-chaminés gritavam nas vias públicas 

frases como “Sweep for the Soot O!” – “Sweep! Sweep” – “Sweep Soot Ho!” – 

“Sweeeup!”. Um outro método para atrair a atenção de eventuais clientes era a distribuição 

de cartões publicitários pelas casas dos particulares. “Little boys for small flues” era uma 

frase frequentemente encontrada nos cartões deixados nas portas pelos limpa-chaminés. 

(Phillips: 1949, 9; Saville: 1973, 309) 

De forma a serem identificados, os aprendizes de limpa-chaminés usavam um 

emblema em latão no boné, norma decretada pela Lei dos Limpa-Chaminés de 1788, onde 

estava inscrito o nome e a morada do seu mestre. Para além de exibir esta informação, o 

boné do limpa-chaminés tinha também grande utilidade durante o desempenho das suas 

funções. Tal facto é-nos demonstrado pelo seguinte extracto retirado de The Climbing 

Boys’s Advocate, de Outubro de 1856, reportando-se ao trabalho realizado anteriormente à 

Lei dos Limpa-Chaminés de 1840:  

 

In sweeping chimneys, the boy finds his climbing cap indispensable. He 

draws it over his face below his chin. It protects his eyes, nose and mouth by 

preventing the entrance of the soot. The cap is made of coarse cloth, and is 

double or threefold. (In Strange: 1982, 13) 

 

O relato continua, descrevendo que, após terem tirado os sapatos (no caso de os 

usar) e as roupas, conservando apenas a camisa e as calças, o rapaz começava a subir pelo 

tubo da chaminé. Com a mão direita segurava a escova sobre a cabeça, enquanto que com 

sucessivos movimentos do corpo – em virtude da pressão exercida pelas costas, pés, 
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joelhos e mão esquerda contra as paredes do tubo – se içava até ao topo. (In Strange: 1982, 

14) 

Segundo a informação recolhida por Henry Mayhew, a escova só era 

ocasionalmente utilizada, somente no caso de existirem curvas ou defeitos nas chaminés, 

sendo que a fuligem era limpa pela acção dos ombros e de outros membros. Relativamente 

ao vestuário utilizado, Mayhew refere: 

 

The climber wore a cap to protect his eyes and mouth from the soot, and a 

sort of flannel tunic, his feet, legs, and arms being bare. (Mayhew: 1968, II, 

349) 

 

Os pequenos limpa-chaminés raramente tinham uma segunda camisa ou qualquer 

muda de roupa, pelo que: “[...] they wear their garments night and day till they literally rot, 

and drop in fragments from their backs”. (Mayhew: 1968, II, 364) 

A prática da subida das chaminés era muito severa, especialmente para os novos 

aprendizes, cujos joelhos e cotovelos rompiam em virtude da pressão exercida e das 

escorregadelas contínuas – a pele esfolava e frequentemente irrompiam feridas horrendas 

devido ao desgaste constante e à acumulação de fuligem e sujidade. (Mayhew: 1968, II, 

349) 

No seu testemunho perante o Parlamento, em 1817, John Cook descreveu alguns 

dos métodos utilizados no processo de aprendizagem dos pequenos limpa-chaminés, 

enfatizando a diferença no tratamento destas crianças, dependendo de estas estarem sobre a 

alçada de mestres humanos ou de mestres cruéis: 

 

You said that the elbows and knees of the boys, when they first begin the 

business, become very sore, and afterwards get callous; are those boys 
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employed in sweeping chimneys during the soreness of those parts? – It 

depends upon the sort of master they have got; you must keep them a little 

at it, or they will never learn their business, even during the sores. (In 

Gordon & Cocks: 1952, 81) 

 

Uma descrição clara do processo de aprendizagem foi incluída no relatório da 

Comissão do Emprego de Crianças, em 1863, a de um mestre limpa-chaminés, George 

Ruff, de Nottingham. Segundo esta testemunha, ninguém podia imaginar a crueldade a que 

o jovem aprendiz era submetido:  

 

The flesh must be hardened. This is done by rubbing it, chiefly on the 

elbows and knees with the strongest brine […] close by a hot fire. You must 

stand over them with a cane, or coax them by a promise of a halfpenny, etc. 

if they will stand a few more rubs.  

     At first they will come back from their work with their arms and knees 

streaming with blood, and the knees looking as if the caps had been pulled 

off. Then they must be rubbed with brine again, and perhaps go off at once 

to another chimney. In some boys I have found that the skin does not harden 

for years. (In Pike: 1967, 140-1) 

 

Como se pode depreender, os aprendizes de limpa-chaminés eram tratados de forma 

cruel, particularmente os mais novos, sendo forçados a subir as chaminés. Para tal, os 

mestres limpa-chaminés recorriam a ameaças e à violência.4 Perante a Comissão de 1817, 

John Fisher, um mestre limpa-chaminés, relatou os maus tratos dados às crianças: 

 

What methods do they use to make them go up? – I have seen them make 

them strip themselves naked, and threaten to beat them; I have been obliged 

                                                 
4 No testemunho incluído no relatório da Comissão do Emprego de Crianças (1863), Richard Stansfield, um 
limpa-chaminés de Manchester, salientou a necessidade de recorrer à violência: “In learning a child, you 
can’t be soft with him, you must use violence”. (In Pike: 1967, 143) 
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myself to go up a chimney naked, but I do not like to see my children do so. 

(In Gordon & Cocks: 1952, 82) 

 

Outros métodos utilizados no processo de aprendizagem destas crianças, era a 

prática de acender palha por baixo dos seus pés, ou de espetar alfinetes na planta dos pés 

de modo a forçar a subida das chaminés. Em 1817, Benjamin Meggott Foster testemunhou 

a existência desta prática: 

 

One mode of teaching children to climb which I understand to be common, 

though I will not say universal, is to send a greater boy up the chimney after 

the lesser one, who has a pin in his hand, and if the little boy does not climb 

properly he sticks it in his feet. […] Another cruelty is, by driving them up 

with lighted straw or hay. (In Gordon & Cocks: 1952, 82-3) 

 

Thomas Clarke, um mestre limpa-chaminés de Nottingham, referiu à Comissão do 

Emprego de Crianças, em 1863, que: “It [apprenticeship] is as bad as the Negro slavery, 

only it is not so known […]”. (In Pike: 1967, 142) 

 

 

Vítimas de Crueldade e Morte 

Para além das feridas e pisaduras a que os pequenos limpa-chaminés estavam 

sujeitos, o médico Richard Wright apresentou, em 1817, provas da sua experiência em dois 

hospitais, tendo comunicado à Comissão de Inquérito as deformações causadas aos jovens 

rapazes pelas subidas e descidas das chaminés e pelos pesados sacos de fuligem, por vezes 

carregados durante longas distâncias: 
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I am well persuaded that the deformity of the spine, legs, arms, etc., of 

chimney sweepers generally if not wholly proceeds from the circumstance 

of their being obliged not only to go up chimneys at an age when their bones 

are in a soft and growing state, but likewise by that of being compelled by 

their too merciless masters and mistresses to carry bags of soot (and those 

very frequently for a great length of distance and time) by far too heavy for 

their tender years and limbs […]. (In Gordon & Cocks: 1952, 84) 

 

Os joelhos e as junções dos tornozelos também ficavam deformados em virtude da 

posição em que tinham que se apoiar, não só na subida das chaminés, mas, principalmente, 

na sua descida. 

Os pequenos limpa-chaminés estavam ainda sujeitos a inflamações das pálpebras e, 

consequentemente, a uma redução da visão. A acumulação de fuligem nas pálpebras 

causava a sua irritação e, o esfregar constante das mesmas com as mãos sujas, ao contrário 

de aliviar, agravava a doença. (Mayhew: 1968, II, 350) 

Richard Wright mencionou o cancro que, em muitos casos, atacava o escroto, o 

então chamado cancro do limpa-chaminés e contou que, muitas das vítimas não recorriam 

à ajuda médica com receio de uma intervenção cirúrgica. Para além do cancro do escroto, 

há também referências ao cancro dos órgãos sexuais, conforme referido no testemunho de 

John Harding, em 1817: 

 

Is it in the face? – No, it is in the private parts generally; there are many who 

have undergone the operation for it. 

In general there is a great unwillingness to undergo the operation? – Yes; 

because it is either kill or cure. (In Gordon & Cocks: 1952, 84, 88) 

 

Perante a Comissão do Emprego de Crianças, em 1863, Thomas Clarke contou ter 

conhecido cerca de oito ou nove limpa-chaminés que morreram de cancro provocado pela 
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fuligem, nomeadamente nos órgãos sexuais, defendendo que este cancro surgia em virtude 

de o trabalhador dormir coberto pela fuligem e inalar esta substância durante toda a noite. 

(In Pike: 1967, 142) 

Um dos males destas crianças era a sua constante exposição ao frio, sendo fácil 

deduzir que, pouco dinheiro era investido nas roupas dos pequenos limpa-chaminés por 

estes se dedicarem a um trabalho sujo. Além disso, estas crianças tinham que iniciar o seu 

trabalho muito cedo, por vezes, às quatro ou cinco horas da manhã e tocar repetidamente à 

campainha do cliente, na tentativa de acordar alguém de modo a poderem entrar e limpar 

as chaminés. (Saville: 1973, 314) 

Richard Wright referiu o crescimento atrofiado dos rapazes e raparigas, as 

queimaduras causadas pelas chaminés acesas ou sobreaquecidas, a exposição a todos os 

climas, as queixas de dores no peito, o estado de fome que os encorajava a roubar e 

enveredar por uma vida de crime ou o fornecimento de comida desapropriada que podia 

conduzir a debilidade, escorbuto e outras doenças: 

 

Short life is very common among them, frequently from their being exposed 

to colds, coughs, and from the poor miserable and half-starved manner in 

which they generally live, as many of them are not allowed anything to eat, 

except what they obtain through the generosity of the inhabitants whose 

chimneys they sweep […]. (In Gordon & Cocks: 1952, 84-5) 

 

No desempenho das suas funções, os pequenos limpa-chaminés estavam ainda 

sujeitos a acidentes de ordem diversa, nomeadamente: “the being jammed or fixed, or, as it 

was called in the trade, “stuck”, in narrow and heated flues for hours, and until death”. 

(Mayhew: 1968, II, 351) 
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 De facto, eram muitos os acidentes que tornavam estas crianças vítimas de 

crueldade e de morte, nomeadamente casos de rapazes que morreram sufocados, de rapazes 

que morreram devido à exposição às condições climatéricas, de outros que morreram por 

espancamento e ainda devido a queimaduras. 

Em Janeiro de 1811, em Wakefield, um rapaz caiu por um cano em chamas, tendo 

sobrevivido durante cinco dias em agonia. No mesmo ano, ao tentar sair de uma chaminé 

em Westminster, um rapaz enganou-se na saída e virou por um cano que tinha a lareira 

acesa; este ficou preso e morreu sufocado. (Strange: 1982, 21-3) 

Os numerosos perigos que assolavam a vida dos pequenos limpa-chaminés são 

salientados em The Chimney-Sweeper’s Friend and Climbing Boys’ Album (1824) da 

autoria de James Montgomery: 

 

They are deprived of that natural rest which is so essential to the health and 

strength of children. They are continually exposed to the most dreadful and 

fatal accidents. They have their flesh torn by the sharp points of projecting 

stones or lime; they are frequently wedged, unable to move, and almost 

suffocated with soot, in narrow and crooked flues; they are often falling 

down those which are too wide for them. (Montgomery: 1824, 14) 

 

Em 1801, foi relatado no County Herald que um choro angustiado despertou a 

curiosidade de dois transeuntes. Estes entraram numa casa, onde encontraram um rapaz 

pendurado por um pulso a uma viga mestra, apresentando indícios de ter sido açoitado. O 

rapaz foi entregue aos cuidados de uma workhouse e o seu mestre foi levado a tribunal e 

condenado a seis meses de prisão. (In Strange: 1982, 21) 

Em 1808, um rapaz ficou preso no interior de uma chaminé em Walthamstow, 

tendo sido necessário que o proprietário da casa mandasse retirar várias fileiras de tijolos 

para o conseguirem tirar. O mestre entretanto regressou à casa, agrediu fisicamente o rapaz 
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e mandou-o limpar outra chaminé, apesar dos sinais evidentes de fadiga e fome. (Mayhew: 

1968, II, 351) 

Nesse mesmo ano, um rapaz morreu na East-street, Lambeth, após ter estado 

exposto ao frio gélido de um dia de Fevereiro; ele tinha iniciado o dia de trabalho às três 

horas da manhã: 

 

[…] the snow was so deep and the cold so extreme that a watchman used 

this remarkable expression, ‘that he would not have sent even a dog out;’ 

the boy having swept two chimneys was returning home in company with 

another, but at length found the cold so excessive that he could go no further 

[…]. (In Gordon & Cocks: 1952, 91) 

 

Embora, por vezes, os mestres fossem punidos legalmente, nomeadamente com 

multas e condenações à prisão, nem sempre estes acidentes eram alvo de investigação e 

punição. Na maior parte dos casos, o veredicto final era “Accidental Death” ou algo 

semelhante. Havia, porém, alguns casos em que a crueldade intencional era comprovada, 

como o seguinte exemplo: 

 

On Friday, 31st May, 1816, William Moles and Sarah his wife were tried at 

the Old Bailey for the wilful murder of John Hewley, alias Hasely, a boy 

about six years of age, by cruelly beating him…. He was forced up the 

chimney on the shoulder of a bigger boy, and afterwards violently pulled 

down again by the leg and dashed upon a marble hearth; his leg was thus 

broken, and death ensued in a few hours, and on his body and knees were 

found scars arising from wounds of a much older date. (In Gordon & Cocks: 

1952, 91-2) 
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Provavelmente, um dos exemplos mais terríveis de crueldade foi dado a conhecer 

em Edimburgo, em 1817, durante o julgamento de Joseph Rae, um mestre limpa-chaminés 

de profissão, considerado culpado do homicídio do seu aprendiz de onze anos, John Fraser, 

que tentou, durante cinco horas, libertar-se de um cano de chaminé estreito. Ao aperceber- 

-se que as ameaças de usar pólvora para o retirar da chaminé não tinham sortido efeito 

junto do seu aprendiz, Rae enviou outro aprendiz para amarrar uma corda a uma perna de 

Fraser. Apesar dos gritos angustiados do rapaz sob tortura, Rae e outro homem puxaram a 

corda com toda a força. Finalmente, quando os gritos e gemidos cessaram, Rae, 

pressentindo que o rapaz estava morto, bebeu um gole de uísque e abandonou a casa. Foi 

chamado de imediato um pedreiro que abriu um buraco no cano da chaminé, tendo 

encontrado Fraser: 

 

[...] lying on his belly, with his hands stretched above his head. He was 

lying at a turn in the vent, and his head jammed at the head of the turn; had a 

towel around his head, and a shirt all around his neck. (Montgomery: 1824, 

45) 

 

Uma testemunha contou que em 1816, um ano antes do assassínio, Rae tinha 

ordenado ao rapaz que este se despisse totalmente, tendo-o espancado com cordas. Não 

satisfeito, às dez horas da noite mandou-o subir e descer, todo nu, uma chaminé da casa até 

à uma hora da manhã. Uma outra testemunha contou ter visto Rae a amarrar o rapaz a um 

baú, tapar-lhe a boca com um pau, e bater-lhe com cordas até o falecido sangrar, tendo 

posteriormente colocado salitre sobre o mesmo. Contou ainda que o patrão obrigava o 

aprendiz a comer as mais nojentas sobras de comida. 

Tamanha era a aversão que os rapazes tinham a subir às chaminés que não é de 

surpreender que preferissem que lhes fosse amputada uma perna, por exemplo, em 
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consequência de algum acidente de trabalho, quando o médico lhes garantia não estarem 

aptos a voltar a exercer a profissão. (Phillips: 1949, 4-5) 

Estes são apenas alguns exemplos do destino agonizante e terrível que estes rapazes 

estavam sujeitos a enfrentar. Tal como um jornalista do Aberdeen Chronicle escreveu, em 

Agosto de 1817, a propósito de um rapaz ter ficado preso e ter morrido numa chaminé, 

“the particulars are too shocking for us to repeat”. (In Strange: 1982, 23) 

De facto, é impressionante como seres humanos eram capazes de sujeitar outros 

seres humanos a semelhante crueldade, pondo em risco as suas vidas, e tudo isto com o 

conhecimento e aquiescência da maior parte da sociedade. De acordo com James 

Montgomery: 

 

It is useless to exclaim that there are laws to restrain any improper conduct 

in the masters! What better are the children for laws which do not, cannot 

protect them? The sufferings of these poor infants are generally too secret to 

be noticed – too disgusting to be willingly sought for, and are regarded with 

too much levity by those who are themselves never likely to be exposed to 

the same. (Montgomery: 1824, 13) 

 

Deste prolongado sistema de crueldades, de violações de deveres públicos e 

privados, resultavam os pequenos limpa-chaminés que cresciam para se tornarem 

“unhealthy, vicious, ignorant, and idle men”. Durante a fase de aprendizagem, eles 

acabavam o seu trabalho cedo, passando frequentemente as horas de lazer a jogar nas ruas 

juntamente com outros rapazes. (Mayhew: 1968, II, 352) 

Perante a Comissão de 1817, em relação ao ofício de limpa-chaminés, William 

Tooke disse haver mais mestres limpa-chaminés do que aqueles que eram necessários e 

que alguns tinham lucros muito baixos, daí que os aprendizes estivessem sujeitos a 

tamanho sofrimento. Somente os melhores mestres enviavam os rapazes à Sunday School, 
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conforme imposto pela lei, e apenas cerca de vinte rapazes em quinhentos sabiam ler e 

escrever. A natureza do seu emprego, as suas roupas sujas, o seu mau comportamento 

notório, afastava-os das outras pessoas. Muitos rapazes, ao chegarem aos dezasseis anos de 

idade, estavam praticamente desempregados e muitos deles enveredavam pelo vício e pelo 

crime que, se apresentava como a única saída para as suas vidas. (In Gordon & Cocks: 

1952, 78-9) 

Segundo Henry Mayhew, 

 

There are many reasons why the chimney-sweepers have ever been a 

distinct and peculiar class. They have long been looked down upon as the 

lowest order of workers, and treated with contumely by those who were but 

little better than themselves. The peculiar nature of their work giving them 

not only a filthy appearance, but an offensive smell, of itself, in a manner, 

prohibited them from associating with other working men […]. (Mayhew: 

1968, II, 361) 

 

 

Condições de Vida dos Pequenos Limpa-Chaminés 

No que se refere às condições socio-habitacionais deste ofício, na sua obra London 

Labour and the London Poor Mayhew descreveu os bairros degradados, apontando-os 

como os piores locais onde os limpa-chaminés poderiam viver. Os pequenos limpa-            

-chaminés dormiam, na sua maioria, em condições desumanas, tal como William Tooke 

testemunhou em 1817, salientando o facto de dormirem em sacos de fuligem. (Mayhew: 

1968, II, 361; in Gordon & Cocks: 1952, 77) 

As condições, comummente designadas por “sleeping black”, foram descritas por 

um aprendiz, Richard Stansfield, em 1863, num relatório da Comissão do Emprego de 

Crianças: 
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[…] we slept 5 or 6 boys together in a kind of a cellar with the soot bags 

over us, sticking in the wounds sometimes; that and some straw were all our 

beds and bedclothes; they were the same bags we had used by day, wet or 

dry. (In Pike: 1967, 144)  

 

O salário médio de um limpa-chaminés contratado a curto prazo (journeyman), quer 

este tivesse dez ou vinte e cinco anos de idade, era de 2 xelins por semana, com direito a 

alojamento e comida. Os aprendizes não recebiam salário e era suposto que os seus mestres 

lhes fornecessem comida, roupa e alojamento. (Mayhew: 1968, II, 353) 

Em 1817, Thomas Allen, um limpa-chaminés, apresentou o testemunho do mau 

relacionamento existente entre os limpa-chaminés contratados a curto prazo e os pequenos 

aprendizes. Devido aos baixos ordenados que recebiam dos seus patrões, os limpa-             

-chaminés contratados tiravam o dinheiro que os mais novos, por vezes, recebiam dos 

donos das casas, pela limpeza das chaminés através de dois métodos: a força e a fraude. (In 

Gordon & Cocks: 1952, 93-4) 

Assim como os limpa-chaminés gostavam de beber para se livrarem da fuligem que 

engoliam durante o trabalho, também os limpa-chaminés contratados a curto prazo eram, 

na maior parte dos casos, viciados no álcool, sendo a cerveja a sua bebida preferida. Além 

disso, gostavam de jogar: 

 

[…] they seldom play for money; but when they meet in their usual houses 

of resort […] they spend their time and what money they may have in 

tossing for beer, till they are either drunk or penniless. (Mayhew: 1968, II, 

364) 

 

Os limpa-chaminés aparentavam ter acabado de sair de uma chaminé. Parecia que 

nunca tentaram lavar a fuligem dos seus rostos. Devido à inexistência de saneamento, quer 
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no interior quer no exterior das casas, na primeira parte do século XIX, a maioria dos 

rapazes raramente efectuava a sua higiene pessoal diariamente. Depoimentos levados ao 

Parlamento indicavam que, alguns dos pequenos limpa-chaminés só chegavam a ser 

lavados uma vez de seis em seis meses, outros, uma vez por semana, e outros ainda uma 

vez em dois ou três meses. Embora não tivesse conhecimento de nenhum caso de crianças 

que nunca tomaram banho, Henry Mayhew considera essa possibilidade como muito 

provável. (Mayhew: 1968, II, 364-5; Strange: 1982, 71) 

De acordo com o testemunho de John Harding, um antigo aprendiz, em 1817, eram 

muitos os casos de rapazes que não se lavavam durante vários meses: 

 

Did you ever hear of a boy that had not been washed for three months? – O 

yes; I recollect when I was an apprentice I was never cleaned from holiday 

to holiday, that is, from Easter to Whitsuntide, and so on […]. (In Gordon & 

Cocks: 1952, 88) 

 

Nalguns casos, os rapazes eram levados pelos seus mestres a tomarem banho no 

lago Serpentine, em Hyde Park, Londres. Henry Mayhew conta que uma vez um limpa-     

-chaminés foi tomar um banho neste lago e morreu afogado. O seu destino trágico 

desencorajou muitas crianças de se lavarem nesse local. (Mayhew: 1968, II, 365) 

De facto, os limpa-chaminés não estavam habituados a estes pequenos luxos. 

George Ruff, no seu testemunho perante a Comissão do Emprego de Crianças, em 1863, 

contou que, numa ocasião acolheu em sua casa e deu emprego a dois limpa-chaminés 

contratados a curto prazo que ficaram espantados, pois não esperavam ter lençóis na cama, 

nem tão pouco estavam à espera de tomarem banho. Até então, três banhos por ano 

constituíam a média a que estavam habituados e que, consequentemente, consideravam 

mais do que o suficiente. (In Pike: 1967, 141) 
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Até 1847 não existiam banhos públicos, tendo sido promulgada nesse ano uma Lei 

de Banhos e Casas de Lavagem (Baths and Wash-houses Act). Um dos primeiros distritos 

de Londres a construir banhos públicos foi a paróquia de St Marylebone que abriu os seus 

Banhos em Dezembro de 1849 – dois anos após a promulgação da lei. Os Banhos 

consistiam, inicialmente, em 24 banhos de primeira classe e 57 de segunda, para homens, 

havendo menos banhos para as mulheres: 6 de primeira classe e 20 de segunda. Os preços 

variavam, sendo, sobretudo, os banhos mais baratos bastante procurados. 

Os locais para lavagem das roupas eram também muito populares, tendo a Câmara 

de Nottingham referido que: “this admirable institution is calculated to elevate both the 

physical and moral nature of its inhabitants”. Os Banhos Públicos e as Casas de Lavagem 

eram, assim, considerados de grande benefício para a comunidade. A partir de 1849, foram 

introduzidas instituições semelhantes em muitas outras cidades. Tal como disse Charles 

Dickens num discurso proferido perante a Metropolitan Sanitary Association: “Give them 

water, help them to be clean”. Para nenhum outro grupo da classe trabalhadora estas 

palavras eram tão pertinentes, como para os limpa-chaminés e os seus rapazes. (Strange: 

1982, 72-4) 

No que se refere à admissão dos pequenos limpa-chaminés nos banhos públicos, 

Mayhew refere que um mestre limpa-chaminés ia uma ou duas vezes por semana aos 

Banhos de Marylebone, sendo, contudo, díficil encontar outros registos, antes do final do 

século que façam referência aos limpa-chaminés e aos aprendizes como clientes. A 

comissão responsável pela administração dos Banhos de Marylebone referiu que, a 

autorização dada aos limpa-chaminés para recorrerem às suas instalações, em horas 

estabelecidas, teria que ser solicitada ao superintendente. Não existem, no entanto, 

quaisquer registos que confirmem que essa autorização lhes tivesse sido sempre concedida. 

(Mayhew: 1968, II, 365; Strange: 1982, 74) 
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 Em virtude da discriminação a que estavam sujeitos, os limpa-chaminés tinham que 

se juntar, afastando-se dos que labutavam noutros ofícios, adquirindo assim hábitos e 

particularidades muito próprias que se diferenciavam das características das restantes 

classes trabalhadoras. 

 

 

Em Defesa dos Pequenos Limpa-Chaminés 

O processo para a abolição do emprego de crianças na limpeza das chaminés foi 

muito lento e penoso. Apesar de tentativas repetidas, quer de filantropos quer de 

sociedades, para persuadir o Parlamento com o intuito de salvar estas crianças de tamanha 

miséria, a reacção legislativa foi morosa. 

Apesar de ignorados pela maior parte da população dos seus dias, os pequenos 

limpa-chaminés contaram com alguma ajuda, para chamar a atenção para a crueldade das 

suas vidas. Várias foram as vozes que se fizeram ouvir, denunciando as condições laborais 

dos pequenos limpa-chaminés. Médicos, arquitectos, membros do Parlamento, literatos, 

bem como a imprensa, todos se insurgiram contra a situação de então, advogando a 

erradicação desta actividade. 

Quer sob a forma de sociedades, quer englobando também a prática caritativa de 

cidadãos individuais, esta causa transformar-se-ia numa verdadeira luta, atendendo não só 

ao longo e árduo percurso a trilhar, pois muito havia a fazer, mas também aos vários 

obstáculos que se ergueram. É de salientar a oposição de todas as pessoas, cujos lucros 

advinham da exploração destas crianças, nomeadamente dos mestres limpa-chaminés. 

As obras de George Phillips, England’s Climbing Boys: a History of the Long 

Struggle to Abolish Child Labour in Chimney-Sweeping, e Kathleen Strange, The Climbing 
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Boys: a Study of Sweeps’ Apprentices, 1773-1875, constituem a fonte de informação básica 

da seguinte secção sobre legislação. 

 

 

A Lei de 1788 

Jonas Hanway foi um lutador incansável que se esforçou para melhorar o destino 

das crianças – em 1767 já teria escrito que estas pobres crianças não tinham quem as 

protegesse e eram tratadas de forma desumana. Ele declarou que, numa comunidade bem 

regulada, cada criança merece ser protegida pelo Estado como se de um adulto se tratasse. 

(Horn: 1994, 27) 

Em 1773, foi publicado um livro de Hanway, intitulado State of Chimney-

Sweepers’ Young Apprentices. Esta obra representou o início de uma campanha que tinha 

como finalidade conseguir melhores condições de vida para os pequenos limpa-chaminés. 

Em 1774 e em 1780, Hanway teve um papel activo na formação de associações que 

visavam cumprir este objectivo. 

A partir de 1760, Jonas Hanway tinha começado a reunir simpatizantes para a sua 

causa. No entanto, recorrendo às suas palavras: “we had not then skill or perseverance 

enough to succeed”. Ao investigar as condições de vida nas workhouses, em 1765, Hanway 

ficou horrorizado ao descobrir que numa destas instituições, em Londres, das setenta e oito 

crianças admitidas num ano, sessenta e quatro tinham morrido; noutro caso, de um total de 

dezoito tinham morrido dezasseis; e num outro, em catorze anos, nenhuma criança 

sobrevivera. A publicação destas descobertas levou à nomeação de uma Comissão pela 

Câmara dos Comuns, para investigar os números apresentados por este autor. Os membros 

da Comissão ficaram espantados ao verificarem que, de cem crianças admitidas em 

orfanatos, apenas sete sobreviveram. Na esperança de melhorar a situação, o Parlamento 
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aprovou uma lei que estipulava que as crianças deveriam ser providas com alojamento e 

alimentação, caso não estivessem no local de residência, e que não deveriam permanecer 

nas workhouses por mais de três semanas. Dez anos mais tarde, ao investigar se esta lei 

estava a ser cumprida, o Parlamento descobriu que a taxa de mortalidade, para as crianças 

sob tutela da paróquia tinha decrescido consideravelmente. 

Jonas Hanway descobriu que somente os mestres limpa-chaminés necessitavam das 

crianças mais pequenas para aprendizes e isto porque, como já foi mencionado, os canos 

das chaminés eram estreitos e tendiam a sê-lo cada vez mais. Os mestres e os tutores das 

workhouses tentaram mostrar que ao colocarem rapazes na aprendizagem deste ofício, 

estavam a beneficiar não só os mestres, mas também os pagadores de impostos, e os 

próprios rapazes. 

Hanway convocou reuniões, deu conselhos sobre os formulários dos contratos que 

ligavam o aprendiz ao mestre, consultou mestres limpa-chaminés e falou com as crianças. 

A natureza do trabalho dos pequenos limpa-chaminés e os contratos estabelecidos 

chocaram-no. Ele declarou que, numa altura em que os humanitários pediam a abolição da 

escravatura no Novo Mundo, os pequenos limpa-chaminés eram os verdadeiros escravos. 

Um rapaz podia ser contratado como aprendiz sem que tivesse qualquer voto na matéria e, 

quando finalmente saía do controlo do mestre, não tinha adquirido qualquer qualificação, 

excepto para ser limpa-chaminés. 

Após ter formado uma Comissão de Inquérito, em 1773, em nome dos aprendizes 

de limpa-chaminés, tendo em mente uma aprendizagem responsável, Hanway enviou 

cartas a todos os mestres limpa-chaminés de Londres, onde juntou impressos de contratos 

revistos. Descobriu, contudo, que poucos mestres estavam receptivos às suas ideias. 

Entretanto, Hanway tinha-se tornado num jornalista prolífico. Enviou uma série de cartas 

para o Public Advertiser, onde descrevia a negligência da humanidade, comum para com 
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estes rapazes. Nas cartas Hanway apresentava sugestões práticas: os rapazes não deveriam 

ser forçados a subir chaminés que estavam acesas e deveriam ser alimentados, lavados e 

alojados de forma adequada. Defendia ainda que estes deveriam receber alguma educação. 

As cartas, dezoito no total, foram compiladas e publicadas em forma de livro, com o título 

A Sentimental History of Chimney Sweeps in London and Westminster (1785). O 

frontispício do livro era a imagem de dois pequenos limpa-chaminés, todos sujos e com 

roupas rasgadas, um deles de muletas, com a Catedral de São Paulo a servir de pano de 

fundo. Os dois rapazes representavam os quatrocentos aprendizes de limpa-chaminés 

existentes em 1785, segundo os cálculos do autor e que se encontravam ao serviço de cem 

mestres, em Londres e em Westminster. 

No livro, Hanway relatou que órfãos em estado de vagabundagem e os bastardos 

das pessoas mais pobres eram vendidos a limpa-chaminés e, condenou a fraca qualidade 

das roupas e dos locais para dormir e a falta de locais para tomarem banho. Horrorizado, 

Hanway contou que também raparigas eram usadas para subir as chaminés. Pouco antes da 

sua morte, em 1786, este investigador enviou uma carta eloquente aos Lordes do Tesouro, 

exigindo acção imediata sobre a reivindicação dos aprendizes desprotegidos. 

Hanway morreu sem ver quaisquer resultados do seu trabalho. No entanto, o seu 

desejo de melhorar as condições dos pequenos limpa-chaminés e o seu espírito enérgico 

foram transmitidos aos seus contemporâneos e aos seus sucessores que viram as suas 

recomendações para melhores condições chegarem até ao Parlamento. Em 1788, foi criada 

uma Comissão de Inquérito para investigar a profissão de limpa-chaminés. A terrível 

crueldade e negligência de que os aprendizes eram vítimas foram reveladas no relatório 

desta Comissão. (Phillips: 1949, 3; Strange: 1982, 41; George: 1979, 240) 

Nesse mesmo ano, Robert Burton apresentou uma proposta de lei em Parlamento, 

tendo esta sido aprovada – Chimney-Sweepers’ Act. A Lei de 1788 decretou que, nenhum 
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limpa-chaminés deveria ter mais do que seis aprendizes, que deveriam usar um emblema 

em latão no boné, onde estaria inscrito o nome e a morada do seu mestre e que nenhum 

rapaz com menos de oito anos de idade poderia ser contratado como aprendiz. Além disso, 

o consentimento dos pais também teria de ser obtido e o mestre teria de se comprometer a 

fornecer roupas e condições de alojamento adequadas, assim como autorizar os aprendizes 

a irem à igreja ao domingo. Proibia ainda o aluguer destes rapazes e o chamado “calling 

the streets”, depois do meio dia e antes das sete da manhã no inverno, ou das cinco no 

verão. Segundo Hanway, os mestres deveriam ser obrigados a obter uma licença, tendo 

sido incluída nesta proposta de lei uma cláusula nesse sentido. Contudo, apesar da 

aprovação da proposta de lei, esta cláusula não foi aceite pelos Lordes. Com a rejeição 

desta cláusula, a lei revelou-se praticamente não executória. Como referem John e Barbara 

Hammond: “This Act is a dead letter”. A título de exemplo, uma das formas de contornar 

esta lei era o facto de a mesma não proibir um limpa-chaminés de empregar os seus 

próprios filhos, pelo que grande parte destes, empregava-os para subir chaminés quando 

tinham cinco ou seis anos, ou mesmo quatro anos de idade. O recrutamento de outras 

crianças em idade ilegal também era frequente, uma vez que a idade dada pelos pais ou 

pelos tutores, no caso dos aprendizes sob tutela da paróquia, não era posta em questão 

naquela altura. O tráfico de crianças pequenas, às quais John e Barbara Hammond chamam 

“the smallest-sized living brushes”, continuou sem controlo. (Hammond & Hammond: 

1978, 125-6; Mayhew: 1968, II, 346) 

A proposta de lei tinha, no entanto, passado a lei, podendo dizer-se que a sua 

promulgação terá iniciado a verdadeira campanha para ajudar os rapazes. Ainda nesse ano, 

1788, David Porter, um amigo de Hanway, enviou uma petição ao Parlamento sobre as 

condições dos pequenos limpa-chaminés e em 1792 publicou Considerations of the 

Present State of Chimney Sweepers with some Observations on the Act of Parliament 
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intended for their Regulation and Relief. Este panfleto retrata a actividade de limpa-

chaminés nos vinte anos anteriores e presta homenagem a dois homens, Hanway e 

Thornton, por se encontrarem entre os primeiros a fazer campanha por melhores condições 

de trabalho. Por esta altura, Porter calculou que o número de aprendizes a trabalharem para 

limpa-chaminés tinha aumentado para quinhentos. 

Sendo ele próprio um mestre limpa-chaminés, David Porter tentou, através da sua 

escrita, levar a campanha para além da Lei de 1788. De modo a promover melhores 

condições de emprego, Porter solicitou que os rapazes tivessem uma muda de roupa, locais 

para se lavarem, um bom jantar por semana, que fossem protegidos do risco de contraírem 

o cancro dos limpa-chaminés e ainda que fossem ensinados a ler e a escrever. 

David Porter sofreu da frustração, comum àqueles que lutaram pela melhoria das 

condições de trabalho dos pequenos limpa-chaminés. Como exemplo da sua frustração, 

Porter apresentou os seguintes factos: a Sweeps’ Friendly Society,5 fundada em 1770, 

durou apenas alguns meses; a Lei de 1788 tinha sido reduzida em autoridade e valor pela 

Câmara dos Lordes, sendo difícil fazê-la cumprir; o emblema representativo da 

aprendizagem, colocado no boné do aprendiz, tinha pouca utilidade, especialmente se o 

patrão se deslocava frequentemente de um lugar para outro. Os limpa-chaminés eram 

facilmente defraudados e a venda de fuligem aos agricultores era frequentemente alvo de 

fraude e necessitava de regulamentação. 

Porter fez questão de enfatizar que o seu único objectivo era ajudar os seus colegas 

de ofício. É, portanto, surpreendente que mais tarde ele viesse a modificar o seu objectivo, 

conforme verificado quando ele prestou declarações à Comissão da Câmara dos Lordes, 

em 1818. Por essa altura, Porter era um construtor civil e proprietário rural próspero. O seu 

                                                 
5 Sociedade para o benefício mútuo dos limpa-chaminés. 
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depoimento indicou que os rapazes eram mais eficientes do que as máquinas – uma 

evidência que alguns dos Lordes ansiavam por ouvir. 

 

 

A Fundação de Sociedades e a Proposta de Lei de 1804 

No entanto, a escrita de Porter revelou-se útil para a campanha. Em 1796, foi 

formada uma sociedade “for Bettering the Condition and Increasing the Comforts of the 

Poor”, tendo Sir Thomas Bernard sido um membro vigoroso da mesma. Um outro 

membro, o Bispo de Durham, estava pessoalmente preocupado com a fundação de uma 

Escola Dominical em Kingston, Surrey, em 1798, para os pequenos limpa-chaminés e uma 

dadora anónima ofereceu aos rapazes vestuário, roupa de cama e colchões. 

Esta sociedade, com o objectivo de melhorar as condições de vida dos pobres, era 

uma das muitas que começavam a surgir, a partir do final do século XVIII em diante. O rei 

Jorge III deu o seu apoio à sociedade de 1796, o que constituiu um gesto significativo. 

Entre outras coisas, os membros da sociedade tentaram despertar a opinião pública, 

relativamente ao tratamento destas escovas humanas, tendo o livro de Jonas Hanway, de 

1785 e o de David Porter, de 1792, sido de grande utilidade para esta causa. 

Em 1800, foi fundada a Society for the Protection and Instruction of Chimney 

Sweepers’ Apprentices que apenas durou um ano, em virtude da falta de cooperação dos 

mestres limpa-chaminés. Entretanto, em 1803, foi fundada a Society for Superseding the 

Necessity for Employing Climbing Boys, a qual ficou conhecida por Society for 

Superseding the Necessity of Climbing Boys. Esta sociedade londrina foi criada pelo artista 

e humanitário, William Tooke. O Bispo de Durham tornou-se seu presidente, tendo sido 

eleitos vice-presidentes influentes. Um deles foi William Wilberforce, já célebre devido à 
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sua luta pela abolição da escravatura negra. Wilberforce mostrou-se profundamente 

preocupado com os pequenos escravos da sua terra. 

A sociedade atraiu alguns dos mestres limpa-chaminés mais responsáveis, tendo 

estes ajudado a fornecer informação sobre o emprego e as condições de vida dos rapazes. 

Através de inquéritos relativos ao tamanho dos canos das chaminés, a sociedade descobriu 

que algumas crianças já tinham subido a canos com sete polegadas por quadrado, 

informação posteriormente dada a uma Select Committe of Parliament. 

Seguindo a iniciativa da Society for the Encouragement of Arts, Manufactures, and 

Commerce,6 que entre 1796 e 1802 oferecia uma recompensa a quem inventasse uma 

máquina de limpeza das chaminés, a Society for Superseding the Necessity of Climbing 

Boys tomou as providências necessárias para promover uma competição para a invenção de 

escovas mecânicas eficazes. George Smart planeou e construiu, numa só noite, uma vara 

forte e flexível, tendo procedido à limpeza de todas as chaminés da sua casa, antes dos 

criados acordarem. Alguns dias mais tarde foi-lhe atribuída a medalha da sociedade e esta 

publicitou a sua escova. No ano seguinte, Smart ganhou um prémio de 50 libras pela 

promoção do uso da máquina, como substituta do pequeno limpa-chaminés; outros prémios 

monetários pela limpeza de cem e trezentas chaminés, sem ter recorrido aos serviços de 

crianças, foram atribuídos ao londrino Richard Paige, e a James Laver, de Walthamstow, 

respectivamente. 

A publicidade às máquinas chegou à Irlanda e desde o início do século que o Irish 

Farmers’ Journal apoiou largamente a campanha que visava melhorar a sorte dos 

pequenos limpa-chaminés. 

A Society for Superseding the Necessity of Climbing Boys promoveu uma proposta 

de lei, introduzida na Câmara dos Comuns por John Cartwright em Março de 1804. Esta 

                                                 
6 Sociedade fundada em 1754 que tinha como objectivo encorajar a invenção de maquinaria através da 
promoção de competições e da atribuição de prémios e medalhas. (May: 1987, 22) 
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proposta apontava para a contratação de comissários, para a legalização dos limpa-             

-chaminés que viviam a dez milhas do Royal Exchange e promovia a aprendizagem de 

rapazes até aos vinte e um anos, podendo estes escolher outros ofícios aos dezasseis anos 

de idade com a aprovação dos comissários. Era ainda proposto que, as crianças só podiam 

limpar as chaminés no caso de estarem devidamente legalizadas, proibindo a contratação e 

empréstimo de aprendizes a outros limpa-chaminés. (Hammond & Hammond: 1978, 127) 

Esta proposta foi aprovada na Câmara dos Comuns, mas rejeitada pelos Lordes, 

numa Câmara composta por um arcebispo, cinco bispos, três duques, cinco condes, um 

visconde e dez barões que não pretendiam fortalecer a Lei de 1788 através da aprovação 

das emendas propostas. Em virtude da rejeição parlamentar, a sociedade concentrou os 

seus esforços na promoção de máquinas para a limpeza das chaminés, oferecendo-as 

gratuitamente a alguns mestres limpa-chaminés que não tinham recursos necessários para a 

sua aquisição. (Mayhew: 1968, II, 355) 

 Esperava-se que, com o aparecimento da maquinaria, a prática de recorrer a 

crianças nesta actividade fosse eliminada. No entanto, embora útil em canos direitos, a 

máquina de Smart era pouco eficaz em canos com muitas curvas, como os de edifícios 

públicos e de palácios reais. 

Surgiram, então, outras sociedades para a protecção dos pequenos limpa-chaminés. 

Por exemplo, a Sheffield Society foi fundada em 1807, estando convicta que: 

 

[…] the practice ought not to be tolerated at all in a Christian country; and 

that if the cruelty which is unavoidable in seasoning tender infants for this 

most repulsive of occupations, were inflicted on brute animals the 

legislation would promptly forbid it. (In Strange: 1982, 44) 
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Este era, sem dúvida, um discurso forte, que sugeria que os britânicos se 

preocupavam mais com os direitos dos animais do que com os das crianças, os seus futuros 

cidadãos. No encontro de Maio, 1807, a Sheffield Committee afirmou que, através da 

atenção prestada ao trabalho das crianças e do cumprimento das leis parlamentares 

respeitantes aos limpa-chaminés, as condições destes poderiam ser melhoradas. 

Apesar de todos os esforços empreendidos, à medida que os anos avançaram, os 

pequenos limpa-chaminés, por serem mais baratos e por serem preferidos pelos clientes em 

detrimento das máquinas, continuaram a ser usados na limpeza das chaminés. 

 

 

As Propostas de Lei de 1817, 1818 e 1819 

Juntamente com o interesse crescente pela melhoria das condições das crianças nas 

fábricas, o público estava a tornar-se mais consciente em relação ao sofrimento dos 

pequenos limpa-chaminés. 

Por volta de 1816, a Society for Superseding the Necessity of Climbing Boys decidiu 

que tinha apoio suficiente para enviar uma recomendação ao Parlamento, a solicitar uma 

nova lei que viesse substituir a de 1788 e que proibisse totalmente o uso dos pequenos 

limpa-chaminés. Alguns mestres limpa-chaminés respeitáveis eram membros valiosos 

desta sociedade, contudo, outros opunham-se-lhes, receosos de perder os seus aprendizes. 

Quando estes últimos souberam da existência da campanha para a proibição do emprego de 

crianças, organizaram-se de forma a impedirem esta acção parlamentar. Estavam 

determinados a divulgar a ideia de que as máquinas eram ineficazes e tentaram convencer 

os seus clientes, através de truques baixos como espalhar fuligem e bloquear os canos das 

chaminés durante o processo de limpeza com as máquinas. 
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 A oposição ao uso de maquinaria advinha dos mestres limpa-chaminés mais 

prósperos e dos criados das casas grandes que temiam perder qualquer hipótese de 

gratificação por parte dos limpa-chaminés. As chaminés mais complexas encontravam-se, 

de facto, nas grandes mansões e nos edifícios da função pública e era precisamente nestas 

chaminés que estas “escovas humanas” corriam o risco de sufocar. (Hammond & 

Hammond: 1978, 128) 

Na altura em que se estabeleciam filiais da Society for Superseding the Employment 

of Climbing Boys, em diversas partes do país eram vários os indivíduos que escreviam 

artigos, sobre a questão do emprego de rapazes na limpeza das chaminés. 

Aqueles mestres que se organizavam como defensores dos pequenos limpa-

chaminés incomodavam os outros que queriam manter os rapazes ao serviço e se 

recusavam a usar as máquinas. Um grupo destes últimos tornou-se bastante activo em 

Bristol e, em 1817, quatro deles publicaram um folheto de vinte e quatro páginas. Este 

folheto veio opor-se a um panfleto de York que descrevia as difíceis condições do trabalho 

dos aprendizes, as suas doenças e mortes, e defendia o uso das máquinas em substituição 

do trabalho humano. Os limpa-chaminés de Bristol vieram negar que o trabalho e as 

condições dos rapazes fossem difíceis, afirmaram-se desconhecedores da existência de 

doenças, crescimento atrofiado, deformações e morte entre os seus aprendizes, e afirmaram 

também não terem qualquer conhecimento da existência do cancro da fuligem. O folheto 

incluía ainda diagramas de chaminés com detalhes explicativos que procuravam provar que 

as máquinas não as conseguiam limpar. 

Este folheto foi publicado em Bristol, no mesmo mês – Junho de 1817 – em que a 

Sheffield Society for Superseding the Employment of Climbing Boys apresentou uma 

petição no Parlamento para a promulgação de uma nova lei. Os membros desta sociedade 

realçavam que os mestres limpa-chaminés nunca iriam usar a maquinaria, enquanto a lei 
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permitisse o emprego de rapazes. Alguns dias mais tarde, a filial londrina da sociedade 

enviou uma petição semelhante. A Câmara dos Comuns reagiu imediatamente, criando 

uma Comissão de Inquérito para investigar o assunto, presidida por Henry Grey Bennet. 

As descobertas desta Comissão, baseadas em testemunhos reais, revelaram-se uma base de 

informação valiosa, relativamente ao emprego dos pequenos limpa-chaminés. A 

informação recolhida assemelhava-se bastante à apresentada por Jonas Hanway, cerca de 

trinta anos antes. (Hammond & Hammond: 1978, 128) 

A Comissão solicitou o testemunho de membros da Society for Superseding the 

Employment of Climbing Boys, nomeadamente de William Tooke, acerca do ofício dos 

mestres limpa-chaminés, em virtude de esta sociedade vir a recolher informação há vários 

anos. Foram prestados depoimentos por George Smart e outros inventores de máquinas de 

limpar chaminés, como Thomas Mumford e Jonathan Snow, por médicos que tinham 

assistido as crianças em hospitais ou que tinham dado o seu testemunho em inquéritos, 

como Richard Wright, por arquitectos, como Benjamin Foster e construtores civis, e 

também pelos próprios mestres limpa-chaminés, como John Cooke, John Fisher, George 

Reveley, John Harding, Thomas Edmunds e Thomas Allen. 

Alguma da informação apresentada pelos mestres limpa-chaminés foi de grande 

importância. Por exemplo, Thomas Edmunds testemunhou ter usado a máquina de Smart 

desde 1804 e ter limpo 1.313 chaminés em 1816, somente com a máquina. John Harding, 

mestre limpa-chaminés há vinte e três anos, usou a máquina sem o recurso a qualquer 

ajudante. Um outro, Thomas Allen, declarou não usar mais nada para além da máquina de 

Smart. 

No relatório da Comissão, designada para investigar o emprego dos pequenos 

limpa-chaminés havia dois apêndices. Um deles era referente aos mestres limpa-chaminés 

que, numa reunião geral, alegaram a urgente necessidade de melhorar as condições de 
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trabalho, mas não a sua erradicação. O outro, recomendava a erradicação do emprego de 

crianças e reclamava a adequação das chaminés para a utilização de maquinaria. 

Perante a óbvia constatação de que a Lei de 1788 estava a ser desprezada – um 

insulto ao próprio Parlamento – e que os aprendizes eram vítimas de crueldade, Henry 

Grey Bennet recomendou a abolição imediata do emprego dos pequenos limpa-chaminés. 

Contudo, a proposta de lei não foi aprovada, apesar da evidência das provas a favor desta 

medida. Quase imediatamente, a Society for Superseding the Employment of Climbing 

Boys entrou em acção, insistindo na necessidade de se organizarem encontros públicos por 

todo o país. A sociedade afirmou estar a agir: 

 

[…] for the protection of those who, for the most part, are foundlings or 

orphans, who have no other guardian than the State; who have no option in 

the selection of their trade; who are oppressed because they are helpless; 

who labour because they are weak; who perform the hardest service at a 

period when they are least able to endure it, and with whom every principle 

of beneficial employment is reversed; thus constituting at once a stigma on 

your humanity, and a humiliating limit to the boasted fertility of our 

mechanical resources. (In Strange: 1982, 49) 

 

Em Fevereiro de 1818, Bennet sugeriu a introdução de uma nova proposta de lei 

para regulamentar a profissão de limpa-chaminés. A sua proposta apresentava algumas 

modificações em relação à de 1817 e contava com o apoio de petições provenientes de 

numerosos encontros públicos, levados a cabo por todo o país. Os argumentos da oposição, 

já apresentados no ano anterior, fizeram-se novamente ouvir, sendo mais uma vez contra-  

-atacados. 
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Bennet realçou o facto de, as únicas chaminés que não podiam ser limpas a não ser 

pelos rapazes eram as dos ricos, denunciando a prática de sacrificar as crianças pobres de 

modo a conservar as chaminés dos ricos. (Hammond & Hammond: 1978, 129) 

Uma Comissão Parlamentar ouviu depoimentos dos mestres limpa-chaminés que 

defendiam a necessidade de utilização de aprendizes e também de médicos, arquitectos, 

agentes de seguros, bombeiros, construtores civis e outros. 

Uma das testemunhas que se opôs à proposta de lei foi David Porter que tanto havia 

contribuído para a promulgação da Lei de 1788. Porter negou ser conhecedor de quaisquer 

abusos posteriores a 1788, declarando nunca ter visto uma chaminé que aparentasse ser 

perigosa para um rapaz de oito anos. Assumindo a necessidade da utilização dos pequenos 

limpa-chaminés, Porter defendeu aumentar a idade dos aprendizes de oito para dez anos 

em vez dos catorze, idade pretendida pela proposta de lei. 

Perante a Comissão dos Lordes de 1818, um arquitecto admitiu que as chaminés 

horizontais só eram necessárias porque os donos das mansões pretendiam garantir o seu 

conforto e luxo. Também a colocação de portas na parte lateral das chaminés, de modo a 

permitir que a sua limpeza fosse feita por escovas inseridas a partir do exterior, havia sido 

frequentemente rejeitada por desfigurar a aparência das suas casas. (Hammond & 

Hammond: 1978, 129-30, 132) 

O filantropo e membro da Society for Superseding the Employment of Climbing 

Boys, Stephen Lushington, proferiu um discurso no qual falou da prática de raptar ou 

comprar crianças, dos métodos violentos usados para forçar as crianças a subirem os canos 

escuros e malcheirosos, das feridas nos joelhos e cotovelos esfregados com água salgada 

ou salitre para os endurecer, dos acidentes, dos membros deformados, do cancro no escroto 

e do medo constante dos rapazes de sufocarem ou ficarem presos nos canos. Lushington 

afirmou que as máquinas conseguiam efectuar a limpeza de, praticamente, todos os canos, 
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tendo sugerido que, nos poucos que não era possível limpar devido aos ângulos poderiam 

ser inseridas portas de fuligem nos locais em que fosse necessário. 

Apesar de toda a evidência, quando a proposta de lei foi apresentada à Câmara dos 

Lordes, alguns membros consideraram que o uso isolado das máquinas poderia causar 

danos à comunidade, em virtude do incómodo e das despesas resultantes das alterações das 

chaminés. Desta forma, a proposta de lei foi adiada por falta de evidência, para que o 

Board of Works tivesse tempo suficiente para terminar as suas experiências com a 

maquinaria. 

No início de 1819, a causa dos pequenos limpa-chaminés pareceu ganhar nova vida. 

Colonel Stephenson, Inspector-Geral do Board of Works, referiu os resultados dos testes 

realizados com máquinas de limpeza de chaminés. Ele defendia que a maquinaria, 

especialmente a inventada por Smart, demonstrava ser eficiente e prática. Todavia, 

Stephenson considerava impossível a substituição total dos pequenos limpa-chaminés. 

Em virtude do relatório favorável de Colonel Stephenson, em Fevereiro de 1819, 

Henry Grey Bennet pediu permissão à Câmara dos Comuns para introduzir uma proposta 

de lei para regulamentar o ofício, tendo sumariado o relatório de 1817. Bennet realçava o 

interesse público demonstrado pelo número de petições, relatava as torturas diárias a que 

este jovens aprendizes se submetiam e chamava a atenção para o apoio do Board of Works. 

A medida que Bennet propunha era semelhante à que havia sido rejeitada pela Câmara dos 

Lordes em 1818, à excepção de propor o período de dois anos, em vez de um, para a 

alteração das chaminés, de modo a permitir o uso de maquinaria. 

Os argumentos utilizados contra a aprovação desta proposta eram os habituais: em 

primeiro lugar, os abusos não existiam ou eram exagerados; seguidamente, no caso de 

existirem, eram os necessários e finalmente, caso fossem abolidos, seguir-se-iam males 

ainda maiores. (Hammond & Hammond: 1978, 130) 
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Apesar de ter enfrentado alguma oposição, a proposta de lei passou na Câmara dos 

Comuns e foi levada até à Câmara dos Lordes. Lorde Lauderdale ridicularizou o assunto, 

afirmando que, até então, nenhuma máquina havia sido inventada capaz de desempenhar as 

funções dos pequenos limpa-chaminés. Eis um excerto demonstrativo do tom dos seus 

comentários: 

 

[…] The physician who attended him in his late illness, had prescribed large 

doses of calomel, so much indeed, that he thought it necessary to ask him 

the reason of such prescriptions. ‘O!’ (said the physician) ‘I can easily prove 

to you the advantage of my practice. The calomel is like the climbing boys, 

it finds its way into every corner and cranny of the frame, and sweeps every 

deleterious particle clean out; whereas the other sorts of medicines resemble 

the machines, and accordingly do the business very imperfectly. They do 

not follow all angles and turnings, but pass over many important parts 

untouched, and leave heaps of matter, which afterwards kindle into 

mischief.’ (In Gordon & Cocks: 1952, 97-8) 

 

A proposta foi rejeitada por 37 votos contra e 20 a favor. Mais uma vez, ainda não 

fora aprovada a legislação que visava dar apoio à causa dos pequenos limpa-chaminés. 

Em Maio do mesmo ano, 1819, Henry Grey Bennet introduziu uma última proposta 

de lei, não com o intuito de proibir o emprego dos pequenos limpa-chaminés, uma vez que 

ele considerou-o impossível, mas para melhorar as suas condições laborais. Bennet contava 

com o apoio dos principais mestres limpa-chaminés que tinham protestado contra a 

proibição do emprego destas crianças. Segundo esta proposta, nenhum rapaz deveria ser 

aprendiz, no caso de ter menos de dez anos de idade, nenhuma rapariga deveria ser 

empregue, os aprendizes não deveriam ser emprestados a outros mestres e nenhum limpa-  

-chaminés poderia fazer propaganda nas ruas. A proposta foi aprovada pela Câmara dos 

Comuns sem grande oposição, mas, mais uma vez, a Câmara dos Lordes recusou-se a 
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prestar qualquer ajuda às pequenas vítimas das suas chaminés. Em termos de votação, a 

proposta foi recusada por 32 votos contra e 12 a favor. (Hammond & Hammond: 1978, 

131) 

No entanto, encontros públicos organizados por todo o país estavam a permitir que 

todas as pessoas ficassem a conhecer as condições de trabalho dos pequenos limpa-

chaminés. Em Outubro de 1819, no Edinburgh Review, podia-se ler o seguinte, num artigo 

intitulado “Climbing Boys”: 

 

[…] we have no doubt that there are a great many excellent persons to 

whom it is misery to see misery, and pleasure to lessen it; and who by 

calling the public attention to the worst cases, and by giving birth to 

judicious legislative enactments for their improvement, have made, and are 

making the world somewhat happier than they found it. Upon these 

principles we join hands with the friends of the Chimney sweepers, and 

most heartily wish for the diminution of their numbers, and the limitation of 

their trade. (In Saville: 1973, 319) 

 

O artigo criticava a oposição às tentativas de proibição do uso de crianças na 

limpeza das chaminés: 

 

After all, we must own that it was quite right to throw out the bill for 

prohibiting the sweeping of chimneys by boys – because humanity is a 

modern invention; and there are many chimneys in old houses which cannot 

possibly be swept in any other manner. (In Saville: 1973, 320) 

 

A classe médica também mostrava a sua preocupação pelas condições de emprego 

destas crianças, publicando artigos e relatórios médicos em jornais e revistas 

especializadas. Por exemplo, em Março de 1823, o Medico-Chirurgical Transactions 
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publicou um artigo do médico Henry Earle, sob o título “Chimney Sweepers’ Cancer”; e 

no mesmo mês, surgiu um relatório sobre o mesmo tema na Analytical Review, desta feita 

da autoria de um médico de nome Pott. (Strange: 1982, 53) 

 

 

A Lei de 1834 

Em 1824 surgiu um outro defensor desta causa: James Montgomery, de Sheffield. 

Montgomery teve a ideia de recolher informação sobre os sweeps’ climbing boys e publicá-

la num livro intitulado The Chimney-Sweeper’s Friend and Climbing Boys’ Album, em 

1824, anexando a esta obra um álbum das contribuições literárias, de todos aqueles que 

haviam demonstrado interesse e preocupação para com estes rapazes. 

Tendo ajudado a criar a Sheffield Society for Superseding the Employment of 

Climbing Boys (1807), Montgomery escreveu este livro em nome desta sociedade e 

dedicou-o ao patrono da sociedade londrina, o rei Jorge III. O prefácio apresenta as ideias 

que levaram o autor a escrever o livro:  

 

The barbarity of the practice cannot be denied – nor can it be mitigated, for 

it is next to impossible to teach a child this trade at all, without the infliction 

of such cruelties upon his person […]. 

There are machines in use, with which 99 chimneys out of a 100 might be 

swept, and the danger to the boys in ascending those which machines cannot 

thoroughly cleanse, namely, angular, tortuous, dilapidated, and ignited flues 

– is so imminent that when death ensues […] the master, who puts a child to 

such a task, should be punished for feloniously slaying. (In Strange: 1982, 

55) 

 

A primeira parte do livro de Montgomery – ilustrado por Robert Cruickshank – 

contém relatos a descrever o trabalho dos rapazes, os acidentes e mortes de muitos deles – 
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de facto, este livro é, em grande parte, um sumário da informação dada à Comissão 

Parlamentar de 1817 sobre o “Employment of Boys in Sweeping of Chimnies”. 

À semelhança de Hanway, Wilberforce e muitos outros, Montgomery considerava 

haver uma ligação entre a escravatura negra e o trabalho forçado dos rapazes cobertos de 

fuligem, como se pode depreender do seguinte excerto de The Chimney-Sweeper’s Friend 

and Climbing Boys’ Album: 

 

The poor African negro is kidnapped and sold, but it is by strangers, or by 

foes. These children are kidnapped and sold, and that by their own 

countrymen, and by their own parents. The negroes are selected for their 

strength, and consequent power of bearing hardship; these poor children are 

chosen for their youth, small stature, and consequent inability to sustain 

labour. […] The labour of the negroes, however severe, rarely impairs their 

health, deforms their frames, or distorts their limbs; that of these weak little 

children almost invariably produces some, if not all, of these lamentable 

effects; it moreover subjects them to peculiar diseases of the most shocking 

and painful kinds, which rarely fail, if not stopped in an early stage, to 

terminate in a premature death. (Montgomery: 1824, 12) 

 

Montgomery considerou que a solução para este problema era simples e óbvia: a 

erradicação. Segundo ele, a proibição do emprego de crianças levaria ao consequente 

melhoramento de máquinas para a limpeza das chaminés. Montgomery salientava o facto 

de o Inspector-Geral do Board of Works recomendar o uso de máquinas, mostrando, assim, 

que os peritos técnicos da época estavam do lado dos humanitários. (Montgomery: 1824, 

21) 

Entretanto, um outro homem de Sheffield estava também a fazer campanha pelos 

pequenos limpa-chaminés: o escritor Samuel Roberts, um membro fundador da Sheffield 

Society e defensor dos desprivilegiados da sua época. Roberts publicou um livro intitulado 
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A Cry from the Chimneys e com o sub-título An Integral Part of the Total Abolition of 

Slavery throughout the World. Este livro foi dedicado a William Tooke, com o seguinte 

comentário por parte do autor: “Success will eventually crown the persevering efforts of 

the righteous”. (In Strange: 1982, 59) 

Em 1837, Samuel Roberts deu uma conferência em Sheffield, onde se referiu aos 

escravos negros no estrangeiro e às crianças escravizadas na Grã-Bretanha que ficavam 

negras devido ao seu trabalho. Ele defendeu a total erradicação deste trabalho e, de forma a 

ilustrar o seu ponto de vista, forneceu descrições do trabalho dos rapazes: os seus efeitos, 

as queimaduras, o cancro e outras dificuldades. 

Neste encontro, Roberts relembrou a sua audiência, do poder do Parlamento e 

afirmou que o único motivo pelo qual a Lei de 1818 não tinha sido aprovada, se devia ao 

facto da Câmara dos Lordes a ter encarado com desdém: o riso dos Lordes significara a 

condenação de milhares de crianças à miséria e destruição. 

A Society for Superseeding the Necessity of Climbing Boys, à semelhança de outras, 

continuou a sua campanha durante muitos anos. Uma parte dos fundos limitados 

conseguidos pela sociedade, era investida na distribuição de máquinas e no apoio à criação 

de sociedades por todo o país. A sociedade publicitou a máquina de Smart e o aumento do 

uso desta levou a uma diminuição considerável do emprego de rapazes em Londres. Em 

1828, a esta sociedade londrina fez publicidade a uma outra máquina, inventada por Joseph 

Glass, que constituía um melhoramento da máquina de Smart e que era recomendada pelas 

Companhias de Seguros Contra Incêndios. 

Em 1828, Joseph Glass, um antigo mestre limpa-chaminés, concebeu uma máquina 

mais flexível do que as anteriores. Glass afirmou que, para além de rápida, a sua máquina 

limpava praticamente todo o tipo de chaminés, incluindo as do Parlamento. Este inventor 
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recomendava a construção de portas de acesso aos canos que, segundo ele, poderiam ser 

feitas sem grandes custos monetários e sem desfigurar a estética dos compartimentos. 

Apesar da publicidade feita pela imprensa, nomeadamente pelo The Times, à 

maquinaria e de relatos da Society for Superseding the Necessity of Climbing Boys, o 

sistema de aprendizagem de crianças de tenra idade continuou activo sob a protecção da 

Lei de 1788. 

Seria somente em 1834 que o Parlamento mostraria novamente interesse por esta 

questão. Nesse ano, William Tooke recomendou a aprovação de uma proposta de lei para 

anular a Lei de 1788. Tooke pretendia que o trabalho dos rapazes fosse controlado mais de 

perto por uma nova lei e que ninguém com menos de catorze anos fosse aprendiz ou 

subisse canos de chaminés para os limpar. Deveria haver uma supervisão mais próxima dos 

aprendizes das paróquias e ninguém deveria subir por uma chaminé a arder. 

Os membros da Câmara dos Comuns mostraram-se, novamente, compreensivos e 

acrescentaram recomendações adicionais, tais como: todos os rapazes com idade inferior a 

catorze anos que se encontrassem já a exercer a profissão, deveriam usar um emblema de 

latão no boné com o nome do seu mestre e a data do seu contrato – repetição da 

recomendação já existente na Lei de 1788. As penalidades pela fuga às regulamentações 

far-se-iam cumprir e a construção de chaminés teria de obedecer às regras, de forma a 

poderem ser limpas pelas máquinas. 

O facto de o Parlamento se mostrar cada vez mais solidário devia-se, em grande 

parte, à crescente campanha realizada e apoiada pelo público. No ano de 1834, o 

Parlamento recebera relatórios da Comissão Especial de Inquérito que incluía, entre os 

seus membros, nomes como os de Sir Robert Peel e William Tooke. Esta Comissão 

recebera petições de toda a parte do país que insistiam que o Parlamento abolisse, 

urgentemente, o emprego dos pequenos limpa-chaminés. De Bristol, a Comissão recebera 
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duas petições: uma a favor da abolição e outra, de mestres limpa-chaminés organizados, a 

defenderem a sua prática (ver página 130). 

Para que a proposta de lei fosse aprovada era necessário obter a aprovação da 

Câmara dos Lordes. Após a segunda leitura da proposta de lei nesta Câmara, esta foi 

enviada à Comissão, com o Duque de Sutherland na presidência. Mais uma vez, a 

evidência apresentada assemelhava-se espantosamente à que havia sido fornecida por 

Jonas Hanway, David Porter e James Montgomery. O próprio Duque de Sutherland 

afirmou não restarem quaisquer dúvidas, ao contrário do que havia sucedido em 1819, em 

como as máquinas podiam limpar as chaminés de forma eficaz. Ele apresentou como 

exemplo 150 edifícios públicos que eram regularmente limpos pela maquinaria. 

Acrescentou ainda que, as taxas do seguro de incêndio tinha decrescido, desde que as 

máquinas tinham sido adoptadas de uma forma mais generalizada. Nem todos os Lordes 

foram persuadidos, tendo alguns persistido em desacreditar a eficácia das máquinas e em 

mostrar pouca simpatia pelo sofrimento físico dos rapazes. 

Tal como foi apresentado, os construtores continuavam a construir chaminés que 

era praticamente impossível limpar. O testemunho de Joseph Glass, em relação a este 

assunto, foi muito importante. Com a sua máquina de limpeza, Glass referiu ter conseguido 

limpar, com sucesso, todas as chaminés na Câmara dos Lordes e a maior parte das do 

Palácio de Buckingham, afirmando que, qualquer cano que não pudesse ser limpo pela 

máquina, não era apropriado para ser limpo por um rapaz. 

Durante o inquérito tornou-se óbvio que a Lei de 1788 se tinha revelado ineficaz. 

Ambas as Câmaras concordaram em aprovar uma nova lei, que foi promulgada em 1834. 

Apesar desta conquista, não era ainda aquela, pela qual os activistas tinham lutado. As 

regulamentações pareciam ser, no entanto, boas: os mestres não podiam empregar rapazes 

com menos de catorze anos, nem ter mais de seis aprendizes em simultâneo; os rapazes 
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teriam que manifestar vontade de trabalhar como aprendizes e apresentar-se perante os 

Juízes da Paz para aprovação dos seus contratos; os rapazes com idades inferiores a catorze 

anos, já em aprendizagem, teriam de usar emblemas identificativos nos bonés. 

Regulamentações significativas pretendiam garantir que os aprendizes não fossem 

obrigados a subir a canos para extinguir incêndios, nem fossem emprestados a outros 

mestres. Os pregões de rua – que visavam publicitar o trabalho oferecido pelos limpa-        

-chaminés – foram também regulamentados por esta lei. 

Havia, no entanto, algumas falhas na lei que iriam diminuir a sua importância. A 

United Society of Master Chimney-Sweepers, fundada em 1826 para combater a reforma da 

sua profissão, iria aproveitar-se dessas falhas, nomeadamente para estabelecer a idade 

mínima dos aprendizes aos dez e não aos catorze anos de idade. Além disso, a prática de 

subir a chaminés não tinha ainda sido eliminada. As falhas na lei tornaram-se cada vez 

mais óbvias. Havia duas grandes questões contra as quais os defensores da reforma tinham 

que lutar: a resistência dos mestres limpa-chaminés organizados e a frequente queixa de 

que, as propriedades ficariam em perigo de incêndio se os pequenos limpa-chaminés não 

pudessem ser utilizados. No entanto, em Manchester, por exemplo, os mestres limpa-         

-chaminés reformadores uniram-se contra os mestres anti-reforma e colocaram-se do lado 

dos que faziam campanha pela mesma. 

Com a promulgação de Lei de 1834, a causa dos pequenos limpa-chaminés em 

Inglaterra aparentou estar adormecida durante vários anos. 
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A Lei de 1840 

Todavia, para salvar as crianças utilizadas na limpeza da chaminés, a Society for 

Superseding the Necessity of Climbing Boys estava, então, determinada a completar a sua 

missão.  

Um panfleto anónimo, com a data provável de 1840, The Trade of Chimney-           

-Sweeping Exhibited in Its True Light, Together with the State of Public Feeling on This 

Important Subject as Shown by Evidence before the House of Commons, chamava a 

atenção do público para esta causa, descrevendo a facilidade de instalação de portas nas 

chaminés. 

A campanha necessitava de algo mais do que livros, relatórios, e Societies for 

Superseding the Necessity of Climbing Boys. Necessitava do apoio de Anthony Ashley 

Cooper, conhecido a partir de 1851 como Lorde Shaftesbury. Em 1832, aos trinta e um 

anos de idade, foi nomeado pelo Parlamento para ocupar a posição de conselheiro do bem-

estar das crianças, um posto pioneiro que lhe permitiu apoiar todas as crianças que 

necessitavam de protecção. Lorde Shaftesbury foi o principal defensor das muitas leis 

humanitárias levadas até ao Parlamento, desde a altura da sua nomeação, respeitantes ao 

bem-estar das crianças. Em 1837, promoveu a lei que reduzia o trabalho de todas as 

crianças para dez horas diárias. (Ver Capítulo II) 

Em relação aos pequenos limpa-chaminés, o trabalho de Lorde Shaftesbury 

consistia em investigar as suas condições, visitá-los nos seus locais de trabalho, reunir com 

os seus mestres e tomar medidas legais, função que lhe permitiu melhorar as condições de 

vida de várias crianças, diminuindo o seu sofrimento. 

Em 1834, Lorde Shaftesbury voltara as suas atenções para os pequenos limpa-         

-chaminés, contando para isso com a ajuda de Robert Steven que foi incansável nas suas 
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declarações perante as comissões, assim como na elaboração de artigos para jornais e na 

execução dos planos de Lorde Shaftesbury. 

Em 1840 foi, novamente, apresentada uma proposta de lei ao Parlamento. Os 

argumentos contra e a favor foram praticamente os mesmos que haviam sido anteriormente 

apresentados. O assunto foi, mais uma vez, referido à Comissão, tendo sido apresentadas 

provas do sofrimento dos rapazes, muito semelhantes às mostradas a partir de 1773. A lei 

foi aprovada por ambas as Câmaras e as suas regulamentações entraram em vigor em 1842. 

Uma das medidas estabelecia que, os proprietários das casas garantissem a apropriação dos 

canos para que fossem limpos por máquinas. 

As filiais da Society for Superseding the Necessity of Climbing Boys continuaram a 

sua campanha, desencorajadas, mas não derrotadas. Publicaram e distribuíram panfletos 

que defendiam a erradicação do emprego dos rapazes e vários jornais e revistas publicaram 

artigos sobre o assunto. O editor do The Climbing Boys’ Advocate declarou, num artigo 

que a Lei de 1840 fora de grande utilidade, mas não terminara com o mal, concluindo que: 

 

The entire emancipation of the Climbing Boys mainly depends on the 

individual, as well as the united concurrence of a discerning public, in the 

resolve to dispense with their services. (In Strange: 1982, 66) 

 

Desta forma, havia a necessidade de continuar com a luta pela emancipação dos 

pequenos limpa-chaminés.  

 

 

As Propostas de Lei de Lorde Shaftesbury 

A Lei de 1840 falhou devido à falta de meios para o seu cumprimento, uma vez que 

não havia inspectores para garantir a execução das suas medidas. Lorde Shaftesbury 
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chamou a atenção do Parlamento para esta fraqueza, através da leitura de um relatório do 

Intelligencer, de 1851, sobre um rapaz de dez anos que morrera sufocado num cano de 

chaminé em Leeds. O mestre escapara à condenação, em virtude de não estar presente 

quando o rapaz estava a subir a chaminé. Lorde Shaftesbury afirmou que muitos rapazes 

continuavam a subir aos canos das chaminés; contudo, poucas pessoas denunciavam esta 

situação. 

Tendo despertado o interesse e simpatia dos Lordes, em 1851, Lorde Shaftesbury 

tentou introduzir uma proposta de lei, para a regulamentação do emprego dos pequenos 

limpa-chaminés que foi aprovada sem oposição. Todavia, embora a Câmara dos Comuns 

procedesse à sua leitura, a proposta não recebeu uma atenção especial e foi abandonada: 

“So little interest was taken in it, that neither Hansard nor The Times report a word 

concerning it, beyond the fact that it was read.” (In Phillips: 1949, 48) 

Em 1852, Lorde Shaftesbury introduziu uma nova proposta de lei que almejava 

fortalecer as regulamentações. Uma vez mais, o Parlamento instaurou um inquérito e, mais 

uma vez, foram feitos vários relatórios sobre as condições de trabalho, tendo a proposta 

sido posteriormente abandonada. 

Em 1853, Lorde Shaftesbury propôs uma alteração à Lei de 1840 que proibia a 

entrada de rapazes nas casas cujas chaminés estivessem a ser limpas. Após uma segunda 

leitura desta proposta, esta foi abandonada. Na sessão seguinte, Lorde Shaftesbury 

argumentou a favor das quatro mil crianças utilizadas nessa altura na limpeza das 

chaminés, apresentando relatórios de casos que provavam o não cumprimento da Lei de 

1840. 

Após a leitura de relatórios que demonstravam que os próprios mestres limpa-         

-chaminés denunciavam o uso de pequenos limpa-chaminés em Manchester, Lorde 

Shaftesbury introduziu, em Maio de 1854, uma nova proposta para a regulamentação deste 
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ofício. A Câmara dos Lordes aprovou esta proposta que foi depois rejeitada nos Comuns, 

com 39 membros a favor de uma segunda leitura e 112 contra. Um dos opositores, Fitzroy 

descreditava a proposta, visto que esta levaria a uma alteração da lei criminal do país. 

Outros oponentes, como Walpole e Lorde John Russell, consideravam que a medida não se 

adaptava aos males do caso. 

Apesar das suas propostas terem sido recusadas em várias ocasiões, Lorde 

Shaftesbury demonstrou-se incansável nos seus esforços, para proibir o emprego dos 

pequenos limpa-chaminés. (Gregg: 1990, 467) 

 

 

 As Leis de 1864 e 1875 

Em 1861, a Comissão do Emprego de Crianças incluiu no seu primeiro relatório, 

uma informação sobre a violação da lei regulamentadora dos pequenos limpa-chaminés. 

Esta Comissão referiu a ineficácia da Lei de 1840, descobrindo que as crianças de tenra 

idade ainda eram perseguidos pelos limpa-chaminés. 

O relatório de 1863 da Comissão, juntamente com a publicidade favorável do The 

Times, permitiram a Lorde Shaftesbury declarar na Câmara dos Lordes que as medidas 

para a regulamentação do emprego de pequenos limpa-chaminés, estabelecidas pela Lei de 

1840 não estavam a ser cumpridas. Consequentemente, Lorde Shaftesbury esperava 

conseguir persuadir o Parlamento a promulgar as medidas necessárias, para a prevenção da 

crueldade para com os pequenos limpa-chaminés. 

Em Maio de 1864, Lorde Shaftesbury apresentou uma proposta de lei para emendar 

e alargar a lei para a regulamentação dos limpa-chaminés, tendo esta sido promulgada 

poucas semanas após a sua apresentação. A Lei de 1864 propunha a aplicação de multas 

rigorosas ou a detenção dos limpa-chaminés que a violassem e dava poderes à polícia para 
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prender os que considerasse estarem a desrespeitar a lei. Atribuía ainda autoridade aos 

inspectores do Conselho da Saúde para inspeccionarem as chaminés novas ou 

remodeladas. 

No entanto, todas estas medidas não foram suficientes para uma total erradicação 

desta forma de trabalho infantil. Continuavam a chegar relatórios à imprensa acerca de 

mestres limpa-chaminés que desafiavam a lei. Determinado a obter apoio público para pôr 

fim aos abusos à Lei de 1864, Lorde Shaftesbury escreveu ao editor do The Times dizendo 

que havia pedido ao advogado John Batten para recolher informações. Segundo Batten, nos 

distritos industriais, os pequenos limpa-chaminés limpavam os canos de chaminés 

horizontais das fábricas e, um pouco por toda a parte, limpavam as chaminés das casas 

senhoriais. Batten descobriu que os limpa-chaminés indolentes costumavam aliciar ou 

ameaçar as crianças para que estas as subissem, enquanto que os limpa-chaminés prósperos 

utilizavam máquinas para a limpeza de chaminés e procuravam suprimir o emprego destas 

crianças. A utilização dos pequenos limpa-chaminés constituía uma necessidade 

enganadora, gerada pela ignorância e pelo hábito. Todavia, o esforço para despertar o 

interesse público não foi bem sucedido e a prática ilícita do uso de pequenos limpa-

chaminés continuou. 

A última proposta de lei de Lorde Shaftesbury foi aprovada em 1875. Esta Lei 

assegurou que todos os limpa-chaminés se registassem e houvesse uma supervisão oficial 

do seu trabalho. Desde então, as regulamentações especificadas nas leis anteriores seriam 

levadas a cabo – e mais nenhumas crianças subiriam chaminés. 

Jonas Hanway, David Porter, Sir Thomas Bernard, Henry Grey Bennet, Stephen 

Lushington, William Wilberforce, J. C. Hudson, William Tooke, Robert Steven e Lorde 

Shaftesbury empreenderam esforços no sentido de auxiliar os pequenos limpa-chaminés, 

tentando, inicialmente, melhorar as suas condições laborais, antes da invenção de 
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maquinaria para a sua substituição e, posteriormente, advogando a erradicação do emprego 

destes rapazes. 

Apesar de inúmeras medidas legislativas, esta forma brutal de emprego infantil 

apenas terminou quando a opinião pública foi educada e os construtores efectuaram 

alterações no sentido de permitir que a limpeza das chaminés fosse efectuada, de forma 

fácil e segura, por escovas mecânicas como substitutas das verdadeiras “escovas 

humanas”. 


