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Among the many serious crimes of capitalism about which history will 
one day sit in judgement, none is more brutal, horrible, disastrous, insane, 
in one word – outrageous – than the exploitation of proletarian children.1 

 

 

O mundo do trabalho infantil dos finais do século XVIII aos inícios do século XIX 

caracterizava-se pela mudança em muitos aspectos da vida britânica. Uma sociedade 

predominantemente rural estava a adaptar-se lentamente ao seu novo papel enquanto “the 

workshop of the world”.  

 

 

Da Indústria Artesanal à Fábrica 

 A Revolução Industrial teve um impacto profundo na família, alterando as relações 

familiares e os papéis ocupados pelos seus respectivos elementos. Até ao século XVII 

considerava-se que a família, por oposição ao indivíduo, era a unidade essencial da 

organização social. Nesta perspectiva, as crianças não eram diferentes dos membros 

adultos da família, uma vez que eram todos concebidos como partes componentes de uma 

unidade maior, a família alargada. Os Tudors e os que lhes seguiram tentaram encorajar de 

um modo directo as duas disciplinas chaves: o trabalho e a veneração (work e worship). O 

                                                           
1 Zetkin, C., “Protect Our Children”, 1902, in Lavalette: 1999, 44. 
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treino de crianças nalgum tipo de trabalho e ofício, para que estas pudessem aprender e 

adquirir os hábitos da indústria e fossem capazes de se auto-sustentar quando atingissem a 

idade adulta, constituiu uma característica da política social do século XVI. Para tal, 

recorria-se ao sistema obrigatório de aprendizes e a vários esquemas de formação e 

emprego para as crianças pobres, particularmente nas áreas têxteis. (Pinchbeck & Hewitt: 

1972-73, I, 13, 223) 

Segundo Rule, o ciclo familiar pré-industrial tinha uma importância extrema para a 

compreensão dos padrões de vida. O tamanho da família que vivia na mesma casa variava 

conforme a sua riqueza e o seu estatuto social. Algumas das famílias aristocráticas eram 

constituídas por uma vintena ou mais de indivíduos; uma família da classe média poderia 

conter de seis a oito membros, enquanto que uma família das massas trabalhadoras poderia 

ser constituída apenas por três ou quatro. (Rule: 1986, 41; O’Gorman: 1997, 9) 

O contributo das crianças para a economia da família da classe trabalhadora era 

quase inevitável numa sociedade não mecanizada e, particularmente, numa sociedade sem 

provisões institucionais para a educação das crianças. Ensinar às crianças habilidades úteis, 

mesmo quando pequenas, não só as preparava para a vida adulta como também as 

desencorajava da mendicidade, da ociosidade e do crime. Neste contexto, o trabalho 

infantil poderia ser considerado necessário para o bem-estar da família, visto ser uma 

espécie de aprendizagem para o mundo laboral dos adultos e um meio de incutir a 

disciplina necessária. Na perspectiva das crianças, o trabalho infantil apresentava-se como 

um modo de valorizar o seu estatuto na família. (O’Gorman: 1997, 11; Horn: 1997, 101) 

As principais actividades que se adaptaram à indústria artesanal foram, em primeiro 

lugar, a produção têxtil: a fiação ou tecelagem de lã, do linho, da seda e, a partir do século 

XVIII, do algodão; a metalurgia e a relojoaria. No século XVIII, estas actividades 
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desenvolveram-se, de uma maneira particular, nas regiões de Sussex e Weald, Yorkshire, 

Lancashire, East Anglia e West-Riding. (Ashton: 1980, 40; Beauchamp: 1998, 27) 

No século XVIII, as mulheres e as crianças em geral constituíam uma força de 

trabalho oculta na indústria artesanal; isto porque, o seu trabalho era frequentemente 

realizado em casa e era, em muitos casos, especialmente na indústria do vestuário, 

desempenhado como fazendo parte da unidade de produção da família. 

Deste modo, na indústria artesanal, frequentemente representada pelo tecelão rural, 

o trabalho subsidiado era desempenhado pelos membros da família, que não recebiam um 

ordenado separado. A contribuição das mulheres e das crianças era reconhecida como parte 

integrante do salário recebido pelo tecelão. A posição do pai como o principal “ganha-pão” 

(breadwinner), estava dependente do trabalho suplementar que normalmente não recebia 

uma remuneração separada: havia, de facto, um ordenado familiar. 

No caso da tecelagem, antes do aparecimento da fábrica, o tecelão encontrava-se no 

topo de uma unidade familiar integrada de reprodução, produção e consumo. A mulher 

dividia o seu tempo entre a assistência ao marido e aos filhos e a lide da casa. Os filhos 

ingressavam no mundo do trabalho, contribuindo para a economia familiar através do 

desempenho de tarefas adequadas à sua idade, as quais eram determinadas pelos seus pais. 

Eles eram, por isso, instruídos para o negócio do pai enquanto que as filhas aprendiam, 

tanto a contribuir para as necessidades do trabalho subsidiado da produção doméstica, 

como também, por intermédio das mães, as tarefas e habilidades da vida e do trabalho 

domésticos. Deste modo, a criança era instruída, socializada, reprimida, sujeita a 

determinadas condições e protegida do contágio moral na sua própria casa. (Rule: 1986, 

13, 118, 169-70; Rendall: 1990, 20; Horn: 1980, 121; Pinchbeck: 1969, 113) 

O trabalho doméstico, na companhia dos irmãos e dos pais era uma forma de 

manter as crianças afastadas dos maus exemplos. Tal como Peter Gaskell eloquentemente 
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afirmou na sua obra The Manufacturing Population of England (1833), o trabalho 

doméstico era: “[…] the very best anodyne for allaying and keeping in due restraint his 

nascent passions, - whilst his moral and social instincts were under a process of incessant 

cultivation”. (In Freedgood: 2003, 194) 

Richard Oastler, um notável promotor da legislação fabril, que procurava chamar a 

atenção para as condições das crianças que trabalhavam nas fábricas, recorda a indústria 

artesanal, fazendo referências à sua própria juventude em West Riding: 

 

It was the custom for the children at that time, to mix learning their trades 

with other instruction and with amusement, and they learned their trades or 

their occupations, not by being put into places, to stop there from morning 

to night, but by having a little work to do, and then some little time for 

instruction, and they were generally under the immediate care of their 

parents; [...] there were [sic] filial affection and parental feeling, and not 

over-labour [...]. (In Gordon & Cocks: 1952, 157) 

 

O emprego juvenil nas classes mais desfavorecidas precedeu, assim, a 

industrialização, com os mais novos a contribuir com o seu trabalho em casa, na quinta ou 

na oficina. Além disso, a proporção de crianças a trabalhar variava, não só entre diferentes 

idades e entre sexos, com uma maior probabilidade dos rapazes serem assalariados, mas 

também entre as famílias. O orçamento familiar, a ordem de nascimento, a disponibilidade 

de trabalho numa determinada localidade e as atitudes parentais, contribuíam para a 

atribuição de uma ocupação à criança, tanto na sociedade pré-industrial como na era da 

industrialização. (Horn: 1997, 102) 

As reacções dos contemporâneos ao emprego de crianças nas fábricas eram, muitas 

vezes, fortes e emotivas. Por um lado, havia tendência para exagerar as vantagens sociais 

da indústria artesanal e, em particular, para idealizar as condições do trabalho pré-              
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-industrial. Na perspectiva de Frederick Engels, os trabalhadores domésticos desfrutavam 

de uma vida pacífica, na companhia da sua família. Deste modo: 

 

They did not need to overwork; they did no more than they chose to do, and 

yet earned what they needed. They had leisure for healthful work in garden 

or field […]. They were, for the most part, strong, well-built people […]. 

Their children grew up in a fresh country air, and, if they could help their 

parents at work, it was only occasionally; while of eight or twelve hours 

work for them there was no question. (Engels: 1982, 38) 

  

Por outro lado, não podia haver muito conforto numa casa onde a principal peça de 

mobiliário era um tear ou um bastidor e onde o ar estava poluído, ora com lanugem e pó, 

ora pelo fumo dos fogões a carvão utilizados na cardagem e noutras operações. Era 

também certo que a maior parte dos trabalhadores podia, numa certa medida, determinar o 

horário de trabalho e de descanso. Grande parte dos trabalhadores da indústria artesanal 

estava acostumada a dedicar o domingo, a segunda-feira e, às vezes, a terça-feira ao 

descanso e ao lazer. Isto significava, porém, que tinham de trabalhar até muito tarde, pela 

noite dentro, durante o resto da semana; e, embora a irregularidade não fosse talvez de 

consequências maiores para os adultos, é impossível considerá-la vantajosa para a saúde 

das crianças que os auxiliavam. (Ashton: 1980, 41-2; Hill: 1978, 263) 

Deste modo, as condições da indústria artesanal onde as crianças trabalhavam, 

como parte da unidade de produção, estavam longe de serem as ideais. As habitações 

pequenas, húmidas e pouco ventiladas, onde a vida e o trabalho competiam pelo espaço, 

não eram muito mais saudáveis do que as condições documentadas posteriormente em 

muitas fábricas. No entanto, a casa dava acesso ao ar puro e ao espaço, permitindo uma 

renovação do vigor que o trabalho árduo retirava do corpo. (Rule: 1986, 142) 
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Os trabalhadores domésticos trabalhavam, por vezes, durante um elevado número 

de horas, mas o ritmo de trabalho era menos regular e eles eram os donos do seu tempo. 

Independentemente da duração do horário laboral, o trabalhador poderia fazer uma pausa 

para beber uma cerveja, comer um pão com queijo, esticar as pernas e apanhar ar puro, ou 

simplesmente conversar com um vizinho. Ele poderia ser pobre e até estar cheio de fome, 

poderia estar em dívida com um patrão e não ter opções relativamente ao trabalho a 

desempenhar ou ao ordenado a aceitar. Todavia, ele dispunha da ilusão da sua 

independência, de ser dono de si próprio, sendo que, pelo menos os pormenores vulgares 

da sua vida dependiam de si. (Marshall: 1982, 98-9) 

Ao contrário do sistema fabril, a indústria artesanal permitia uma entrada gradual 

no mundo do trabalho que dependia das capacidades e da idade da criança. Esta realidade 

sofreu uma alteração por volta de 1800, quando os ordenados dos tecelões dos teares 

manuais sofreram uma queda e estes foram obrigados a aumentar o seu horário laboral, de 

modo a manter os rendimentos. Isto significou que os ajudantes infantis deixaram de poder 

passar uma parte do dia a trabalhar e a outra a frequentar a escola ou a desenvolver outras 

actividades. A industrialização veio, assim, interferir com as condições de trabalho dos 

jovens que trabalhavam em casa e este processo foi intensificado com o aumento da 

competitividade dos teares das fábricas, a partir da década de 1820. 

Foi a partir das décadas de 1770 e 80 que a utilização de meios de produção em 

massa, numa fase inicial nas técnicas de fiar e posteriormente nas de tecer, começou a 

alterar as práticas utilizadas no emprego infantil na indústria têxtil. Quando a produção foi 

transferida de casa para as fábricas, as crianças acompanharam-na. Elas transformaram-se 

numa força de trabalho reunida e dispensada ao simples toque de uma sirene de fábrica e 

que, muitas vezes, trabalhava sob a supervisão de um desconhecido. (Rule: 1986, 14-5; 

Horn: 1994, 30) 
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Por volta de 1833, o processo de mudança da indústria artesanal para o sistema 

fabril, já completo no que diz respeito ao algodão, avançava rapidamente em toda a 

indústria têxtil. Em muitos distritos, a indústria artesanal persistia em simultâneo com o 

sistema fabril. (Robson: 1931, 2; Pinchbeck: 1969, 128, 148) 

Em Artisans and Machinery (1836), Peter Gaskell considera que os resultados da 

transição da indústria artesanal para o sistema fabril de produção foram simplesmente 

catastróficos para a família do trabalhador têxtil: 

 

Recklessness, improvidence and unnecessary poverty, starvation, 

drunkenness, parental cruelty and carelessness, filial disobedience, neglect 

of conjugal rights, absence of maternal love, destruction of brotherly and 

sisterly affection, are often its constituents and the results of such a 

combination are moral degradation, ruin of domestic enjoyments, and social 

misery. (In Rule: 1986, 169) 

 

Negligenciados pelas mães trabalhadoras, as crianças que labutavam durante longas 

horas a uma distância considerável das suas casas, não tinham qualquer tipo de experiência 

de vida familiar. Os lares passaram a ser vistos como meras habitações, onde os membros 

da família tinham pouco contacto uns com os outros devido ao sistema de turnos. (Engels: 

1982, 172) 

Para muitas famílias, a entrada no emprego fabril significou a dilaceração, ou 

mesmo a abolição, do papel de instrutores dos pais, uma vez que alterou o balanço natural 

entre o criar e o explorar, questionando toda a relação entre a instrução e o trabalho 

infantil. Uma consequência evidente do novo modo de produção foi, então, a separação da 

criança da supervisão e controlo dos pais. O trabalho fabril não ensinava às crianças 

qualquer tipo de habilidade. (Rule: 1986, 172, 175; Hill: 1978, 263-4) 
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 Poder-se-ia, então, perguntar até que ponto os pais destas crianças não poderiam 

interferir, para impedir o sofrimento e a dilaceração da própria família. Na realidade, os 

pais permitiam que os seus filhos trabalhassem nas fábricas, por necessidade, sendo 

impotentes perante o sistema dominante. O testemunho de um pai da classe trabalhadora 

perante a Comissão de Sadler, em 1832, constitui uma resposta clara a esta questão: 

 

Why do you allow your children to go to work at those places where they 

are ill-treated or over-worked? – Necessity compels a man that has children 

to let them work. 

Then you would not allow your children to go to those factories under the 

present system, if it was not from necessity? – No. (In Gordon & Cocks: 

1952, 167) 

  

 Os pais eram, frequentemente, impelidos a colocar as crianças no mercado de 

trabalho pela autoridade paroquial. Tal como William Swithenbank, um observador da 

época, eloquentemente afirmou: 

 

In point of fact, are not similar inquiries made at the parochial board when a 

man applies for relief, in consequence of poverty and having a large family; 

is it not made a matter of inquiry whether his children are old enough to go 

to a mill, and if so, and they are not sent when there is employment for 

them, would he be relieved? – No, he would not. (In Gordon & Cocks: 

1952, 168) 

  

Segundo a lei de assistência  social aos pobres anterior a 1834 – Old Poor Law2 –, o  

                                                           
2 Até 1834, a lei de assistência social aos pobres era denominada Old Poor Law, ano em que foi promulgada 
a New Poor Law Amendment Act. Esta Lei que predominou sobre a história da pobreza durante o século XIX, 
estendendo-se pelo século XX, alterou completamente o modo de vida das classes mais desfavorecidas. A 
New Poor Law visava, não somente reduzir os custos com a assistência social, mas também atingir o auge de 
uniformidade e de eficiência na provisão do auxílio aos necessitados. Para tal, procedeu a significativas 
alterações na obsoleta Old Poor Law. Sobre este assunto, poderá ser consultado o capítulo 5 de May: 1987. 
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apoio social dependia da capacidade da família em demonstrar auto-ajuda, o que consistia 

em obrigar os seus filhos menores a ingressarem no mundo do trabalho desde uma tenra 

idade e, muitas vezes, a realizarem trabalhos pesados e árduos. Segundo a New Poor Law, 

as famílias mais pobres só não ingressavam nas workhouses, caso as crianças se 

encontrassem a trabalhar. (Lavalette: 1999, 95-6) 

Deste modo, a transição da indústria artesanal para a fábrica alterou por completo a 

vida das classes trabalhadoras, enfraquecendo as tradicionais relações familiares e 

alterando os hábitos de trabalho. O sistema fabril separou o trabalho infantil da economia 

familiar, implicando diferenças, não só na sua forma mas também no que diz respeito ao 

seu ritmo. O trabalho fabril significava disciplina em cada um dos seis dias de trabalho da 

semana. (Mitchell: 1988, 392; Rule: 1986, 142) 

A economia familiar e o papel desempenhado pelas crianças sofreram alterações 

profundas, resultantes da Revolução Industrial. A curto prazo, o efeito mais importante (e 

mais divulgado) da industrialização foi o surgimento do trabalho infantil nas fábricas, 

particularmente na indústria têxtil. (Nardinelli: 1990, 57-8) 

Homens, mulheres e crianças, nascidos e criados no campo, passaram a viver 

apinhados, ganhando a vida como unidades de mão-de-obra fabril mais especializada e não 

como famílias ou grupos de vizinhos.3 Desenvolveram-se novas especialidades, enquanto 

que outras foram simplesmente eliminadas. A mão-de-obra tornou-se mais móvel, 

proporcionando-se mais altos padrões de bem-estar aos que podiam e sabiam deslocar-se 

para os centros, onde essas oportunidades se apresentavam. 

No que se refere ao debate sobre o efeito da industrialização no bem estar das 

crianças trabalhadoras, Clark Nardinelli considera que o trabalho infantil na indústria 

têxtil, assim como noutras indústrias, assumiu uma importância para além dos números 

                                                           
3 É de salientar que não só do campo provinham os novos habitantes das cidades. A elas afluíam também 
muitos migrantes oriundos de todo o Reino Unido, sobretudo da Irlanda. 
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envolvidos, visto que o trabalho neste sector simbolizou as mudanças introduzidas pela 

Revolução Industrial, as quais eram temidas e desacreditadas por alguns observadores. 

Nesta perspectiva, o trabalho infantil nas fábricas tornou-se o símbolo da Revolução 

Industrial. (Nardinelli: 1990, 5-6) 

Ashton considera que as crianças beneficiaram da oportunidade de trabalhar em 

termos de respeito e estima. O horário de trabalho era longo e os dias de descanso poucos; 

o trabalho nas fábricas era nocivo à saúde e à moral das crianças. No entanto, Ashton 

salienta que, em compensação, houve uma diminuição do esforço das crianças no 

desempenho de tarefas pesadas. Devem igualmente referir-se o aumento dos salários 

familiares, a maior regularidade de pagamento e o aumento do bem-estar que resultou do 

facto do trabalho industrial passar a realizar-se fora de casa. (Ashton: 1980, 95, 128) 

Hunt corrobora a ideia de Ashton ao considerar que a industrialização criou novas 

oportunidades para as mulheres e as crianças, colocando o seu trabalho à vista da opinião 

pública. Todavia, Hunt não deixa de sublinhar as razões que levaram muitos historiadores 

a considerar a industrialização, como sendo uma catástrofe para as classes 

economicamente mais desfavorecidas. (Hunt: 1981, 9, 10, 66) 

 

 

A Criança no Contexto Sócio-Habitacional 

A partir da segunda metade do século XVIII até aos princípios do século XIX, 

assistiu-se a um aumento muito significativo do número total de habitantes das Ilhas 

Britânicas e a proporção de crianças e jovens também parece ter aumentado. A população 

inglesa quase duplicou nos finais do século XVIII e este aumento da população trouxe, 

como consequência, o crescimento urbano. Em Preston, Lancashire, com um população de 

6.000 habitantes em 1780, o número de habitantes aumentou para 33.000 em 1831. Num 
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período semelhante, Bolton aumentou o seu número de habitantes de 5.000 para 43.000, 

Oldham de 12.000 para 51.000 e Ashton under Lyne de 5.000 para 34.000. O crescimento 

mais rápido verificou-se em Stockport, com 50.000 habitantes em 1831 e nas novas áreas 

do algodão – Dukinfield, Stalybridge e Hyde.4 (O’Gorman: 1997, 321-2; Cruickshank: 

1981, 11-2) 

De facto, de 1714 a 1815, a população duplicou em Inglaterra, o que não teve 

paralelo em nenhum outro país europeu (de 1680 a 1820 a população cresceu 133%, contra 

os 39% em França e os 0% na Holanda). O debate acerca desta explosão demográfica, 

principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, procurou averiguar se ela se 

deveu à descida das taxas de mortalidade ou se, por outro lado, se deveu à subida da taxa 

de natalidade. Rule considera que a estabilização das taxas de mortalidade maximizou os 

efeitos do aumento da natalidade. Da mesma forma, Thompson tende a dar primazia aos 

efeitos do aumento da natalidade para explicar o rápido crescimento populacional em 

Inglaterra, no período referido. (Horn: 1980, 16; Rule: 1992b, 5; Thompson: 1986, 356-66) 

A existência de mão-de-obra que se dirigiu para as cidades, constituiu um dos 

factores que terá estado na origem da Revolução Industrial. Como referem John e Barbara 

Hammond, o ritmo rápido a que cresceu a população foi mesmo o facto mais marcante da 

Revolução Industrial, enquanto história social. (Hammond & Hammond: 1978, 3) 

 

 

Alojamento e Condições Sanitárias 

Foi a indústria têxtil que deu às novas cidades o seu carácter inequívoco. Já antes 

do final do século XVIII, o centro da sociedade industrial era Manchester que decuplicou o 

                                                           
4 Até 1811, apenas 7% dos ingleses viviam em centros urbanos, com uma população entre os 20.000 e os 
100.000 habitantes. Subsequentemente, 23% da população viria a residir em cidades com mais de 100.000 
habitantes, e 35% concentrar-se-ia em áreas urbanas com cerca de 20.000 pessoas. Outras informações sobre 
o aumento populacional poderão ser consultadas em Thompson: 1990, 5. 
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seu tamanho entre 1760 e 1830 (de 17.000 para 180.000 habitantes), tornando-se a grande 

metrópole do algodão (“cottonopolis”). Segundo Eric Hobsbawm, “Whoever says 

Industrial Revolution says cotton”. De facto, o algodão foi responsável pela mudança 

industrial, e esteve na origem da sociedade baseada numa nova forma de produção – a 

fábrica. (Hill: 1994, 65; Hobsbawm: 1990, 56) 

As fábricas situavam-se, na sua maioria, nas zonas periféricas das cidades, 

transformando a paisagem com as suas grandes construções e chaminés fumegantes. Se 

ainda antes do final do século XVIII, a poluição industrial era certamente uma 

característica das cidades inglesas, à medida que estas se foram desenvolvendo, este 

problema foi-se também, consequentemente, agravando. (Borsay: 1990, 17) 

Basta ler a descrição, datada de meados do século XIX, dada por Charles Dickens 

em Hard Times de Coketown, a cidade industrial fictícia modelada em Preston, 

Lancashire: 

 

It was a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable 

serpents of smoke trailed themselves for ever and ever, and never got 

uncoiled. It had […] vast piles of buildings full of windows where there was 

a rattling and a trembling all day long, and where the piston of the steam-

engine worked monotonously up and down, like the head of an elephant in a 

state of melancholy madness. It contained several large streets all very like 

one another, and many small streets still more like one another, inhabited by 

people equally like one another, who all went in and out at the same hours, 

[…] to do the same work, and to whom every day was the same as yesterday 

and tomorrow, and every year the counterpart of the last and the next. 

(Dickens: 1979, 65) 

  

Movidos por uma enorme sede de riqueza, os construtores especulativos edificaram 

habitações de baixa qualidade, com o propósito de alojar o maior número possível de 
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recém-chegados. Além disso, para garantir o máximo aproveitamento dos terrenos, eram 

construídas tantas casas quantas fossem exequíveis. Consequentemente, a paisagem 

habitacional citadina ficou povoada, não só pelos denominados tenements, mas também 

por back to back houses. De facto, o alojamento dos operários em longas fiadas de casas do 

mesmo tipo era uma característica comum às diversas cidades (ver figura 1, página 7). 

Apesar da precaridade da maioria das habitações, os donos de algumas fábricas 

forneciam boas condições de alojamento aos seus empregados. Robert Owen, por exemplo, 

enquanto empresário, dedicou a sua vida à tentativa de melhorar as condições dos 

trabalhadores, uma vez que considerava que só assim, eles poderiam ser saudáveis, felizes, 

sábios e, consequentemente, mais produtivos. No seu ensaio A New View of Society (1831), 

Owen descreve as casas que albergavam as crianças que trabalhavam numa fábrica de 

algodão em New Lanark, Escócia, da qual foi sócio e, posteriormente, dono: 

 

The benevolent proprietor [David Dale] spared no expense to give comfort 

to the poor children. The rooms provided for them were spacious, always 

clean, and well ventilated; the food was abundant, and of the best quality; 

the clothes were neat and useful; a surgeon was kept in constant pay, to 

direct how to prevent or cure disease [...]. (In Pike: 1978, 38) 

  

Em 1833, Sir Titus Salt construiu um conjunto de edifícios em Saltaire, Yorkshire, 

para a produção de alpaca, junto aos quais se encontrava uma vila modelo para os seus 

trabalhadores. Em History of the Worsted Manufacture in England (1857), John James 

descreveu as condições de alojamento nessa fábrica e vila que deveriam, na sua opinião, 

constituir um exemplo modelo para todo o mundo: 

 

A passing notice must be allotted to the manufacturing town raised for the 

accommodation of the workpeople, which number about 3,000. The 
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dwelling houses are built in a neat and convenient style, with especial 

attention to the health and comfort of the inmates, and well supplied with 

good water, and also with gas from the gasometer at Saltaire works, which 

is capable of yielding gas for 5,000 lights. (In Pike: 1978, 69-71) 

  

No entanto, a maioria das famílias da classe trabalhadora não dispunha deste tipo de 

provimentos, sendo o destino de muitos, as ruas não pavimentadas ou as casas com 

execráveis condições sanitárias. 

Assistiu-se ao crescimento e à multiplicação de bairros miseráveis, os denominados 

slums que eram descritos como “favelas” desordenadas que ameaçavam a estabilidade da 

comunidade em geral. Os centros, excessivamente populosos, das cidades principais eram 

vistos como a causa fundamental da desmoralização da classe trabalhadora. Situadas, 

muito frequentemente, ora por detrás de luxuosas habitações, ora atrás das principais vias 

públicas, as áreas habitadas pelos pobres eram consideradas desconhecidas e perigosas. 

(Borsay: 1990, 20; Horn: 1997, 3, 6, 48) 

As cidades mais antigas mudaram de aparência, visto que as famílias mais ricas se 

mudaram para a periferia. Nos grandes centros urbanos, os pobres encontravam-se 

virtualmente isolados. Nesses centros, a população ficou ainda mais comprimida, uma vez 

que as casas eram demolidas para a construção de estradas, escritórios, fábricas e casas de 

negócio. Não obstante, as pessoas continuavam a afluir a esses locais. Na qualidade de 

maior cidade da indústria têxtil, Manchester ilustrava mais notavelmente o contraste 

existente entre os ricos e os pobres. Gradualmente, os pobres foram isolados em ruas 

traseiras, escondidas por detrás de edifícios públicos. O mesmo processo verificou-se 

noutros centros urbanos. Em Salford, as famílias mais favorecidas encontravam-se em 

Broughton, distanciadas das áreas densamente populosas de Greengate e Regent Road. De 

igual modo, em Preston e noutras cidades, havia uma distinção entre as melhores partes, 
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com as ruas mais largas, e os denominados distritos “inferiores”, caracterizados pelas ruas 

estreitas. (Cruickshank: 1981, 47) 

Ao descrever as condições de vida da classe trabalhadora, Engels não deixa de 

salientar as suas torpes condições habitacionais: 

 

Every great city has one or more slums, where the working-class is crowded 

together. True, poverty often dwells in hidden alleys close to the palaces of 

the rich; but, in general, a separate territory has been assigned to it, where, 

removed from the sight of the happier classes, it may struggle along as it 

can. These slums are pretty equally arranged in all the great towns of 

England, the worst houses in the worst quarters of the towns; usually one or 

two-storied cottages in long rows, perhaps with cellars used as dwellings, 

almost always irregularly built. (Engels: 1982, 60) 

  

Em Leeds, Liverpool, Nottingham, Birmingham, e noutras cidades do norte e 

centro, as casas eram construídas back to back. No seu interior havia uma sala de estar de 

dimensões razoáveis, ou talvez dois quartos mais pequenos com um pavimento de tijolo ou 

lousa. Poderia ainda existir uma cozinha e no andar de cima haveria dois ou talvez três 

quartos. Era pouco provável a existência de um jardim e as casas denominadas back to 

back não dispunham de um pátio próprio para lavar e secar a roupa. (Hunt: 1981, 88-9) 

Era neste tipo de habitações que os mais pobres arrendavam, na maioria das vezes, 

um único quarto individual para toda a família, qualquer que fosse o tamanho do agregado 

familiar. Como se poderá facilmente deduzir, famílias inteiras viviam em casas imundas e 

mal ventiladas, sendo comum encontrar oito, dez ou doze pessoas a partilhar uma pequena 

divisão. Maridos, esposas e filhos partilhavam as mesmas instalações, dormindo todos 

juntos, o que dava azo a frequentes situações de incesto. Como se pode ler num jornal da 

época, o Artisan: “These contracted dwellings, filled day and night with human beings, are 
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another point dangerous alike to the morals and the health of the inhabitants”. (Engels: 

1982, 74) 

Estas casas eram habitadas, por tantas ou mais famílias quantas o número de 

dependências que possuíam, o que incluía sótãos e caves: 

 

Too often, the dwelling of the factory family is no home; it sometimes is a 

cellar, which includes no cookery, no washing, no making, no mending, no 

decencies of life, no invitations to the fireside. (Hammond & Hammond: 

1978, 16) 

 

Para além de sobrelotadas, as habitações eram construídas com materiais de fraca 

qualidade, o que rapidamente provocava a sua ruína. Era frequente encontrar as paredes e o 

tecto pretos devido à sujidade acumulada e a humidade era de tal ordem que se podiam 

encontrar pedaços de papel nas paredes para evitar que a água escorresse tão rapidamente 

para o chão. Além disso, algumas divisões não tinham camas ou qualquer outro tipo de 

mobiliário e as pessoas dormiam directamente no chão ou sobre aparas de madeira. Assim, 

como substitutos de mobiliário, era frequente encontrar tábuas colocadas sobre tijolos, 

caixas ou cestos voltados ao contrário ou até meros andrajos sobre os quais as pessoas 

comiam e dormiam. 

Para agravar a situação, a inexistência de ventilação tornava as habitações escuras e 

sombrias, mesmo em pleno dia: 

 

[…] ventilation is impeded by the bad, confused method of building of the 

whole quarter, and since many human beings here live crowded into a small 

space, the atmosphere that prevails in these working-men’s quarters may 

readily be imagined. (Engels: 1982, 60) 
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Além da presença contínua de um insuportável odor, o uso de velas ou lâmpadas a 

gás contribuía também para a deterioração do ar. Consequentemente, vários tipos de 

insectos e vermes afluíam naturalmente a estes fétidos locais, que eram, muitas das vezes, 

partilhados com animais, nomeadamente com porcos e galinhas. (Wohl: 1984, 82; Engels: 

1982, 98) 

Estas habitações não só eram sobrelotadas, sujas, pestilentas, húmidas e escuras, 

como também possuíam inadequadas condições sanitárias. O saneamento das habitações 

consistia apenas numa latrina que era construída no exterior das casas, sendo partilhada por 

diversas famílias. (Hunt: 1981, 89; Rendall: 1990, 84) 

Uma vez que não estavam ligadas a um sistema de esgotos, estas latrinas eram 

escoadas em fossas que se encontravam a céu aberto e que, frequentemente, 

transbordavam, contaminando assim toda a área circundante. Esta situação era ainda 

agravada pela junção, às águas pluviais, de todo o tipo de lixo, quer de origem animal, quer 

vegetal que os habitantes amontoavam no exterior das suas casas. (Wohl: 1984, 86; Engels: 

1982, 60) 

As novas casas eram, por vezes, construídas em dupla fila com uma bomba de água 

num lado e uma latrina no outro. Todavia, nalgumas áreas, as pessoas não tinham acesso 

nem à agua nem a condições sanitárias. Em 1842, no testemunho de especialistas em 

condições sanitárias relativo às cidades, constavam muitas descrições de ruas sem 

pavimento cobertas de lixo e inundadas por rios poluídos pelos esgotos. (Cruickshank: 

1981, 54) 

Até à década de quarenta do século XIX, poucas casas das classes mais 

desfavorecidas usufruíam de água canalizada. Os seus habitantes tinham, assim, que se 

deslocar ao pátio das suas habitações, onde haviam sido colocados ora fontanários 

públicos, ora bombas ou poços, de modo a fornecer água para várias habitações. Porém, 
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como o fornecimento de água não era contínuo, podendo estar disponível somente durante 

algumas horas diárias, mulheres e crianças enfileiravam-se, de modo a encherem o maior 

número possível de baldes e recipientes. Nos bairros degradados das classes mais 

desfavorecidas, unidas pela pobreza, as pessoas viviam juntas, bebiam do mesmo poço e 

esperavam nas mesmas filas. Apesar de se tratar de uma tarefa do quotidiano da classe 

trabalhadora, esta representava um entrave à higiene e, consequentemente, à saúde. (Hunt: 

1981, 89; Wohl: 1984, 62) 

Em virtude da escassez de água potável, os habitantes citadinos viam-se, por vezes, 

obrigados a consumir a água que se encontrava nas valas. Assim sendo, se a água não era 

suficiente para a satisfação das suas necessidades básicas, não será surpreendente o facto 

de estes, não cuidarem da sua higiene pessoal. Apesar de regressarem do trabalho repletos 

de sujidade, os operários raramente se lavavam e dormiam com as mesmas roupas que 

haviam trajado ao longo do dia. (Thompson: 1990, 94; Wohl: 1984, 61) 

Com o passar dos anos, houve exortações constantes para que as pessoas se 

lavassem. Todavia, o forte incentivo para melhorar as condições de higiene só se verificou 

com a potabilidade da água e a acessibilidade do sabão. (Cruickshank: 1981, 44, 61) 

Tendo em linha de conta as condições referidas, é fácil perceber que milhares de 

vitorianos da classe trabalhadora viviam em condições sub-humanas, dormiam e morriam 

em bairros miseráveis, sobrelotados, sem quaisquer condições sanitárias. O saneamento, a 

drenagem das água pluviais, o abastecimento de água pura e a limpeza das ruas, condições 

elementares e imprescindíveis à higiene e saúde pública, não eram minimamente 

asseguradas nas cidades industrializadas.5 

                                                           
5 O movimento para melhorar as condições sanitárias começou nos anos 1830-40. A década de 1830 marcou 
o início do movimento, em prol de melhores condições sanitárias e habitacionais que incluíam o 
melhoramento da rede de esgotos, o melhor fornecimento e escoamento de água, a demolição de bairros 
miseráveis e a edificação de habitações salubres. 
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Estas eram as condições habitacionais da maioria das crianças das classes mais 

desfavorecidas, o que resultava numa fadiga física e mental e na sua pouca vitalidade. Era 

destes locais sujos e desordenados que provinha uma grande parte das crianças 

trabalhadoras. 

 

 

Regime Alimentar, Vestuário e Lazer 

Com o intuito de racionalizar os parcos recursos económicos de que dispunham, as 

pessoas da classe trabalhadora tentavam diminuir ao máximo as suas despesas, começando 

pela alimentação. De facto, estas pessoas enveredavam por um regime dietético deveras 

insuficiente, quer em termos nutricionais, quer em termos quantitativos. Também o seu 

vestuário, constituído invariavelmente por uma única muda de roupa andrajosa, reflectia o 

seu baixo estatuto económico. Apesar das dificuldades por que passavam, a maioria das 

pessoas da classe trabalhadora despendia as suas já minguadas economias no seu lazer. 

Nas grandes cidades inglesas, tudo se podia obter da melhor qualidade, mas isso era 

dispendioso e os membros da classe trabalhadora não se podiam dar a esse luxo. Além 

disso, o trabalhador recebia o seu ordenado ao final da tarde de sábado, embora nalguns 

casos o pagamento se efectuasse à sexta, o que dificultava o seu poder de escolha no 

mercado que por volta das sete horas da tarde, já não oferecia grande diversidade e 

qualidade de produtos: 

 

The potatoes which the workers buy are usually poor, the vegetables wilted, 

the cheese old and of poor quality, the bacon rancid, the meat lean, though, 

taken from old, often diseased, cattle, or such as have died a natural death, 

and not fresh even then, often half decayed. (Engels: 1982, 101) 
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Os trabalhadores mais bem pagos, especialmente quando todos os membros da 

família trabalhavam, tinham uma dieta razoável, comendo carne diariamente e bacon e 

queijo ao jantar. Nos casos em que os ordenados eram mais baixos, a carne só era utilizada 

duas ou três vezes por semana, aumentando a quantidade de pão e de batatas. Havia ainda 

casos em que a dieta era constituída por um pedaço de bacon com batatas, e outros em que 

a dieta se caracterizava exclusivamente pelo pão, o queijo, a papa de aveia e as batatas.6 

(Cruickshank: 1981, 54; Engels: 1982, 102, 105) 

Mesmo o trabalhador mais bem pago que tivesse uma família para manter, quase 

não ganhava para o seu sustento e, quando os preços subiam, ele endividava-se todas as 

semanas. Numa série de estudos sobre os trabalhadores de Manchester e Dukinfield em 

1836 e 1841, Edward Neild, presidente da câmara municipal de Manchester, descobriu que 

uma família operária vivia essencialmente de pão, no qual gastava 40% do rendimento 

familiar. Segundo Trevor May, no século XIX, cerca de 70% do ordenado de um 

trabalhador era utilizado na compra de produtos alimentares. (Cruickshank: 1981, 58; May: 

1987, 53) 

 Para a maioria dos trabalhadores mal pagos, mesmo que a sua família não fosse 

numerosa, a fome prevalecia apesar do seu trabalho a tempo inteiro. Diminuir as despesas 

com a já escassa alimentação era uma das primeiras respostas das famílias desta classe que 

se viam assim compelidas a enveredar por um regime dietético com deficiente valor 

nutritivo. Os casos mais gravosos verificavam-se nas famílias de viúvas. Eram 

frequentemente as viúvas com os seus filhos que, nas alturas de crise, recorriam às 

workhouses. (Engels: 1982, 105; Cruickshank: 1981, 58) 

O médico  James  Phillips Kay  realizou  um estudo  sobre  os  seus  pacientes  mais 

                                                           
6 Peter Gaskell, em The Manufacturing Population of England (1833), também mostrou as carências da dieta 
dos pobres. (In Pike: 1978, 48) 
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pobres em Manchester, publicando um livro em 1832, intitulado The Moral and Physical 

Condition of the Working Classes employed in the Cotton Manufacture in Manchester. O 

seguinte excerto desse livro demonstra as condições em que vivia o proletariado britânico 

na cidade de Manchester: 

 

The artisan […] seldom possesses sufficient moral dignity or intellectual or 

organic strength to resist the seductions of appetite. […] Domestic economy 

is neglected, domestic comforts are too frequently unknown. A meal of 

coarse food is hastily prepared, and devoured with precipitation. Home has 

little other relation to him than that of shelter – few pleasures are there – it 

chiefly presents to him a scene of physical exhaustion, from which he is 

glad to escape. (In Freedgood: 2003, 186) 

  

Este regime dietético era deveras insuficiente para as crianças que, de um modo 

geral, não usufruíam de refeições adequadas à sua idade e estatura, o que se reflectia na sua 

aparência física. Comidas para bebés começaram a ser comercializadas em 1867, tais como 

as marcas Liebig, Allenbury, Nestlé e Berger, mas estas eram demasiado dispendiosas para 

os mais pobres. Após o período de amamentação, os bebés eram alimentados com misturas 

características, sendo a mais frequente uma mistura de araruta, aveia, sagu, farinha fina de 

milho e farinha cozida. Todavia, era prática comum alimentar os bebés com qualquer tipo 

de comida. Assim, no final do primeiro ano de vida, o bebé habituava-se a provar os 

alimentos que faziam parte do regime dietético dos seus pais – cerveja, queijo, cebolas, 

pão, entre outros. Esta dieta desequilibrada resultava, frequentemente, na morte dos bebés 

causada por vómitos e convulsões e, de um modo mais geral, provocava graves problemas 

de desnutrição. (Rendall: 1990, 94; Wohl: 1984, 20) 

No final de um dia de trabalho, os operários fabris sentiam-se demasiado cansados 

para se empenharem em actividades mentais. O que eles pretendiam era uma distracção, de 
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modo a quebrar a monotonia característica das fábricas. Assim sendo, sentiam-se atraídos 

por actividades estimulantes. Eram poucos os que se procuravam distrair por meio de 

passatempos religiosos. A maioria procurava actividades mais animadoras que permitissem 

esquecer a realidade que viviam no seu quotidiano. Nas casas dos operários fabris, 

raramente se encontrava uma prateleira de livros. Não seria possível encontrar um, em cem 

homens que tivesse conhecimento, quer dos grandes autores, quer da literatura em geral do 

seu país.7 (Clarke: 1913, 61) 

A cerveja constituía a bebida preferida da classe trabalhadora e o seu consumo era 

bastante elevado. Para a maior parte das famílias da classe trabalhadora, o consumo regular 

de cerveja fazia parte do seu dia a dia. O trabalho exaustivo e árduo e as más condições 

que caracterizavam a vida da maioria dos operários, agiam como um incentivo para a 

bebida, conduzindo, muitas vezes, a um fim fatal. “Drink is the quickest way out of 

Manchester” era um dito popular de então. (Thompson: 1990, 265; Nardinelli: 1990, 5) 

De todos os locais assiduamente frequentados, as cervejarias ocupavam um lugar de 

destaque. Estes estabelecimentos caracterizavam-se pela oferta de cerveja em grande 

quantidade, bem como de outras bebidas, não só a adultos, como também a crianças que, 

em tenras idades, conheciam o estado de embriaguez e, muitas vezes, adquiriam vícios 

ligados à bebida que lhes seriam fatais. (Mayhew: 1968, I, 36) 

Havia casos de bebés sufocados pelos pais alcoolizados, assim como outros de 

bebés e crianças que morriam por negligência. Grandes quantidades de dinheiro eram 

gastas no consumo de bebidas, nas cervejarias e nas tabernas e a cerveja de fabrico 

doméstico também era consumida por toda a família. (Cruickshank: 1981, 58) 

                                                           
7 É de salientar que existiam alguns casos de membros da classe trabalhadora que ambicionavam alargar os 
seus conhecimentos, o que era visível através de um movimento que começou nos inícios do século XIX – 
Mechanics’ Institutes. Estes foram criados pelos próprios trabalhadores (embora fossem posteriormente 
apropriados pela classe média), com o intuito de fomentar a auto-ajuda através das suas bibliotecas, palestras 
científicas e / ou práticas. (Marshall: 1982, 157) 
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Todavia, os estabelecimentos que comercializavam bebidas eram essencialmente 

frequentados pelos homens, desempenhando uma posição importante na sociedade de 

então. A popularidade desses estabelecimentos devia-se, em parte, ao facto de não haver 

uma cota de entrada e do seu horário de funcionamento se adaptar às necessidades de lazer 

dos trabalhadores. 

O consumo de bebidas constituía o acompanhante predilecto dos diversos jogos de 

cartas que tinham lugar nas tabernas, nomeadamente all-fours, all-fives, cribbage, put, 

whist, shove half-penny, three-ups, e skittles, nos quais os jogadores eram seduzidos por 

numerosas apostas. (Mayhew: 1968, I, 11-2) 

Os desportos que envolviam a morte dolorosa de alguns animais, constituíam um 

passatempo de relevância para a classe trabalhadora. Embora cruel, a luta entre animais 

proporcionava um manifesto contentamento nos espectadores de todas as idades, inclusive 

nas crianças. Tal facto não seria de admirar, se se tiver em conta que as crianças desta 

classe não dispunham de muitos meios para o seu entretenimento. Das brincadeiras 

infantis, características da época vitoriana, fazia parte uma lengalenga saltitante que 

demonstrava a consciência da brevidade da vida manifestada, quase inconscientemente, 

pelas próprias crianças: 

 

Grandmother, Grandmother 

Tell me the Truth 

How many years am I 

Going to Live? 

One, Two, Three, Four… (In Wohl: 1984, 10) 
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As ruas sujas e pestilentas dos centros urbanos encontravam-se repletas de crianças 

de ambos os sexos e de todas as idades, tal como descreve Peter Gaskell em The 

Manufacturing Population of England: 

 

From its birth it [the child] sees nothing around it but dissension; its infant 

cries are hushed, not by maternal tenderness, but by doses of gin or opiates, 

or it is left to wail itself asleep from exhaustion. In thousands of cases it is 

abandoned throughout the day by its parents, both of whom are engaged in 

the mill, and left to the care of a stranger or a mere child – badly used – 

badly fed […]. (In Freedgood: 2003, 198) 

  

A aparência degradada destas crianças era notória, nomeadamente dos seus cabelos 

enriçados e da sujidade dos seus corpos e da sua roupa. Na maior parte dos casos, 

envergavam continuamente a mesma roupa, não obstante se encontrasse já num estado 

miserável. As roupas eram, em muitos casos, já usadas e era também difícil adquirir 

calçado. Cumulativamente, o vestuário não estava adaptado às condições climatéricas de 

Inglaterra, em virtude da muita humidade e repentinas mudanças de temperatura. (May: 

1987, 54; Thompson: 1990, 94) 

A população feminina dos distritos fabris era fortemente criticada pelos membros 

das restantes classes sociais. As mulheres da classe operária eram culpadas por serem más 

donas de casa, esposas e mães, por não terem os devidos cuidados com os seus filhos e 

maridos, e por criarem um ambiente familiar impróprio. Assim sendo, as mães 

trabalhadoras eram frequentemente consideradas ignorantes, negligentes, obstinadas, 

descuidadas e teimosas; a sua irracionalidade, apatia e fatalismo eram deploráveis; a sua 

confiança no instinto e na tradição era vista como o maior obstáculo ao desenvolvimento. 

(Cruickshank: 1981, 3, 58; Lavalette: 1999, 61) 
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A Saúde Infantil 

Para todas as crianças, os primeiros anos de vida eram os mais perigosos, pois uma 

em cada três crianças morria antes dos cinco anos de idade. Os altos níveis de mortalidade 

infantil deviam-se em grande parte a problemas sociais profundos, como as já referidas 

condições de vida. Poucos jovens chegavam aos dez anos de idade, sem terem assistido à 

morte ou doença grave de um irmão ou outro parente próximo, sendo também a esperança 

de vida de todos aqueles que conseguiam sobreviver, deveras diminuta. (Horn: 1997, 127, 

144) 

Segundo investigações de Lyon Playfair sobre Preston em 1843, a taxa de 

mortalidade de crianças com menos de cinco anos aumentou significativamente entre 1783 

e 1841. Três quartos das crianças que morreram tinham menos de dois anos de idade. Os 

bebés e as crianças eram os mais vulneráveis à doença. Nos primeiros dois anos de vida 

eram os rapazes que mais facilmente padeciam. Nos casos dos partos prematuros morriam 

mais rapazes do que raparigas. (Cruickshank: 1981, 62, 65) 

Inúmeras crianças morriam à nascença, ou pouco tempo após o seu nascimento. As 

causas de morte que constavam nas listas paroquiais de mortalidade eram muito vagas. A 

título de exemplo, o termo “febre” era utilizado indiscriminadamente para abranger uma 

série de infecções que não havia ainda sido diferenciada, e até as distinções entre “low 

fever”, “intermittent fever” e “factory fever” não faziam qualquer sentido. De facto, a febre 

tifóide era uma epidemia frequente. Debilitadas pela pobreza, as crianças tornavam-se 

vítimas precoces de doença, quer devido a uma das muitas infecções que afectavam as 

crianças, quer devido à varíola. Era frequente verificar-se, em simultâneo, o tifo e a 

varíola, que afectavam a população adulta e reduziam drasticamente o número de crianças. 

(Cruickshank: 1981, 25-7)  
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Ao descrever a cidade de Leeds em 1839, o jornal Artisan refere os elevados níveis 

de mortalidade que assombravam a classe trabalhadora: 

 

But the low-lying districts along the river and its tributary becks are narrow, 

dirty, and enough in themselves to shorten the lives of the inhabitants, 

especially of little children. Added to this, the disgusting state of the 

working-men’s districts […], which is chiefly attributable to their unpaved, 

drainless streets, irregular architecture, numerous courts and alleys, and total 

lack of the most ordinary means of cleanliness, all this taken together is 

explanation enough of the excessive mortality in these unhappy abodes of 

filthy misery. (In Engels: 1982, 73) 

  

A grande maioria das mortes era causada pela proliferação de doenças, sendo a 

cólera a mais avassaladora das enfermidades. A vítima podia falecer poucas horas após o 

aparecimento dos primeiros sintomas, embora fosse mais comum o falecimento depois de 

vários dias de sofrimento causado por dores de estômago, vómitos, diarreia e debilidade 

extrema. Tal como refere o The Times, datado de cinco de Setembro de 1848: “The 

Cholera is the best of all sanitary reformers, it overlooks no mistake and pardons no 

oversight”. (Wohl: 1984, 117-8) 

A enfermidade que mais usualmente afectava as crianças era a diarreia, cuja causa 

era atribuída pelos médicos aos próprios pais, em virtude da sua sujidade, desmazelo e 

práticas imundas, à acumulação de materiais prejudiciais na proximidade das habitações e 

aos seus negligentes hábitos de higiene pessoal. A má alimentação era outro factor 

responsável pela diarreia. Os bebés que eram alimentados por garrafas ou que, em muitos 

casos, eram alimentados por pão humedecido, os então chamados “pobbies” ou “bits and 

sups”, eram particularmente afectados. Nas cidades, o leite era vendido nas lojas ou por 

vendedores ambulantes e era tão impuro que rapidamente se estragava. Muitos dos 
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problemas digestivos eram causados pela ignorância e pela falta de limpeza. Os bebés 

submetidos a tais condições sofriam, não só de diarreia, como também de raquitismo, 

lombrigas, febre gástrica e doenças de pele. (Cruickshank: 1981, 65-6) 

Periodicamente, o sarampo era fatal para as crianças de dois e três anos de idade, 

embora a taxa de mortalidade fosse relativamente baixa, comparada com a causada pela 

varíola. 

Na passagem para o século XIX, verificou-se um declínio do vírus da varíola e a 

utilização, não só da inoculação, como também da nova vacinação ajudou a reduzir a 

elevada cifra de mortes. Todavia, durante os primeiros anos do século XIX, foram surgindo 

gradualmente outras infecções, como a tosse convulsa, conhecida por “chin-cough” ou 

“chink-cough”, que afectava as crianças de tenra idade e o sarampo, que afectava as 

crianças jovens. A varíola continuou, no entanto, a ser uma doença temida que afectava 

periodicamente as crianças não vacinadas. (Cruickshank: 1981, 29) 

A tosse convulsa era a causa mais frequente de mortalidade no primeiro ano de 

vida, o sarampo no segundo e a febre escarlatina no terceiro. Consideradas as doenças 

naturais da infância, muitas famílias achavam que quanto mais cedo as crianças as 

tivessem, melhor. 

Para além da morte provocada por doenças infecciosas, também eram comuns casos 

de doenças respiratórias, causadas pelo fumo e pelos “blacks” (flocos de carvão que 

danificavam até mesmo a vegetação). As crianças também sofriam, em virtude da sujidade 

e da falta de ar puro, não só dentro de casa, como também nos becos congestionados. As 

doenças pulmonares, nomeadamente a pneumonia, resultavam da exposição dos bebés a 

mudanças de temperatura violentas, particularmente de manhã cedo quando eram levados 

para as ruas. Crianças com menos de cinco anos foram consideradas as que mais sofriam 

de pneumonia. 
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Eram as fraquezas resultantes de doenças anteriormente sofridas, incluindo os 

efeitos do sarampo e da tosse convulsa, que predispunham as crianças à tuberculose 

pulmonar, uma das causas frequentes de morte na adolescência. Algumas formas de 

tuberculose eram uma consequência directa da ingestão de leite estragado, de um ambiente 

de pobreza e das condições laborais. 

Embora morressem mais rapazes do que raparigas na infância, a partir dos dois 

anos já havia um maior equilíbrio entre os sexos. A difteria era das poucas doenças que 

afectava as raparigas, em particular. Entre os cinco e os dez anos, o índice de mortalidade 

de raparigas era maior do que o dos rapazes.8 (Cruickshank: 1981, 67-70) 

O parto era arriscado. Havia alturas em que, em virtude do equívoco ou da 

relutância em interromper o seu trabalho, a mãe trabalhadora dava à luz inesperadamente. 

O número de mortes provocado pelo parto era elevado, segundo os registos da época. 

Mesmo no caso dos partos que eram assistidos por parteiras especializadas, a taxa de 

mortalidade era elevada quando os padrões de higiene pessoal eram negligenciados. 

(Cruickshank: 1981, 31; Wohl: 1984, 13-4)  

Uma grande percentagem dos bebés das cidades de Lancashire já nascia morta, o 

que não era surpreendente, especialmente se se tiver em conta as condições laborais das 

mulheres grávidas, pelo que um aborto na fase inicial da gravidez era bastante comum na 

altura, quer fosse espontâneo ou provocado. De facto, muitas das mulheres operárias 

tentavam provocar um aborto, recorrendo para tal a medicamentos e ervas ou a outro tipo 

de artimanhas, como saltar de cima de uma mesa alta para o chão. De acordo com Clarke, é 

difícil dizer se estas mulheres faziam isto para seu próprio benefício ou da criança, mas ele 

considera que a maioria das mulheres operárias não desejava uma situação limitativa que 

provocaria uma diminuição nos rendimentos e constituiria mais uma boca para sustentar. 

                                                           
8 Outras informações sobre as doenças características da época vitoriana poderão ser consultadas no capítulo 
5 de Wohl: 1984. 
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Na altura, os meios de contracepção científicos não eram muito utilizados pelas operárias 

fabris, pelo que recorriam antes às práticas de aborto mencionadas. Desta feita, Clarke 

considera que para a maioria das operárias fabris, o nascimento de uma criança não era tido 

como um acto puro e maternal, mas antes como uma necessidade desagradável, decorrente 

do comércio sexual. Todavia, existiam muitas excepções, havendo pais que se sacrificavam 

de bom grado pelo bem estar dos seus filhos, mulheres nobres que se sacrificavam ao 

ponto de trabalharem como escravas e de passarem fome, de modo a manterem os seus 

filhos vestidos e alimentados, mulheres que estavam dispostas a viver sem as necessidades 

básicas para que os seus filhos não fossem enviados para as fábricas e tivessem 

oportunidades de vida melhores do que as dos seus pais. Mas estes pais, capazes de fazer 

sacrifícios pelos seus filhos não constituíam a maioria, antes uma pequena minoria da 

sociedade de então. (Clarke: 1913, 96-7) 

Quer por necessidade, quer por ameaça de despedimento, as mulheres regressavam 

frequentemente ao trabalho, logo após o parto. Assim, elas deixavam de amamentar e 

entregavam, muitas vezes, os seus bebés aos cuidados de uma ama. Era também comum 

deixarem os seus filhos aos cuidados de um familiar ou de um vizinho. Por vezes, os bebés 

ficavam a cargo de irmãos mais velhos. (Cruickshank: 1981, 66) 

Entre as classes mais desfavorecidas, o cuidado defectivo maternal dado ao bebé 

poderia, por vezes, colocar a sua vida em risco. Pode-se tomar como exemplo, o facto de 

não ser usual dar banho aos bebés, sendo que as mães ficavam horrorizadas quando lhes 

era dada tal sugestão. O desconhecimento das precauções higiénicas que actualmente 

parecem elementares era, em grande medida, o factor responsável pela elevadíssima taxa 

de mortalidade de recém-nascidos e de crianças pequenas. Um outro exemplo de como as 

vidas destas pessoas eram determinadas pelo preconceito era o facto de, as mães recusarem 
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levar as crianças para apanhar ar puro, até que estas tivessem alguns meses de idade. 

(Horn: 1997, 130) 

Para muitos males, as famílias recorriam ao seu conhecimento de remédios 

caseiros. Mesmo para os habitantes citadinos, o campo não se encontrava muito longe e era 

frequente o recurso ao fabrico tradicional de remédios, à base de sebes e plantas. Muitos 

destes medicamentos tinham efeitos relaxantes, tal como as misturas usuais de enxofre 

com leite ou melaço. Existiam outros remédios: bebidas feitas de leite quente, com cerveja, 

vinho, entre outros, para as constipações, açafrão para o sarampo, assim como emplastros 

para vários tipos de inflamações ou ferimentos. 

Nas cidades, os operários podiam seleccionar uma grande quantidade de 

medicamentos comprados a curandeiros. Existiam vários pós, pílulas, pastilhas, xaropes, 

tinturas, pomadas, e emplastros, todos adequados para aliviar uma série de queixas, 

incluindo as dos bebés e crianças. Por vezes, eram utilizadas drogas mais exóticas (tais 

como “gambage”,  “calomel” e “scammony”) que podiam ser fatais no caso de overdose. 

(Cruickshank: 1981, 33) 

Com o objectivo de manter os bebés sossegados, ou para os manter a dormir 

quando as mães fossem trabalhar, era prática comum a utilização de sedativos, o que 

constituía também uma causa provável do seu falecimento.9 Um dos remédios mais 

utilizados pelos habitantes das grandes cidades e distritos industriais, era uma bebida 

preparada com narcóticos, principalmente láudano, a qual era conhecida por “Godfrey’s 

Cordial”: 

 

Women who work at home, and have their own and other people’s children 

to  take  care  of,  give  them  this  drink  to keep  them  quiet,  and, as  many 

                                                           
9 A causa mais comum de mortalidade infantil encontrada nos registos funerários era a morte por má 
alimentação ou por sobredosagem. (Cruickshank: 1981, 65) 
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believe, to strengthen them. They often begin to give this medicine to 

newly-born children, and continue, without knowing the effects of this 

‘heart’s-ease’, until the children die. (Engels: 1982, 135) 

  

Qualquer criança que fosse drogada com frequência era facilmente reconhecida 

pela sua aparência. Ela tornava-se, de acordo com um contemporâneo: 

 

[… ] so thin that you see nothing but bone. Its eyes get sunken and fixed, its 

nose pinched, in fact such children look exactly like old wizened men and 

women. (In Cruickshank: 1981, 67) 

  

Para todos os pais do século XIX, independentemente da sua posição social, os 

altos níveis de mortalidade infantil, especialmente nos primeiros anos de vida, faziam da 

perda de um filho ou de uma filha uma possibilidade sempre presente. Na sociedade em 

geral, o facto de existirem crianças que nasciam fracas e que iriam morrer muito cedo era 

aceite como um propósito de Deus. Segundo Edward Baines: 

 

Many of the children who are born into the world, and who attain the age of 

10 or 12 years, are so weakly, that under any circumstances they would die 

early. Such children would sink under factory labour, as they would under 

any other kind of labour, or even without labour. (Baines: 1835, 454) 

 

 Numa época em que era comum encontrar um pequeno caixão na mesa da cozinha, 

não era de surpreender que muitos pais tivessem uma visão fatalista em relação à morte. O 

que muitos críticos atribuíam à falta de sensibilidade, era frequentemente uma aceitação 

realista de que muitas das crianças teriam uma morte prematura. Os pais aprenderam a 

suportar esse sofrimento e a encarar a morte com fatalismo. 
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 De um modo geral, o período vitoriano assistiu a uma melhoria das condições de 

vida urbanas. Contudo, este processo foi demasiado longo e marcado por profundas 

diferenças regionais. 


