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RESUMO 

 

Este trabalho aborda como os direitos da criança foram descritos como parte da 
história social da infância, de acordo com seu período histórico e contexto social no 
século XX. Aborda também como a infância esteve relacionada com a construção 
nacional, e quais leis que, historicamente, garantiram os direitos das crianças até a 
década de 1990 e quais são as raízes históricas das políticas públicas para infância 
no Brasil. Além disso, faz um recorte sobre as causas da vulnerabilidade na infância 
e suas consequências e apresenta uma investigação sobre a criança pobre e sua 
relação com a escola. 

 

Palavras- Chaves: Estudos históricos da infância, Direitos da infância; História social 
da infância no século XX 

 

 

ABSTRACT 

 

This academic work approaches how the rights of children were described as part of 
the social history of childhood, according to its historical period and social context in 
the 20th century. It also discusses how childhood was related to national construction, 
and which laws historically guaranteed the rights of children until the 1990s and the 
historical roots of public policies for childhood in Brazil. Furthermore, elaborate an 
outline for the causes of vulnerability in childhood and its consequences, and features 
an investigation into poor children and their relationship with school. 

 

Keywords: Childhood historical studies; Childhood rights; Childhood social history in 
the 20th century 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No século XIX, com as grandes transformações econômicas, políticas e sociais 

que marcam o início da era industrial, a infância ganhou uma dimensão social que 

antes não existia no Ocidente. A criança torna-se uma questão de cunho social, e de 

compra de competência administrativa do Estado, perdendo a exclusividade que 

antes era da família e da Igreja. 

Nasce o interesse pela infância, sendo reflexo de novas ideias crescentes da 

época. Esse olhar sobre a infância muda a partir do momento que a criança é 

percebida como valioso patrimônio de uma nação, um ser informação que pode ser 

dócil e moldável. Ela perde sua posição secundária ou de pouca importância da 

família e se torna um “ alguém a ser“, que pode ser transformado em um elemento 

útil para o futuro da nação. 

A intenção era garantir a ordem e a paz social. Segunda lógica evolucionista 

positivista da época, era necessário vigiar a criança para que ela não se desviasse, 

dentro de uma missão eugênica.  

Na Europa medieval era comum famílias que abandonam os filhos ou que não 

lhes dedicasse tempo, ou cuidados. O abandono moral passa ser objeto a ser 

combatido, pois o mesmo está associado à vadiagem e outros comportamentos 

viciosos que poderiam conduzir à criminalidade e ao descontrole. O poder público 

passa a poder interferir na autoridade paterna. O estado tinha obrigação de garantir 

a paz e a saúde do corpo social, dentro de uma concepção higienista e saneadora da 

sociedade, buscavam atuar contra a desordem e a doença. A criança passa a ser um 

instrumento de intervenção do Estado. 

Esta mudança só ressoa no Brasil no final do século XIX. O país buscava uma 

nova identidade nacional. A possibilidade de reformar o Brasil,   de forma saneadora 

e civilizatória , negando o atraso, ignorância e a barbárie, tornava a infância objeto de 

estudo. Educar a criança era ao mesmo tempo cuidar, vigiar e proteger a nação.  

O significado de infância teve um sentido no regime monárquico, e outro no 

republicano no qual o pensamento social brasileiro se formava. Acreditavam que se 

a criança fosse bem educada, se tornaria a última sociedade. As famílias que não 

conseguissem, ou fossem capazes, indignas de criar estas crianças, as mesmas 

passariam a ser responsabilidade do Estado. A criança, que ora pode estar em perigo, 
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ora pode ser perigosa,torna-se objeto de estudo. A criança pobre abandonada passa 

a ser encarada como um problema social, demandando ação urgente e imediata. 

Cria-se uma ligação jurídico-assistencial para prevenir, educar, recuperar e 

repreender essa criança. A medicina e a filantropia eram responsáveis por mudar a 

criança para o bem, para que a mesma se tornasse virtuosa.  

O Brasil também investiu numa política jurídico-assistencial, implicando numa 

dicotomia ação de infância: de um lado o menor, que era mantido sob a tutela do 

Estado e de outro a criança mantida sob os cuidados da família. 

Este trabalho discutirá a história da assistência à infância, discutindo sua 

construção e a relação com o processo de normalização da sociedade.  

  Os estudos de história da infância em minha formação, me permitem 

compreender que a “definição de criança” evoluiu no passar do tempo principalmente 

em razão dos parâmetros ideológicos e culturais. Além disso, o conceito de infância 

é resultado de uma construção social, que mudou ao longo da história. 

Para a formação do pedagogo, é importante estudar as causas das 

vulnerabilidades infantis para compreender quem é o sujeito, suas raízes históricas,  

apresentam singularidades, que devem ser levadas em conta na chegada e 

permanência das crianças nas escolas. 

 

 

  2.1 COMO COMPREENDER VULNERABILIDADES?  

 

Para compreender as vulnerabilidades é necessário que analisemos a 

etimologia da palavra. De acordo com o dicionário Oxford Cambridge, vulnerabilidade 

significa “ a qualidade de ser vulnerável (capaz de ser facilmente ferido, influenciado 

ou atacado),  ou algo que é vulnerável''.  

No campo da saúde coletiva, o conceito de vulnerabilidade é discutido por ser 

um instrumento de transformação nas práticas de saúde, articulando o indivíduo com 

o coletivo. É necessário que haja  planejamento e implementação de ações de saúde 

direcionadas aos grupos vulneráveis, crianças e adolescentes em situação de rua, 

que são reflexo da extrema desigualdade social no Brasil.  

  O termo vulnerabilidade dentro da saúde coletiva está relacionada a uma 

perspectiva da determinação social da saúde-doença. A saúde é vista como uma 

subjetivação  que é determinada a partir de históricos individuais, culturais e sociais, 
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portanto Pode articular o indivíduo traço coletiva na prática cotidiana. Gontijo e 

Medeiros (2009) explicam que, segundo Castel, a associação entre trabalho e 

inserção relacional é que determina as condições de vida ou modos de existência 

social dos diferentes indivíduos.O trabalho é a referência econômica, cultural e 

simbólica. A inserção relacional vai determinar as formas de existência social dos 

sujeitos. É caracterizada pelos vínculos que estes estabelecem socialmente e com 

seu grupo familiar, configurando uma percepção de pertencer a tal comunidade. 

 O cruzamento entre esses dois eixos: trabalho e inserção relacional, possibilita 

que o sujeito permeia dentro de quatro zonas. Os pólos dessas zonas de existência 

social são, de um lado a expulsão de emprego e o isolamento social, e no outro pólo, 

a inserção relacional forte e a estabilidade no emprego. 

 Entre esses pólos estão quatro zonas: a integração, a vulnerabilidade, a 

assistência e a desfiliação. O sujeito pode se movimentar entre os grupos ou zonas. 

Além disso, um eixo pode compensar o outro. Enquanto na zona de integração estão 

os indivíduos com inserção relacional sólida e trabalho estável, do outro lado está a 

zona de desfiliação e o isolamento social. A zona de vulnerabilidade encontra-se em 

um ponto intermediário, caracterizada pela precariedade do trabalho e fragilidade dos 

suportes de proximidade. Na zona de assistência estão os indivíduos que apresentam 

incapacidade de trabalhar, mas com forte inserção social devido a mecanismos 

assistenciais. As crianças e adolescentes em situação de rua refletem a situação de 

desfiliação social e a intensa vulnerabilidade social em que milhares de famílias 

brasileiras se encontram. 

 A existência de crianças e adolescentes em condição de rua está relacionada 

pela construção da trajetória vivenciada por elas e por suas famílias no que se refere 

às formas de existência social. A família é um dos principais aspectos que compõem 

o eixo de inserção relacional. É na zona de vulnerabilidade que se encontram as 

famílias submetidas a miséria e pobreza extrema. Ela deve ser responsável pelo 

suporte afetivo, material e pelo desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, 

garantindo sua proteção integral e sua sobrevivência. É dentro da família que crianças 

e adolescentes encontram os primeiros vínculos, que possibilita o pertencimento a 

outros grupos mais amplos.  

 Porém, com a desigualdade social extrema, as famílias encontram dificuldades 

para cumprir as tarefas básicas. A desigualdade extrema acaba gerando situação de 

miséria e pobreza refletindo no cumprimento desse papel da família. O desemprego, 



 

9 

o enfraquecimento do eixo do trabalho, as famílias com baixa renda per capita e 

monoparentais, acaba levando à fragilidade,  tornando a casa um espaço de privação. 

A família que deveria oferecer à criança um espaço de realização das suas 

potencialidades acabam, por razões econômicas e sociais, compelidas a expulsar 

seus filhos para rua ou aceitar que a rua seja seu local de vida e de trabalho. O 

trabalho infantil nas famílias pobres acaba sendo um padrão cultural e a rua se torna 

lugar onde essas crianças começam suas atividades de trabalho. O fato dessas 

crianças e adolescentes estarem na rua não significa ruptura dos vínculos familiares. 

Quando este não é rompido a zona vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes 

é mantida. Mas, uma vez que esse vínculo é rompido a situação de vulnerabilidade 

pode culminar na desfiliação. 

 Há diferentes situações de crianças e adolescentes em situação de rua. 

Aquelas crianças que vivem nas ruas com suas famílias, geralmente com a sua mãe, 

são caracterizadas por um processo de desfiliação do grupo familiar como um todo. 

O outro grupo, é composto pelas crianças e adolescentes que estão sem a presença 

de um adulto responsável nas ruas, dentre elas as que trabalham para manter seus 

vínculos familiares e escolares, Aquelas que iniciam a ruptura dos vínculos familiares 

e escolares e fazendo uso de substâncias ilícitas fazem parte de um outro grupo. 

Crianças e adolescentes que vivem de forma independente nas ruas , muitas vezes 

já em situação de desfiliação, fazem parte do terceiro grupo.  

 Ao refletir sobre quais são os motivos que levaram essas crianças e 

adolescentes a uma situação de vulnerabilidade, encontra-se a necessidade de se 

buscar o sustento da família e a falta de atividades significativas familiar e escolar. 

Além disso, o abuso físico, doença dos pais e o uso de álcool e drogas por parte da 

família e pelas crianças também são fatores relevantes. A vulnerabilidade  

característica de uma sociedade capitalista como:  desemprego, trabalho precário e 

suas consequências acabam fazendo com que crianças e adolescentes vão para as 

ruas, gerando uma desfiliação.  

 Existe também um movimento de passagem entre a zona de vulnerabilidade 

até a desfiliação, esse intermédio é conhecido como zona de assistência. São grupos 

e sujeitos em que a assistência prestada pelas instituições é garantida porque esses 

não podem trabalhar, como crianças e adolescentes. Quando os  direitos garantidos 

pelo Estatuto da Criança do Adolescente são violados, medidas de proteção são 
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tomadas, e podem começar com a orientação dos responsáveis e, em último caso, a 

inclusão dessas crianças e adolescentes em  programas comunitários ou em abrigo. 

 A falta de reforma nos sistemas formais de educação, em saúde,  e também 

na falta de transformações nos sistemas econômicos acaba por aumentar o número 

de crianças e adolescentes que tornam a rua seu espaço de vida. O grupo de crianças 

e adolescentes que rompem com os vínculos familiares e escolares acabam 

enfrentando a vulnerabilidade em seu extremo e até a desfiliação em caso de não 

inserção no trabalho, pela inserção relacional ou pela rede de assistência. Mesmo 

não sendo uma premissa obrigatória, a  violência e o uso de drogas acaba sendo 

comum no cotidiano dessas crianças e adolescentes. Ao estar na rua, a criança 

muitas vezes se submete ao padrão de comportamento esperado, como envolvimento 

em atividades ilícitas e o próprio consumo de drogas. Muitas vezes, é nesse consumo 

comum entre as crianças e adolescentes, que eles encontram e criam vínculos entre 

si. 

 Compreender os processos de vulnerabilidade e desfiliação permite que 

tenhamos uma visão mais ampla da existência e das formas de vida dessas crianças 

e adolescentes. Para que esse indivíduo se fortaleça, são fundamentais laços de 

coesão social. Assim, se sentindo protegido no âmbito individual e coletivo. As 

políticas públicas também devem agir para que existam mudanças econômicas e 

culturais que resultem na diminuição da desigualdade. O movimento para tirar essas 

crianças e adolescentes da situação de rua e trazer luz da zona de desfiliação para 

assistência e para integração social. 

 

2.2 QUAIS SÃO AS RAÍZES HISTÓRICAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

INFÂNCIA NO BRASIL. 

  

A análise a seguir foi extraída a partir da obra O século perdido, de Irene Rizzini 

(2011). Nesta obra, a autora discute as raízes históricas das políticas públicas para 

infância no Brasil, por meio da análise da história das políticas sociais, da legislação 

e assistência à infância no país. 

Durante a passagem do século XIX para o século XX, a criança que aparecia 

em referências da literatura eram aquelas que careciam de proteção e cuidado do 

Estado, os órfãos, os pobres, os menores delinquentes e todos aqueles que 

precisavam ser corrigidos ou reeducados. A criança era vista como a personificação 
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do perigo e da ameaça real ou aqui poderia se tornar a ser. As crianças que realmente 

geravam preocupação eram aquelas que faziam parte da camada mais pobre da 

população. Mas, qual seria a associação entre a infância e pobreza? 

O discurso moralizador sobre a população vinha de uma campanha saneadora 

para construção de uma nação civilizada e a criança seria um dos seus principais 

instrumentos. A elite intelectual e política do país, estava convencida em construir 

uma nova nação, aplicando sanções e corretivos sociais para um saneamento moral 

de seu povo. 

Os pobres não se encaixavam neste “ideal” de nação. Aí ele chegava nos 

pobres uma aura de viciosidade, E esta deveria ser combatida. Com referências 

positivistas e teorias evolucionistas que já circulavam na Europa, o desejo de 

progresso e civilização romperia com a sociedade agrário-escravocrata herdada do 

período monárquico. O aprimoramento do homem, dentro de concepções eugenistas, 

tornaria o Brasil um país civilizado.  

Na Europa, a formação  de uma nova sociedade capitalista criava mecanismos 

de regulação social. O progresso trazia a possibilidade de bem estar, ao mesmo 

tempo aumentava o abismo entre riqueza e pobreza. No Brasil, eram dados os 

primeiros passos para instituir políticas públicas contra a pobreza e controle dos 

pobres. 

Mas, a meta não era diminuir a pobreza a fim de ter uma maior igualdade 

social. O Brasil ainda era primitivo, a intenção era o controle através da moralização 

dos pobres, para que a massa não buscasse maior espaço no exercício de sua 

cidadania plena. Isto se torna nítido na Constituição Republicana, de 1891, em que 

excluiu os analfabetos do direito ao voto. 

O projeto saneador e civilizador do Brasil desejava “salvar a criança”. A 

situação do país era de miséria, epidemias e ignorância. Qualquer manifestação 

popular era contida por meio de violenta repressão. 

A missão de civilizar o país seria assumida por médicos, juristas, sociólogos, 

que eram filantropos e reformadores, pertencentes à classe dos intelectuais. A 

idealização de uma reforma moral do país coloca a criança como ponto central. Mas, 

qual o papel da infância dentro dessa reforma moral? 

Primeiramente, precisamos discutir o que era moral ou imoral, E como isso era 

medido. No extremo superior as virtudes, e no inferior os vícios. Grande parte da 

sociedade era compreendida como imoral. A herança moral genética é quem 
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determinava qual o futuro dos filhos, os de boas famílias, eram considerados 

virtuosos. Do outro lado, os que traziam má herança, repleta de vícios. Acreditava-se  

também que os vícios e virtudes poderiam ser socialmente adquiridos. 

 Uma nação civilizada era que tinha como habitantes seres dotados de senso 

de liberdade e responsabilidade perante sua pátria. E o que determinaria a 

virtuosidade ou viciosidade de um Indivíduo, era o hábito do trabalho. Portanto, a 

ociosidade era origem de outros vícios, sendo até ponto de partida para a 

criminalidade. Dado isso, os pais não deveriam permitir que seus filhos cresçam 

sendo ócio, pois seria um criminosos/viciosos em potencial. 

O ataque a ociosidade e o estilo de vida vagabunda entendido como um ato 

de insubordinação à pátria. Mais uma vez recorrendo a uma escala de Moralidade, os 

pobres da época eram classificados em: pobres dignos e pobres viciosos. 

Os pobres dignos eram aqueles que trabalhavam, mantinham costumes 

religiosos, as famílias unidas e as crianças na escola. Estes, poderiam ter sua 

situação modificada com a perda de um emprego ou a morte de um familiar e assim, 

se entregarem aos vícios comuns aos pobres. São supostamente vulneráveis, por 

isso é preciso mantê-los sob vigilância. 

As medidas saneadoras para esses pobres eram de prevenção, deveriam ser 

afastadas de ambientes viciosos e colocar em prática ações educacionais 

moralizadoras, como a vacinação compulsória. 

A missão higienista, de caráter científico-filantrópico da medicina, educava a 

população sobre os efeitos dos vícios, principalmente do alcoolismo. Já o caráter 

jurídico tinha um discurso moralizador, para ação civilizatória que regulamentasse e 

que coagisse os indivíduos a respeitarem as normas de acordo com a moral. 

Existiam duas crianças como objeto de intervenção: ao cuidado médico e 

respaldo higienista as crianças pobres cujo seio familiar era considerado ignorante. E 

a justiça, a criança que se encontrava “a perigo de”. As leis de proteção à infância 

tinham como estratégia prevenir a desordem conter os filhos insubordinados, 

podendo este ser entregue a tutela do Estado suspendendo o pátrio poder.  

Defende-se como uma necessidade dos tempos modernos essa intervenção 

sobre a família, tirando dela autoridade sobre os filhos. Por trás dessas medidas, a 

meta era instituir a concepção de que o trabalho era a fonte de dignidade e nobreza, 

no trabalho estava a salvação. 
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Sobre os viciosos, eram aqueles que já tinham um hábito do vício e que 

permaneciam no ócio, avessos ao trabalho. Além disso, não se responsabilizava 

pelos seus próprios filhos.Estes viciosos tornaram-se alvo de intervenção social no 

início do século XX. Eles representavam o perigo que precisava acabar, e seus filhos 

precisavam ser salvos de sua influência. Só desta forma, tornariam-se úteis ao país. 

Nesse sentido, a criança era vista como alguém que pode ser moldada tanto 

para se tornar virtuosa, quanto viciosa. Era direito do Estado cuidar de sua infância 

fisicamente abandonada, fazendo o que ele julga ser melhor. Porém, como tirar essa 

criança da família e “passá-la“ para o estado? A justiça determina quais são as 

possíveis situações em que as crianças se encontram em perigo moral. Dessa forma, 

elas poderiam ser moldadas para se tornarem filhas do Estado. 

A passagem do século XIX para o XX fez com que o país quisesse deixar para 

trás as estruturas monárquicas e investir em grandes mudanças, dentro de um 

espírito de reforma. A missão civilizatória idealizada pela elite intelectual e política do 

país desejava educar, instruir, adestrar e vigiar a massa pobre. Estes eram 

considerados perigo em potencial. Portanto, para garantir o progresso da nação era 

necessário educar e moralizar a população. O primeiro passo era começar pela 

infância, que era considerada o futuro da nação. 

A missão saneadora do país é elaborada dentro de um projeto de construção 

nacional, que surgiu com o início do regime republicano. Acreditava-se que o país 

seria tomado pela desordem e pela falta de moralidade se o descaso em relação ao 

abandono da população, principalmente a infância. Para defender o país era 

necessário primeiro salvar a criança, e esta salvaria o país 

Nas primeiras décadas do século XX a preocupação com a infância reflete a 

preocupação com o futuro do país. Porém, essa proteção à criança perdia o caráter 

religioso ou de caridade e assumia a função de preservar a criança do mal. A partir 

do momento que a criança é vista como futuro da nação, torna-se necessário criar 

mecanismos que protejam a mesma, para que ela não se desvie do caminho do 

trabalho e da ordem. 

Além disso, a sociedade também precisava se defender daqueles que se 

entregavam a vicioso idade e que poderiam ameaçar a paz social. Porém, essa ideia 

de infância como futuro da nação se torna elemento importante para o processo 

civilizatório do país acaba apresentando ambiguidade em seu discurso 
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É também no começo do século XX que o enfoque dos modelos de assistência 

à infância muda. O conceito de infância foi descoberto a partir do século XVII, e cada 

sociedade ocidental, de acordo com sua época, tinha sua própria ideia de infância. 

Duas noções relativas à infância refletem a chamada natureza pueril: a noção 

de discernimento e o determinismo entre a infância fase adulta. Em relação ao 

discernimento, fica a dúvida se criança tem ou não consciência de seus atos, se tem 

capacidade de premeditar o crime cometido ou se estaria sendo levada por sua 

natureza pueril, por causa disso não poderia ser responsabilizada. 

A idade da razão, em que podiam ser imputada às leis aplicáveis de acordo 

com o crime mudaram de acordo com períodos históricos.A noção de discernimento 

foi erradicada com a promulgação do Código de Menores, em 1927, depois de ter 

sido muito questionada no meio jurídico.  

Também  em relação a puerilidade das crianças, era tentar determinar na 

infância certos traços que pudessem indicar inclinações ou paterno patologias 

observadas na vida adulta. Esse determinismo entre a infância e a fase adulta estava 

relacionado às teorias biológicas do século XIX, entre elas , a medicina, psicologia, 

psiquiatria e psicanálise. 

Os dois casos evidenciaram um discernimento que poderia distinguir a criança 

do ser adulto. Portanto, a infância de um indivíduo era crucial para determinar como 

seria o resto de sua vida. 

Após a instauração da República, o higienismo foi  fortemente difundido 

durante as três primeiras décadas. Os médicos treinavam as mães através de 

conselhos e normas a respeito da sua boa saúde física e mental. O país estava muito 

atrasado em relação à Europa. A  missão de tornar a nação forte, além de educar as 

crianças deveria também educar um povo que ainda se encontrava em sua fase de 

infância. 

A elite brasileira era considerada moderna, industrial, capitalista e pertencente 

à vida urbana. Já o homem do povo, bruto ignorante, era comparado com a figura da 

criança que precisava também ser lapidado. O país precisava ser mudado da forma 

como se molda uma criança. 

A criança era vista como um ser adaptável, o que seria a solução para o Brasil. 

Precisaria ser adequadamente educada e retirada de seu ambiente vicioso. Portanto, 

para mudar a criança com o propósito de civilizar o país era preciso primeiro entendê-

la como indivíduo passível de periculosidade. 
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Existe uma dicotomia entre de um lado estava criança destinada à cidadania e 

do outro lado o menino pobre abandonado. Neste último que será aplicado o trabalho 

regenera regenerador em que no máximo se tornaria um operário. 

Portanto, vemos aí uma criança com acesso à cidadania e a outra não. Este 

que não tinha cidadania segurado por berço deveria se tornar um cidadão por meio 

de uma família que fosse capaz de seguir os parâmetros da moralidade. Se a mesma 

não fosse capaz de educar e vigiar seus filhos, seu direito à paternidade seria 

cassado. Já as crianças tuteladas pelo estado, eram classificadas de acordo com seu 

grau de periculosidade e abandono. Este filho da pra pobreza é transformado em 

"menor''. O que fazer então com a criança que não se encaixa como uma peça 

importante para construção de uma nação forte? 

 O Estado passa a estabelecer alianças com instituições particulares e com 

novos ideais filantrópicos. Ao contrário da caridade que era associada ao amor a 

Deus, a filantropia é comumente definida como amor à humanidade. 

A filantropia, por um lado, queria docilizar os revoltosos em potencial e os 

pobres. Por outro, colocou a classe dos trabalhadores versus a classe dos perigosos. 

O setor jurídico toma lugares de liderança política já que o país necessitava de um 

corpo regulatório.  

Durante o começo da República, o controle da população é um problema 

delicado. A população pobre, marcada pela ignorância e submissão à religião ainda 

vive em uma antiga ordem escravocrata. 

A ideia de salvar a criança é objeto central da ação filantrópica no no século 

XIX em relação à infância. Neste período, a ideia de salvar a alma da criança porque 

ela era a chave para o futuro norteavam todas as ações. 

A infância e a criança eram de interesse filantrópico. As teorias evolucionistas 

reforçaram a ideia de que a criança herda do seus pais as células do vício. A partir da 

segunda metade do século XIX, o estado era cobrado para que ocupasse o papel de 

liderança e intervenção sobre essas crianças. 

A ideologia do trabalho funcionava como um atestado de virtude e aprovação 

social. Era necessário adaptar a criança desde cedo a esta ideologia e assim ser 

possível inseri-la no mercado de trabalho. As crianças que eram consideradas 

potencialmente delinquentes eram alvo da ação salvacionista, para que as mesmas 

não seguissem o caminho do crime. 
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No final do século XIX a missão de salvar a criança torna-se do estado, ele que 

deveria assegurar a proteção necessária dos mesmos. O espaço que antes era 

ocupado pela filantropia agora passa aos profissionais especialistas em matéria de 

criança. 

Quando o país começa a ver na criança o caminho para se libertar do atraso 

do país, deve ser então investir na formação e no reconhecimento de que a fase da 

infância é importante. Era necessário educar a massa da população para que assim 

o país se tornasse civilizado. 

A proposta no começo da República era saneadora, visando curar e remediar 

os males de cunho moral, associada às pessoas inferiores. Esse termo reflete a 

influência da medicina na época. O higienismo relacionado à infância teve vários 

médicos adeptos no final do século XIX. A ideia de investir na criança e por meio dela 

atuar sobre a família, levando noções de higiene e saúde, no sentido físico e moral. 

Portanto, investir na criança para torná-la “homem de bem”, era um 

investimento necessário e a criança pobre, “moralmente abandonada'' era alvo 

prioritário desta mudança. 

As crianças “moralmente abandonadas" era o segmento que precisava de 

intervenção da sociedade, os poderes públicos deveriam agir no âmbito da justiça e 

assistência para encontrar uma solução. A infância foi alvo de assistência desde o 

século XVIII e parte do XIX, as práticas caritativas zelavam pelas crianças, acolhendo 

as órfãs, ou  expostas, como exemplo, a “Roda dos Expostos". 

A infância pobre, recebia assistência asilar, mas precisava ser atingida também 

por meio da escola e de assistência médica. O Código Criminal, de 1830, rebaixou a 

idade penal de 14 para 9 anos, o que foi considerado um retrocesso nos dispositivos 

relativos à infância. 

Médicos, filantropos e  juristas viram na criança o sujeito rumo à "reforma 

civilizadora”. Mas como essa reforma foi feita? 

Para acontecer essa reforma civilizadora no Brasil é necessário rever tradições 

antigas, como autoridade da família. A estratégia era mostrar que a família também 

era passível de punição, quando por exemplo compromete a moralidade do seus 

filhos (aqueles que eram o futuro do país).  

As ações relacionadas eram: divulgar o quadro do aumento da criminalidade, 

mostrando que as crianças que convivem com os viciosos podem seguir pelo caminho 

do crime; comprovar que a origem do problema estava na família, pela incapacidade 
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ou crueldade dos pais que abandonam os filhos à própria sorte; e como solução: “a 

prevenção social”, um conjunto de leis que permitisse a criança se tornar tutela do 

Estado, por meio do controle da ação social pública e privada, assistir e proteger a 

infância e a sociedade. 

A criança constituía um elemento civilizador para o país, porém partindo do 

princípio de que ela poderia ser perigosa ainda em potencial, necessitava de ações 

de prevenção e controle. A relação entre a infância e criminalidade dava-se pelo 

abandono de crianças, por famílias consideradas irresponsáveis, o que acontecia com 

frequência. O abandono moral desses menores e aumentava, o que sugeria que a 

criminalidade também aumentaria 

Filantropos e promotores de justiça se juntaram para criar uma solução dessa 

possível periculosidade que poderia acontecer. A aliança entre justiça e assistência 

visava o saneamento moral da sociedade em incidir sobre o pobre, queriam servir 

como função regulatória e colocar desde a infância a disciplina e o trabalho na mente 

da população. 

 Os discursos políticos da época defendiam que a criminalidade infantil estava 

em crescimento e que a justiça brasileira precisava de uma reforma. Circulavam 

projetos de leis e debates que queriam “organizar a justiça e a assistência”. É 

concebida então a ideia de uma “Justiça de Menores”. 

A Justiça de Menores foi tida como um laboratório de ideias que circulavam 

pela Europa e na América do Norte ao final do século XIX. 

Esses “menores” eram filhos de pobres considerados passíveis de intervenção 

judiciária. Os que tinham família que não eram consideradas habilitadas a educar os 

seus filhos de acordo com os padrões de moralidade vigentes na época. 

Esse termo “menor” acabou sendo popularizado incorporado na linguagem 

comum e no círculo jurídico. Dessa forma, acreditava-se que essa intervenção jurídica 

era assim necessária e possível solução dos problemas que a instabilidade do 

momento impunha. 

Após a proclamação da República, as leis que tramitavam na Câmara 

consideravam que a criança abandonada era sujeita à tutela da Justiça-Assistência. 

Foram criadas normas para que o Estado atuasse e interviesse sobre esse menor e 

sobre a família dele em todos os níveis, Executivo, Legislativo e Judiciário. Foram 

criadas leis de proteção e assistência ao menor, tribunais para menores e instituições 
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de proteção à infância. Além disso, foi criado um sistema de liberdade vigiada, que 

manteria parte dos menores fora desse asilo, porém em constante vigilância. 

Essas leis prometiam deter os que ameaçavam a ordem, aplicando medidas 

repressivas de intervenção policial e de encaminhamento dos menores apreendidos. 

Dessa forma, o estado atuava sobre o menor em todas as esferas. Nota-se então o 

monopólio de autoridade e de controle dessas crianças. 

O “Código de Menores” foi aprovado em 1927, após anos de debate sobre a 

forma de projetos de leis de assistência e proteção aos menores. Apenas na década 

de 20 que surgem leis de assistência e proteção à infância. 

Os primeiros projetos de leis foram submetidos à Câmara do Rio de Janeiro no 

início do século XX, o que indicava uma forma de perceber e categorizar infância. Até 

mesmo o termo “infância” ganha um significado exato. Eram os anos de 

desenvolvimento de um indivíduo até que ele atingisse a maioridade. E na legislação 

penal, o “menor” era aquele que ainda não tinha completado 21 anos. 

No começo dos anos 1900, usava-se a definição de “menor” para designar a 

infância pobre e abandonada, seja ela de forma material ou moral. Ser menor era 

precisar de assistência, também sinônimo de baixa moralidade, pobreza e 

periculosidade. 

Esse menor era investigado, para que seu caso fosse classificado. De acordo 

com essa classificação, o tipo de tutela seria diferente. Buscava-se conhecer a 

história, estado físico e mental, relações familiares, educação, filiação e depois de 

tudo isso era detectado o grau de perversão deste menor, se seria considerado 

abandonado, delinquente, se era vicioso, portador de má índole ou se poderia ser 

considerado vagabundo ou em perigo de ser... 

 A família também era investigada para descobrir se esta teria capacidade legal 

e moral sob sua guarda. O discernimento da criança também era colocado em 

questão. A imputabilidade penal passou de 9 para 16 anos. Na década de 20 seria 

finalmente fixado para 14 anos. 

 A ação jurídico-social sobre o menor era dada pelo “tribunais de menores”, 

comandada por juízes especiais que contavam com o suporte de médicos psiquiatras 

e pedagogos. O destino desses menores era muitas vezes ser recolhido pela polícia 

e encaminhado ao juiz. Este determinaria qual o seu destino, na maioria das vezes, 

longe do seu ambiente vicioso. 
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No início do século XXI foram idealizados muitos estabelecimentos para 

recuperação de menores. Não era mais aceito colocar crianças menores em contato 

com criminosos adultos, também lutava contra a prática de internados em casas de 

detenção. Outras instituições foram arquitetadas em que o menor pudesse esperar o 

destino legal ditado pelo Tribunal, proposta de regime educativo. 

Os menores considerados moralmente abandonados eram encaminhados 

para “escolas de prevenção ou preservação“. Os dos os do sexo masculino para um 

lugar e as do sexo feminino para o outro. Eram levados para aproveitamento nas 

fábricas como treinamento para o trabalho. Já os considerados menores delinquentes 

iam para “escola de reforma“, em que tinha uma sessão industrial para os absolvidos, 

e uma agrícola para os condenados.  

Em 5 de janeiro de 1921, foi criada a Lei nº 4.242. O artigo terceiro desta lei se 

referia a “organizar o serviço de assistência e proteção à infância abandonada e 

delinquente“, o que foi considerado uma vitória. Entre os anos de 1923 a 1927 novos 

artigos foram incisos e capítulos foram detalhando a regulamentação e proteção de 

assistência à criança abandonada e delinquente. Também em 1923 regulamentou-se 

o Conselho de Assistência e Proteção aos menores, que em 1927 entraria com o 

capítulo V no Código de Menores.  

A política de “assistência e proteção aos menores” foi consolidada mas gerou 

uma dicotomia da infância na prática. Aos menores era dada instrução mínima que 

permitisse domesticá-los para o uso de sua força de trabalho. Mas ao mesmo tempo 

previa cidadania plena para alguns é vetada para maioria. Essa política nitidamente 

separava entre crianças e menores, esse último considerado “pervertido ou em perigo 

de ser…” 

Essa figura do “menor” dentro de uma infância perigosa foi usada para justificar 

o tratamento “moralizador e saneador” nos moldes da Justiça-Assistência. Desta 

forma justificava a reeducação e reabilitação como fórmula para legitimar a meta de 

civilizar o país. 

 

2.3. COMO TEM SIDO A “ARTE DE GOVERNAR CRIANÇAS”  

 

A análise a seguir decorre da obra “A arte de governar crianças - A história das 

políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil''. Irene Rizzini e 

Francisco Pilotti são os organizadores, que contam com contribuições de Arno Vogel, 
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Esther Maria de Magalhães Arantes, Eva Faleiros, Irma Rizzini e Vicente de Paula 

Faleiros.  

A obra percorre períodos históricos diversos, entre relacionando referenciais 

jurídicos, políticas sociais e ações por parte do Estado e sociedade civil. Neste 

trabalho, uma linha do tempo transcorrerá  sobre as políticas sociais voltadas para 

infância dentro de um enfoque histórico. 

As crianças e adolescentes pobres foram sujeito de discussão de agentes 

formuladores de políticas, e principalmente dos que detinham o poder ao longo dos 

séculos. A relação entre trabalho e educação, o público e o privado e o domínio sobre 

a criança também foi amplamente discutida desde o período colonial. Além disso, a 

inserção da criança no trabalho de forma precoce, as ações de repressão, filantropia 

e de cidadania também é objeto de investigação neste trabalho. 

 

Período Colonial (1500 a 1808) 

 

Logo após a chegada dos portugueses ao Brasil, começaram missões 

jesuíticas, insistindo em transformar o indígena em homens cristãos e perseverantes 

na fé. Uma das ações era isolar o índio do colono. Os índios eram tidos como matéria 

dócil, que pudesse mudar e imprimir uma nova cultura, substituindo a essência nativa. 

Os jesuítas tinham a intenção de “humanizar“ os índios brasileiros, isolando os 

seus filhos para que esses tivessem novas influências. Os padres utilizavam os índios 

recém convertidos na fé católica como exemplo e para que os demais também se 

tornassem convertidos ao catolicismo. Atuar diante dos pequenos era esperança de 

que essas crianças se tornassem irmãos da companhia. Os jesuítas foram os 

primeiros educadores do país. A Companhia de Jesus fundou Colégios no país. 

Neles, estudavam filhos de índios e mestiços, órfãos brasileiros e portugueses. A 

pedagogia dos jesuítas permitia converter crianças, quando necessário, a fé católica. 

Assim como as crianças indígenas eram usadas como instrumento pelos 

portugueses jesuítas, as crianças filhos de escravos também eram exploradas. A 

“pecuária negreira“ consistia em usar crianças desde cedo (0 a 7 e 8 a 12 anos) como 

mão-de-obra de trabalho. A partir do sete, como aprendiz do ofício, e entre 12 e 14 

anos já era considerado força, mão-de-obra escrava. 

 O Período Colonial e o Período Imperial foram marcados por uma forma  

antiga de caridade: a roda dos expostos. Os recém-nascidos abandonados em um 
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aparelho de formato cilíndrico, com função rotativa. De um lado se preservava a 

identidade de quem abandonava a criança, e de outro a criança era recolhida por um 

asilo de menores. 

Rizzini e Pizzoti (2011) explicam sobre as crianças serem deixadas na Roda: 

 (...) para que os senhores pudessem alugar as escravas 
como amas-de-leite; para proteger a honra das famílias, escondendo o fruto de amores considerados 
ilícitos; para evitar o ônus da criação de filhos das escravas, em idade ainda não produtiva; pela 
esperança que tinham as escravas de que seus filhos se tornassem livres, entregando-os à Roda; ou 
apenas para que os recém-nascidos tivessem um enterro digno, já que muitos eram expostos mortos 
ou adoecidos(...). (p.178) 

 

O atendimento aos enjeitados da Roda se resumem ao acolhimento imediato, 

mas todas as outras etapas eram escuras. O que acontecia com essas crianças após 

o recolhimento? Depois dos sete anos elas poderiam ser encaminhadas para 

aprender algum ofício e as meninas poderiam realizar tarefas domésticas em troca 

de sustento. A roda foi marcada por altas taxas de mortalidade.  

De um lado, a Roda preservava a identidade de quem abandonava a criança. 

E por outro lado, a criança poderia  se tornar mão-de-obra de trabalho. A criança 

pobre estava destinada ao trabalho precoce e à exclusão social. 

 

 

 

 

No começo, os médicos higienistas acreditavam que a roda era positiva no 

sentido do controle do aborto e do infanticídio mas depois mudaram sua opinião, 

sendo a favor da extinção da roda dos expostos devido a taxa de natalidade 

mortalidade, e as condições insalubres do ambiente. 

 

Brasil Império (1822 a 1889) 

 

A trajetória de uma nação pode ser analisada de acordo com seu enfoque na 

criança. Como a sociedade concebe, a molda, e a regula? A criança deve ser dever 

de quem? A Igreja, o Estado e a família são personagens que colocam a criança em 

disputa. Mas, qual a relação da criança com a sua nação? Quais dessas crianças têm 

direito a viver a sua infância plena? 
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Após a Independência do Brasil (1822), foi criado o Código Criminal de 1830. 

Este código determina que menores de 14 anos, considerados com discernimento, 

ao cometerem crimes devem ser recolhidos às casas de correção. A punição 

prevalece sobre a educação. 

Nestas casas de correção, os menores considerados delinquentes, vadios, 

mendigos eram condenados à prisão com trabalho separado dos demais presos. 

Ainda nas primeiras décadas do Brasil Imperial, a preocupação era baseada 

numa ideologia cristã para amparar a infância abandonada e órfã, com caráter 

assistencialista e liderados pela Igreja, junto com a iniciativa privada. 

Igrejas, obras de caridade e governo, juntos, administram as instituições 

asilares. Neste período também, foram criadas leis que regulamentavam ensino 

primário e secundário no município da Corte e outro, para criação de mais escolas 

públicas de instrução primária. Portanto, incentiva a criação de escolas abertas a 

todos, inclusive para as crianças mais pobres. 

A partir de 1850, algumas leis tentavam regulamentar situações referentes aos 

filhos de escravos. Como por exemplo, a Lei de 1871 que declarava condição livre 

aos filhos de mulheres escravas que nascessem a partir desta data. Esses filhos 

também não poderiam ser separados do seus pais até completarem 12 anos de idade. 

Mesmo após a Lei do Ventre Livre, estas crianças ficavam sujeitas a estar sob 

autoridade do Senhor, trabalhando para ele. Só seria mesmo livre mediante a uma 

indenização por parte do estado. Algumas crianças também serviam com o brinquedo 

para os filhos dos senhores de escravos, servindo como “animaizinhos de estimação”. 

A criança escrava enxergada como patrimônio possível mão-de-obra por parte do 

senhor dos escravos. 

A sociedade da época passava por transformações na cidades, o aumento da 

população urbana era visto com temor e desconfiança pelos médicos, extremamente 

preocupados com o controle e a prevenção de doenças. 

Médicos e juristas se apoiam nas crianças para criarem  uma consciência de 

um ideal de infância, que levaria até um ideal de nação civilizada. O movimento 

higienista vai abrir caminho para que o movimento jurídico assuma o protagonismo 

junto com a família dessas crianças. 

Sob o ponto de vista médico, as altas taxas de mortalidade infantil eram 

preocupantes. Os princípios da puericultura no país começam a ser aplicados. As 
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crianças eram apontadas como futuro do país, portanto deveriam ser recolhidas em 

estabelecimentos destinados à sua criação. A intenção era reprimir a delinquência. 

 

 

República Velha (1889 a 1930) 

 

O período de transição entre Brasil Império e Brasil República, é marcado por 

uma crescente preocupação com a infância. O enfoque de cunho religioso e caritativo 

dava lugar, aos poucos, à presença jurídica, que buscava resolver o “problema da 

infância”.  

Durante esse período, práticas caritativas e criação de instituições asilares se 

especializaram no recolhimento de crianças. Durante as duas primeiras décadas, 

reformatórios escolas com regionais foram criadas para receber os menores 

abandonados e viciosos, além de conseguir prevenir a desordem e recuperar essas 

crianças. 

 O “ideal republicano” transformava a criança em um sujeito que necessitava 

de intervenção, educação e correção. Essas crianças tornariam o país organizado 

moralmente. O aumento da criminalidade infantil gerava preocupação para o país. A 

ideia de “salvar o menor“ ganhava força. Uma ação em conjunto entre juristas, forças 

policiais, médicos, políticos e associações filantrópicas buscava regulamentar e 

consolidar debates sobre a assistência e  proteção aos menores. O início da 

República fez com que houvesse uma preocupação com a ordem política e social.  

As políticas para infância no Brasil, durante o período da República Velha 

(1889 a 1930) envolviam políticas de omissão, de repressão e de paternalismo. As 

relações clientelistas e coronelistas eram intensas. Antes de analisar as políticas de 

proteção à infância deste período, é necessário refletir se estas aconteceram de fato. 

A roda dos expostos, antes utilizada, já era considerada ineficiente e inescrupulosa.  

Ao mesmo tempo, a situação do país era de profunda desigualdade e carência 

social. Era comum crianças pobres pedirem esmola ou trabalhar mesmo antes dos 

10 anos de idade. Os que não trabalhavam e que eram considerados “vagabundos” 

eram encaminhados ao juiz de órfãos. As taxas de  mortalidade de mortinatalidade 

eram muito altas. Havia uma dualidade de preocupações: com as crianças desvalidas, 

órfãs e abandonadas, e  com as consideradas vadias e criminosas. Tudo isso, 
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explicitava o medo de que essas crianças  se tornassem más consequências para a 

nação. 

 Durante este período, a política assistencialista da época visava atender as 

crianças que eram consideradas abandonadas moralmente ou materialmente. 

Lugares como a Santa Casa, Maternidade, Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância, Casa dos Expostos (que atendiam o abandono material). E as células 

especiais que atenderam o abandono moral dessas crianças. A política higienista, 

combinada com o paternalismo, aceitava uma mínima intervenção do Estado. Na 

época, os debates parlamentares discutiam sobre uma possível intervenção gradual 

do Estado nas questões sociais ou a não intervenção do Estado na proteção, por 

exemplo,  do trabalho infantil. 

Os empresários defendiam o trabalho precoce. Queriam diminuir a idade 

mínima para trabalho, que na época era de 14 anos. Os 20 primeiros anos da 

República apresentaram apenas iniciativas pontuais em que incentivaram a criação 

de escolas, liceus, asilos e Santas Casas e que incentivaram uma articulação entre o 

poder público e privado. Porém, o problema da mortalidade infantil, da falta de 

proteção à infância e do abandono não era colocado em pauta.  

A República também herdou do Período Imperial instituições asilares para 

infância. Assistência e justiça vão caminhar lado a lado com a ideia de salvar o menor. 

Mas, antes de tudo, quem era esse menor que necessitava de salvação? Nesse 

contexto de criar uma nova identidade nacional surgem as preocupações com a 

infância. Sobre a infância, segundo Rizzini e Pilotti (2011): 

A infância foi nitidamente “judicializada” neste período. 
Decorre daí a popularização da categoria jurídica “menor”, comumente empregada nos debates da 
época.O termo “menor” para designar a criança abandonada, desvalida, delinquente, viciosa, entre 
outras, foi naturalmente incorporado na linguagem, para além do círculo jurídico. (p.113) 

 

Surgem outras perguntas: Como essa assistência era feita ? E por quem essa 

assistência era feita? 

Higienistas e juristas formaram uma aliança para articularem políticas para 

infância pobre, abandonada, perigosa e desvalida. A estratégia deles era para o 

controle de raça e da ordem, e muitas vezes contavam com a relação entre o setor 

estatal e o privado. Esse interesse dos higienistas é percebido pela criação da seção 

de higiene infantil dentro do Departamento Nacional de Saúde Pública. Além disso, 

juízes e advogados criaram o Juizado de Menores. 
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O novo projeto para a nação envolvia reprimir a ociosidade e corrigir os 

infratores. A presença das crianças na rua tornava elas possíveis delinquentes e estes 

deveriam ser recolhidos pelo estado. 

O atendimento desses menores foi feito também em colônias correcionais, que 

visavam corrigir vadios por meio do trabalho. Esses indivíduos eram recolhidos para 

não vagarem pela cidade de forma ociosa. Os menores viciosos também eram 

internados nessas colônias correcionais. Dentre esses menores estavam os órfãos, 

os com pais negligentes e aqueles que tivessem cometido os crimes por falta de 

discernimento. 

Essas medidas eram tomadas de forma repressiva pelo Estado, apreendendo 

o menor e se sobrepondo a autoridade paterna, internando os menores. Essas 

colônias fundadas em 1893 foram fechadas em 1914 depois de duras críticas de 

juristas médicos e autoridades vou usar instrumentos coercitivos e punitivas 

Ainda durante o período do governo provisório algumas medidas foram 

tomadas em relação à infância. Uma delas para assistir as crianças órfãs, desvalidas 

e abandonadas. E a outra, a criança que poderia se tornar vadia e criminosa. Talvez 

pensando na recuperação desses jovens, houve uma separação de jovens 

delinquentes de adultos dentro das prisões, tentando uma recuperação da 

criminalidade infantil. Essa criminalidade entre os menores era vista com uma 

preocupação crescente do governo. 

Até chegar na aprovação do Código de Menores, houve duas décadas de 

ideias, de projetos de leis que visavam regularizar a situação da infância considerada 

abandonada. Em 1902 foi criado o Instituto Disciplinar, em São Paulo, também com 

a intenção de receber menores considerados viciosos delinquentes 

Em 1908, o Patronato de Menores foi fundado, os higienistas procuravam 

controlar as duras doenças, afirmando que o meio reforçava o mal hereditário. 

Desejavam que houvesse uma inspeção higiênica nas escolas e também nas amas 

de leite. Além disso, criaram lactários privados. A mão-de-obra infantil era usada de 

forma cada vez maior na indústria. As crianças, mesmo com seus baixos salários, 

complementam a renda familiar. Mesmo que estes salários fossem bem mais baixos 

do que os adultos. A situação de trabalho dessas crianças envolvia jornadas 

elevadas, e exposição à doenças. O discurso da época era defender que era melhor 

que essas crianças estivessem sendo exploradas do que se elas estarem nas ruas, 

cercadas de perigo. 
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Nos primeiros anos da República, a Escola Correcional 15 de novembro foi 

criada, mais exatamente em 1923. Seu objetivo era educar física e moralmente os 

menores abandonados e recolhidos por ordem de autoridades competentes. As 

estratégias dominantes da época eram: ou o domínio por meio da repressão, ou 

integrar por meio do trabalho. 

Durante as décadas de 1900 e 1920 surgiram projetos de assistência pública 

à infância que centralizaram o controle do Estado, que trabalhava com a aliança dos 

setores público e privado. Mas qual interesse do setor privado nisso ? O setor privado 

recebia verbas para manter internatos. Essa aliança interessava os dois lados. Para 

o estado, intervir em assistência social fez com que controlasse o dinheiro que vinha 

de fontes públicas. E para as instituições privadas, começam a ter acesso a recursos 

governamentais que sempre foram cobiçados. 

Em 1923, no Rio de Janeiro, foi criado o juízo de menores. Ele agiu de forma 

centralizadora, para atender o menor. Esse atendimento envolvia a internação desses 

menores considerados abandonados ou delinquentes. Eram levados para as 

instituições particulares que recebiam um pagamento de forma per capita. O objetivo 

de reformar esses menores era preservar a infância. Porém essa rede de 

recolhimento não era suficiente para quantidade de menores. Em 1921, a escola 15 

de Novembro foi ampliada para receber provisoriamente os menores. 

Durante as duas primeiras décadas do século XX, várias leis foram criadas 

para regular a situação da infância no país. Para a tal organização moral da 

sociedade, era necessária urgente intervenção, educação e correção destes 

menores, para que se tornem úteis e produtivos para o país.  

Por mais de três séculos, a assistência à infância pobre no Brasil em sua 

maioria tinha  caráter religioso. Alguns estabelecimentos ofereciam ensino 

profissionalizante. Mas, todos trabalhavam mantendo o ordenamento social. As 

crianças eram divididas em subcategorias como: órfãs e abandonadas, órfão branco 

e órfão de cor, separação entre filho legítimo e ilegítimo, a criança inocente ou viciosa. 

O preconceito marcava o ensino da época. Principalmente em relação às meninas, 

que tinham sua honra entre aspas como prioridade ser mantida. 

As ideias dos médicos higienistas exaltavam a importância da puericultura, Da 

importância de cuidar da saúde e da hereditariedade, se atentar aos fatores de 

degenerescência humana, realização de exame médico pré-nupcial,Ai eugenia e 

medidas eugênicas, eutécnicas, hábitos mentais sadios, a proteção à criança 
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incentivo do aleitamento materno é. Essas ideias resumem a arte de cultivar crianças, 

principalmente as crianças ricas. 

Usando esse termo “arte de cultivar crianças“, no começo do século XX, os 

médicos higienistas propagavam a puericultura no período de pré fecundação, no 

período da gestação e pós gestação. Acreditava na predominância do fator genético, 

E essa criança que nasceria era considerada o futuro da pátria. Porém, as crianças 

filhas de pais desprovidos, necessitados, criminosos não estavam dentro dos planos 

de receber assistência médica. 

Na década de 1920, a teoria eugênica reforçava o estudo de fatores favoráveis 

à melhoria de uma raça e também sobre quais eram motivo  da sua decadência. A 

proteção da criança era vendida com uma forma de valorizar a razão. 

Diversos juízos  de menores foram criados em diversas cidades onde se faziam 

exames técnicos para atribuir ao indivíduo quais as causas do seu comportamento 

desviante. Definindo assim sua condição física e psíquica entre normal e anormal 

As instituições tratavam de forma presencial preventiva e regenerativa para 

educação física, moral, cívica e intelectual. 

No ano de 1921, a Lei n.4.242 incluía em seu terceiro artigo uma organização 

por parte do governo em políticas de assistência e proteção à infância. No ano 

seguinte, o tema também foi discutido no I Congresso Brasileiro de Proteção à 

Infância. 

 Em 1924, a questão da higiene, proteção à infância, inspeção sanitária nas 

escolas e também como prevenir doenças da primeira infância, são incluídas no 

Departamento Nacional de Saúde Pública. O Conselho de Assistência e Proteção ao 

Menor foi criado neste mesmo ano, nele estavam incluídos temas de assistência ao 

menor doente ou sem recursos, inserir as crianças nas escolas, auxiliar as ações dos 

juízes de menores, fiscalizar estabelecimentos de educação e promover campanhas 

sobre os males sociais. Todas estas ações antecederam o Código de Menores. 

Em 1927, o Código de Menores foi promulgado. Ele deveria regulamentar a 

assistência e proteção aos menores. Tinha o poder de recolher menores 

considerados delinquentes. Apresentava filosofia higienista e correcional disciplinar. 

A roda dos expostos foi abolida, mas a paternidade deveria continuar incógnita até os 

18 anos de idade. 

O Código, ao mesmo tempo que apresentava visão higienista, protegendo o 

meio e o indivíduo, também apresentava uma visão jurídica repressiva e moralista. O 
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pátrio poder poderia ser suspenso ou até mesmo perdido se fosse comprovado que 

a criança estava abandonada moral ou fisicamente. A vadiagem deveria ser reprimida 

de forma a internar ou repreender o vadio. 

No começo, o Código gerou um conflito em reduzir a idade penal para 9 anos, 

em um momento em que a educação era discutida de forma a se sobrepor a punição. 

Depois, em relação aos aos processos penais, a questão do discernimento chegava 

ao fim. O menor de 14 anos não estaria submetido a processo penal. Já os de 14 até 

18, teriam processo penal especial. Torna-se proibido o trabalho aos menores de 12 

anos ou aos menores de 14 que não tenham cumprido instrução primária. Desta 

forma, o Código tentava combinar a educação com a inserção no trabalho. 

O problema do menor poderia ter dois encaminhamentos: o abrigo e a 

disciplina, assistência e a repressão. O governo também cria Escolas de Aprendizes 

de forma a habilitar os adolescentes com preparo técnico e profissional. 

Mesmo com tudo isso, não existe a universalização dos direitos das crianças. 

Elas eram apenas categorizadas ou excluídas, não modificando a manutenção das 

mesmas no trabalho e mantendo o clientelismo e autoritarismo.  

   

 

Era Vargas ( 1930 a 1945) 

 

Durante a era Vargas, a perspectiva era de defesa da nação, toda ação 

pedagógica deveria ter esta finalidade. Vargas, em seus discursos, replicava as 

preocupações da elite da época em relação à assistência à infância. Promovia o ideal 

de defesa da nação, e da formação de uma raça sadia.O Conselho Nacional de 

Educação foi criado em 1931. No ano seguinte, o governo estabeleceu a inspeção 

federal nas escolas. O Código Nacional de Educação, junto com o Plano Nacional de 

Educação, foi criado em 1937. A idade do menor trabalhador diminui para 13 anos, 

reforçando a estratégia do trabalho. É apenas no ano de 1934, com a Constituição 

que essa idade volta se fixar aos 14 anos. Em 1932, é estabelecido que o trabalho 

pode ser feito por crianças a partir de 12 anos. 

A jornada de trabalho dos menores é estabelecida em 8 horas diárias. Já em 

1943, por meio da consolidação das Leis do Trabalho fica proibido o trabalho do 

menor até os 14 anos, restringindo também alguns tipos de trabalho entre os 14 e 18 
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anos. A imputabilidade penal é estabelecida para os 18 anos de idade, de acordo com 

o Código Penal da época. 

Em 1938, é criado o Conselho Nacional de Serviço Social, seguido por, em 

1940 o Departamento Nacional da Criança e pelo Serviço Nacional de Assistência a 

Menores, mais conhecido como SAM, em 1941. E, por fim, a Legião Brasileira de 

assistência, a LBA, em 1942. 

O Conselho Nacional de Serviço Social era responsável por decidir sobre as 

subvenções às entidades privadas. A LBA tinha como função prover as necessidades 

das famílias, promover serviços de assistência social, e junto com o DNCr, ampliar a 

assistência às entidades de todo país. 

O SAM lidava com questões de ordem social, orientando as políticas públicas 

para infância. O poder judiciário da época também desejava manter a ordem e 

preservação da raça, cabendo ao juiz arbitrar sobre a personalidade de um menor 

definindo se ele era considerado perigoso. Foi criado para ser irradiador de 

racionalidade, mas acabou por ser conhecido como “escola do crime”. 

O de DNCr tinha como estratégia a preservação da raça, combinando 

assistência às crianças e serviços médicos. A política do menor articula a repressão 

e assistência à defesa da raça. 

 

 

O período pós 1945 e a interrupção democrática com o golpe civil militar 

de 1964 

 

Após a queda de Getúlio Vargas, uma pequena mudança se inicia: as medidas 

repressivas e assistencialistas dão um espaço também para uma estratégia de 

preservação da saúde da criança, com a participação da comunidade. Neste período 

também, vários setores da Igreja Católica se mobilizam para um trabalho comunitário. 

É criado o Clube das Mães, visando seu desenvolvimento e participação da 

comunidade e assistência ao pré-escolar. Nesse período, as creches eram 

extremamente precárias. Os critérios higienistas e assistencialistas, mesmo que com 

caráter mais participativo, ainda eram fortes na sociedade. 

A FUNABEM, criada em 1964, desejava dar assistência à família dos menores, 

ou colocando eles em lares substitutos. Desta forma, integrando o menor na 

comunidade. Seria uma entidade autônoma, que deveria implantar a Política Nacional 
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do Bem- Estar do Menor, a partir de estudo dos problemas do mesmo, buscando 

soluções e fiscalizando as entidades que adotassem essa política. Ela também 

articulava o estatal e o privado, criando convênio entre essas duas esferas. 

Caberia à FUNABEM estudar e desenvolver pesquisas; promover cursos 

congressos e seminários para que se estudasse o “problema do menor”; articular 

entidades públicas e privadas; formar, treinar e aperfeiçoar pessoas para trabalharem 

com os menores; fiscalizar convênios e contratos para saber se as políticas estavam 

sendo cumpridas de forma adequada;fiscalizar também o cumprimento da política de 

assistência ao menor e tentar mobilizar a opinião pública para que entendessem que 

o “problema do menor” é de responsabilidade de toda comunidade. 

Em outubro de 1979, foi promulgado o novo Código de Menores. Nele, os 

menores são sujeitos de direito a partir do momento que se encontram em estado de 

patologia social. O Código também define como situação irregular quando a criança 

está em situação de privações de condições essenciais ou de saúde,  de omissão, ou 

de responsabilidade de seus pais ou responsáveis, quando vítimas de maus tratos ou 

perigos morais, ou por desvio de conduta. Além disso, também está incluída a infração 

penal. 

A Constituição de 1967 reduziu a idade mínima de trabalho para 12 anos. 

Desta forma, introduziria mais cedo a mão-de-obra infantil no mercado de trabalho. 

 

Retomada da democracia nas décadas de 1980-1990 

 

Foi nos anos 80 e começo dos anos 90 que os direitos da criança são 

colocados em evidência. Inúmeras organizações surgem para defender os direitos da 

criança e do adolescente. 

Na Constituição de 1988 fica explícito que a criança adolescente tem direito à 

vida, à saúde, à educação, ao fazer, após dura, à profissionalização, à liberdade, e 

em respeito, à vivência familiar comunitária. Além disso, determina no Art.7, XXXIII: 

“Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos.” 

O governo, para satisfazer uma política clientelista, lançou um programa 

chamado Programa Bom Menino em que iniciaria o trabalho às crianças entre 12 e 

18 anos. O programa Recriança também estimulava a iniciação ao trabalho e a 
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recreação. Em junho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi 

criado. Desta forma, revogando o Código de Menores de 1979 e a FUNABEM. 

Em 1991, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi 

criado para impulsionar e implantar o ECA em relação às políticas relativas às 

infâncias. Porém, as mudanças não foram significativas. No ano de 1993, foi criado o 

PRONAICA - Programa Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescentes, em 

conjunto com o Ministério da Educação, a fim de articular ações de apoio às crianças 

e adolescentes. 

O clientelismo ainda era mais considerado do que as ações de cidadania, 

colocando as crianças de forma precoce no mercado de trabalho.  

 

   2.4. O QUE A PESQUISA SOCIAL SOBRE A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS 

POBRES REVELOU?  

 

 A leitura da obra “Desempenho e adaptação da criança pobre à escola: o 

padrão de pesquisa do CRPE-SP”  permitiu que eu fizesse a análise a seguir.  

Nesta obra, Freitas (2014), analisa como o Centro Regional de Pesquisas 

Educacionais de São Paulo abordou o desempenho e adaptação da criança pobre à 

escola, em uma época em que a nova cultura urbana desafiava a escola, seus sujeitos 

e os estudiosos sobre ela. 

No decorrer do século XX, o Brasil passou por um processo de urbanização, o 

país se agigantou, e São Paulo estava cada vez mais em passo de se tornar uma 

metrópole. Isso decorria de uma crescente concentração urbana a partir da segunda 

metade do século XX. Uma das mudanças que necessitava acontecer por causa 

dessa expansão urbana era o aumento do número de vagas em escolas. A escola e 

o estado eram componentes de configuração recíproca da época.  

As mudanças na sociedade vinham junto com as mudanças na escola. Em 

1960, para dar conta do aumento da urbanização, as escolas de massas foram alvo 

de debate dos intelectuais da época, o que era um território de disputa: o perfil da 

pesquisa educacional. 

Dentre os registros e documentações remanescentes dos Centros Regional de 

Pesquisas do Rio de Janeiro e de São Paulo, é possível encontrar a escola 

representada como um problema urbano, e a cidade como um problema escolar. 

Portanto, era necessário pesquisar sobre educação como uma pesquisa social. 
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A integração entre cidade escola tema de debates cada vez mais crescentes, 

e cada vez era mais clara a passagem do rural para urbana. Deste modo, a cidade 

passava a ser entendida como um laboratório de observação cultural. Os intelectuais 

se preocupavam com a diversidade complexa do país. Era necessário adotar padrões 

de pesquisas que pudessem entender as realidades urbanas emergentes. Mas, como 

as crianças que eram conhecidas como suburbanas se adaptaram à  escola e como 

era o seu desempenho? 

O CBPE e o CRPE-SP apresentam materiais que torna possível analisar o 

impacto que a criança pobre causou nos meios escolares urbanos. Elas, assim como 

os novos prédios, eram novidade em uma cidade que explodia demograficamente.  

Entre 1950 e 1960, a forma com que se avaliava a inteligência e o desempenho 

escolar dessas crianças pobres era motivo de embate, já que os parâmetros utilizados 

para isso eram os mesmos desde 1920. Porém, essas crianças pobres eram um 

público novo, e se os instrumentos de avaliação não se modificassem, a escola 

acabaria por expulsá-las desse território recém ocupado por elas. Os intelectuais 

agora, têm um novo objeto de pesquisa: as crianças pobres e a escola.  

Para isso, o CRPE-SP, em São Paulo, transformou as salas de aula em 

laboratórios de análise social. Descobriram que essas salas de aulas conservavam 

as conservavam as tensões entre o rural e o urbano. 

 A documentação do CRPE-SP retrata que recebia estímulos para que a análise 

sobre os resultados das crianças levasse em conta o seu modo de viver e não apenas 

o desempenho das crianças. Florestan Fernandes desejava resgatar a compreensão 

sociológica das mudanças sociais que a cidade de São Paulo enfrentava, 

especialmente a relação entre cultura, infância e cidade.  

Por isso, sociologia, antropologia e as técnicas etnográficas eram mobilizadas, 

para que juntas, encontrassem saberes necessários para desvendar os efeitos da 

escolarização no corpo e no intelecto da criança. 

Quando se amplia a abrangência populacional da escola, cada vez mais 

crianças com particularidades pessoais e sociais adentram o ambiente escolar. Isso 

desestabilizou duas premissas básicas de organização escolar: as turmas 

organizadas por faixa etária e as séries anuais. 

A organização seriada da escola foi um processo pensado por intelectuais 

desde a primeira metade do século XX. Mas, em 1957, o ingresso das crianças de 
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locais periféricos, suburbanos e distantes fez com que os fundamentos da escola 

seriada, que tratavam por homogeneizar o ensino fossem colocados em debate 

Uma das expectativas em relação a urbanização das cidades era que a escola 

seria oferecida gratuitamente. O país se tornava cada vez mais urbano, e a escola 

pública deixava cada vez mais de ter familiaridade com as características e riquezas 

rurais. Por mais que esse ganho era um direito, o serviço adquirido era precário e 

oferecido às pessoas consideradas pobres que viviam numa situação precária 

supondo que estas não possuem intelecto. 

Antigamente, mais precisamente na década de 1930, o modelo de escola era 

um prédio parecido com palácios e arquitetados para os primeiros estudantes da 

República. No caso das escolas frequentadas por essas crianças pobres , a escola 

era construída de acordo com o aluno número. Deixava de ser um sujeito, e se tornava 

um item do orçamento. 

Junto com a expansão da escola pública, discutia-se sobre o que fazer com 

essas crianças e adolescentes pobres que estavam frequentando as escolas. O 

analfabetismo explicitava o atraso social do país e quando tinham acesso à escola 

nas periferias, por exemplo, eram incompatíveis com os alunos reais que a 

frequentavam. Um dos temas estudados no CRPE- SP é a mudança que  as crianças 

pobres que frequentavam a escola acabavam gerando em seus lares, considerados 

suburbanos. 

A escola é considerada uma força para atrair as crianças que deveriam ser 

civilizadas no moldes de uma civilização escolar. Com a chegada das escolas nas 

periferias ela era vista como meio de conter o que era considerado grosseria 

característica das periferias. 

No Rio de Janeiro, o termo crianças de comunidades, em São Paulo, crianças 

de periferia, serviam para descrever os alunos de determinados locais da cidade, se 

discutia se a escola era capaz de “surtir efeito” nestes alunos. 

A inteligência e o desempenho escolar dos alunos, principalmente dos “alunos 

que não aprendiam” fez com que os estudiosos do CBPE e CRPE-SP colocassem 

em dúvida o alcance das propostas das propostas de análise dos dos desempenhos 

que eram estritamente focadas em mensurar a inteligência o desempenho escolar. 

 Revelou-se certa inaptação da criança pobre à escola o que fez com que 

pesquisadores questionassem a universalidade das configurações internas da escola 

pública brasileira. Os estudos propunham estabelecer programas que verificassem as 
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escalas de escolaridade para que pudessem avaliar o que o aluno trazia consigo de 

escolarização e desprendendo-se um pouco da validação por meio de notas 

numéricas. 

Essas escalas de escolaridade queriam que o professor tivesse uma 

orientação pedagógica adequada e que pudesse entender cada nível cultural de cada 

família de seus alunos. Outro ponto foi que a reprovação escolar da forma que se 

dava antes de tudo era um instrumento de exclusão social. O número de reprovação 

de crianças pobres em geral e faveladas em particular era relativamente alto. 

Estudava-se então uma suposta dicotomia entre como adaptar a criança à escola ou 

como adaptar à escola a criança. 

 A escola ser estudada no geral por uma visão antropológica e sociológica no 

geral não era suficiente, pois cada componente interno de cada uma das escolas 

exigiria um olhar e um processo de observação diferenciado. As diferenças entre o 

urbano e o rural continuavam visíveis, assim como a diferença entre homens e 

mulheres e ricos e pobres. 

 A dualidade entre as antigas mentalidades agrárias e as novas mentalidades 

urbanas eram objeto de pesquisa, assim como as crianças que haviam perdido seu 

habitat rural como referência e tentavam se adaptar na cidade, e em um novo ritmo 

de vida acelerado. 

Todos os estudos eram voltados à criança, que ocupa um lugar de direito 

dentro de sua comunidade, e dentro de suas singularidades, também exigem 

singularidade na  investigação na chegada e permanência das crianças nas escolas, 

não as reduzindo em mensurações de desempenhos e resultados.  

 

      

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho traz como reflexão ao pedagogo e profissionais da área da 

educação, o quanto a infância e os direitos da infância foram negligenciados ao longo 

da história, no Brasil.  

 Em cada período histórico, e de acordo com a política, economia e sociedade 

da época, a infância era entendida de uma forma, e na maioria delas, a figura da 

criança era tomada como alguém “ a ser”. Ser mão de obra de trabalho, ser figura 

responsável pela transformação da nação. Os médicos, juristas e políticos 
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disputavam o “direito” sobre aquela criança, sobre aquela infância, estabelecendo 

normas, regras e até mesmo substituindo a função dos pais, para sanear, civilizar e 

moralizar o Brasil. 

 Durante mais de um século, a criança pobre foi marginalizada e tomada como 

instrumento de ações e de poder, desconsiderando seu desenvolvimento, e sua 

identidade. 

 Foram necessárias inúmeras leis e decretos para que a criança e a infância 

passassem a ser reconhecidas e  detentoras de direitos, como hoje podemos 

constatar na Constituição de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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