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RESUMO 

 

Neste artigo busquei apresentar algumas representações sobre infância e criança nos 

Séculos XIX e XX. Apresentei concepções sociais, pedagógicas e legais, bem como 

pude vislumbrar uma gradação de tratamento, para “melhor” com o passar dos anos, 

dentro deste recorte temporal. O objetivo deste breve estudo foi verificar as 

representações de infância, como também de criança nos séculos XIX e XX. Adotei 

como fonte, obras de pesquisadores da Nova História Cultural: Pilotti e Rizzini, 

Jinzenji, Peres e Vasconcelos; além do Código de Menores de 1927 e do Código Penal.  

De “instrumento” e “esboço” as crianças dos Oitocentos foram se adaptando aos anseios 

sociais nos Novecentos. Passou-se a direcionar a educação, de forma distinta, para os 

meninos e meninas nestes períodos até a consolidação da criança como cidadã, a partir 

da Constituição Federal de 1988. Desta feita, este artigo servirá de base de 

entendimento para futuras pesquisas e de aporte para a minha pesquisa de mestrado. 

 

Palavras-chave: Criança, infância, representações, séculos XIX e XX.  

 

 

ABSTRACT 

This paper sought to present some representations of childhood and child in the 

nineteenth and twentieth centuries. Concepts introduced social, educational and legal, as 

well as I could envision a gradation of treatment, to "better" over the years within this 

time frame. The purpose of this brief study was to verify the representations of 

childhood, as well as children in the nineteenth and twentieth centuries. I adopted as a 

source, works of researchers from New Cultural History: Pilotti and Rizzini, Jinzenji, 

Peres and Vasconcelos; addition to the Code of Minors of 1927 and the Criminal Code. 

Of "instrument" and "outline" of the nineteenth century children were adapting to social 

concerns in Nineteen. Started to direct the education differently for boys and girls in 

these periods until the consolidation of the child as a citizen, from the 1988 Federal 

Constitution; This time, this article will serve as a basis of understanding for future 

research and contribution to my masters research. 
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Este artigo foi elaborado por meio de uma pesquisa histórica, de cunho 

bibliográfico e sob a abordagem da Nova História Cultural. Tem como objeto a criança 

e a infância dos oitocentos e novecentos; como objetivo: verificar as representações de 

infância, como também de criança nos séculos XIX e XX. Adotei como fonte, obras de 

pesquisadores da Nova História Cultural: Pilotti e Rizzini, Jinzenji, Peres e 

Vasconcelos; além do Código de Menores de 1927 e do Código Penal. A metodologia 

utilizada foi verificar nas obras elencadas, as representações sobre criança, infância e 

suas nuances. 

O interesse pelo objeto surgiu a partir da necessidade de se compreender as 

representações sobre infância no período compreendido entre 1942 a 1974, recorte 

temporal da minha pesquisa de mestrado em Educação. Para se chegar a este momento, 

necessário foi analisar como as crianças eram vistas em tempos pretéritos, não sendo 

necessário fazer uma análise em período mais remoto do que ao que me propus neste 

artigo: século XIX e XX, estando o recorte da minha pesquisa dentro deste último.  

Não irei definir outras categorias, como: educação, escola, cultura ou cultura 

escolar. Isto levaria tempo e poderia, até mesmo, render teses e dissertações. Este não é 

o meu objetivo. Meu intento é apenas investigar as representações sobre infância e, 

diante disso, antes de iniciar as discussões centrais do artigo, irei abordar o conceito de 

“representação” para Roger Chartier, sendo este o foco do primeiro tópico deste breve 

estudo. O segundo tópico será dedicado a apresentar as representações sobre a criança e 

a infância ao longo dos séculos XIX e XX, de acordo com a bibliografia elencada. 

 

1 Algumas questões iniciais. 

Para alcançar os objetivos propostos neste artigo utilizarei a abordagem da 

Nova História Cultural, baseando-me, principalmente, nos escritos de Roger Chartier. A 

escolha deve-se pelas possibilidades que a abordagem apresenta, o que me permite uma 

visão plural dos fatos e descartar velhas concepções da historiografia. 

Ao pesquisar as representações sobre a criança e a infância nos oitocentos e 

novecentos, utilizarei o conceito de “Representação” de Chartier (2009), “Não como 

simples reflexos verdadeiros ou falsos da realidade, mas como entidades que vão 

construindo as próprias divisões do mundo social” (p.7). Acredito que os modos de ver 

a criança e a infância na época, refletiam valores e a cultura daquele período, 
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entendendo a cultura na visão de Chartier (2009), não apenas como obras e gestos que 

se submetem a um juízo estético e intelectual numa dada sociedade, mas 

principalmente, como as “práticas comuns através das quais uma sociedade ou um 

indivíduo vivem e refletem sobre sua relação com o mundo, com os outros ou com eles 

mesmos.” (CHARTIER, 2009, p. 34). 

Além disso, o autor afirma que o conceito de “Representação”, mais do que o 

conceito de “Mentalidade”: 

permite articular três modalidades da relação com o mundo social: em 

primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que 

produz as configurações intelectuais múltiplas, através das quais a 

realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; 

seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade 

social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar 

simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas 

institucionalizadas e objetivadas graças as quais uns «representantes» 

(instancias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e 

perpetuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade. 

(CHARTIER, 2002, p.23). 

  Para Chatier (2002), os próprios textos políticos e administrativos fornecem 

uma representação explícita ou implícita, uma vez que supõem um destinatário e uma 

eficácia. Para tanto, seria preciso relê-los a fim de detectar o modo como esse 

destinatário e suas capacidades foram imaginados. O autor faz crítica ao modo 

tradicional com que tais documentos são explorados. 

Este material, tradicionalmente explorado pela sua própria letra, pelo 

seu conteúdo documental e informativo, tem de ser questionado de 

outra maneira, atendendo as formas de discurso codificadas e 

regulamentadas que aí são empregues, aos procedimentos retóricos de 

persuasão e de justificação que aí funcionam [...] que dão a ler e a ver 

o texto. (CHARTIER, 2002, p.223-224). 

Percebe-se com isso a necessidade de uma análise diferenciada das 

representações contidas nesses documentos. Uma análise crítica que leve em 

consideração a intencionalidade dessa escrita, ou seja, o “quem fala” e “para quem 

fala”. Neste artigo, figuram o Código de Menores de 1927 e o Código Penal, 

representando os textos políticos. No entanto, pela superficialidade da abordagem, irei 

me deter em apresentar um critério legal sobre “criança”, ficando o compromisso de 

uma análise mais apurada para a dissertação. 



4 
 

 

 

 

2 A criança e a infância nos oitocentos e novecentos. 

 

A partir do momento que o Estado chamou para si a responsabilidade para 

dirimir problemas, encampar o progresso e o desenvolvimento de uma sociedade, 

fomentando: saúde, transporte, moradia, saneamento, energia, água, educação, entre 

outros, deve cumprir esse múnus com presteza. Passa a estabelecer metas e diretrizes 

para alcançar o fim maior, qual seja: o bem estar social. Dentre estas políticas públicas, 

destaco o que me interessa: a educação. 

A educação inicia-se no seio familiar, passando a ser concomitante com a 

educação formal a partir de certa idade em que a criança ingressa na escola.  

Deixando de lado a discussão da obrigatoriedade do ensino formal nos 

Oitocentos e Novecentos, passo a investigar, na doutrina, as representações sobre 

crianças, trazendo à luz as concepções de alguns renomados estudiosos. 

Vasconcelos (2005) pesquisou a educação do Brasil nos Oitocentos e 

encontrou uma concepção sobre criança, extraída de um artigo do Jornal Científico e 

Litterario e Illustrado, do Rio de Janeiro, de maio de 1883, cujo autor foi Alberto 

Durand (1883). Sob a ótica de 1883, ele disse que: 

a creança é um instrumento, não uma pessoa; pouco se preocupam 

com saber si ella é naturalmente boa ou má. A sua disciplina é 

friamente severa, sem ser rigorosa; a educação, para elles, é um meio, 
não um fim; deprimem, enervam e apoderam-se dos caracteres para o 

proveito da fé religiosa e para o seu próprio proveito”. “criança é 

apenas um esboço, não é um ente moral. Contém em si germes que se 
desenvolverão mais ou menos e acabarão talvez por desabrochar mais 

tarde [...]. Accusam a creança de ser indócil, desobediente. Mas 

querem então fazer della um escravo? [...] Accusam-a de ser variável, 

curiosa, indiscreta. [...]. “A creança é um ser em preparação. [...]. Não 
pensemos, pois, em exigir dela, logo nos primeiros dias, qualidades 

que estão reservadas á idade madura. [...]. (ALBERTO DURAND 

apud VASCONCELOS, 2005, p. 155-157). 

 

Desta citação, percebe-se a chateação de Alberto Durand (1883) com o 

tratamento que se dispensava às crianças em 1883. Tratava-se a criança como um 

instrumento, disciplinando-as com rigor, manipulando-as em proveito da religião ou 

para o próprio proveito de quem as detinha. Pior! Ser sem índole, boa ou má, sem 
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moral, sendo apenas um esboço de ser humano, de homem ou mulher, de um ser que 

ainda será adulto. Esqueciam os “Oitocentistas” que para ser adulto, tinha que passar 

pela infância. Ser “indócil”, “desobediente”, “variável”, “curiosa”, “indiscreta”. Durand 

esbravejou, expressando com mais fervor a sua indignação, alertando que as crianças 

eram um ser em formação, em preparação, sendo natural elas serem variáveis, curiosas e 

indiscretas, não sendo exigível delas um comportamento de adultos. 

Ainda seguindo a esteira de Vasconcelos (2005), apresento as seguintes 

citações: 

[...] para se falar da infância de meninos e meninas no Brasil de 

Oitocentos é preciso dividi-la em duas: a das crianças dos senhores da 

Casa e a das crianças dos escravos. Embora vivessem juntas e 
dividissem boa parte do cotidiano até á puberdade, ambas tinham 

infância muito diferenciadas em termos de cuidados, perspectivas, 

ensinamentos, ações, etc. (VASCONCELOS, 2005, p. 150) (grifo 

meu). 

 

Desta feita, depreendo que havia duas categorias de crianças: as das Casas, filhas 

dos senhores feudais e as crianças dos escravos, criadas para servir seus donos. Elas 

conviviam e dividiam o cotidiano nas Casas. As crianças das Casas eram bem cuidadas, 

investia-se na educação e na preparação da mesma para assumirem os negócios da família 

ou assumir uma carreira: profissão liberal, política ou mesmo religiosa, o que era muito 

comum em muitas famílias em que um dos filhos seguia o sacerdócio. 

Ainda, segundo Vasconcelos (2005),  

A infância das crianças de elite no Brasil de Oitocentos era marcada 

pela rigidez dos costumes, papéis diferenciados e pelas expectativas 

bem delineadas para meninos e meninas. (VASCONCELOS, 2005, p. 

177). 

  

A infância das crianças da elite brasileira nos Oitocentos, como já mencionada 

e comentada na primeira citação, era muito rígida; os padrões de comportamento eram 

delineados previamente, determinando o futuro dos meninos e meninas. Os meninos 

eram preparados para assumirem os negócios da família ou seguirem carreiras de status 

para o período. As meninas, encaminhadas para uma educação voltada para os cuidados 

com a família e com a casa. Para elas, também se destinavam a educação formal com 

disciplinas semelhantes as dos meninos. Porém, poucas mulheres conseguiam se 

destacar no mercado de trabalho, sendo o de professora uma das poucas profissões que 

lhe cabiam à época. 
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A infância nos Oitocentos era muito curta, principalmente para as meninas. A 

vida adulta das meninas começava entre os 12 ou 13 anos de idade, quando as mesmas 

eram submetidas ao casamento precoce, como era de costume a esta época. Os meninos, 

com estas mesmas idades, eram internados nos seminários e internatos para concluírem 

a educação. (VASCONCELOS, 2005, p. 174). 

Não havia adolescência. Saia-se da infância e ingressava-se logo nas 

responsabilidades da vida adulta. As meninas, a partir dos 9 anos já tinham casamentos 

combinados ou mesmo realizá-los. Os meninos, que entre os 9 e 14 anos de idade 

recebiam educação na Casa, eram encaminhados, em seguida, a instituições que os 

preparassem para uma carreira profissional. Logo, a partir dos 14 anos de idade ou do 

ingresso nestas instituições, já se exigia dos meninos um comportamento de adulto. 

(VASCONCELOS, 2005, p. 174). 

Entre 1874 e 1886 surgiram projetos de lei que previam o ensino obrigatório 

para os indivíduos entre 7 e 14 anos de idade e os que tivessem entre 14 e 18 anos de 

idade, seriam destinados às escolas de adultos ou profissionalizantes. 

(VASCONCELOS, 2005, p. 15-16). 

Depreende-se, assim, que a concepção de criança era o indivíduo que tivesse 

até 14 anos de idade, passando a ser considerada adulta a partir dos 14 anos de idade; 

pelo menos pedagogicamente. 

Eliane Teresinha Peres (2002, p. 103) fez um estudo brilhante sobre a 

Biblioteca Pública Pelotense (BPP) de 1875 a 1915. Esta recebia crianças e adultos para 

serem matriculados em seus cursos. Os “homens da Biblioteca” eram os homens 

brancos da elite pelotense – os quais fundaram a BPP - que queriam “higienizar” a 

sociedade por meio da educação, dando instrução aos “menores” e adultos.  

Segundo a autora, os “homens da Biblioteca”, em regra, referiam-se às crianças 

como “menores” que, segundo Pereira (1994), citado por Peres (2002): “criança refere-

se a uma etapa da vida (de 0 a 14 anos) e menor qualifica uma condição – de marginal.” 

(PEREIRA apud PERES, 2002, p. 120). 

Pereira (1994) aduz que no início do século XX, no Rio de Janeiro, “menor” 

era um indivíduo que perambulava pelas ruas, sem família e que vivia de pequenas 

atividades como: jornaleiro e engraxate. “Nestas circunstâncias instáveis, ele poderia se 

transformar em perigo para a propriedade privada ou em um futuro adulto ocioso, um 
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mendigo, fonte de doenças contagiosas e ‘corrupção de hábitos’”. (PEREIRA apud 

PERES, 2002, p. 120).  

Ainda, Pereira (1994) afirma que para o menor que fosse abandonado, no início 

dos Novecentos, a solução era a educação para o trabalho e que a mesma, por meio da 

sua disciplina, substituiria o ambiente familiar (PEREIRA apud PERES, 2002, p. 120). 

Destes dizeres, percebo a nítida diferenciação entre crianças pobres e ricas no 

início dos Novecentos. Para as ricas, os louros, para as pobres, a repulsa. As crianças 

pobres eram menosprezadas, subjugadas e tratadas como “menores”, ou seja, marginais.  

Símbolo de possível propagação de doenças, ociosidade e de “corrupção de hábitos”. 

Continuando no esteio do movimento higienista, o século XX ainda era preconceituoso 

com relação às crianças, em especial, às pobres. 

Em face da educação das crianças, mais especificamente a que as mães 

deveriam dar aos filhos no início dos Oitocentos, Jinzenji (2010) pesquisou em um 

periódico chamado O Mentor das Brasileiras (nº 45, p.358, 08 out. 1830, extraída d´O 

Popular), o qual dizia que os meninos das famílias ricas eram criados com melindre e 

viviam envidraçados, cheios de ridículos mimos, tornando-os afeminados; isto lhes 

impunha uma compleição física fraca. Para evitar isto, os pais deveriam procurar que 

seus filhos adquirissem compleição robusta e varonil. A educação poderia ocupar-se na 

qualidade dos alimentos, na quantidade, do vestuário; educar os filhos para que não 

comessem “à maneira de cavalos; porque esta relaxação torna os glutões obesos e 

estúpidos.” (JINZENJI, 2010, p. 206). 

Este informação encontrada por Jinzenji (2010) mostra como as crianças ricas 

eram tratadas no início dos Oitocentos; de forma mimada e delicada, sendo, inclusive, 

motivo de noticiário em periódicos. Com certeza, pelo que já analisamos neste artigo, as 

crianças pobres e filhas de escravos não eram tratadas desta forma, mas sim para lidar 

com a dureza da vida, aguçando-se o instinto de sobrevivência. 

 Peres (2002, p. 121) ainda informou, que adotou o critério etário para separar 

adultos de crianças da BPP, o relatório do intendente Cypriano Corrêia Barcellos, no 

início do século XX. Ela considerou crianças – aquelas que cursavam aulas primárias – 

o “menor” que tivesse até 15 anos e adulto a partir dos 16 anos. 
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No relatório do citado intendente, considerava-se crianças as que frequentavam 

aulas primárias dos 7 aos 15 anos de idade. (PERES, 2002, p. 121). Sendo este um 

critério pedagógico. 

Em 1927, entrou em vigor o primeiro Código de Menores, o qual afirmava em 

seu artigo primeiro que aquela legislação era para ser aplicada aos menores de 18 anos 

de idade. (BRASIL, Código de Menores, 1927). Este critério foi seguido pelo Código 

Penal de 1940 (ainda vigente), em seu artigo 27. (BRASIL, Código Penal, 1940). O 

Código de Menores de 1927 informava que “Crianças da Primeira Idade” (art. 2º) eram 

os menores de 02 (dois) anos de idade. (BRASIL, Código de Menores, 1927). Estes 

recebiam, ou pelo menos deveriam receber, os primeiros cuidados dos seus pais ou 

responsáveis legais, bem como pelas autoridades constituídas da época. Denotava-se 

uma cultura de proteção, guarda e vigilância à integridade física, psicológica, e à saúde 

das criancinhas. Neste parágrafo apresentei um critério legal sobre “criança”. 

Pilotti (1995), nos trás uma concepção social do que vem a ser “criança” e 

“infância”. “Criança” refere-se “à dinâmica do desenvolvimento da criança individual, 

através do qual, eventualmente, chegará à condição de adulto”. Já “infância”, refere-se a 

uma dinâmica e construção social da posição da criança na sociedade, ou seja, nas 

palavras do autor: “infância se localiza na dinâmica do desenvolvimento social e 

corresponde a uma estrutura social permanente, embora se caracteriza pelo fato de que 

os atores que a integram o fazem transitoriamente num processo de permanente 

substituição.” (PILOTTI, 1995, p.25). Entendi que “infância” é uma dimensão mais 

coletiva e social, que se contrapõe à situação individual de “criança”. 

Em vista dos argumentos apresentados, abordei em breves considerações, as 

representações de criança, infância e suas nuances nos Oitocentos e Novecentos. De 

“instrumento” e “esboço” as crianças dos Oitocentos foram se adaptando aos anseios 

sociais nos Novecentos. Passou-se a direcionar a educação, de forma distinta, para os 

meninos e meninas nestes períodos até a consolidação da criança como cidadã, a partir 

da Constituição Federal de 1988, como afirma Pilotti (1995). Muito se tem a falar sobre 

infância, no entanto estou certo de que atingi o objetivo proposto neste artigo. Sendo 

assim, deixo em aberto a pesquisa para novas buscas, ressaltando que deixei de abordar 

inúmeras representações já existentes sobre criança e infância, mas certo de que isto 

ainda me renderá outras pesquisas e muitos outros artigos nesta seara. 
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