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Resumo 
O objetivo deste artigo é refletir sobre as crianças abandonadas e recolhidas em abrigos, 
usando como parâmetro a inserção da roda dos expostos no séc. XVIII no Brasil, 
verificando as mudanças ocorridas a partir deste momento na história da infância. Para 
tanto, utilizou-se como fonte bibliográfica a obra História da Infância sem Fim, 
teorizando a implantação da Roda no Brasil, em que repercutiu a sua vinda e 
relacionando ao atual atendimento de crianças abandonadas em abrigos. A metodologia 
empregada foi a análise de conteúdo, observações e entrevistas realizadas num Abrigo 
de Medida Protetiva em Aracaju. Obteve-se como resultado o fato de que a Roda dos 
expostos ainda existe, porém, sob vestes diferentes do século XVIII. Contudo, trouxe 
como contribuição às crianças, olhares mais atentos através de algumas leis e avanços 
na sociedade brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE:  Infância- Roda dos Expostos- Abrigos 
 
Resumen 

El objetivo de este artículo es reflejar en los niños abandonados y recogidos en abrigos, 
usando como parámetro la inserción de la rueda exhibidas en séc. XVIII en el Brasil, 
verificando los cambios ocurridos a partir de este momento en la historia de la infancia. 
Para en tal manera, la ejecución fue utilizada como fuente bibliográfica Historia de la 
infancia sin extremo, teorizando la implantación de la rueda en el Brasil, en donde 
reverberó su venir y referente a la atención actual de los niños abandonados en abrigos. 
La metodología empleada era el análisis del contenido, comenta y las entrevistas 
llevadas a través en un abrigo de la medida de Protetiva en Aracaju. Fue conseguido 
como resultó el hecho de eso que todavía existe la rueda exhibidas, sin embargo, debajo 
de diversas vestiduras del siglo XVIII. Sin embargo, trajo como una contribución más 
atenta a los niños, miradas con algunos leyes y avances en la sociedad brasileña. 
PALAVRAS-CHAVE:  Rueda de la infancia de los abrigos exhibidos 
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Introdução 

Ao referir-se a roda dos expostos em sua obra, Corazza se utiliza da análise 

histórica abordando desde o século VI e VII quando começaram a aparecer as primeiras 

rodas em alguns países da Europa, como Portugal, Alemanha, Itália e França.  

Ao trazer a sua análise para o Brasil, verifica-se o fato de que não havia a 

concepção de infância, pelo contrário a criança era vista como um ser incapaz, sem 

nenhuma intelectualidade ou discernimento. E por conta disso, a falta de sentimentos 

em relação aos infantes, tornou a época de grande mortalidade infantil, em que as 

crianças eram jogadas nas ruas e em rios. Foi então, quando começaram aqui no Brasil, 

por volta de 1700, a aparecerem à roda nas casas da irmandade.   

 

 

Assim, que era recebida no interior da Casa da Roda , quase sempre à 
noite, “ a Rodeira”, que dormia junto à Roda, recolhia a criança 
imediatamente, entregando-a à “Regente”, com o enxoval ou qualquer 
objeto que trouxesse com ela. A Regente examinava a exposta, 
prestando socorro imediato as enfermas e maltrapilhas, e colocava em 
seu pescoço uma pequena chapa numerada, de acordo com o livro de 
matrículas. Neste livro, anotava o número de entrada, cor sexo, idade 
aproximada, estado de saúde , o dia, a hora, o mês e o ano em que fora 
achada na Roda. (Apud., cf. Irmandade..., 1842; 1882; 1997).   

 

Nessas rodas eram colocados os filhos de moças brancas e de escravas que não 

podiam revelar os filhos dos senhores de engenhos, ou por qualquer outra pessoa a 

quem estivesse incomodando ou privando de algo. Geralmente a essas crianças 

acompanhavam bilhetes informando nomes, porque haviam sido abandonadas, ou ainda 

se voltariam para buscá-la. 

No entanto, os expostos, como eram chamados já estavam numa quantidade tão 

grande que começaram a incomodar a algumas instituições como, por exemplo, as 

Santas Casas, que pertenciam à igreja. 

Dessa forma começaram a aparecer as filantropias, ou seja, instituições que 

recolhiam essas crianças e as que sobrevivessem eram criadas. Contudo, as quantidades 

de expostos fora crescendo e a filantropias não tinham mais tantos recursos para manter 

essa situação.  

Na atual vertente, são os abrigos de medidas protetivas que “recebem” crianças 

que foram abandonadas, vítimas de violência ou ainda sob denúncias, por viverem em 
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situação de risco a saúde e a vida. Geralmente, são levada pelo Conselho Tutelar³, que 

deixam sob ordem judicial a criança, a qual será feita uma ficha de acompanhamento 

para que essa seja assistida pelos profissionais do Abrigo.   

Nesse contexto, entra a ação por parte do governo, de políticas e por volta do 

século XIX e XX criam-se casas de recolhimento. 

 

VOLTANDO À INFÂNCIA: FASES E CONCEPÇÕES 

             A concepção de infância que só despertou-se em meados do século XIX com a      

proliferação do enjeitamento e as altas taxas de mortalidade infantil trouxeram consigo 

novas vertentes educacionais e de saúde, em que a criança é vista como um ser em 

desenvolvimento intelectual e social, porém como futura mão de obra. Dessa forma é 

necessário analisar como ocorreu ao longo dos anos essas mudanças quando se fala em 

infância e se de fato foram avanços. 

No século XVII, as crianças eram vistas como adultos em miniaturas, 

principalmente aquelas entre 10 e 13 anos que já trabalhavam nas fábricas, chegando a 

cumprir jornadas de até doze horas de trabalho. Na faixa etária de 0 a 6 no Brasil, por 

exemplo, as crianças basicamente eram dividas em criança da casa grande e criança 

escrava, em que a criança da casa grande geralmente era cuidada pela amas de leite, que 

eram as escravas que até amamentavam os filhos das senhoras, e só com a atenção dos 

médicos sobre sanitarismo, na área da saúde, é que foram começando as contestações 

sobre tal ato. 

Já as crianças escravas eram largadas ao completo abandono, quase sempre 

jogadas na roda dos expostos, em que seriam futuramente criadas e educadas pela 

igreja, às que sobreviviam, ou algumas eram criadas na casa grande para servir de 

brinquedo para os filhos dos senhores de engenho como relata Vasconcellos; 

 

O moleque ou moleca era a chamada a criança negra da mesma idade 
ou sexo do sinhozinho ou da sinhazinha, que, doada aos filhos das 
grandes senhoras, tinha função de lhes fazer companhia. Não raro, o 
moleque (ou a moleca) era tratado como se fosse um brinquedo ou um 
bicho de estimação (Vasconcellos, 2005, p.40) 
 

Outro aspecto relevante é que após esse período, a partir dos nove anos a criança 

branca já virava o adulto em miniatura, observando-se não só nas vestimentas e 
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costumes, como também nas atitudes, em que os meninos comportavam-se como 

homenzinhos, sérios e responsáveis. 

 

 ³ O Conselho Tutelar  é regido pelo CONANDA e é  órgão público não jurisdicional, que desempenha 

funções administrativas  direcionadas ao cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.  

É importante destacar que naquela época, não só os filhos dos escravos eram 

desprovidos da infância, como foi possível observar nas afirmações acima, mas crianças 

brancas também. Na Europa, as senhoras da casa grande, não amamentavam seus filhos, 

era uma prática comum, e só em meados do século XIX, o uso das amas de leite foram 

criticados pelos médicos higienistas. 

Com isso, percebe-se que a concepção e atenção à infância aparecem através da 

necessidade de sanar problemas evidentes que levavam a altas taxas de mortalidade 

infantil. 

No entanto, o que mudou para as crianças com as novas concepções? 

Primeiro, a retirada dessas crianças do mercado de trabalho operário e, surgindo 

assim as creches e a rede pré escolar, já que as mães não teriam mais onde deixar seus 

filhos enquanto trabalhavam. Segunda mudança bastante importante é a questão da 

higienização, ou sanitarismo, segundo Margareth Rago,  

 

[...] até 1874, a higiene infantil jamais fora objeto de preocupação dos 
médicos, a não ser em raríssimas ocasiões. Ele lançava críticas 
contundentes aos raros asilos existentes no país, que mais 
abandonavam do que protegiam os pequenos [...] criticava o Estado 
negligente, desinteressado e responsável pela situação de desamparo 
que se encontravam as crianças, desde os recém-nascidos, entregues 
na roda dos enjeitados, sua vez, em péssimas condições de higiene e 
sem recursos [...]. O discurso médico apontava a hereditariedade, a 
ignorância e a pobreza como os mais importantes causadores da 
mortalidade infantil. (RAGO, p. 125-132, 1997)    
 
 

Com isso, percebemos as mudanças ocorridas ao longo do tempo inicialmente 

sobre questões de prática e em seguida, com o surgimento das creches e escolas 

aparecem às concepções pedagógicas e, enfatizando a educação infantil podemos dizer 

que para as classes menos favorecidas, a creche tornou-se local muito procurado e 

importante, já que as domésticas principalmente utilizavam e, ainda utilizam esses 

locais, onde a criança tem cuidados quase que integralmente. 
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Contudo, sobre as questões pedagógicas podemos dizer que a criança a partir 

principalmente da década de 80, passa ser vista com uma conotação diferente, em que 

não é mais uma caixa vazia, a capacidade infantil começa a ser estudada e avaliada por 

estudiosos, como Emília Ferreiro, Telma Weisz, Ana Teberosky, Piaget, entre outros 

importantes pesquisadores da educação infantil, além de aspectos que abordam as 

construções cognitivas das crianças e até mesmo o mobiliário infantil, como por 

exemplo, Montessori que no início do séc. XX mostra as suas idéias sobre mobiliários 

adaptados às crianças. 

Assim, notamos que com toda essa nova concepção sobre a infância, foi possível 

notar que as mudanças aconteceram tanto no viés social quanto pedagógico, mas 

configurou-se outra forma de recolhimento dos expostos, aos quais podemos citar 

abrigos de medidas protetivas. 

 

 

OS EXPOSTOS SEM RODA: CRIANÇAS EM ABRIGOS  

 
Inicialmente conhecidas como Santa Casa eram os locais que recebiam as 

expostas, através de um objeto semelhante a uma cuia grande, onde ali eram depositadas 

as crianças abandonadas.  

Essas crianças eram recolhidas por funcionários, que vinham recebê-las ao toque 

da campanhinha. E quem a deixou ficaria anônimo para o resto da vida. 

No entanto, o que se deve evidenciar em relação a essas casas é que ainda hoje 

elas existem, porém com um modelo diferenciado, até porque, como vimos 

anteriormente às concepções sobre a infância passaram por muitas mudanças e hoje se 

enxerga os pequenos como seres em constante desenvolvimento. 

Os abrigos existem atualmente com o objetivo de proteger a criança e o 

adolescente em situação de risco, ou seja, no caso das crianças, as que foram 

abandonadas, espancadas ou até mesmo porque vivem em ambientes muito insalubres. 

Contudo, essas crianças muitas vezes são retiradas das ruas não somente por 

esses motivos, mas para que a sociedade não as veja, e lá nesses abrigos são retiradas do 

ambiente familiar que apesar de muito desfavorável ao seu desenvolvimento, carrega 

uma enorme referência para a sua vida  
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(...) não foi por nada que a Razão de Estado descobrira que, ao salvar 
o Outro infantil, pela internação, produzia não apenas o seu 
recolhimento, mas sua criação, gerando um estranhamento em relação 
àquela figura familiar do cotidiano. Os gestos e mecanismos que 
proscreveram a criança exposta, acolhendo-a, desfizeram a trama, 
alteraram seu rosto na paisagem social, fizeram dela uma figura 
bizarra que ninguém reconhecia mais: suscitaram “A Estrangeira” ali 
mesmo onde ninguém pressentira. (CORAZZA, p. 113, 2004) 
 
 

Todavia, o governo termina investindo nessas instituições, tanto fisicamente 

quanto em mão-de-obra, e ao mesmo tempo em que diminui visualmente o que está feio 

aos olhos da sociedade, aumenta o índice de criminalidade, já que essas crianças 

institucionalizadas, em sua maioria não terão família, pois a maioria não é adotada o 

órgão não é mais de cunho religioso somente e, ainda enfrentam-se hoje outros 

problemas como o uso de drogas e a prostituição. Dessa forma, percebe-se que o 

investimento deveria sim, ser feito nas famílias de baixa renda e ainda mais firmemente 

na educação, já que observamos que a infância mudou em seu aspecto através das 

concepções principalmente educacionais. 

 

ABRIGO SORRISO – CARACTERIZAÇÃO INSTITUICIONAL 

 

A Instituição visitada está sob a responsabilidade do Estado junto à Secretaria de 

Inclusão Desenvolvimento Social de Sergipe e foi reformada em 2003 através do 

Projeto “Casa da Criança”, que visa reunir vários patrocínios de Construtoras, 

Arquitetos entre outros e como retorno oferece a divulgação através da internet, placas 

de agradecimentos e Inauguração. 

No entanto, apesar de se apresentar atualmente sob a responsabilidade do Estado 

segundo a Constituição, as creches são “prioritariamente”, responsabilidade dos 

Municípios, 

 
Art.211.  A União, os Estados e os Municípios organizarão em regime 
de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. (2008)   
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Além do Estado, a creche conta com doações mensais de Empresas Privadas que 

contribuem com matérias como fraldas, roupas etc. 

O Abrigo Sorriso conta com o internamento de 47 crianças na faixa etária de 0 a 

6 anos, as maiorias são bebês que chegam muitas vezes com o quadro de espancamento 

e abandono. 

           Possui em sua estrutura física 3 berçários, sala de aula, banheiros adaptados para 

as crianças, cozinha industrial, sala de atendimento psicológico, também adaptada, um 

pátio amplo e uma secretaria. 

Em seu quadro funcional apresenta profissionais de pedagogia, cuidadores 

sociais, psicologia, serviço social, cozinheira, motorista, porteiro, assistente 

administrativo e uma coordenadora. 

As crianças com seis anos freqüentam escolas e são conduzidas pelo motorista, 

que é responsável por levar e buscar as mesmas. As demais participam de atividades 

pedagógicas dentro da creche. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com o episódio da Roda foi possível lançar um novo olhar sobre a infância, já 

que a criança passa a ser vista na sociedade como um ser que poderia ser moldado e 

serviria para uma futura mão-de-obra. No entanto, ainda era tratada sem muita 

diferenciação dos adultos, mas é bem verdade que a Roda foi um advento para a história 

da infância, pois a partir desse momento passam a acontecer os momentos do “educar” 

para civilizar. Porém não podemos esquecer que muitas vezes as crianças eram 

abandonadas por sentimento de obrigação do Estado, o qual observamos ainda hoje. 

Na atualidade, muitas vezes ocorrem esses abandonos pela falta de perspectiva 

de emprego, pela falta de moradia e pelo fator da falta de acesso à educação, 

provavelmente o motivo de maior importância, pois, muitas famílias apesar da falta de 

condições terminam ampliando o número de nascimentos, ou seja, a proporção de 

crianças para a quantidade de pessoas que trabalham justamente por essa falta de 

educação que favorecerá a situação de risco, como a fome, a insalubridade, etc. 
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Nesse contexto, pode-se dizer de certa forma que houve uma centralização, a 

partir do século XIX, em que a assistência às crianças abandonadas passava a ser uma 

responsabilidade de governo, tal figuração observamos até o presente século, apesar do 

seu caráter ser bem voltado a política, ou melhor a politicagem, isto é, essa célula do 

governo, a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento, aparece efetivamente em bom 

funcionamento em épocas convenientes, nas eleições.  

 

[...] Afinal, não foi por nada que a Razão de Estado descobrira 
que, ao salvar o Outro infantil, pela internação, produzia não apenas 
seu recolhimento, mas sua criação, gerando um estranhamento em 
relação àquela figura familiar do cotidiano. Os gestos e mecanismos 
que proscreveram a criança exposta, acolhendo-a, desfizeram a trama, 
alteraram seu rosto na paisagem social, fizeram dela uma figura 
bizarra que ninguém reconhecia mais: suscitaram “A Estrangeira” ali 
mesmo onde ninguém pressentira. (CORAZZA, 2004)  

 
 

Assim, tendo em vista a nova situação social em que a criança se encontra em 

virtude dos estatutos, das leis e das concepções educacionais, percebe-se que a apesar 

dessas famílias menos favorecidas apresentarem as crianças uma situação de perigo, 

elas já são consideradas sujeitos de direito e, por isso mesmo, o Estado tende a assumir 

ainda que de forma temporária e muitas vezes falha, o papel disciplinador e moldador 

de futuras mãos-de-obra, ocorrendo muitas vezes ao contrário, renascem dessas 

instituições, adultos revoltados e a verdadeira margem da sociedade. 
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