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RESUMO

Este artigo surgiu a partir da necessidade de compreender as representações sobre infância, criança e
adolescente no período entre 1942 a 1974, recorte temporal da pesquisa de mestrado em Educação pela
UFS que desenvolvo desde 2012. Para chegar a este momento, necessário foi analisar como as crianças
eram vistas em tempos pretéritos, quais sejam, século XIX e início do século XX. Portanto, o presente
artigo consiste em pesquisa bibliográfica, apesar de apresentar dados esparsos da pesquisa histórica
documental. Como aporte teórico utilizei os ensinamentos de Vasconcelos (2005), onde busquei
representações sobre infância e criança, no final dos Oitocentos. Com Peres (2002), pude verificar as
representações sobre tais categorias em plena virada para o XX e o rótulo de “menor” utilizado pela elite.
Por fim, Pilotti (1995), apresentou a sua concepção social do que vem a ser criança e infância.
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ABSTRACT

This article arose from the need to understand the representations of childhood, children and adolescents
in the period from 1942 to 1974, time frame of the research master&39;s in Education from UFS to
develop since 2012. To reach this point, it was necessary to analyze how children were seen in past times,
namely, nineteenth and early twentieth century. Therefore, this article is to literature, although present
data sparse historical research documents. Utilized as theoretical teachings of Vasconcelos (2005), which
sought representations of childhood and child in the late nineteenth century. With Peres (2002), I could
see the representations of these categories in the middle facing the twentieth and the label of "minor"
used by the elite. Finally, Pilotti (1995), presented her own vision of what is to be a child and childhood.
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INTRODUÇÃO

Este artigo surgiu a partir da necessidade de compreender as representações sobre infância, criança e
adolescente no período entre 1942 a 1974, recorte temporal da pesquisa de mestrado em Educação pela
UFS em andamento. Portanto, o presente artigo consiste em pesquisa bibliográfica, apesar de apresentar
dados esparsos da referida pesquisa. Meu tema de pesquisa do mestrado é o menor abandonado e
delinquente sergipano.

Para chegar ao recorte temporal que pesquiso, necessário foi analisar como as crianças eram vistas em
tempos pretéritos, quais sejam, século XIX e início do século XX, não sendo necessário fazer uma análise
de períodos mais remotos.

A partir do momento em que o Estado chamou para si a responsabilidade para dirimir problemas,
encampar o progresso e o desenvolvimento da sociedade brasileira, fomentando: saúde, transporte,
moradia, saneamento, energia, água, educação, entre outros, também passou a ter o dever de cumprir
esse múnus com eficiência. Este momento teve como marco a Proclamação da República, onde as
mudanças na forma de governo, acompanhada dos anseios dos intelectuais que compunham a elite
brasileira, passou a estabelecer metas e diretrizes para alcançar o fim maior, qual seja: o bem estar
social. Dentre estas políticas públicas, destaco o que interessa à pesquisa: a educação das crianças, que,
nos capítulos subsequentes, conduzo o leitor a uma leitura voltada para a educação das crianças
desvalidas, compreendendo as pobres, abandonadas e delinquentes.

Como aporte teórico utilizei os ensinamentos de Vasconcelos (2005), onde busquei representações sobre
infância e criança, no final dos Oitocentos, a ausência de uma adolescência para os que viveram neste
período, assumindo responsabilidades de adultos já nesta fase da vida. Ainda, os papeis bem delineados
dos meninos e meninas, bem como a educação para os filhos de escravos.

Já Peres (2002), a partir de suas pesquisas sobre a Biblioteca Pública Pelotense, pude verificar as
representações sobre tais categorias em plena virada do século XIX para o XX e o rótulo de “menor”
utilizado pela elite intelectual pelotense ao se dirigirem às crianças que frequentavam seus cursos.

Com Jinzenji (2010) vislumbrei as concepções sobre infância dos filhos das famílias ricas, enquanto as
crianças pobres e filhas de escravos eram educadas para poderem lidar com a dureza da vida. Por fim,
Pilotti (1995), apresentou a sua concepção social do que vem a ser criança e infância.

1. DA INFNCIA À ADOLESCÊNCIA NOS OITOCENTOS E NOVECENTOS

Iniciando o diálogo com estes teóricos, compreendi que a educação se inicia no seio familiar, passando
esta a ser realizada concomitante com a educação escolar a partir de certa idade.

Vasconcelos (2005) pesquisou a educação do Brasil nos final dos 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
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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[1] VASCONCELOS, 2005, p. 155-157).

Desta citação, percebe-se a chateação de Albert Durand (1883) com o tratamento que se dispensava às
crianças no final dos Oitocentos. 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 detinham, ou seja, para a
subserviência, para o trabalho. Ser sem índole, boa ou má, sem moral, sendo apenas um esboço de ser
humano, de homem ou mulher, de um ser que ainda será adulto. Para ele, os oitocentistas esqueciam
que, para ser adulto, tinham que passar pela infância. Ser indócil, desobediente, variável, curioso,
indiscreto. Durand esbravejou, expressando com mais fervor a sua indignação, alertando que as crianças
eram um ser em formação, em preparação, sendo natural que elas fossem variáveis, curiosas e
indiscretas, não sendo exigível delas um comportamento de adultos.

Seguindo o pensamento de Vasconcelos (2005), ela disse que:

[...] 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).

Assim, depreendo que, segundo esta autora, havia duas classificações de crianças: as das Casas, filhas
dos senhores, e as crianças dos escravos, criadas para servir aos seus donos. Elas conviviam e dividiam o
cotidiano. Só que as crianças das Casas eram bem cuidadas, investia-se na educação e na preparação das
mesmas para assumirem os negócios da família ou assumir uma carreira: profissão liberal, política ou
mesmo religiosa, o que era muito comum em muitas famílias, onde um dos filhos seguia o caminho do
sacerdócio.

Esta formação das crianças refere-se às crianças da elite do período, posto que os escravos eram criados
apenas para servir. Estavam excluídos desta formação as crianças das classes médias e pobres, posto que
estas não tinham fortuna suficiente para proverem os estudos dos seus filhos; quando muito, conseguiam
concluir o ensino escolar sem galgar o ensino superior para poderem se tornar um profissional liberal ou
ocupar um cargo político. Restavam para os pobres trabalharem em empregos como: padeiros,
vendedores, lavradores, etc., enquanto para os da classe média: pequenos comércios (tecidos, armazéns,
padarias, etc.) e pequenos produtores rurais.

É claro que havia exceções. Por exemplo, Tobias Barreto, nascido em 1839, no sertão sergipano, filho de
um escrivão de órfãos e ausentes. Por ser mestiço, teve dificuldades para crescer no meio intelectual
sergipano e brasileiro. Ainda criança, aprendeu latim com um padre; destacou-se e foi encaminhado para
um seminário na Bahia, onde aprenderia teologia, filosofia, ciências naturais, etc. Sem vocação para o
sacerdócio, saiu do seminário. Os seminários também eram uma opção para os jovens de famílias simples
para continuar os estudos. Foi o que aconteceu com Tobias Barreto. Apesar da sua aguçada
intelectualidade, morreu pobre aos cinquenta anos de idade, em Recife, onde ocupava uma cadeira na
Faculdade de Direito de Recife, depois de ser preterido algumas vezes nas listas de classificações dos
concursos que prestou. Fundador do movimento da Escola do Recife, também foi poeta, filósofo,
advogado, tipógrafo e teve uma experiência mal sucedida na carreira política. (GASPAR, 2009).

Vasconcelos (2005) ainda informou que “a infância das crianças da 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).

Pág.3/8



Os costumes eram rígidos e deviam ser observados. 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 aos dos meninos. Porém, poucas
mulheres conseguiam se destacar no mercado de trabalho, sendo o de professora e de musicistas as
poucas profissões que lhe cabiam à época.

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. Aos meninos, com estas mesmas idades eram internados nos
seminários ou em internatos para concluírem a educação e preparando-os para uma carreira profissional.
(VASCONCELOS, 2005, p. 174).

Segundo Vasconcelos (2005), não havia adolescência. Saia-se da infância e ingressava-se logo nas
responsabilidades da vida adulta. Às meninas, a partir dos 9 anos já se podia combinar casamentos ou
mesmo realizá-los. Aos meninos, que entre os 9 e 14 anos de idade recebiam educação na Casa, eram
encaminhados a instituições que os preparassem para uma carreira profissional, como mencionado no
parágrafo anterior. Logo, a partir dos 14 anos de idade ou do ingresso nestas instituições, já se exigia dos
meninos um comportamento de adulto.

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 iriam para as escolas de adultos ou
profissionalizantes. Assim, depreende-se que a concepção de criança era a do indivíduo que tivesse até 14
anos de idade, passando a ser considerada adulta a partir desta idade.

Em relação à educação profissionalizante comentada por Vasconcelos (2005), a mesma era a tônica do
final do século XIX e início do século XX, uma vez que o Brasil estava iniciando a sua fase de
industrialização e precisava de mão-de-obra qualificada para as fábricas e indústrias que começavam a se
instalar no país. Em Sergipe, as principais indústrias que se instalaram foram as de beneficiamento da
cana-de-açúcar, com suas usinas nos interiores; as fábricas de tecidos, como as de Aracaju: Fábrica de
Fiação e Tecelagem Sergipe Industrial e a Fábrica de Fiação e Tecelagem Confiança, do grupo Ribeiro
Chaves & Cia; bem como a de São Cristóvão: Fábrica de Fiação e Tecelagem São Cristóvão. (FUNDO
ARACAJU ANTIGO JUIZADO DE MENORES. cx 15, Ac. 03, Módulo I, período de 1931-1983). Estas
empregaram muita mão-de-obra infantil, sendo a do sexo feminino a mais utilizada.

Peres (2002) fez um estudo sobre a Biblioteca Pública Pelotense (BPP) de 1875 a 1915. Nesta,
recebiam-se 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” sociedade por
meio da educação; dando instrução aos “menores” e adultos. (PERES, 2002, p. 103).

Segundo a autora, os “homens da Biblioteca”, em regra, referiam-se às crianças como “menores” que,
comentando Pereira (1994): “criança refere-se a uma etapa da vida (de 0 a 14 anos) e menor qualifica
uma condição – de marginal.” (PERES, 2002, p. 120).

Analisando um relatório do intendente Cypriano Corrêia Barcellos, do início do século XX, Peres (2002)
adotou o critério etário para separar adultos de crianças da BPP. Ela considerou crianças – aquelas que
cursavam aulas primárias – o “menor” que tivesse até 15 anos e adulto a partir dos 16 anos. (PERES,
2002, p. 121). Assim, segundo esta, considerava-se crianças aquelas que frequentavam aulas primárias
dos 7 aos 15 anos de idade.

Pereira (1994) aduziu 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.
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Neste meio instável de vida, o indivíduo “poderia se transformar em perigo para a propriedade privada ou
em um futuro adulto ocioso, um mendigo, fonte de doenças contagiosas e ‘corrupção de hábitos’.”
(PEREIRA, 1994, p. 99).

Pereira (1994) ainda afirmou 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, 1994, p. 103).

O Acórdão nº 12, de 10 de junho de 1924, além de informar a lei que autorizava a criação de Varas
Privativas de Menores, no Brasil, trouxe uma representação sobre “menor” de um Desembargador. Ele
disse:

Menor, expressão esta que é generica e que, portanto, deve abranger todos os
individuos que não tenham ainda attingido a edade completa de 21 annos na
forma do art. 9º do Código Civil. (FUNDO ARACAJU TJ/ST. Livro de registros de
acórdãos, cx 06, período: 1963).

Segundo Irene Rizzini (2010), o termo “menor” era uma categoria jurídica e que passou a ser usada
popularmente, com a promulgação do Código de Menores de 1927, sem nenhum critério para diferenciar
as crianças segundo as suas "classificações (abandonado, delinquente, desvalido, vicioso, etc.) foram
naturalmente incorporados na linguagem, para além do círculo jurídico”, no início do século XX, mais
precisamente com a “consolidação das leis de assistência e proteção aos menores.” (RIZZINI, 2010, p.
115).

Corrêa (2011), pesquisou em artigos publicados em Archivos de Medicina Legal e Identificação, do Rio de
Janeiro, de 1938. Entre outros arquivos, encontrou uma entrevista do então Ministro da Justiça, Macedo
Soares, que havia idealizado dois projetos para a construção no Rio de Janeiro, então capital federal, de
uma penitenciária modelo e a “cidade de menores”. Nesta entrevista aos jornais da época, disse que, para
atingir tal fim, contou com a colaboração de engenheiros, médicos e juristas, cooperando para que o
sistema de assistência fosse efetivado, não apenas para o criminosos adultos, mas, principalmente, por
causa dos criminosos de amanhã, que seriam os menores abandonados e delinquentes. (CORRÊA, 2011,
p. 91).

A situação irregular de uma criança na sociedade estava relacionada com a pobreza e a miséria, sendo
estas consideradas as responsáveis por diversas patologias sociais, como: proliferação de doenças, fome,
abandono, vadiagem, ação criminosa, etc. Entretanto, o uso deste termo, “menor”, vem recebendo críticas
por seu caráter discriminatório, “figura estigmatizante que estabelece uma clara distinção entre crianças
‘normais’ e menores cuja irregularidade geralmente consiste em serem pobres.” (PILOTTI, 1995, p. 40).

Como causas da pobreza, eram citadas a crescente urbanização, a migração do campo para as cidades, a
falta de instrução e explosão demográfica. Ainda, “a insuficiência e incompetência dos organismos
administrativos em responderem os crescentes problemas da infância pobre ficam evidentes em
diagnósticos realizados em países como Brasil [...].” (PILOTTI, 1995, p. 34 e 42).

Desta forma, 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 propagadora de doenças, ociosidade e
de “corrupção de hábitos”. No esteio do movimento higienista, o século XX ainda era preconceituoso com
relação às crianças, em especial, às pobres.

Em face da educação 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,
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cheios de ridículos mimos, tornando-se 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).

Esta 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. Pelo que já
analisamos, 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.

O Código de Menores de 1927 informava que as “Crianças da Primeira Idade” (art. 2º) eram os menores
de 02 (dois) anos de idade. 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.

Pilotti (1995), ao analisar a infância como categoria de análise estrutural, ou seja, como componente
estrutural dos fenômenos sociais, critica como elas eram vistas tanto pela psicologia quanto pela
sociologia. No que tange a psicologia, a crítica se resume à falta de cuidados com as condicionantes
históricas, sociais e culturais que incidem nas condições de vida da criança, bem como por omitirem uma
análise do impacto que as crianças podiam causar na sociedade. Assim, a criança passava a constituir,
para a psicologia, um objeto de análise ahistórico, um ser em formação que, “será modelada em um
adulto responsável, capaz, competente e maduro” (PILOTTI, 1995, p. 24), passando a ocupar seu espaço
na sociedade.

A sociologia também subestimou o valor da acriança em face do ser adulto. Informava que as funções
mais importantes que um indivíduo realizava para uma sociedade ocorriam na fase adulta, não quando
ainda imaturo. Assim, a sociedade oferecia um tratamento apenas preparatório às crianças e qualquer
doutrina ou sociedade que a colocasse em prioridade era considerada “uma anomalia sociológica”.
(PILOTTI, 1995, p. 24).

Após estas críticas, Pilotti (1995), apresentou uma concepção social do que vem a ser “crianças” e
“infância”, superando as limitações acima comentadas. Para ele, “criança”, refere-se “à dinâmica do
desenvolvimento da criança individual, através do qual, eventualmente, chegará à condição de adulto.”
(PILOTTI, 1995, p. 25). Já “infância”, refere-se a uma dinâmica e construção social da posição da criança:
“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); refere-se à uma fase da vida humana.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Vale ressaltar que o tema tratado é complexo e nem mesmo as “correntes sociológicas interessadas no
estudo da estrutura de classes, inspiradas em Marx ou em Weber, atribuíram demasiada relevância teórica
à análise do papel desempenhado pela criança na sociedade.” (PILOTTI, 1995, p. 25).

O autor ressalva que a realização do corpo jurídico dos países da América Latina, inspirada na “doutrina da
situação irregular”[2], levou “a anular a separação entre o assistencial e o penal, ampliando a órbita do
judicial para todas as medidas de correção, postura portadora de uma grave contradição, na medida em
que confunde” (PILOTTI, 1995, p. 30) realidades distintas: 1ª) a dos jovens infratores, que corresponde à
lógica da violação das normas e 2ª) a das crianças abandonadas ou em perigo moral ou material.

Quando estas realidades são confundidas pelas autoridades dirigentes, “provocam graves distorções e
efeitos perversos nos sistemas de assistência baseados nesta concepção punitivo-tutelar para abordar os
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problemas sociais da infância pobre.” (PILOTTI, 1995, p. 30).

Desta forma, de “instrumento” e “esboço”, as crianças dos Oitocentos foram se adaptando aos anseios
sociais nos Novecentos. Passou-se a direcionar a educação de formas distintas, para os meninos e
meninas, para os pobres e ricos, para os brancos e filhos de escravos. De profissionais liberais a cargos
públicos para os filhos das elites, para educação subserviente, ou melhor, para apenas servir, aos filhos de
escravos. Para as meninas uma educação voltada para as prendas domésticas e da família. Aos pobres,
em geral, uma educação voltada para o trabalho. Aos infantes, dever da família com os primeiros cuidados
de suas vidas. É assim que configuro a educação da infância, crianças e adolescentes do final dos
Oitocentos e início dos Novecentos, porém, deixo em aberto inúmeros posicionamentos e representações,
os quais ensejariam muito mais tempo e espaço nesta pesquisa.
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FUNDO ARACAJU ANTIGO JUIZADO DE MENORES. cx 15, Ac. 03, Módulo I, período de 1931-1983.

FUNDO ARACAJU TJ/ST. Livro de registros de acórdãos, cx 06, período: 1963

[1] Cito Alberto Durand por intermédio de Vasconcelos, em virtude do ano em que o artigo do jornal foi
publicado (1883) e do local, Rio de Janeiro; tornando-se distante de onde realizo a minha pesquisa.

[2] A Doutrina da Situação Irregular ou da irregularidade foi desenvolvida ao longo do século XX por
estudiosos da América Latina e que Garcia Méndez (1993) resumiu, como suas principais características
e problemas: “- Estas leis pressupõem a existência de uma profunda divisão no interior da categoria
infância: crianças – adolescentes e menores (entendendo-se por menores o universo dos excluídos da
escola, da família, da saúde, etc...). Em consequência, estas leis que são exclusivamente de e para os
menores tendem objetivamente a consolidar as divisões aludidas dentro do universo infância. –
Centralização do pó der de decisão na figura do juiz de menores com competência geral e discricional. –
Judicialização dos problemas vinculados à infância em situação de risco, com a tendência clara de
patologizar situações de origem estrutural. – Impunidade (com base em uma arbitrariedade
normativamente reconhecida) para o tratamento dos conflitos de natureza penal. Esta impunidade se
traduz na possibilidade de declarar juridicamente irrelevante os delitos graves cometidos por
adolescentes pertencentes aos setores socais médio e alto. – Criminalização da pobreza, dispondo de
internações que correspondem a verdadeiras privações de liberdade, por motivos vinculados à mera falta
de recursos materiais. – Consideração da infância, na melhor das hipóteses, como objeto de proteção. –
Negação explícita e sistemática dos princípios básicos e elementares do direito, inclusive daqueles
considerados na própria Constituição Nacional como direito de todos os habitantes. – Construção
sistemática de uma semântica eufemística que condiciona o funcionamento do sistema à não verificação
empírica de suas consequências reais.” (PILOTTI, 1995, p. 30-31).

[i] Advogado, especialista em Direito Penal e Didática do Ensino Superior, mestrando em Educação pela
UFS (NPGED) com bolsa pela CAPES, orientado pelo prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento.
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