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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objeto o menor delinquente sergipano no período de 1891 a 1927. 
A escolha por essa delimitação temporal justifica-se pelo fato de ter entrado em vigor em 
1891, o primeiro Código Penal republicano e em 1927 foi promulgado o Código de Menores 
Mello Matos, primeira normatização especialmente elaborada para nortear os 
encaminhamentos dados às questões que envolvessem menores de idade, no século XX. Esse 
marco temporal compreende o contexto da Primeira República no Brasil (1889 a 1930) e tal 
escolha deveu-se também ao papel que a educação passou a ocupar no período, repercutindo 
nas formas de prevenção e repressão da criminalidade. O objetivo geral da pesquisa foi 
compreender as relações que se estabeleceram entre Educação e Criminalidade. Como 
objetivos específicos, pretendi configurar o perfil do menor delinquente sergipano da época, 
investigar a prática do judiciário ao encaminhar os casos de delitos cometidos por menores em 
Sergipe e apreender as representações sobre o menor delinquente no período estudado. Na 
condução deste estudo utilizei a abordagem da História Cultural e o método indiciário norteou 
as análises dos processos da 1ª Vara Criminal e da 5ª Vara privativa, ambas de Aracaju, sendo 
estas as principais fontes deste estudo. Foram também investigados os jornais “Correio de 
Sergipe” e “Diário da Manhã” do período de 1911 a 1928 e documentos, como: processos 
criminais, inquéritos, guias de preso, ordenadores, leis, decretos, regulamentos e os relatórios 
dos Presidentes da Província de 1877 a 1920. A análise desse corpus documental permitiu 
conhecer as especificidades do meu objeto de estudo e ao articular essas fontes aos conceitos 
de “civilização” (ELIAS, 1994), “cultura” (BOURDIEU, 1972) e (CHARTIER, 1995), 
“Representação e apropriação” (CHARTIER, 1990), “crime e criminalidade” (DURKHEIM, 
2007), “utilidade da lei” (THOMPSON, 1997) e “disciplina” (KANT, 1996), espera-se com 
este estudo contribuir para a história do menor delinquente sergipano no período estudado. 

Palavras-chave: Delinquência. História da Educação. Infância. Menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This thesis has as object the juvenile offender in Sergipe period from 1891 to 1927. The 
choice of this temporal boundary is justified by the fact that it entered into force in 1891, the 
first Republican Penal Code was promulgated in 1927 and the Code of Minors Mello Matos, 
first normalization specially crafted data to guide referrals to issues involving minors of age in 
the twentieth century. This timeframe includes the context of the First Republic in Brazil 
(1889-1930) and this choice was also due to the role that education has come to occupy in the 
period, reflecting the ways of preventing and suppressing crime. The overall goal of the 
research was to understand the relationships established between Education and Crime. As 
specific objectives, intended to set the profile of the juvenile offender the time, to investigate 
the practice of the judiciary to refer cases of crimes committed by juveniles in Sergipe and 
apprehend the offender representations about the lowest in the period studied. In conducting 
this study used the approach of Cultural History and evidentiary method guided the analysis 
of the processes of the 1st Criminal Court and the 5th suite, both of Aracaju, which are the 
main sources of this study. We also investigated the newspaper "Mail Sergipe" and "Daily 
Morning” period from 1911 to 1928 and documents such as: criminal, surveys, guides 
arrested, officers, laws, ordinances, regulations and reports of Presidents of the Province from 
1877 to 1920. Analysis of this corpus documentary allowed to know the specifics of my 
object of study and to articulate these sources to the concepts of "civilization" (ELIAS, 1994), 
"culture" (BOURDIEU, 1972) and (CHARTIER, 1995), "Representation and appropriation 
"(CHARTIER, 1990),"crime and criminality” (DURKHEIM, 2007) , “utility law” 
(THOMPSON, 1997) and “discipline "(KANT, 1996), we expect this study to contribute to 
the history of the juvenile offender Sergipe in the period studied. 

Keywords: Delinquency. History of Education. Childhood. Minor. 
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INTRODUÇÃO  

Esta dissertação tem como objeto de estudo o menor delinquente sergipano durante o 

período de 1891 a 1927. Trata-se de uma pesquisa histórica, de cunho bibliográfico e 

documental, com abordagem da História Cultural. O objetivo geral da pesquisa foi 

compreender as relações que se estabeleceram entre Educação e Criminalidade. Como 

objetivos específicos, pretendi configurar o perfil do menor delinquente sergipano da época, 

investigar a prática do judiciário ao encaminhar os casos de delitos cometidos por menores em 

Sergipe e apreender as representações sobre o menor delinquente no período estudado. 

Utilizei como fontes bibliográficas livros, periódicos e jornais da época. Foram 

analisados os jornais “Correio de Sergipe” e “Diário da Manhã”, em suas edições 

digitalizadas pelo IHGSE (Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe), do período de 1911 a 

1928. Além disso, analisei documentos, como: processos criminais, inquéritos, guias de preso, 

ordenadores, leis, decretos, regulamentos e os relatórios dos Presidentes da Província de 1877 

a 1920. No entanto, este estudo teve como fontes principais os processos criminais da 1ª Vara 

Criminal e da 5ª Vara privativa, ambas de Aracaju.  

A análise desse corpus documental permitiu conhecer as especificidades do meu 

objeto de estudo e ao articular essas fontes aos conceitos de “civilização” (ELIAS, 1994), 

“cultura” (BOURDIEU, 1972) e (CHARTIER, 1995), “Representação e apropriação” 

(CHARTIER, 1990), “crime e criminalidade” (DURKHEIM, 2007), “utilidade da lei” 

(THOMPSON, 1997) e “disciplina” (KANT, 1996)1 espera-se contribuir para a história do 

menor delinquente sergipano na Primeira República. 

Para tratar de um objeto abrangente e complexo, como o menor delinquente, foi 

necessário recorrer a saberes de outras áreas como: Sociologia, Direito e Filosofia. Em alguns 

momentos do desenvolvimento desta pesquisa foi preciso tentar conciliar autores com 

concepções divergentes, mas que contribuíram com a argumentação, conceituação e 

compreensão do objeto de estudo. Diante disso, assumi esse risco e justifico a escolha como 

uma forma de ampliar a visão sobre o tema e enriquecer os debates. 

O interesse por estudar o menor delinquente surgiu durante experiência profissional no 

CENAM (Centro de Atendimento ao Menor), como professora da rede estadual de ensino. O 

contato com os adolescentes em conflito com a lei (terminologia atual para o menor 

delinquente do século XIX e início do XX), com a rotina das Unidades Socioeducativas e com 

o “papel” da educação para os diferentes sujeitos envolvidos nessa rotina (professores, 

                                                           
1 Alguns conceitos serão tratados na introdução e os demais no decorrer do texto.  
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técnicos, policiais, juízes e menores), despertou em mim a necessidade de aprofundar as 

leituras e o desejo de fazer uma pesquisa histórica sobre o tema. 

O marco temporal desta pesquisa delimita-se entre os anos de 1891 e 1927. A escolha 

por essa delimitação temporal justifica-se pelo fato de ter entrado em vigor, em 1891, o 

primeiro Código Penal republicano, com inovações ao Código do Império (1830). Em 1927 

foi promulgado o Código de Menores Mello Matos, primeira normatização especialmente 

elaborada para nortear os encaminhamentos dados às questões que envolvessem menores de 

idade. 

Além disso, esse marco temporal compreende o contexto da Primeira República no 

Brasil (1889 a 1930) e tal escolha deveu-se também ao papel que a educação passou a ocupar 

no período, tendo a função de moldar o povo brasileiro visando alcançar os padrões europeus 

de civilidade, repercutindo nas formas de prevenção e repressão da criminalidade. Apesar da 

preocupação com o menor delinquente e a visão da educação como forma de prevenção da 

criminalidade terem iniciado no período imperial, é com a transição da forma de governo que 

esses ideais tomam maior força e dimensão e passam a compor os discursos políticos, 

jurídicos, médicos e educacionais. 

A instituição do regime republicano no Brasil foi marcada pelo crescimento da 

população e da urbanização e, como consequência, uma maior preocupação  com as  altas 

taxas de analfabetismo, com a pobreza e o aumento da criminalidade.  

Sendo assim, de acordo com Carvalho (2003), o papel da educação foi 

hiperdimensionado com o objetivo de transformar os habitantes em povo para construir uma 

nação. “[...] educar era obra de moldagem de um povo, matéria informe e plasmável, 

conforme os anseios de Ordem e Progresso de um grupo que se auto investia como elite com 

autoridade para promovê-la.” (CARVALHO, 2003, p. 13). 

Importante ressaltar que os modelos educacionais2 que surgiram no período 

republicano apenas aprofundaram discussões e constatações que, na verdade, iniciaram no 

final do século XIX, acompanhando as tendências internacionais. Dessa forma, percebe-se 

que os moldes para um povo civilizado que ecoou na Primeira República e a veemente 

necessidade de constituir uma nação a partir de um povo saudável, disciplinado e produtivo, 

tiveram início nos Oitocentos brasileiro que, diferente das concepções cristalizadas pela 

                                                           
2 Os modelos educacionais serão abordados oportunamente no tópico “1.2- População saudável e disciplinada: 

higiene e educação como sinônimos de civilização”. 
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historiografia tradicional, foi um período profícuo em políticas públicas educacionais na ânsia 

de alcançar os patamares de civilidade das sociedades europeias.   

Diante desses anseios, vários setores da sociedade passaram a atuar objetivando tornar 

a população saudável, disciplinada e produtiva, a exemplo de médicos, juízes e professores. O 

movimento higienista e a expansão de instituições disciplinares são exemplos da tentativa de 

tornar a população saudável e disciplinada. Nesse ínterim, a prática educativa da educação 

para o trabalho exemplifica a tentativa de torná-la produtiva. 

Para consolidação desses ideais, a infância e adolescência tornaram-se focos de 

prevenção. Eram os momentos propícios para prevenir a criminalidade, a ociosidade, as 

doenças, maus hábitos e o analfabetismo. 

 

Falar em prevenção é falar em infância como lugar privilegiado de profilaxia 
[...] o tema da infância e da adolescência marcou presença no primeiro 
período republicano. Não foram poucos os médicos, juristas e educadores 
que chamaram a atenção para a situação da infância e da juventude no país, 
no interior de várias modalidades de projetos preventivos e remediativos, 
que incluíam: divulgação de princípios da puericultura; mudanças na 
legislação referente aos "menores"; criação de instituições de assistência e 
educação de crianças pobres e "menores abandonados"; tratamento e 
educação especial de "menores anormais"; reforma de "menores 
delinqüentes"; ensino escolar primário para as crianças "normais". (PATTO, 
1999, p. 318). 
 

Dentre as instituições criadas no período para receber menores pobres, abandonados e 

delinquentes, destacaram-se as Escolas Agrícolas que utilizavam a educação pelo trabalho 

como forma de regenerar este público. Um dos debates da época girava em torno da 

necessidade de capacitar o futuro trabalhador do campo. Nascimento (2004) informa que 

existem duas vertentes explicativas para essa necessidade: a primeira seria o fim da 

escravidão e a escassez de mão-de-obra, havendo com isso a urgência na capacitação de 

futuros trabalhadores do campo. A segunda refere-se à prevenção da delinquência infantil.  

Segundo Oliveira (2003), sobre a escassez de mão-de-obra existem algumas 

divergências, principalmente no que se refere ao Nordeste brasileiro, que teria mão de obra 

suficiente. Já a delinquência, estava associada principalmente ao problema da vadiagem e os 

debates no âmbito jurídico foram direcionados em busca da definição da menoridade, na 

aplicabilidade da legislação e na incorporação dos menores ao trabalho. (OLIVEIRA, 2003, 

p.10). 

Provavelmente tenha sido por isso que, apesar do cunho de formação profissional das 

Escolas Agrícolas e dos Patronatos, a ênfase dada à disciplina e ao papel regenerativo do 
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trabalho foi o que direcionou suas práticas, distanciando-se de um ensino apenas 

profissionalizante. 

As pesquisas realizadas por Nascimento (2004), Nery (2006) e Conceição (2007) 

informam o caráter regenerativo do Ensino Agrícola e a prática do envio de menores rebeldes 

e delinquentes para essas instituições. Em sua obra Memórias do Aprendizado: 80 anos de 

Ensino Agrícola em Sergipe, Jorge Carvalho do Nascimento (2004) afirma que o ensino 

agrícola sergipano era disciplinador ou “destinado aos jovens rebeldes”.  O Patronato São 

Maurício recebia os menores rebeldes “para entregá-los as práticas disciplinares ali 

estabelecidas.” (NASCIMENTO, 2004, p. 195).  

Joaquim Tavares da Conceição (2007), em sua dissertação de Mestrado em Educação 

pela Universidade Federal de Sergipe, afirma que em 1952 o então diretor da Escola Federal 

Agrotécnica de São Cristóvão (antigo Patronato e Aprendizado Agrícola3) destacava as 

heranças do tempo “em que a escola funcionou como Patronato Agrícola, ou seja, a utilização 

que a sociedade continuava fazendo da instituição como uma „casa de correção‟ disciplinar.” 

(CONCEIÇÃO, 2007, p. 47). 

Diante disso, percebe-se que “disciplinar” e “regenerar” eram objetivos constantes nos 

discursos educacionais do período e prática de algumas instituições que acolhiam menores 

delinquentes, constituindo-se num caminho possível para este menor. De acordo com o Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa, de Cândido Figueiredo (1899), “disciplinar” é relativo à 

disciplina, que significa “[...] relações de submissão de quem é ensinado para com aquêlle que 

ensina; observância de preceitos ou ordens; [...] obediência à autoridade.” Por sua vez, 

“regenerar” significa: “[...] dar vida nova a; restaurar; reorganizar; melhorar; emendar (em 

sentido moral).” (FIGUEIREDO, 1899). Nota-se que a educação está presente tanto na 

disciplina quanto na regeneração e que uma poderia ser utilizada para obtenção da outra, ou 

seja, disciplinar para regenerar. No entanto, constituem-se em práticas diversas e figuraram 

separadamente nos discursos do período.  

Entretanto, as análises dos processos criminais apontaram para outra possibilidade: a 

punição. Ainda, de acordo com Figueiredo (1899), “punir” significa “infligir pena a; dar 

castigo a; servir de castigo a; reprimir.” Com isso, a escolha pelo título desta dissertação 

justifica-se pelo fato de “regenerar” e “disciplinar” terem figurado nos discursos do período, 

mas, em contrapartida, os resultados da pesquisa terem apontado para a punição como prática 

do judiciário, uma vez que encaminhavam os menores delinquentes para as cadeias, 

                                                           
3
 As mudanças ocorridas na instituição, dentre elas sua denominação ao longo do tempo, serão abordadas no 
tópico 1.3.1- “População produtiva e disciplinada: o caráter regenerativo do Ensino agrícola em Sergipe”. 
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delegacias, Casas de prisão e Penitenciária do Estado sem mencionar a regeneração ou o 

regime disciplinar, na maioria dos casos. 

A lei Estadual nº 855 de 31 de outubro de 1923, ordenou a construção de 

estabelecimentos apropriados para a internação de menores abandonados e delinquentes. A 

queixa da falta desses estabelecimentos ainda era constante nas sentenças proferidas até 1927 

(data limite das pesquisas que realizei). De acordo com Bispo (2007), foi inaugurada, em 

1942, uma instituição de acolhimento para menores abandonados e delinquentes em Nossa 

Senhora do Socorro/SE, chamada “Cidade de Menores Getúlio Vargas”; mas esta foi uma 

iniciativa em parceria com o governo federal4. Justifica-se diante disso, a necessidade de 

estudos sobre o menor delinquente no período, com vistas a conhecer as instituições 

responsáveis por recebê-los. 

Importante ressaltar que as pesquisas de Jorge Carvalho do Nascimento (2004) e 

Marco Arlindo Nery (2006), apesar de também terem utilizado alguns processos criminais 

como fontes, se detiveram mais a analisar os documentos das instituições, seus regimentos, 

fichas de alunos e etc. Desta forma, existia a lacuna de uma análise dos processos criminais da 

época, para conhecermos os encaminhamentos dados pelo Judiciário a esses casos.  

Além disso, o fato dos pesquisadores mencionados terem constatado a presença de 

menores delinquentes nas fichas de matrículas do Ensino Agrícola demonstra que essa prática 

poderia ser comum à polícia5, permanecendo a dúvida sobre a prática do judiciário. O 

problema de pesquisa consiste justamente em responder à questão: Qual era a prática do 

Judiciário ao sentenciar os menores delinquentes, uma vez que o Estado não possuía 

instituição apropriada?  

De acordo com Vellasco (2004), pouca atenção tem sido dada ao estudo da 

criminalidade. O autor supõe que a escassez de pesquisas na área esteja relacionada às 

dificuldades de fontes e dados confiáveis.  

 

[...] a questão é que se contam nos dedos os estudos que se detém sobre o 
tema. Estudar a criminalidade e a violência - conceito este tão escorregadio 
quanto de difícil apreensão - implica debruçar-se sobre fontes policiais e 
judiciais, quase sempre de suspeita confiabilidade. Mas é impossível de 
outra forma, uma vez que aí residem os registros, ou o que restou deles, que 

                                                           
4 Decreto Lei nº 39 de 28 de janeiro de 1938, criou o Serviço de Assistência a Menores Abandonados e 

Delinquentes e propôs a criação da Cidade de Menores. 

5 Essa questão será retomada e aprofundada no tópico 1.3.1: “População produtiva e disciplinada: O caráter 
regenerativo do Ensino agrícola e das Escolas de aprendizes em Sergipe.”. 
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nos permitem realizar aproximações do fenômeno e empreender a tentativa 
de analisa-lo. (VELLASCO,  2004, p. 29). 
 

Para ter essa aproximação do fenômeno descrito por Vellasco (2004), optei pela 

abordagem da História Cultural, o que permitiu ter um olhar plural diante dos fatos, 

desmistificando velhas concepções e enfatizando sujeitos que estiveram por longo tempo à 

margem das pesquisas em educação, como é o caso do menor delinquente. 

A partir da terceira geração da Escola dos Annales e da apropriação que os 

historiadores da Educação fazem a respeito dos conceitos ligados à História Cultural, ocorreu 

uma ampliação de temas de pesquisa na área e uma redefinição da posição da disciplina no 

campo da pesquisa (CARVALHO, 2003). 

Para Chartier (2009), a dificuldade em se traçar uma fronteira precisa entre a história 

cultural e as demais histórias (das ideias, artes, educação, etc.) deve-se ao fato de haver 

múltiplas concepções sobre cultura. Segundo o autor, o termo cultura pode se distribuir entre 

duas famílias de significados: uma que remete às obras e aos gestos que se submetem a um 

juízo estético ou intelectual numa dada sociedade e outra que diz respeito às “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). O desafio da história 

cultural é pensar na articulação entre discurso e prática. 

  De acordo com Felgueiras (2010),  

 

a migração do termo cultura para contextos tão diversos dilatou de tal modo 
o seu significado, que se apresenta hoje mais como um instrumento de 
manipulação, com vista a obter a adesão dos indivíduos do que um conceito 
capaz de designar, de forma precisa, uma dada realidade. (FELGUEIRAS, 
2010, p. 21).  

 

A noção de cultura utilizada por Chartier (1990) é ampla e se embasa na ideia de que 

todo indivíduo desde o seu nascimento já produz cultura através da própria linguagem, 

representações e práticas culturais (entre os indivíduos e na sua relação com o mundo).  

 Com isso, percebe-se que a concepção de história cultural apresentada por Chartier 

(1990) contribui sobremaneira na compreensão das práticas e representações culturais 

presentes na sociedade sergipana no período estudado. Segundo o autor, o conceito de 

representação  

 
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 
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contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as 
práticas que visam fazer conhecer 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 às quais 
uns „representantes‟ (instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de 
forma visível e perpetuada a existência do grupo, classe ou comunidade. 
(CHARTIER, 1990, p. 123). 

 
A partir do conceito de representação de Chartier (1990) é possível configurar as 

modalidades de relação do menor delinquente e da sociedade para com este, ou seja, as 

práticas dos sujeitos envolvidos nos processos criminais (juízes, promotores, curadores, etc.) 

podem “exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto 

e uma posição” (CHARTIER, 1990, p. 123) do menor delinquente na sociedade. 

Ainda, em relação a estes mesmos sujeitos, pode-se verificar “as formas 

institucionalizadas e objetivadas” (CHARTIER, 1990, p. 123) utilizadas para marcar e 

perpetuar a existência desses grupos ou classes. Diante disso, compreende-se de que forma 

esses sujeitos se apropriaram, que sentido foi dado à questão do menor delinquente. 

 

A apropriação tal como a entendemos visa a elaboração de uma história 
social dos usos e das interpretações, relacionadas às suas determinações 
fundamentais e inscritos nas práticas específicas que os constroem. Prestar, 
assim, atenção às condições e aos processos que muito concretamente são 
portadores das operações de produção de sentido, significa reconhecer, em 
oposição à antiga história intelectual, que nem as ideias nem as 
interpretações são desencadeadas, e que, contrariamente aos que colocam os 
pensamentos universalizantes, as categorias dadas como invariantes, sejam 
elas fenomenológicas ou filosóficas, devem ser pensadas em função da 
descontinuidade das trajetórias históricas. (CHARTIER, 1995, p. 184). 
 

 Assim, Chartier (1995) alerta sobre a utilização da noção de apropriação como 

instrumento de conhecimento e sobre os riscos de considerar as práticas culturais como um 

“sistema neutro de diferenças” ou como um conjunto de práticas diversas e equivalentes. 

 Segundo o autor, “adotar tal perspectiva significa esquecer que tanto os bens 

simbólicos como as práticas culturais continuam sendo objeto de lutas sociais onde estão em 

jogo sua classificação, sua hierarquização, sua consagração (ou ao contrário, sua 

desqualificação).” (CHARTIER, 1995, p. 184).  

 Para Bourdieu (1972) a partir da história das transformações na produção de bens 

simbólicos é possível conhecer a história intelectual e artística das sociedades europeias, uma 

vez que o campo intelectual e artístico bem como um sistema de relações de produção, 

circulação e consumo desses bens se formou ao longo dessas transformações. A noção de 
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cultura de Bourdieu (1972) a enfatiza como lugar das produções simbólicas e instrumento de 

distinção social. Considera que o campo cultural é um espaço de luta entre diferentes grupos 

sociais, que determina a própria hierarquização da cultura. 

 Diferentemente, Ginzburg (2006) nega essa hierarquização e a possibilidade de 

fronteiras bem definidas entre as culturas das classes subalternas e dominantes e questiona 

“até que ponto a primeira está subordinada a segunda”. Utiliza o conceito de circularidade 

para defender a troca, as “influências recíprocas” entre as culturas. (GINZBURG, 2006). 

  No final do século XIX surgiu um modelo epistemológico baseado na investigação 

através da observação dos sintomas e da interpretação dos sinais e indícios. Ginzburg (2006), 

através da micro história, busca as pistas e até mesmo dados marginais ou pormenores 

normalmente considerados sem importância, para configurar as histórias de pessoas 

desconhecidas e das classes populares.  

Com isso, utilizei o método indiciário ao analisar os processos da 1ª Vara Criminal e 

da 5ª Vara privativa, ambas de Aracaju, do período de 1891 a 1927. De acordo com Ginzburg 

(2011), o que caracteriza esse método é a capacidade de dados aparentemente negligenciáveis, 

“remontar” a uma realidade complexa não experimentável diretamente. Com base nisso, os 

pormenores encontrados nos processos e até mesmo as ausências de alguns dados, permitiram 

“remontar” a realidade da delinquência em Sergipe no período estudado. 

Refiro-me à criminalidade em Sergipe, porque apesar de ter analisado os processos da 

1ª Vara Criminal e da 5ª Vara Privativa, ambas de Aracaju, alguns municípios encaminhavam 

os inquéritos policiais para a capital para que a Promotoria Pública desse andamento aos 

processos. Sendo assim, constam das análises processos crime de outros municípios e 

povoados sergipanos.  

Para compreender melhor a natureza da principal fonte desta pesquisa, os processos 

criminais, recorri a autores do Direito Processual Penal em busca de definições. Segundo 

Cunha e Pinto (2008), o processo surge com a necessidade de punir. O delito representa a 

violação de uma norma criada pelo Estado e todo aquele que o pratica, atinge direta ou 

indiretamente o Estado, “titular do mandado proibitivo” (CUNHA E PINTO, 2008, p. 19). 

 

Mas, para que tal direito de punir possa ser exercido em sua plenitude e para 
que, ao final, seja aplicada uma pena, é indispensável a existência de um 
prévio processo judicial, desenvolvido na forma estabelecida em lei. É o 
chamado princípio do devido processo legal ou due process of law.[...] Neste 
processo, surgirá a lide penal, por intermediário da qual se colocarão, de um 
lado, o direito de punir do Estado e, de outro, o sagrado direito de defesa do 
suposto autor do ilícito. (CUNHA e PINTO, 2008, p. 19). 



Introdução 23 

 

 

Dessa forma, fica claro que sem o processo penal, nenhuma pena pode ser imposta. É 

através do processo que a procedência da acusação será verificada e, se for o caso, aplicada a 

sanção. “Afinal, se não há crime sem lei anterior que o defina como tal, não há pena sem o 

respectivo processo judicial. Pode-se assim, conceituar o processo penal como o conjunto de 

princípios e normas que se tem por objetivo compor a lide penal.” (CUNHA e PINTO, 2008, 

p. 19-20). 

Isto nada mais é que a consagração dos princípios jurídicos e constitucionais da 

legalidade, da anterioridade e do devido processo legal, onde não há crime sem lei anterior 

que o defina e nem pena sem prévia cominação legal, bem como ninguém será condenado 

sem haver o devido processo legal. Estes princípios são basilares no Direito Penal e aplicados 

nos países que adotam o regime democrático de direito.  

Diante das fontes, percebi a necessidade de manter uma postura crítica e aberta à 

compreensão do documento como “produto da sociedade que o fabricou, segundo as relações 

de forças que aí detinham o poder.” (LE GOFF, 1990). Ainda segundo o autor, para que os 

documentos contribuam para uma história total, além dos múltiplos modos de abordá-los, 

“importa não isolar os documentos do conjunto de monumentos de que fazem parte.” (LE 

GOFF, 1990, p. 549). Dessa maneira, busquei dialogar com a produção historiográfica sobre a 

época, além de jornais e legislação vigente e passei a refletir sobre os aspectos sociais e 

educacionais que compunham a sociedade sergipana no período.  

As próprias fontes pareciam alertar sobre o cuidado necessário ao analisar os 

documentos. Em um processo crime do ano de 1892, o qual envolvia um menor de 13 anos de 

idade acusado por ferimentos causados em outro menor, o curador6 alerta, ao narrar os 

costumes dos alunos do Colégio Atheneu Sergipense em se “gladiarem” nas praças: 

 
Sobeja razão tinha o historiador, que para remontar-se a tempos idos e logar 
diverso, prevenio os espíritos acerca do modo por que deverião ser recebidos 
e julgados factos e costumes, que lhe ia narrar e consignar, alguns dos quaes 
poderião parecer mal ao sabor do logar e tempo em que irão ser relatados, 
sem que entretanto devessem perder em seu valor real, afferido pela epocha 
e theatro em que se tenhão passado. É cousa costumeira nesta cidade 
agglomerarem se nas praças meninos e rapazes, no torvelinho de uma 
espécie de gladiação desarmada, aos socos e canga-pés, exercitando-se a 

                                                           
6 Segundo o Diccionario da Lingua Brasileira, por Luiz Maria da Silva Pinto, de 1832, curador significa: “ora, 

m. f. Quem tem cuidado de hum menor, e dos bens delle e assim do prodigo, do furioso, etc.”. 
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porfia em correr e atirar pedras. Não vá isto pesar nos brios e educação de 
quem quer que seja, nem seja este facto recebido sem a auctoridade do 
conselho daquelle historiador. (FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL 
Registro geral:2585, cx:07, Ac: 01, Módulo:V, Série:    penal, subsérie: 
ofensas verbais e físicas, período:1891-1896). 
 

Objetivando facilitar as análises, considerei para esta pesquisa o tratamento 

diferenciado que recebiam os menores de vinte e um anos de idade, sendo esta uma 

circunstância atenuante presente no Código Penal republicano de 1891 e no Código de 

Menores de 1927. Com base nisso, analisei todos os processos que continham menores de 

vinte e um anos na posição de delinquentes. Ficaram incluídos no levantamento de dados, por 

óbvio, os menores aos quais os respectivos Códigos se referiam como menoridade absoluta, 

ou seja, nove anos para o Código de 1891 e dezoito anos para o Código de Menores. As 

questões de ordem legal e conceitual do menor serão abordadas oportunamente no segundo 

capítulo.  

A análise dos documentos jurídicos permitiu obter dados quantitativos que apesar de 

não ser o foco da pesquisa, servem para traçar perfis e estabelecer algumas relações. Sendo 

assim, na análise dos processos, foram utilizados os seguintes elementos de análise: ano do 

crime, nome, idade, tipo de documento (processo, inquérito ou outro), sexo, profissão, 

instrução, naturalidade, residência, local do crime, filiação, tipo de crime, discurso do 

promotor, discurso do curador, discurso do juiz, laudo médico e sentença. 

O primeiro passo foi imprimir o Guia de Fundos judiciais permanentes, 

administrativos permanentes e fundos permanentes pré-classificados, disponíveis no site do 

Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe. Após isso, fui destacando as caixas que se referiam 

ao período da minha pesquisa, totalizando 154 caixas, cada uma contendo, em média, 14 

processos. Nesse primeiro momento senti a necessidade de estender o recorte temporal para 

visualizar as práticas anteriores e posteriores aos Códigos mencionados. Sendo assim, levei 

em consideração nesse levantamento os processos datados de 1889 a 1930. 

 À medida que pesquisava e me aprofundava nas leituras, percebi que uma delimitação 

fazia-se necessária pela dimensão das fontes e pela grande quantidade de documentos 

administrativos. Com isso, excluí da relação os documentos administrativos que não tinham 

relação direta com a pesquisa, como: livros de correspondência do tribunal, livro de atas das 

sessões do tribunal e livros de movimento de autos da secretaria.  

Sendo assim, foram analisados processos e documentos da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Aracaju e da 5ª Vara Privativa, da série Penal, subsérie: apelação criminal, 

denúncia crime, inquérito policial, homicídio e tentativa de homicídio, roubo e furto, ofensas 
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verbais e físicas, defloramento e diversos penal.  Foram abertas 68 caixas, contendo o total 

864 documentos, dentre os quais, 113 eram de menores envolvidos em crimes, na posição de 

“réus”, conforme se vê no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 01: Total de processos e documentos: menores x adultos.

 
FONTE: Elaborado a partir dos processos criminais de 1889 a 1930 do Arquivo do Poder Judiciário do Estado 
de Sergipe. 
 
 

Com isso percebe-se que 13% do total de processos e documentos eram de menores 

envolvidos em delitos.  

Além disso, foram analisados alguns inquéritos policiais da época. Essa análise 

permitiu acompanhar fatos que ocorreram com alguns menores durante o período de reclusão, 

a exemplo da menor A.M.J7, de 16 anos que, recolhida à Penitenciária Modelo, denuncia que 

fora estuprada por um detento. 

 Importante ressaltar que para chegar aos processos que continham menores de idade 

como “réus”, precisei analisar todos os processos que continham adultos como réus, uma vez 

que os documentos estavam misturados. Das 68 caixas pesquisadas, apenas uma continha 

documentos exclusivamente de menores, a de número geral 3.235 por se tratar da 5ª Vara 

Privativa (Menores). Mesmo assim esses documentos referiam-se tanto a menores vítimas, 

como autores de delitos. 

                                                           
7 Por orientação da direção do Arquivo do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, os nomes dos sujeitos 

envolvidos nos processos datados de menos de cem anos, sejam vítimas ou acusados, devem ser omitidos. 
Diante disto, optei por utilizar as iniciais e estender a todos os processos para padronizar as informações. 
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Perceber os detalhes presentes nos processos criminais foi um exercício diário e um 

grande desafio para uma professora da educação básica. Quando me refiro a exercício, não 

utilizo linguagem figurada. Lidar com processos judiciais e documentos históricos exigiu de 

mim exercícios variados: de visão para acostumar e passar a compreender os manuscritos; de 

língua portuguesa e regionalismos do século XIX para compreender termos como “amazio”, 

“defloramento”, “teúda e manteúda”; aprendizado de termos jurídicos e andamento de 

processos e até exercício de informática – conhecer e aprender a utilizar o banco de dados do 

Acces dinamizou e facilitou a visualização dos dados da pesquisa. 

No entanto, de todas as dificuldades, a maior foi aprender a fazer as perguntas certas 

aos documentos à minha frente e não esperar que os dados e as histórias saltassem do papel. 

Conseguir estabelecer relações, sejam a partir das semelhanças ou das diferenças encontradas 

nos processos, foi um grande desafio. 

Diante disso, busquei manter uma rotina rígida de idas ao Arquivo do Poder 

Judiciário, dando início às pesquisas logo no início do segundo semestre de 2011. No entanto, 

precisei retornar às fontes já analisadas no inicio de 2012 para coletar dados que, devido à 

falta de maturidade intelectual que as leituras posteriores supriram, permitiu não considerar 

relevante de início. 

Ter processos como fontes de pesquisa impõe algumas especificidades que merecem 

ser relatadas. Logo pude perceber que não existia na época um rigor técnico diante da 

sequência dos documentos processuais ou mesmo uma padronização do que era redigido. Para 

melhor compreensão das análises, cabe esclarecer a ordem em que os autos processuais 

ocorriam, como demonstra o fluxograma a seguir:  

Figura 01 – Fluxograma da sequência dos atos do processo criminal. 

 
FONTE: Elaborado pela autora baseada em Nucci (2011). 
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Os dados referentes aos acusados poderiam ser obtidos em pelo menos duas situações: 

no inquérito policial e na oitiva do acusado. No entanto, era comum a falta de dados 

importantes. Nos termos de qualificações deveriam constar: nome, idade, filiação, 

nacionalidade, naturalidade, profissão, residência e se sabia ler e escrever. Em alguns 

processos não constava nem a idade do réu e era comum também a ausência de dados como a 

naturalidade, ou a filiação, por exemplo. 

No entanto, a partir da segunda década do século XX percebe-se que ocorre uma 

mudança e a maioria dos processos passam a apresentar as idades dos acusados já na 

denúncia, logo após o nome do denunciado, inclusive informando se o mesmo era ou não 

menor de idade. Alguns processos da década de 1920 também apresentam o “boletim 

individual”, onde constavam as características físicas dos acusados, semelhantemente aos 

documentos de identificação individual feito pelos órgãos de identificação. Nesse documento 

ainda foi possível ter acesso às prisões anteriores dos menores, tempo em que esteve preso e 

para onde foi enviado.  

Nessa trajetória de exercícios e aprendizados diários, acredito ter deixado lacunas, ora 

devido à grande quantidade de fontes, ora a pouca experiência na lida com processos e com o 

“fazer” história, mas, no dizer de Paul Veyne (2008), “o campo da história é inteiramente 

indeterminado, com uma única exceção: é preciso que tudo o que nele se inclua tenha, 

realmente, acontecido. Quanto ao resto, que a textura do campo seja cerrada ou rala, completa 

ou lacunar, não importa.” (VEYNE, 2008, p. 25).  

Diante do exposto, antes de apresentar as reflexões obtidas a partir das análises, 

percebi a necessidade de contextualizar o tema de estudo, tendo como objetivo responder a 

algumas inquietações que serviram como questões norteadoras dos capítulos, a exemplo do 

primeiro capítulo, no qual busco responder a questão: Que ideais direcionavam os debates 

educacionais e jurídicos acerca do menor delinquente no período? Baseada nisso, neste 

capítulo dedico-me a discutir os Moldes de civilização nos primeiros anos da República: 

população saudável, disciplinada e produtiva, abordando, de início, o ideal republicano e o 

período da Primeira República no Brasil e em Sergipe. Os ideais que envolviam o movimento 

higienista e os movimentos educacionais do período (população saudável e disciplinada) 

também figuram neste capítulo, no qual, por último são abordadas a assistência à infância e 

adolescência pobres e delinquentes nos oitocentos e início dos novecentos e o caráter 

regenerativo do Ensino Agrícola e das Escolas de Aprendizes do Estado. Com um leque de 
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variados autores e dialogando com os fatores políticos, sociais e educacionais, penso ter 

respondido à questão que norteia o capítulo. 

No segundo capítulo intitulado Olhares sobre o menor e a delinquência: o aparato 

legal, são apresentadas as concepções de menoridade e as sanções penais presentes nos 

códigos criminais vigentes no período estudado: o primeiro Código Penal Republicano (1891) 

e o Código de Menores Mello Matos (1927). O objetivo do capítulo é compreender a 

concepção de menor que figurava na legislação do período. Para isto, procurei estabelecer 

algumas relações entre o referencial teórico, o aparato legal e os processos analisados. 

No terceiro capítulo, Caminhos para o confinamento: representações e perfil do 

menor delinquente sergipano, dedico-me a responder às questões: Qual era a prática do 

judiciário ao sentenciar os menores delinquentes, uma vez que o estado não possuía 

instituição apropriada? De que forma as representações sobre os menores e sobre a educação 

aparecem nos processos? Quem eram esses menores? Com isso, são apresentadas e discutidas 

as Representações acerca do menor delinquente, o perfil desse menor e as instituições penais 

brasileiras, com destaque para a Casa de prisão de Aracaju e para a Penitenciária Modelo. 

Entremeando estes tópicos, alguns caminhos para o confinamento serão configurados a partir 

das informações encontradas nos processos, jornais, relatórios e ofícios, na tentativa de juntar 

as peças de um quebra-cabeça. 

Nas considerações finais algumas temáticas e discussões abordadas ao longo do texto 

são retomadas, os resultados da pesquisa são apresentados de forma mais linear e, por fim,  

apresento alguns questionamentos que podem ser explorados em pesquisas posteriores.
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CAPÍTULO I: 

 

 MOLDES DE CIVILIZAÇÃO NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DA REPÚBLICA: 

POPULAÇÃO SAUDÁVEL, DISCIPLINADA E PRODUTIVA. 

 

 

O objetivo do capítulo consiste em contextualizar o período estudado e a partir das 

análises e relações estabelecidas entre as fontes bibliográficas, responder à questão: que ideais 

direcionavam os debates educacionais e jurídicos acerca do menor delinquente no período? 

Sendo assim, inicialmente, são abordados os ideais que compuseram o discurso 

republicano e a instituição do regime no Brasil e em Sergipe, apresentando fatos políticos, 

econômicos e sociais que marcaram o período e que, portanto, fizeram parte do contexto do 

menor delinquente. 

 Com isso, são discutidos os “moldes” (CARVALHO, 2003) aos quais a população 

brasileira tentou se adequar no período republicano visando atingir os padrões europeus de 

civilidade. Os ideais que envolviam o movimento higienista e os movimentos educacionais do 

período figuram como características da população saudável e disciplinada que era almejada. 

Para compreensão das ideias apresentadas, foi necessário conceituar “civilização” (ELIAS, 

1994) e (NASCIMENTO, 1999) e “ideologia e utopia” (RICOEUR, 1991). 

Ao descrever o período republicano em Sergipe foram utilizadas as obras de Thetis 

Nunes (2008) e Ibarê Dantas (2004), somadas a análise feita nos jornais “O Correio de 

Sergipe” e “Jornal da Manhã” do período de 1911 a 1928, em suas edições digitalizadas pelo 

IHGSE. Ao tratar dos ideais de civilização e sobre os costumes do século XIX, Elias (1994), 

Nascimento (1999), Veiga (2007), Nagle (2001), Gondra (2004), Buriti (2010), Faria Filho 

(2000) e Carvalho (2003) dentre outros, enriquecem os debates com suas contribuições sobre 

o tema. 

 Além disso, são abordados a assistência à infância e adolescência pobres e 

delinquentes nos oitocentos e início dos novecentos, apresentando o movimento de 

valorização da infância a partir de autores como Rizzini (1995), Kuhlmann (1998), Venâncio 

(2010) e a questão que relacionava educação como regeneração e apontava para o Ensino 

Agrícola como uma saída viável.  
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1.1 O IMAGINÁRIO REPUBLICANO. 

Com a instituição do regime republicano, três correntes ideológicas, o jacobinismo, o 

positivismo e o liberalismo, disputaram intensamente a definição da natureza do novo regime. 

A definição veio apenas no início do século XX com a vitória do liberalismo norte-americano. 

 Para melhor compreensão, ao utilizar o termo ideologia baseei-me na obra “Ideologia 

e Utopia” de Paul Ricoeur (1991). O autor afirma haver “múltiplas armadilhas” ao tratar do 

termo ideologia. A primeira delas seria aceitar uma análise baseada em termos de classes 

sociais, tendo em vista que isso fecharia o discurso “numa polêmica estéril pró ou contra o 

marxismo.” (RICOEUR, 1991, p. 47). Além disso, deve-se considerar o problema mais 

amplo, partindo de uma ideia de integração social e não apenas de dominação. De acordo com 

Ricoeur (1991), já se tornou natural na literatura a concepção de que ideologia é uma 

“representação falsa cuja função é dissimular a pertença dos indivíduos, professada por um 

indivíduo ou por um grupo, e de que estes têm interesse em não reconhecer o fato.” 

(RICOEUR, 1991, p. 47).  

O filósofo reaproxima as noções de imaginário e ideologia, refutando a oposição 

marxista. Segundo Ricoeur (1991): 

 
Quanto mais a imaginação desvia daquilo que chamamos realidade em 
linguagem e visão ordinárias, mais ela se aproxima do coração da realidade 
que não é mais o mundo de objetos manipuláveis, mas o mundo no qual 
somos jogados pelo nascimento e dentro do qual nós tentamos nos orientar 
através de projeções de nossas mais interiores possibilidades, de modo que 
nós habitamos ele, no sentido mais poderoso da palavra. (RICOEUR, 1991, 
p. 139). 
 

A ideologia por ser “justificação e projeto, é sempre mais que um reflexo”. Além 

disso, o fenômeno ideológico reside na capacidade de “mutação de um sistema de pensamento 

em um sistema de crença” e sendo assim, “tudo pode tornar-se ideológico: ética, religião, 

filosofia.” (RICOEUR, 1991, p. 69).   

Com isso, diferente da concepção marxista de ideologia que a compreende como 

criação de uma imagem invertida do mundo, a concepção adotada por Ricoeur (1991) coloca 

a ideologia com uma função de imaginação social e cultural do mundo ou uma interpretação 

da vida social e junto com a utopia constitui uma expressão do imaginário social. 

A utopia tem por finalidade a criação de um sistema de representações simbólicas que 

diferem do sistema estabelecido. Ricoeur (1991) toma o conceito de incongruência de 

Mannheim para iniciar suas análises e afirma que: 
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[...] a imaginação social é parte constitutiva da realidade social. De modo 
que aqui o suposto consiste precisamente em que uma imaginação social, 
uma imaginação cultural opera de maneira construtiva e destrutiva como 
afirmação e como recusa da situação presente. Portanto, poderia ser uma 
hipótese frutífera a de que a polaridade entre a ideologia e a utopia tem que 
ver com as diferentes figuras da incongruência da imaginação social. 
(RICOEUR, 1991, p. 47). 
 

Diante do esclarecimento das concepções de ideologia e utopia que são utilizadas 

nesta dissertação, voltamos para a apresentação das três correntes ideológicas que disputaram 

a definição da natureza do novo regime. O jacobinismo defendia a democracia clássica e a 

utopia da participação direta de todos os cidadãos no governo. A utopia do liberalismo 

encontrava-se na crença de uma sociedade composta por indivíduos autônomos que teriam 

seus interesses compatibilizados pela mão invisível do mercado e a menor interferência 

possível do Estado em suas vidas. Já a utopia da corrente positivista extrapolava e idealizava 

um futuro de ouro no qual os seres humanos se realizariam plenamente no seio de uma 

humanidade mitificada. (CARVALHO, 2011, p. 09).  

Segundo José Murilo de Carvalho (2011), apesar da corrente liberal ter vencido a 

batalha ideológica, as correntes francesas influenciaram sobremaneira todo o imaginário 

republicano, principalmente através da utilização de símbolos, como hinos, bandeiras e a 

própria imagem da Revolução francesa exaltada pela participação popular. A razão disso 

encontra-se na ausência de competição, já que a corrente norte-americana não contava com a 

riqueza simbólica que as correntes francesas tinham à sua disposição, além de os liberais não 

se interessarem em promover uma república popular além do mínimo necessário.  

 

Portadores de uma visão de mundo integrada, que incluía um código 
operacional e uma tática política bem definida, os ortodoxos foram os que 
melhor entenderam a importância da manipulação simbólica na reconstrução 
do imaginário social. Sua inspiração na filosofia em muitos pontos alheia à 
cultura nacional, de um lado, e sua ênfase no valor da tradição, de outro, 
contribuíram para que sua ação fosse um misto de êxitos e fracassos. 
(CARVALHO, 2011, p.15). 
 

Nascimento (1999) afirma que a ideia de que a França era “o único espelho 

civilizatório no qual o Brasil deveria mirar-se foi difundida pelos franceses que entre nós 

estiveram e marcou o projeto dos republicanos brasileiros.” (NASCIMENTO, 1999, p. 53) 

Ressalta também a importância de compreender a influência alemã no Brasil, principalmente 

no que diz respeito ao acesso às ideias e debates filosóficos e científicos da época, mostrando 

que tais conhecimentos foram difundidos no país, diferente do que apontam alguns estudos. 
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Para Nascimento (1999), o Brasil não se limitou à França e Estados Unidos como 

referências, pelo contrário, o país possuía três grandes modelos nos quais buscava forjar a 

própria imagem: França, Alemanha e Inglaterra. Apenas na metade do século XIX é que a 

influência norte-americana passa a se insinuar. “Foi nesses espelhos que o Brasil buscou 

princípios da legislação liberal como o habeas corpus e a igualdade de todos perante a lei.” 

(NASCIMENTO, 1999, p. 57). 

Um tema que marcou fortemente o imaginário dos entusiastas da educação e 

defensores da República, de acordo com Marta Maria Chagas de Carvalho (2003), foi a 

amorfia. A imagem era de populações vagando pelo país, pobres e perdidos na vadiagem, 

doentes, indolentes e improdutivos, além de resistentes ao que era entendido como trabalho 

salutar e produtivo. (CARVALHO, 2003, p. 13). 

Em contrapartida, o imaginário criado pelos republicanos e intelectuais ligava o novo 

regime de governo à solução de todos os problemas. Para isso, colocaram todo o passado 

imperial como nulo em políticas e métodos educacionais, afirmando terem sido as poucas 

tentativas, uma sucessão de fracassos.  “A propaganda republicana produziu a imagem de um 

século XIX no Brasil como a de um verdadeiro deserto pedagógico e social no qual não 

podem ser encontradas ideias e/ou práticas.” (NASCIMENTO, 2004, p. 56).  

As propagandas republicanas não cansaram de contrapor o passado imperial obscuro 

ao futuro luminoso trazido pelo novo regime. Nesse ínterim, a escola tornou-se emblema, 

desde suas estruturas físicas imponentes, às reformas educacionais e toda discussão a respeito 

dos métodos de ensino tentaram demarcar uma nova ordem. 

 

Regenerar as populações brasileiras, núcleo de nacionalidade, tornando-as 
saudáveis, disciplinadas e produtivas, eis o que se esperava da educação, 
erigida nesse imaginário em causa cívica de redenção nacional. Regenerar o 
brasileiro era dívida republicana a ser resgatada pelas novas gerações. 
(CARVALHO, 2003, p. 14). 
 

O objetivo de regenerar o povo brasileiro foi adotado pelas áreas jurídica, médica, 

religiosa (católica), social e educacional, que direcionaram ações específicas para atingi-lo. O 

menor delinquente foi foco de todas as áreas.  

Da mesma forma que o restante do país, a sociedade sergipana vivenciou esses ideais 

nos discursos político, jurídico, social e educacional e teve ações voltadas para a educação e 

regeneração. Dessa forma, o próximo tópico será dedicado a abordar os movimentos políticos, 

os governantes do Estado e suas gestões, sobretudo suas ações voltadas para a educação. 
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1.1.1 O período da Primeira República no Brasil e em Sergipe. 

 

Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil. Assumiu a 

presidência do país o alagoano Marechal Deodoro da Fonseca (15/11/1889 a 01/12/1891) e 

com isso o Brasil saía da monarquia para uma nova fase política, adotando como forma de 

governo a República, e como sistema de governo o presidencialismo. 

O discurso republicano que foi moldado durante o Império passou a ter nova dinâmica 

a partir da instituição da nova forma de governo. Para os republicanos, o Brasil precisava se 

modernizar, sair do tradicionalismo e seguir o modelo europeu de sociedade. Assim sendo, 

segundo Dantas (2004), algumas características da República no Brasil foram: o fim do Poder 

Moderador, permanecendo os demais poderes: legislativo, judiciário e executivo; a separação 

da igreja católica do Estado; a autonomia administrativa dos Estados: os presidentes das 

províncias continuavam sendo nomeados pelo presidente da república, apesar de previsão de 

voto para os maiores de 21 anos (estes se resumiam a homens brancos e de posses); a 

centralização política do Executivo Federal, responsável pela guarda da Constituição Federal 

e a elaboração de uma Constituição Federal precedida de uma Assembleia constituinte, 

promulgada em 1891. 

De acordo com Thetis Nunes (2008), o Dr. Jerônimo Sodré governava o Estado de 

Sergipe quando ocorreu a proclamação da República. De 15 de novembro a 13 de dezembro 

de 1889, exatos 20 dias, alguns republicanos se alternaram no poder executivo do Estado, 

numa tentativa de executar a nova ordem. A relação de poder nascia com força na nova forma 

de governo. Durante a primeira década da Primeira República, o Executivo de Sergipe foi 

marcado por grande instabilidade política e alternância no poder devido às demissões dos 

presidentes da República ou devido às pressões políticas locais. 

A capital do Estado da virada do século foi apresentada numa crônica de Luiz Antônio 

Barreto, da qual destaco um trecho: 

 

Na virada do século XIX para o século XX, Aracaju ainda era uma cidade 
descalça, mas dava sinais de vaidade, mostrando sua beleza pelas lentes dos 
fotógrafos residentes e por aqueles que alojados no Hotel Brazil (onde hoje 
está o prédio da Assembléia Legislativa, na esquina da Praça Fausto Cardoso 
com a Avenida Ivo do Prado) vendiam seus serviços de fotos “elegantes e 
garantidas,” como passou a prometer o estúdio de Moura Quineau, montado 
na Praça Benjamim Constant, esquina com a Rua Itabaianinha e a Travessa 
do Palácio. O Presidente do Estado, padre Olímpio de Souza Campos, fez 
um grande esforço para calçar as ruas centrais da cidade. Na praça Fausto 
Cardoso, entre as palmeiras e os caminhos gramados, o Presidente mandou 
fazer uma réplica da Torre Eiffel, pequena e tosca, mas charmosa como uma 
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evocação do luxo parisiense, tão em moda naqueles tempos. (BARRETO, 
2012). 

 

 A crônica de Luiz Antônio Barreto demonstra bem o paradoxo de uma cidade com 

grandes problemas de infraestrutura e anseios de progresso com vistas a atingir os padrões 

europeus. A “pequena e tosca” Torre Eiffel evocava o “luxo parisiense” e registrava a 

influência francesa em terras sergipanas. 

 De acordo com Dantas (2004), apesar de Aracaju ser a capital do estado desde 1855, 

em 1890 ainda era uma cidade pequena que contava com 16.336 habitantes. O Estado de 

Sergipe contava 310.926 habitantes, neste mesmo ano. No entanto, as áreas política e 

econômica estavam em expansão com o funcionamento das repartições públicas, ganhando 

destaque como centro político e administrativo. A movimentação de navios no porto que 

traziam mercadorias e passageiros e a chegada da indústria eram mostras do progresso. 

De acordo com Thetis Nunes (2008), de novembro de 1890 a novembro de 1891, 

Sergipe passou por um período de instabilidade administrativa e com isso vários nomes 

marcaram presença presidindo o governo. 

 

Sucederam-se os governos do Dr. Lourenço Freire de Mesquista Dantas, do 
Coronel da Guarda Nacional Antônio de Siqueira Horta, do Coronel de 
Engenharia Mendes de Morais, o Coronel de Guarda Nacional Vicente Luís 
de Oliveira Ribeiro e da junta composta dos Drs. Leandro Ribeira de 
Siqueira Maciel, Olinto Rodrigues Dantas e do Tenente Marcelino José 
Jorge. (NUNES, 2008, p. 192-193). 
 

Em 1891 foi promulgada a primeira Constituição Federal. Neste mesmo ano houve 

eleições para governadores dos Estados. Os monarquistas que aderiram à República contaram 

com maior prestígio social, não só em Sergipe, mas nos outros estados federados. Os 

republicanos, ainda inexperientes, fracassaram nas urnas. Isto fez aumentar a instabilidade 

política e pressão no Executivo. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1891 até meados de 1892, Sergipe 

teve três Constituições. As duas primeiras fracassaram devido às divergências políticas, a 

terceira após várias emendas foi promulgada em 1892 e teve uma duração maior. O mandato 

para presidente do Estado era de três anos, passando para quatro anos após a reforma da 

Constituição Estadual em 1913. (DANTAS, 2004, p. 36). 

 José Calazans assumiu o governo do Estado em 1892 e ficou no poder até 1894. 

Republicano, era “capitão do corpo de engenheiros, bacharel em matemática, ciências físicas 
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e naturais.” (DANTAS, 2004, p. 26). Dentre outras iniciativas tentou reformar o ensino, mas 

não obteve sucesso. Travou vários embates com o governador federal com o objetivo de 

defender a autonomia do Estado de Sergipe. Dentre outras realizações construiu o Tribunal de 

Relação, dando uma sede para os trabalhos dos magistrados. 

Sylvio Romero apoiou a candidatura para o Senado do Coronel Manoel Prisciliano, 

mas este foi derrotado nas eleições. Inconformado com o resultado, Sylvio Romero 

empreendeu uma campanha para tirar José Calazans do poder. Com seu mandato reduzido foi 

sucedido pelo médico João Vieira Leite, que permaneceu um pouco mais de um mês (de 

11/09/1894 a 24/10/1894). (DANTAS, 2004, p. 27). 

Com isso, Oliveira Valadão chegou ao poder (de 1894 a 1896). Seu governo foi 

intransigente, arbitrário e com perseguições políticas. Ainda conseguiu realizar uma reforma 

no ensino público. Segundo Dantas (2004), em 1896 deixou o poder em virtude de problemas 

de saúde. No campo do judiciário, afastou magistrados e se envolveu em longas brigas com 

este poder.  

Sendo assim, foi sucedido pelo Padre Leonardo Dantas, sendo deposto por uma revolta 

local, mas reposto no poder por determinação do presidente da República Prudente de Morais 

(1894-1898). Permaneceu no governo até as eleições que ocorreram naquele mesmo ano de 

1896. 

Martinho Garcez (1896-1899) foi eleito o novo governador sergipano. Teve como 

vice-presidente Pereira Lobo. Advogado alternou o poder com seus substitutos até 1899 em 

virtude de brigas políticas. Dentre os seus substitutos teve Pereira lobo, o qual presidiu o 

Estado de 11 de outubro de 1897 a 20 de março de 1898. Extinguiu a Escola Normal e neste 

mesmo ano firmou um acordo com monsenhor Olympio Campos entregando o cargo a este. 

(DANTAS, 2004, p. 28). 

A instituição da República no Estado de Sergipe, da mesma forma que nos demais 

Estados brasileiros, segundo Ibarê Dantas (2004), trouxe um sentimento de confiança nas 

transformações que haveriam de acontecer, como o aumento da participação popular, 

configurando uma maior compatibilidade da República com a democracia.  

No entanto, apenas um ano e meio depois da abolição da escravatura, Sergipe, assim 

como os demais estados brasileiros, contava com uma massa de ex-escravos jogados no 

mercado de trabalho que “desorientados e desassistidos, [...] tentavam a duras penas adequar-

se às novas formas de ocupação e superar os preconceitos de que eram vítimas.” (DANTAS, 

2004, p. 17). A dificuldade dos proprietários de engenhos e fazendas em encontrar mão de 

obra assalariada refletiu na queda das produções agrícolas no período pós-abolicionismo. 
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Dantas (2004) salienta ainda a situação dos pequenos proprietários, famílias de pouca posse 

que tinham a base de subsistência nos seus escravos. 

Em Sergipe, a dificuldade em encontrar mão de obra capacitada para as lavouras e 

para a fabricação do açúcar continuou no início do século XX. De acordo com Dantas (2004), 

outros fatores contribuíram para isso, como a emigração para outras regiões e o recrutamento 

para construir a estrada de ferro. 

Diante desses fatores, até 1930 persistiu a tendência dos proprietários modernizarem 

tecnicamente seus engenhos incentivados, também, pela alta dos preços dos produtos para 

exportação. Dantas (2004, p. 47) afirma que era sinal de prosperidade “passar de senhor de 

engenho para usineiro.” Os investimentos aumentaram a produtividade de açúcar, mas nada 

comparado ao período de 1881 a 1887. No período de 1890 a 1900 a produção sergipana 

correspondia a 8,6% do cômputo nacional, enquanto que nas décadas de 1920 e 1930 

correspondia a 2,6%. 

Segundo Dantas (2004), a primeira década da Primeira República teve cerca de vinte e 

dois indivíduos que estiveram no cargo do Executivo, participando de juntas provisórias ou 

governando isoladamente. Este período foi marcado por grande disputa política, 

arbitrariedades e perseguições. 

Os donos de engenhos e produtores de café detinham o poder econômico e tinham 

forte influência na economia, tanto local quanto nacional. Em 1898 foi eleito para Presidente 

da República Campos Sales, o qual estabeleceu uma aliança com os governadores dos estados 

que consistiu em oferecer apoio parlamentar em troca de apoio político para “dominar o 

quadro político interno, inclusive fazer seus sucessores.” (DANTAS, 2004, p. 29). Este 

acordo ficou conhecido como política dos governadores. 

Na esfera federal, a alternância no poder entre políticos paulistas e mineiros, os quais 

se apoiavam reciprocamente, estabeleceu o domínio no executivo até 1930, motivo pelo qual 

este período ficou conhecido como “política café com leite”. 

A oligarquia política sufocava os opositores e a permanência no poder de alguns 

grupos desvirtuava os princípios da democracia e da nova forma de governo. Em grande parte 

dos Estados os do nordeste os votos eram de cabresto; as eleições eram manipuladas pelo 

coronelismo, poucos eram os eleitores: homens brancos e de posses, pois se excluíam as 

mulheres, os menores de 21 anos, os libertos e os analfabetos. Em Sergipe, por exemplo, de 

acordo com Dantas (2004), o índice de analfabetismo neste período era de 89%.  

O período também foi marcado pela expansão da capital e aumento da criminalidade. 

De acordo com Chaves (2004), os interioranos fugidos da seca se somavam aos negros vindos 
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dos mocambos dos engenhos de cana de açúcar, “formando, então, verdadeiras cidades livres, 

instaladas fora do quadrado fixado por Pirro” (CHAVES, 2004, p. 77). Essas ruas não tinham 

planejamento e possuíam nomes como: “Topo”, “Crespo” e “Beco das sete facadas”. Desde o 

final do século XIX, Aracaju avançava rapidamente em todas as direções, “aumentando a 

desordem e a baderna perigosa, forçando a criação da Casa de Prisão de Aracaju.” (CHAVES, 

2004, p .77). O funcionamento da Casa de Prisão foi regulamentado em 1872 e contava com 

50 celas divididas em dois pavimentos.  Era situada na Praça General Valadão, conhecida na 

época como “Praça da cadeia” e recebia tanto homens como mulheres. 

 

Fotografia 01 - Casa de Prisão de Aracaju. 

 

FONTE: PESQUISE 

Na foto vemos um grande cata-vento responsável por retirar a água que era consumida 

na prisão. 

O Monsenhor Olympio de Souza Campos governou o Estado de 1899 a 1902. Em seu 

governo Sergipe conseguiu alguma estabilidade política-administrativa. Tinha prestígio com o 
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presidente Campos Sales e conseguiu realizar melhorias na capital e no interior do Estado, 

melhorando os espaços públicos construindo praças, calçamentos e reformas de prédios 

públicos. Além disso, reativou a Escola Normal, reformou e instituiu a vacinação nas escolas. 

(DANTAS, 2004, p. 30).  

Durante as primeiras décadas da Primeira República, todos os governantes 

enfrentaram problemas com pestes e doenças de diversas espécies, tendo sido a varíola a pior 

delas. O surto de doenças alcançava todo o Estado e medidas para sanear tal problema foram 

adotadas, entre outras: campanhas de vacinação, campanhas de higiene pessoal, puericultura e 

saneamento dos logradouros públicos. 

Um dos maiores problemas enfrentados pela capital sergipana no período foi o de 

infraestrutura. “Suas ruas não dispunham de calçamento, nem de energia elétrica e as 

residências não contavam com água encanada ou esgoto. A população se abastecia nas 

cacimbas, nos tanques naturais ou artificiais [...].” (DANTAS, 2004, p.18).  

Com isso, o alto potencial de insalubridade também foi característica do período. As 

casas situadas na beira do Rio Sergipe, muitas cobertas por palha de coqueiro, ficavam 

localizadas entre dunas, mangues e pântanos.  

  

Num momento em que „menos de 5% podiam gozar de assistência médica‟, 
conforme estimou estudioso do tema8, as péssimas condições de salubridade 
agravavam o quadro. Como se não bastassem as epidemias que 
periodicamente grassavam o Estado, as febres palustres de Aracaju tornavam 
mais arriscada a vida de seus habitantes, mesmo porque os próprios recursos 
da medicina de então eram bastante precários. (DANTAS, 2004, p. 18-19). 
 

 
 Diante disso, as epidemias de varíola, peste bubônica e gripe espanhola, foi alvo do 

poder público em vários municípios sergipanos, como já mencionado. Em Aracaju a febre 

palustre ou malária e a tuberculose preocupavam a população, com surtos e epidemias. 

Dentre as fontes analisadas, encontrei alguns ofícios comunicando a morte de presos 

na Casa de Prisão. Todos os ofícios encontrados apontavam a morte em decorrência de 

tuberculose. A análise desses documentos será aprofundada no segundo capítulo, ao abordar 

esta instituição. 

Assim, no governo de Olympio Campos, esse problema teve atenção especial, sendo a 

vacinação nas escolas uma iniciativa com o intuito de combater as doenças que assolavam o 
                                                           
8 O estudioso a que Dantas (2004) se refere é Antônio Samarone de Santana, com a obra: As febres do Aracaju 

(Dos Miasmas aos Micróbios). Dissertação apresentada ao Núcleo de Ciências Sociais da UFS, Aracaju, 1997, 
p.91. 
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país naquele período. No seu governo também é importante destacar a fundação da “Escola 

Agrícola Salesiana São José”, situada em São Cristóvão e destinada a meninos desvalidos. 

Olympio Campos era líder do Partido Republicano de Sergipe e conseguiu eleger o seu 

sucessor, o farmacêutico Josino Menezes. 

Josino Menezes governou Sergipe de 1902 a 1905. Deu continuidade aos projetos do 

seu antecessor, especialmente a preocupação com o saneamento público para prevenir as 

famigeradas doenças. Mesmo assim, as doenças foram um grande problema a ser combatido. 

“Não obstante os esforços dos profissionais de saúde houve surto de peste bubônica e de 

varíola, provocando várias mortes, enquanto a tuberculose e outras doenças continuaram 

ceifando vidas num percentual significativo.” (DANTAS, 2004, p. 31). A delimitação da 

divisa de Sergipe com a Bahia foi outro ponto marcante em seu governo. No campo da 

educação e cultura, Josino Menezes deu continuidade aos projetos de Olympio Campos, 

incentivou a literatura local, inclusive fomentando a publicação de algumas obras. 

Josino Menezes indicou o desembargador Guilherme de Souza Campos, irmão de 

Olympio Campos agora Senador, para ser seu sucessor. Guilherme Campos governou Sergipe 

de 1905 a 1908. A perpetuação no poder do grupo dos olympistas passou a incomodar a 

oposição. Uma lei estadual facultava a eleição de um deputado e um senador em Sergipe, com 

isso, uma chapa oposicionista foi criada e no início de 1906, saíram vencedores Coelho e 

Campos para o senado e Fausto Cardoso como deputado. 

Com esta vitória, os oposicionistas se empolgaram e encabeçados por Fausto Cardoso, 

mobilizaram a sociedade sergipana, capital e interior, contra o governo oligárquico. Naquele 

mesmo ano, foi fundado o Partido Progressista que unificou os oposicionistas em um só 

partido, depondo o governador Guilherme Campos e o seu vice em 10 de agosto de 1906. 

(DANTAS, 2004, p. 32). 

Fausto Cardoso expandiu o seu movimento revoltoso e conseguiu mobilizar mil e 

duzentos homens armados em Divina Pastora, preparando-se para um embate com as tropas 

federais. Guilherme Campos e seu irmão Olympio Campos abrigaram-se “na casa do 

comandante da Capitania dos Portos e comunicaram ao governo federal” os acontecimentos. 

O governo federal encaminhou tropas da Bahia para debelar a revolução. Chegando à 

Aracaju, Fausto Cardoso não convenceu o comandante das tropas federais da legalidade da 

revolta. Assim, Fausto Cardoso se dirigiu ao Palácio do Governo, juntamente com outros 

revoltosos, para fazer uma manifestação. Foram recebidos a tiros e Fausto Cardoso foi 

atingido e morto. Com sua morte o movimento revolucionário perdeu força e os revoltosos se 

desmobilizaram. Segundo Dantas (2004), o domínio dos revoltosos durou 17 dias.  
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Alguns meses depois, na capital federal (Rio de Janeiro), Olympio Campos foi 

assassinado numa praça com golpes de arma branca por familiares de Fausto Cardoso 

(DANTAS, 2004, p. 33). Com isso, o governo de Guilherme Campos foi marcado por 

disputas políticas, revolta armada e mortes. 

Dando continuidade a saga dos olympistas, Guilherme Campos conseguiu eleger o seu 

sucessor, o médico e deputado federal José Rodrigues da Costa Dória. Este governou Sergipe 

de 1908 a 1911. Dentre tantas iniciativas, na área educacional “procurou melhorar o ensino 

contratando inclusive um profissional de São Paulo” para realizar uma reforma no ensino 

público. Também criou a Escola de Aprendizes Artífices, por intermédio do governo federal, 

além de realizar um “levantamento estatístico da população escolar e sinalizou para o ensino 

obrigatório.” (DANTAS, 2004, p. 35). Rodrigues Dória encerrou a perpetuação do grupo 

olympista. 

Neste período o Brasil era governado pelo Marechal Hermes da Fonseca (1910 a 

1914) que pretendia acabar com a hegemonia das oligarquias no país. Foi então que em 

Sergipe foi indicado para ser governador o Marechal José Siqueira de Menezes (1911 a 1914). 

Da sua administração, destaca-se a postura de não deixar envolver pelos grupos políticos 

locais e da atuação do seu Chefe de Polícia que “tratava com intolerância aqueles que não se 

submetiam à disciplina imposta.” (DANTAS, 2004, p. 35). 

Teve destaque em sua administração o saneamento público, além do combate a 

doenças que continuavam matando muitos sergipanos. A varíola atingiu vários municípios 

sergipanos, tendo sido Laranjeiras, Estância e Riachuelo os mais devastados. No jornal 

“Diário da Manhã” de 25 de agosto de 1911, a notícia sobre a situação de Laranjeiras era a 

seguinte: 

O pavor cresce e o êxodo aumenta: As notícias que hora a hora chegam desta 
infeliz cidade são as mais apavoradoras e cruciantes. A terrível epidemia 
encontrou dentro das montanhas que cercam Laranjeiras um asylo 
apropriado e commodo para exercer sua devastação.As providências que a 
princípio consistiram em izolar a rua onde começou a propagar-se o mal 
foram impotentes para impedir que a cidade se contaminasse, e actualmente, 
raro é o ponto onde casos novos não apparecem. Apesar disso, continuam a 
ser isolados os infelizes variolosos na mesma via, onde, contam-nos as 
pessoas que se acham aqui refugiados, o tratamento não tem sido 
conveniente, visto como, á falta de leitos os infelizes atacados da varíola, são 
conservados sobre palhas e enxergas, em casas diversas, mal alimentados e 
mal cuidados. [...] A população está abatida e a cidade deserta. (Jornal Diário 
da Manhã, 25 de agosto de 1911). 

 A notícia continua com insinuações e críticas: “Notamos que há divergencia entre as 

communicações publicadas pela Inspectoria de Hygiene e as notícias colhidas pelas pessoas 
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que chegam de Laranjeiras.” Também são feitos questionamentos dirigidos ao governante do 

estado, Sr. Rodrigues Dória. Vale lembrar que o proprietário e redator do jornal era o Coronel 

Apulchro Motta, republicano fervoroso e que sempre ovacionou e homenageou Fausto 

Cardoso em todos os aniversários de sua morte, inclusive, fazendo campanha que angariou 

recursos para construção de um monumento do político. Portanto, o jornal era contra todos os 

governantes olympistas e nunca poupou críticas aos mesmos, sendo Rodrigues Dória um 

destes, a postura do jornal não seria diferente. 

Em sua edição de 30 de agosto de 1911, o jornal Diário da Manhã faz críticas à falta 

de atitude do poder público: 

 

Desde o princípio da invasão da peste, quando ella ainda se achava 
encantoada no povoado Cedro, clamamos daqui pela presença do diretor do 
serviço sanitário naquela cidade, afim de empregar as medidas mais 
enérgicas que prevenissem a entrada da varíola.[...] Ultimamente a epidemia 
entrou, fazendo assombrosa devastação na cidade, o clamor público cresceu, 
o povo fugiu desordenadamente [...]. (Jornal Diário da Manhã, 30 de agosto 
de 1911). 
 

O título da notícia refere-se à instalação de um lazareto em Laranjeiras com vistas a 

isolar os doentes. Apesar das críticas ao fato do prédio ser próximo à cidade, a notícia é 

comemorada em meio às cobranças de atitudes mais eficientes do presidente do Estado: 

“Ainda não vimos partir do Sr. Presidente do Estado uma ordem a respeito da varíola que está 

sitiando Sergipe. E S.ex. é médico!” (Jornal “Diário da Manhã, 30 de agosto de 1911). No 

mesmo ano o jornal noticia a devastação pela varíola em Riachuelo e Estância.  

O controle da varíola ocorreu em 1912 e é aclamado na edição de 29 de fevereiro com 

notícia intitulada “Variola extincta” e segue explicando que o jornal recebeu telegrama dos 

Doutores Bragança e Josaphat comunicando o fechamento do Lazareto. “Depois de nove 

mezes de lucta intensa, a velha cidade de Laranjeiras conseguio ver-se livre do terrível flagelo 

que a assolou, roubando á sua já reduzida população numero considerável de vidas úteis.” 

(Jornal Diário da Manhã, 29 de fevereiro de 1912). 

Em relação à vida cultural, Dantas (2004) afirma que a mesma era “acanhada”, com a 

circulação de seis jornais e apenas um teatro, o “São José”. Já Barreto (2012) ao descrever a 

cidade em sua crônica “1912: Anais de Aracaju” informa que no início do século XX a cidade 

contava também com o “Teatro Carlos Gomes”, que segundo o historiador, servia de teatro, 

salão de festas e cinema, trocando de nome em 1912 quando passou a se chamar “Rio 

Branco”. No jornal Diário da Manhã do dia 31 de dezembro de 1911, os cinemas “Cinema 
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Sergipe” e “Kinema Ideal” apresentavam suas atrações, sendo que o último tinha 

apresentações na tela e no palco, como vemos a seguir: 

 

Cinema de Sergipe: Para a sessão de hoje foi organizado o programma 
abaixo com films escolhidas que merecem ser apreciados: Cavalheiros 
negros-drama de costumes americanos; Concurso cyclistico-bella film tirado 
do natural; Contos do avô-grandioso drama em cores; Um bairro socegado-
um drama para muito rir. Kinema Ideal: Foi confeccionado para as sessões 
de hoje neste Kinema, o programa abaixo inserido: Na tela: Aloysa e 
trovador- conto fantástico; Façanhas de Zesumido- cômica; A Ferradura-
colorida; No palco-pelo professor Rossi: Fraternizando-marcha patriótica; 
Ninnucia-melodia Napolitana; Purichi, Puruchie, Parichia- cançoneta de 
grande sucesso (a pedido geral); Pela fadista portuguesa Gina Costa: Lyrol- 
fado; Amanhã- Aga-mulher mysteriosa. (Jornal Diário da Manhã, 31 de 
dezembro de 1911, “anno 1, n 257”. Grifo nosso). 
 

 Nota-se um número considerável de atrações com influência europeia, um filme que 

trata dos costumes americanos, contos e marcha patriótica apresentada por um professor. 

Além disso, a capital dispunha de uma biblioteca pública e possuía a maior estrutura 

educacional do Estado, composta por 22 cadeiras de ensino, 14 do primeiro grau e 06 do 

segundo grau. No entanto, o Censo de 1890 apontou que 89% da população sergipana não 

sabia ler e escrever. (DANTAS, 2004, p. 18). 

 A análise dos jornais permite conhecer um pouco do cotidiano da época. A grande 

quantidade de anúncios sobre medicamentos, principalmente os elixires, os unguentos e gotas 

milagrosas demonstram não apenas o início de uma preocupação com a saúde e com a 

higiene, sobretudo assepsia da pele e boca, mas também a incipiência do que viria a ser a 

indústria farmacêutica. Percebe-se que as edições do Diário da Manhã de 1911 dedicavam 

pouco espaço à publicidade, em 1912 são praticamente três páginas do jornal dedicadas 

exclusivamente a esse fim.  

São numerosos os anúncios da venda de chapeus, ligas, charutos e pianos. As aulas 

particulares de música, principalmente de piano para as moças e de línguas como francês e 

esperanto, também são frequentes.    

Em relação à economia, o cultivo do algodão e a pecuária contribuíram para a 

economia rural. Já na capital, o ramo da indústria e dos serviços progrediu no período, tendo 

as fábricas de tecido como o ramo que mais ocupava mão de obra.  O jornal Diário da Manhã 

de 28 de abril de 1912, no artigo intitulado “Aracaju...de agora”, enaltece a chegada do 

progresso através das construções, novas ruas e fábricas na cidade. 
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O Aracaju, a pequena, talvez a menor de todas as capitaes da união, está em 
plena febre de seu progresso material. Em todas as suas ruas, surgem novas 
construcções e a casaria vai augmentando cada dia que passa em proporções 
animadoras.[...] 
O trabalho invade todas as artérias da cidade, e sentimos um bem estar 
estranho quando de perto buscamos ver o interesse com que o aracajuano 
trabalha, a sua dedicação, o seu esforço em concorrer para o progresso da 
terra... 
Abrem-se novas ruas, alargam-se novas praças, alinham-se prédios, enfiam-
se estacas, tudo n‟uma anciã de acabar primeiro, dando em resultado um 
aumento considerável a capital, ainda há bem pouco tempo entregue ao 
indefferentismo e a inercia. 
As fábricas augmentam, cresce o operariado, o porto é continuamente 
visitado, a ferro-via corta os caminhos, n‟uma rapidez digna de nota. 
É a vida que surge de braços com a atividade. (SALES, GiL. In: Jornal 
Diário da Manhã, 28 de abril de 1912). 
 

O general Oliveira Valadão voltou ao poder governando Sergipe de 1914 a 1918. O 

novo Presidente de Sergipe foi eleito por meio da candidatura pelo Partido Republicano 

Conservador, único partido a existir no cenário político sergipano, o qual servia apenas para 

formalizar e legitimar os candidatos. Diferentemente da sua primeira gestão, Oliveira Valadão 

deu continuidade aos projetos dos governos anteriores. No campo da educação “construiu dois 

grupos escolares na capital e um em sua terra natal, Villa Nova, atual Neópolis, além de 

outras reformas do ensino, introduzindo inclusive cursos noturnos destinados aos operários.” 

(DANTAS, 2004, p. 36). 

Segundo Dantas (2004), antes de sair do poder fez ajustes políticos com o seu 

companheiro político o Tenente Coronel Pereira Lobo, onde este era Senador. A proposta era 

Pereira Lobo assumir o governo do Estado e Oliveira Valadão assumir a vaga no Senado. E 

assim foi feito, Pereira Lobo foi vice-presidente do Estado de Sergipe durante o governo de 

Martinho Garcez (1896 a 1899), tendo assumido a titularidade de 1897 a 1898. 

Pereira Lobo foi o último militar a governar Sergipe na Primeira República, de 1918 a 

1922. Semelhantemente aos governos dos seus antecessores, enfrentou uma das mais graves 

crises de doenças, desta vez, um forte surto da gripe espanhola. Deu atenção e continuidade 

aos projetos de saneamento, esgotamento, aterros, drenagens, fornecimento de água e energia 

elétrica. Esforçou-se em dar um novo rosto à Aracaju. Na área da educação, construiu vários 

grupos escolares na capital e no interior, além de ter dado uma sede própria à Biblioteca do 

Estado.  

No campo legislativo promoveu a revisão e atualização do Código de “processo 

criminal, civil e comercial do Estado”, tornando o judiciário mais eficaz para atender os 

conteúdos sociais. (DANTAS, 2004, p. 38). 
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De 1907 a 1921 não havia partidos de oposição em Sergipe, os partidos políticos eram 

apenas de alcance estadual. (DANTAS, 2004, p. 48). Pode-se dizer que não houve candidatos 

oponentes para a Presidência do Estado até 1930, exceto nas eleições para o mandato de 1922 

a 1926 quando o eleito presidente Graccho Cardozo teve como adversário Gonçalo 

Rolemberg. Os demais presidentes sergipanos eram indicados pelo Presidente do Estado 

sendo tal indicação ratificada pelo presidente da República ou quando não concordava, este 

mesmo indicava o candidato sucessor. (DANTAS, 2004, p. 46). 

Esta situação causou inquietações; a oligarquia monopolizava o poder. 

Semelhantemente ao que aconteceu com o movimento revolucionário encabeçado por Fausto 

Cardoso, inquieto e insatisfeito – apesar de não se caracterizar como uma revolução – Rui 

Barbosa desencadeou um movimento conhecido como Campanha Civilista, em dois 

momentos distintos: 1910 e 1919. O jornal Diário da Manhã de 31 de outubro de 1912, 

apresenta notícia intitulada “A actual situação política” na qual apresenta entrevista com Ruy 

Barbosa sobre o civilismo, contra a ação militarista, a candidatura de Hermes da Fonseca e 

sobre os atropelos à Constituição. “A Epoca” ouve sobre o assunpto o Senador Ruy Barbosa – 

“o civilismo não é um partido político, mas sim um movimento nacional” – “Os homens que 

se indigitam para a presidência não gosam de prestigio no paiz.” (Jornal Diário da Manhã, 31 

de outubro de 1912). 

 

continuando a sua „interview‟ com o redator do „Imparcial‟, accrescentou o 
eminente dr. Ruy Babosa: „Nosso credito está perdido no estrangeiro. Neste 
biennio atrazamos 30 annos. Todos os esforços que empregamos na 
conferencia de Haya foram em pura perda. O civilismo deve agora contar 
com maiores probabilidades, sinão certeza de victoria. Outrora o governo era 
apoiado pela força; hoje as classes armadas estão abaladas pelo insucesso do 
militarismo. O civilismo só tem feito crescer e tem em seu favor toda a 
opinião nacional. (Jornal Diário da Manhã, 31 de outubro de 1912). 

 

Tais campanhas foram sufocadas e não tiveram êxito nas urnas. Entretanto, os 

republicanos continuaram a perseguir seus objetivos, publicando notas de críticas ao governo 

oligárquico, tendo apoio de parte da imprensa local e nacional. 

Outro movimento, a Reação Republicana, deflagrada em torno do ano de 1922, 

também não teve sucesso. Pereira Lobo agiu com truculência contra os oposicionistas, 

inclusive com “prisão de jornalistas e ameaças de morte.” (DANTAS, 2004, p. 38). 

Em 1922, na área da cultura, no cenário nacional, ocorreu a Semana da Arte Moderna. 
 

Em Sergipe, essa inquietação cultural e política de algum tempo vinha se 
gestando com o surgimento do Centro Socialista Sergipano (1918) e da liga 



Moldes de civilização nas primeiras décadas da República: população saudável, disciplinada e 
produtiva 

________________________________________________________________________________ 

45 

 
sergipense contra o analfabetismo, na qual expressões femininas como a 
farmacêutica Cezartina Régis e a médica Ítala Silva de Oliveira se engajaram 
de forma dividida através da imprensa. (DANTAS, 2004, p. 39). 

 

Importante destacar a participação dessas mulheres no cenário político sergipano 

demonstrando já no início do século XX, a articulação e influência feminina. 

Mesmo diante das ações dos republicanos, a situação conseguiu eleger Maurício 

Graccho Cardoso aliado à oligarquia local e ao “esquema de Valadão Lobo”. Era “jornalista, 

professor e político”, governou Sergipe de 1922 a 1926. Realizou a “administração mais 

modernizadora do século XX em Sergipe.” (DANTAS, 2004, p. 39). 

Graccho Cardoso conseguiu promover diversas melhorias, tanto na capital quanto no 

interior do Estado na área fundiária, de saúde, aterros, calçamentos, fornecimento de água e 

sistema de esgoto. Ainda no campo da saúde, destaca-se a edição do Código Sanitário, a 

parceria com a Diretoria de Higiene e Saúde, a criação do Instituto Parreiras Horta, a 

construção do Hospital Cirurgia e do Instituto de Química. Todas estas iniciativas foram 

importantes para combater e prevenir as doenças que tanto mataram durante os governos 

anteriores. (DANTAS, 2004, p. 40). 

Foi Graccho Cardoso quem abriu as portas para as pioneiras pesquisas em Sergipe, 

para verificar a possibilidade de exploração de petróleo. Na área educacional: 

 

Encontrou o Estado com cinco grupos escolares e deixou com catorze. O 
ensino técnico, que até 1922 dispunha apenas de Escola de Aprendizes 
Artífices (1910), foi enriquecido com a Escola de Comércio Conselheiro 
Orlando (1923), o Liceu Profissional Coelho e Campos (1923) e o referido 
Instituto de Química Industrial (1926). No ensino superior, instituiu a 
Faculdade de Direito Tobias Barreto, que encontrou dificuldades para 
funcionar e a Faculdade de Farmácia que legou ao sei sucessor com 22 
alunos matriculados. (DANTAS, 2004, p. 40). 
 

 Ainda importante destacar que construiu uma “imponente penitenciária”, além de 

grupos escolares no interior do Estado. Outros fatores marcantes no seu governo foram a 

preocupação com o desenvolvimento rural e a propriedade fundiária, tão importante quanto o 

tenentismo e seus reflexos em Sergipe. 
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Fotografia 02 - Construção da Penitenciária Modelo (1926). 

 

FONTE: PESQUISE  

 Segundo Porto (2011), a antiga cadeia ou Casa de Prisão foi concluída em 1869. No 

governo de Graccho Cardoso a Penitenciária Modelo foi construída mais imponente e de 

modo a ficar mais distante do centro da cidade, sendo a antiga cadeia desativada e 

transformada no Palácio Serigy. Ambos os prédios serão descritos no segundo capítulo. 

O movimento tenentista teve grande projeção e importância para a história política do 

Brasil e de Sergipe. O tenentismo ganhou apoio da sociedade civil e a adesão de outros 

militares. Este movimento teve início em 1922, no Rio de Janeiro, a partir de um motim no 

Forte de Copacabana. Este episódio também ficou conhecido como Revolta dos 18 do Forte 

de Copacabana em decorrência da resistência dos dezoito últimos revoltosos ao cerco das 

tropas federais (dezessete militares e um civil). 
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Em 1924 a revolta de espalhou por todo o país, alcançando os estados de: São Paulo, 

Rio Grande do Sul, Amazonas, Mato Grosso e Sergipe, além do Rio de Janeiro. O tenente 

Augusto Maynard, líder tenentista em Sergipe que combatia a oligarquia local, foi preso e 

condenado. Durante sua prisão no Rio de Janeiro articulou-se politicamente. Neste período ele 

já contava com prestígio da sociedade sergipana e de muitos militares. Seu prestígio e anseios 

por mudanças aumentaram a partir do movimento nacional da revolução de 1930, chegando a 

ser presidente de Sergipe de 1930 a 1935 e de 1942 a 1945. 

Após o episódio do Forte de Copacabana em 1922, outra revolta dos militares foi 

deflagrada em São Paulo, em 1924. Tropas do 28º BC em Sergipe foram requisitadas para 

reprimir os revoltosos paulistas. No entanto, o movimento já atingia todo o país. Segundo 

Dantas (2004), o tenente Augusto Maynard Gomes, acompanhado de outros militares investiu 

contra o quartel da polícia e contra o Palácio do Governo; houve mortes e prenderam o 

presidente Graccho Cardoso, entre outros correligionários. Após estes episódios, formou-se 

uma junta governista e os revoltosos permaneceram no comando de Sergipe por 21 dias. A 

revolta foi dissolvida após a chegada de tropas federais. (DANTAS, 2004, p. 42). 

De 1925 a 1927, a Coluna Prestes percorreu o país a fora fugindo do cerco federal. Tal 

movimento era composto principalmente por militares de São Paulo e do Rio Grande do Sul, 

tendo antes de se exilarem na Bolívia e passado pelo interior da Bahia em 1926.  Neste 

mesmo período, sabendo da aproximação da Coluna Prestes, o tenente Augusto Maynard e 

outros seguidores que também estavam presos, conseguiram fugir e se rebelar na capital 

sergipana. Segundo Dantas (2004), “após grande tiroteio nas ruas de Aracaju, deixando o 

saldo de 11 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, os rebeldes foram vencidos.” 

(DANTAS, 2004, p. 42).  

Em sua iniciativa, importante ressaltar, que Maynard teve apoio de militares e civis. 

Todos os revoltosos foram encaminhados para a Ilha da Trindade “onde viveram em 

condições difíceis até início de dezembro de 1926” quando os oficiais foram levados para o 

Rio de Janeiro, inclusive Maynard. (DANTAS, 2004, p. 43). Já os praças foram devolvidos a 

Sergipe. A Ilha da Trindade situa-se na costa marítima do Estado do Espírito Santo e lá um 

antigo forte serviu de presídio político do governo federal nessa época.  

Desta forma, o movimento tenentista em Sergipe teve inicio em 1924. Em 1926 

ocorreu novo levante e a sociedade sergipana permaneceu com sede por mudanças em face da 

hegemonia no poder da oligarquia, até que eclodiu a Revolução de 1930. 

Diante de tantos problemas políticos o presidente da República Artur Bernardes (1922 

a 1926) indicou uma pessoa neutra à política sergipana, Cyro Franklin de Azevedo, um 
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diplomata sergipano que foi eleito para presidente de Sergipe de 06 de novembro de 1926 a 

17 de janeiro de 1927, quando faleceu na capital federal. Antes de falecer, teve tempo de 

fechar a Faculdade de Farmácia inaugurada por Graccho Cardoso. Assim, foram realizadas 

novas eleições e Manoel Corrêa Dantas passou a ser o novo presidente de Sergipe com 

mandato de 1927 a 1930. 

Em sua administração, Manoel Correa Dantas nomeou simpatizantes do tenentismo 

sergipano, indispôs-se com Graccho Cardoso, “rescindiu contrato com o Banco do Estado, 

criado em 1923 [...] Extinguiu a Inspetoria de Terras, Matas e Estradas” (DANTAS, 2004, p. 

43) criados no governo de Graccho Cardoso. 

Apesar de ser usineiro e teoricamente devesse ser mais afeto a oligarquia local, era 

simpatizante do movimento tenentista. Os integrantes deste movimento assumiram vários 

cargos na administração de Manoel Dantas, “ganhando influência na política estadual antes 

mesmo da Revolução de 1930.” (DANTAS, 2004, p. 45). Segundo este mesmo autor, a 

Revolução de 1930 causou certo embaraço para os ex-tenentistas, tendo em vista que estes 

alcançaram o poder no governo de Manoel Dantas e  o governo local estava em consonância 

com a administração do Presidente da República Washington Luíz (1926-1930).  

Indicado por Manoel Dantas, com apoio do Presidente da República, foi eleito para 

presidente do Estado de Sergipe o comerciante Francisco de Souza Porto. No entanto, não 

tomou posse em virtude da deflagração da revolução armada em outubro de 1930. O estopim 

para esta revolução foi a derrota de Vargas nas urnas para a presidência da República, tendo 

Júlio Prestes saído vitorioso. Desgastados com o cenário político do país e sedentos por 

mudanças, os militares articularam um golpe, colocando no poder o civil Getúlio Vargas, com 

o objetivo de retirar a oligarquia que dominava o país, inclusive em Sergipe. A revolução de 

1930 também teve como motivação a morte de João Pessoa, o qual foi candidato à vice-

presidência na candidatura de Vargas. 

Com a chegada da década de 1930 a antiga Aracaju, pacata e com ares interioranos 

começou a ficar apenas na memória dos seus moradores mais antigos. O tom saudosista de 

uma matéria veiculada no Correio de Sergipe de 1928, intitulada “Aracaju de outrora” se 

refere à cidade do século XX como uma vaidosa cortesã e nos dá uma amostra dos efeitos do 

progresso sob os costumes da sociedade sergipana. 

 
Aracaju não era a vaidosa cortesã de hoje que se enfeita com as roupagens 
caras copiadas do figurino de mme.  Paquim e La Samaritaine. Era u‟a 
matuta ingênua e linda que sorria para a gente dadivosa e meiga. Nem esses 
casarões maciços de cimento armado, nem casas largas e luxuosas avenidas 
amedrontando, afugentando a gente pobre e simples para os longínquos 
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bairros da cidade.[...].Oh tempos! Oh! Costumes! Os desçantes innocentes, 
os amores ingênuos, a conquista difícil, as valsas, as quadrilhas, 
desapareceram pela vertiginosa corrida pelo progresso. Hoje a coisa é outra. 
É a civilização anniquilando a iluminação a kerosene, impondo o auto, o 
Charleston, o casamento commercial, o bistre, o rouge, a saia curta, a 
exhibição afrodisíaca de collo e pernas. (Jornal Correio de Sergipe, 20 de 
abril de 1928). 
 

Seguindo a tendência das demais cidades, a chegada do progresso trouxe para Aracaju 

o aumento da violência. Os jornais anunciavam a preocupação da sociedade com o aumento 

da violência, os crimes de furto e roubos, principalmente nas estradas, se tornaram cada vez 

mais comuns. No restante do país, sobretudo na capital federal, os discursos sobre o combate 

à criminalidade estiveram cada vez mais ligados à regeneração pela educação e em Sergipe 

não foi diferente. Um trecho de notícia veiculada no jornal Correio de Sergipe de 1928 

exemplifica o fato: “E é o quanto precisamos. Primeiro da cohesão, segundo da expansão do 

ensino profissional com o qual teríamos o expurgo de maus elementos, e a transformação do 

regime, dos costumes dentro de uma pátria nova e grandiosa.” (Jornal Correio de Sergipe, 04 

de janeiro de 1928). 

A Educação figurava como um dos fatores que levaria à civilização e apresentava forte 

potencial de regenerar a população que estava à margem desse processo, como os imigrantes, 

os pobres e os criminosos. Esse será o foco das discussões no próximo tópico, onde são 

abordados conceitos de civilização, o movimento higienista e sua contribuição para o ideal de 

civilização e as questões educacionais nesse ínterim. 

 

1.2. POPULAÇÃO SAUDÁVEL E DISCIPLINADA: HIGIENE E EDUCAÇÃO COMO 

SINÔNIMOS DE CIVILIZAÇÃO. 

 

Antes de abordar o movimento higienista e as questões educacionais em voga no 

período republicano, é necessário discutir o conceito de civilização e os costumes do período.  

Segundo Elias (1994), o termo “civilização” teria origem na sociedade francesa dos 

fins da Idade Média. A utilização do termo ganhou força e conquistou lugar no mundo 

ocidental, associado à superioridade cultural e ao sinônimo de nobreza. Ser civilizado, no 

contexto europeu do período, consistia a obedecer às normas de conduta, ou seja, formas de 

vestir-se, de comportar-se à mesa ou em lugares públicos. 

 Nascimento (1999) conceitua civilização como um processo que não se dá por 

acabado. “[...] é um processo sem fim que busca o refinamento dos padrões sociais gerais, 

uma vez que nem mesmo a revolução burguesa na França se propôs a subverter a unidade de 
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costumes e hábitos da corte.” (NASCIMENTO, 1999, p. 13).  O autor diferencia civilização e 

cultura, afirmando que: 

 
Civilização diz respeito a um processo e aos seus resultados, enquanto 
cultura trata de produtos humanos visivelmente materializados. Enquanto o 
conceito de civilização enfatiza as regularidades de diferentes nações, o que 
é comum a todos os homens, o conceito de cultura marca com clareza as 
diferenças, trata das identidades nacionais. (NASCIMENTO, 1999, p. 113). 

 

    Cynthia Greive Veiga (2007) aponta alguns fatores que definiram essa nova forma 

de agir, de pensar e de se relacionar nos séculos XVIII e XIX. Segundo a autora, no século 

XVIII iniciou uma demanda de processos mais racionais de organização da vida em 

sociedade. A partir das novas relações mercantis, políticas e sociais que se instauravam, 

passou-se a questionar a concepção de mundo fundada numa ordem divina preestabelecida e 

imutável. Tal fato teria dado mais espaço à ciência e à filosofia na busca de explicações 

racionais acerca do funcionamento da natureza e da sociedade (VEIGA, 2007, p. 79). 

 Outros fatores apresentados pela autora são a formação dos Estados nacionais 

absolutistas, centralizando o poder sobre os súditos, o desenvolvimento das relações 

mercantis e a escalada social da burguesia. A burguesia iniciava sua disputa com a pequena 

nobreza por prestígio e cargos administrativos nas cortes. Sua “escalada social” deu destaque 

aos valores como riqueza, propriedade privada e saber, além de ter criado uma distinção 

social e uma demanda na época do que passou a ser considerado “comportamento civilizado”. 

 

Como nova e necessária feição de convívio social, difundiu-se um modelo 
de conduta pautado na racionalidade e no autocontrole sobre as emoções e 
afetos, com nítida diferenciação entre o que se podia fazer em público e o 
que se restringia ao âmbito privado. Essa noção contribuiu para ampliar a 
consciência e autonomia dos indivíduos sobre si mesmos, mas também 
estabeleceu distinções mais acentuadas entre os autodenominados 
“civilizados” e os elementos das classes pobres, considerados embrutecidos 
e ignorantes. (VEIGA, 2007, p. 81). 
 

 De acordo com Nagle (2001), novas formações culturais se originaram das correntes 

de ideias e movimentos político-sociais no período republicano. Essas transformações no 

setor cultural trazem consigo novos padrões e novas regras de conduta, “que se difundem em 

determinados grupos e progressivamente tendem a atingir a esfera da ação coletiva; são novas 

orientações, novas formas de julgamento que, ao se difundirem, provocam o 

desencadeamento de um processo de defesa dos valores da „nossa civilização agrária‟.” 

(NAGLE, 2001, p. 133). 
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Por outro lado, a vida nos centros urbanos requisitava normas de conduta espelhadas 

nos padrões europeus.  A higiene do corpo e da casa passou a ter um lugar de destaque com as 

recomendações do movimento higienista. De acordo com Buriti (2010), “A higiene física, a 

moral e a intelectual são, assim, saúde para o corpo, caráter para a alma e inteligência para a 

sociedade.” (BURITI, 2010, p. 32-33). 

O movimento higienista ou sanitarista chegou ao Brasil em meados do século XIX e 

trouxe propostas que defendiam a saúde pública, a educação e o ensino de novos hábitos. 

Análises mais tradicionais acerca do movimento, o definem como homogêneo, orientado 

apenas pelos interesses da elite. Segundo Gois Júnior (2007) essa visão restrita omite o 

intenso debate que existia dentro do movimento higienista, relativo à sua intervenção, aos 

seus meios, teorias e ideais.  

Em Sergipe o higienismo marcou presença através da criação da Intendência de 

Higiene, órgão responsável por fiscalizar as ruas, residências e lojas. Sobre a insalubridade 

das habitações, o código de postura do município, dizia que: 

 

Código de postura do município de Aracaju: título II-Hygiene municipal – 
capítulo III: Insalubridade das habitações, interdição-Art 176.- Considerar-
se- ao insalubres as habitações:1- Quando o solo sobre o qual estiverem 
edificadas, for humido ou alagadiço; 
2-Quando todos os compartimentos, e especialmente os dormitórios, não 
forem convenientemente arejados e clareados; 
3-Quando não abastecidos de água sufficiente para todos os misteres; 
4-Quando houver falta de asseio no seu interior ou em suas dependências; 
5-Quando nos pateos e quintaes houver acumulo de lixo e de immundicies, 
águas pútridas estagnadas,cisternas ou fossos; 
6- Quando houver descuido na conservação das latrinas e dos exgotos.[...] 
(Jornal Diário da Manhã, 31 de outubro de 1911). 
 

Se o inquilino ou proprietário se negasse a “satisfazer as medidas aconselhadas”, 

pagaria multa de 20$000 ou seria preso por quatro dias, esta poderia se repetir tantas vezes 

quantas se repetisse a incorreção e não necessitava de intimação. Uma vez interditados os 

locais não poderiam ser mais utilizados como moradia, para o caso de desobediência, a multa 

subia para 40$000 e 8 dias de prisão. 

Em outras edições do jornal são recorrentes as informações sobre o cuidado com a 

higiene da casa e das camas, inclusive recomendando que se batam os colchões e troquem-se 

os lençóis constantemente. O cuidado com o corpo fica visível nos inúmeros anúncios de 

sabonetes, produtos para saúde bucal, unguentos e pomadas.  

Buriti (2010), ao analisar escritos femininos do século XIX, aborda os manuais de 

boa conduta, prática comum na época e as recomendações sobre o cuidado com a higiene do 
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corpo e da casa. Para o autor, percebe-se nessas escrituras “que a educação das vontades 

constituía-se condição fundamental aos efeitos de poder almejados pelo discurso 

civilizatório.” (BURITI, 2010, p. 35). Além disso, a fabricação de sujeitos saudáveis envolve 

uma educação de práticas cotidianas e rotineiras de inspeção e iluminação. O autor afirma 

ainda que tais práticas foram influência do iluminismo sobre as mentes, do enciclopedismo e 

da razão do sujeito moderno. (BURITI, 2010, p. 54). 

Sônia Câmara (2010) ao estudar a infância menorizada no Rio de Janeiro, na 

Primeira República, aborda a efervescência de novos modelos e das condutas desejáveis para 

uma sociedade civilizada. Segundo a autora, a euforia dos “novos tempos” amoldaram formas 

de vestir, jeitos de ser “que tinha na polidez do corpo, na moda e nos costumes europeus, a 

referência de progresso para o país.” (CÂMARA, 2010, p. 101). 

Atitudes como cuspir no chão, bocejar em público, andar em manga de 
camisa ou descalços passaram a ser consideradas condutas indesejáveis e 
inconvenientes à higiene e aos bons costumes. Com essa demarcação, 
acionaram os parâmetros definidores entre o que era aceitável socialmente e 
o que era condenável pela higiene e pelas boas maneiras. À medida que boas 
maneiras foram se impondo, reafirmou-se a suposta superioridade de 
determinados setores da sociedade como possuidores de uma conduta a ser 
enraizada como modelo do belo e do ideal para todos. (CÂMARA, 2010, p. 
101) . 

 
 José Gonçalves Gondra (2004), em Artes de Civilizar: medicina, higiene e educação 

escolar na Corte Imperial, afirma que durante o Império os ambientes higienizados já eram 

considerados civilizados e que era preciso definir os espaços exteriores e interiores dos 

colégios para que fossem construídos edifícios capazes de abrigar uma grande população de 

estudantes e impor-lhes o modelo de bom ambiente. 

Na República essa preocupação cresceu e se disseminou e o cuidado com a higiene 

chegou às escolas através da necessidade de espaços mais iluminados, limpos e adequados ao 

convívio saudável entre alunos e professores. De acordo com Faria Filho (2000), o 

desenvolvimento dos saberes científicos, principalmente da medicina e da higiene e sua 

aproximação com o fazer pedagógico vão definir a necessidade de um espaço próprio para a 

escola.  

Ao mesmo tempo que elaboravam uma contundente crítica às péssimas 
condições das moradias e dos demais prédios para a saúde da população em 
geral, os higienistas acentuavam sobremaneira o mal causado às crianças 
pelas péssimas instalações escolares. Além disso, expunham o quanto a falta 
de espaços e materiais higienicamente concebidos era prejudicial à saúde e à 
aprendizagem dos alunos.  (FARIA FILHO, 2000, p. 147). 
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De acordo com Carvalho (2011), o movimento higienista teve inúmeros pontos de 

contato com o movimento promovido pela intelectualidade em prol da educação na década de 

1920. Isso ocorreu não apenas porque a reforma dos serviços públicos e a modernização do 

país eram objetivos em comum entre os dois movimentos, mas principalmente porque para 

seus agentes, saúde e educação eram questões indissociáveis. (CARVALHO, 2011, p. 305). 

 Portanto, não eram as preocupações com a estrutura física e higiene dos alunos que 

colocavam a escola com um papel relevante no ideário progressista da época. Segundo 

Câmara (2010), a educação era vislumbrada como panaceia para o progresso e civilização do 

país, “foi perspectivada como fórmula mágica capaz de contribuir para a superação dos 

problemas sociais relacionados à infância pobre, delinquente, abandonada, criminalizada e 

analfabeta.” (CÂMARA, 2010, p. 127). 

 Antes de abordar a culminância de todo esse ideal no movimento da Escola Nova 

durante as primeiras décadas do século XX e as relações que se fortaleceram entre a educação 

e a disciplina, torna-se conveniente tratar do conceito de disciplina. Para tal, as concepções do 

filósofo Immanuel Kant (1996) foram escolhidas por estarem em consonância com os 

argumentos e conceitos apresentados. 

Atrela-se ao projeto pedagógico kantiano, de acordo com Menezes (1992), uma visão 

cosmopolita, ou seja, Kant defende a necessidade de um plano educacional que vá além dos 

desejos individuais de progresso, que objetive um bem comum para a humanidade. 

 A culminância do projeto pedagógico de Kant (1996) é a educação moral e para se 

chegar a esse ponto, inicialmente o homem passaria pela educação física e intelectual, 

entendendo por educação “o cuidado de sua infância (a conservação, o trato), a disciplina e a 

instrução com a formação. Consequentemente, o homem é infante, educando e discípulo.” 

(KANT, 1996, p. 11). 

           Para compreendermos a dimensão da necessidade da educação para Kant (1996), o 

filósofo afirma que o homem “é aquilo que a educação dele faz.” Seja pela falta de educação 

ou pela falta de polimento e disciplina, o homem pode se tornar um selvagem ou inclinar-se 

totalmente à liberdade, o que para Kant (1996) também não seria positivo.    

Com isso, a finalidade da Educação para Kant (1996) é, pelo desenvolvimento da 

razão, “transformar animalidade em humanidade” (KANT, 1996, p. 11) e tal não ocorre de 

maneira natural ou instintiva, mas através da disciplina que impediria o homem de se inclinar 

aos seus instintos animais.  

 Para Kant (1996) o que interessa é o aspecto pedagógico e não ideológico da 

disciplina, como o controle do Estado ou as relações de poder. Interessa compreender a escola 
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como uma instância disciplinadora que age através do constrangimento. A disciplina é o fio 

condutor do homem à razão e a moral e, nesse processo educativo, é o que vai impedir que o 

homem saia do caminho correto e recaia na barbárie ou na selvageria. 

 A disciplina faz parte da educação negativa, momento em que se tira do homem sua 

selvageria. “A disciplina transforma a animalidade em humanidade [...] é o que impede ao 

homem de desviar-se da humanidade, através das suas inclinações animais.” (KANT, 1996, p. 

11-12). Para tanto, de acordo com Kant (1996), disciplinar e constranger não se dissociam. 

Constranger é domesticar as vontades da criança.  

Um dos maiores problemas da educação é o de poder conciliar a submissão 
ao constrangimento das leis com o exercício da liberdade. Na verdade, o 
constrangimento é necessário! Mas, de que modo cultivar a liberdade? É 
preciso habituar o educando a suportar que a sua liberdade seja submetida ao 
constrangimento de outrem e que, ao mesmo tempo, dirija corretamente a 
sua liberdade. (KANT, 1996, p. 34). 

 

Liberdade para Kant (1996) consiste na responsabilidade plena e total do sujeito sobre 

si e sobre o mundo. É a consciência de que tudo o que fizer e tudo que o constitui enquanto 

sujeito, depende dele. “Ao definir a essência humana pela liberdade e pela razão prática, Kant 

eleva a noção de responsabilidade ao mais alto grau: doravante, a natureza humana está em 

nossas mãos.” (VINCENTI, 1994, p. 10). 

 Sendo assim, diferente de Rousseau e Locke que defendiam a autonomia na infância e 

certo naturalismo pedagógico, na pedagogia kantiana a disciplina tem um peso determinante, 

uma vez que somente através dela é possível alcançar a educação e a liberdade. Estando 

ligada à razão prática, o exercício da liberdade para Kant está diretamente relacionado à 

obediência às máximas que cada indivíduo se dá. Sendo assim, só pode ser exercida em 

conjunto, pois de forma isolada essa liberdade seria ausência de constrangimento e, sem este 

último, o processo educativo não ocorreria. 

 A disciplina ocupou papel central nos discursos educacionais do final do século XIX e 

nas primeiras décadas do século XX. Marta Maria Chagas de Carvalho (2011) em seu artigo 

Quando a história da educação é a história da disciplina e da higienização das pessoas, se 

refere à proliferação de discursos, no início do século XX, que buscaram legitimar um saber 

pedagógico “novo, moderno, experimental e científico”, informa que o termo “Pedagogia da 

Escola Nova” vem sendo utilizado de forma incorreta, “unificando modos distintos de 

configuração discursiva que articulam modalidades distintas.” (CARVALHO, 2011, p. 292). 
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 Para configurar melhor essas formas distintas que vem sendo erroneamente 

denominadas de “Pedagogia da Escola Nova”, Carvalho (2011) utiliza as metáforas de 

disciplina da ortopedia e disciplina da eficiência para designar as diferentes concepções que 

estiveram em voga no final do século XIX e nas quatro primeiras décadas do século XX. 

Com isso, Carvalho (2011) justifica a escolha pela metáfora da ortopedia, a partir da 

figura da árvore torta presente em “Vigiar e Punir” de Michel Foucault (2009), sob a figura a 

inscrição: “L’orthopédie ou l’art de prevenir et de corrigir dans lês infants lês difformités du 

corps”, ou seja, “A arte da ortopedia é evitar e corrigir nas crianças deformidades do corpo”. 

Sobre isso Carvalho (2011) argumenta que 

  

nas imagens o que se explicita como objeto da arte da ortopedia não é a falta 
de forma, não é o informe, mas a deformação de uma forma canônica. Em 
ambas as figuras, a reta é regra e norma que constitui o desvio e a 
deformidade como sua confirmação. (CARVALHO, 2011, p. 292). 
 

Segundo Carvalho (2011), a disciplina enquanto ortopedia esteve relacionada às 

práticas discursivas e institucionais, tidas na época como científicas, no Brasil no final do 

século XIX até pelo menos a década de 20 do século XX. Essas práticas buscaram sua 

legitimação como pedagogia moderna, científica ou experimental. 

Nesse ínterim, uma iniciativa descrita como “ambiciosa” por Carvalho (2011), foi a 

instalação em 1914 do Laboratório de Pedagogia Experimental, no Gabinete de Psicologia e 

Antropologia pedagógica, anexo à Escola Normal Secundária de São Paulo. O gabinete 

condensava em suas práticas as influências das ciências que lhe eram contemporâneas: a 

antropologia, a psicologia, a biologia, a medicina e a psiquiatria. Sendo assim, segundo 

Carvalho (2011), o laboratório de pedagogia experimental era equipado com instrumentos 

para experiências de medição. Essa necessidade de medir foi justificada através da 

“necessidade de construir um conhecimento científico do indivíduo.” (CARVALHO, 2011, p. 

294). 

 

A idéia de que as diferenças entre os educandos requerem „meios 
absolutamente vários de educação‟, devendo ser „objeto de um estudo e 
tratamento particular‟ é que, desse ponto de vista, comanda a constituição de 
uma pedagogia científica .  Assentada em uma pluralidade de práticas de 
medição, tal pedagogia se contrapunha à „velha pedagogia, [...] abstrata, 
dogmática, absoluta‟, que sonhava „poder generalizar todos os princípios, 
universalizar todos os indivíduos que pudessem para comodidade do 
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pedagogista e do professor, adaptar-se à fôrma de um só modelo decretado. 
(CARVALHO, 2011, p. 294)9. 
 

O diretor da Escola Normal Oscar Thompson justificou a instalação do gabinete como 

um “esforço no sentido de fazer a escola acompanhar „ o movimento científico‟ que se 

operava por toda parte em benefício do ensino”, tendo como objetivo “o estudo científico da 

infância.” (CARVALHO, 2011, p. 293).  

De acordo com Carvalho (2011), com a instalação do laboratório, o italiano Ugo 

Pizzoli foi convidado para capacitar os professores na técnica e utilização dos instrumentos de 

medição e pesquisa psíquica. Pizzoli era diretor da Escola Normal de Modena e catedrático da 

Universidade da mesma cidade. Já era conhecido entre os intelectuais brasileiros por suas 

teorias e ilustrações como, a árvore pedagógica de Pizzoli. Essa ilustração, segundo Carvalho 

(2011) “é, sem dúvida, testemunho interessante de um modo de representar o campo 

epistemológico da pedagogia.” (CARVALHO, 2011, p. 296). Sendo assim, temos a figura de 

uma árvore com suas raízes suspensas e em cada ramificação uma “ciência subsidiária”, entre 

elas, sociologia, anatomia, fisiologia, psicologia e higiene coletiva e individual. 

Do tronco da árvore de Pizzoli, segundo Carvalho (2011), saiam dois subtroncos que 

representavam “dois processos de educação e seus frutos.” O subtronco que era cheio de 

folhas e frutos representava o processo de educação normal. Já o outro subtronco, com folhas 

escassas e frutos murchos, representava os processos de educação emendatória. “Nos frutos 

murchos e nas folhas raquíticas deste subtronco, eram nomeados os destinatários das práticas 

pedagógicas emendatórias: criminosos, amorais, tarados, idiotas, cretinos, imbecis, surdos-

mudos, cegos de nascença e deficientes físicos.” (CARVALHO, 2011, p. 297). 

Na árvore de Pizzoli os processos de educação emendatória não estavam ligados 

diretamente às ciências designadas como pedagogia emendatória, uma vez que o tronco 

unificava e mediatizava “a relação entre as ciências da anormalidade física e psíquica e suas 

aplicações práticas, mesclando-as a outros saberes subsidiários.” (CARVALHO, 2011, p. 

297). Com isso, os dois principais ramos da Pedagogia Científica eram chamados por 

Thompson de “pedagogia anormal ou corretiva” e “pedagogia normal” e de acordo com 

Carvalho (2011) esses dois ramos são indícios do campo em que se inscreviam as práticas que 

visavam o conhecimento do indivíduo. 

                                                           
9 As aspas do texto original referem-se à obra de Oscar Thompson, O futuro da pedagogia é científico. In: O 

Laboratório de Pedagogia Experimental. São Paulo, Tip. Siqueira, Nagel &Comp., 1914, p. 9. 
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Para atingir o objetivo de “conhecer o indivíduo”, de princípio o mesmo deveria ser 

enquadrado num “tipo” a partir da leitura dos sinais encontrados em seus corpos, sendo estes 

sinais índices de normalidade, anormalidade ou degeneração. Consistia em “classificar o tipo 

segundo divisões inscritas na natureza, que repartiam e hierarquizavam a humanidade.” 

(CARVALHO, 2011, p. 297). 

 O discurso da eugenia figurou nos objetivos da pedagogia científica, uma vez que 

pretendia classificar os indivíduos de acordo com hierarquias da própria natureza, levando em 

consideração os parâmetros postos pelas teorias raciais, que desde o final do século anterior, 

faziam parte dos discursos dos intelectuais brasileiros (CARVALHO, 2011, p. 297). 

Segundo Carvalho (2011), a justificativa das medições, classificações e discriminações 

era de “cuidar de cada um segundo seu valor exato”. Os casos de anomalia simples poderiam 

ser compatíveis com a escola, onde deveriam ser corrigidos e modificados. Mas os 

“degenerados” deviam ser totalmente excluídos das escolas. 

De acordo com Clarice Nunes (2000), Anísio Teixeira acreditava ser possível 

identificar atributos presentes nas crianças e favorecê-los para o seu melhor e maior 

aproveitamento, visando o crescimento individual e, consequentemente, social. Com isso, 

tinha representações de cunho autoritário, pautadas em sua postura iluminista e defendia a 

eliminação das crendices e superstições populares: “focos de irracionalidade.” (NUNES, 

2000, p. 358). 

 Alguns colaboradores importantes como Lourenço Filho e Arthur Ramos, partilhavam 

da ideia de identificação dos atributos e mantinham postura igualmente autoritária e tecnicista 

em relação ao assunto. De acordo com Nunes (2000), Lourenço Filho era diretor do Instituto 

de Educação e supervalorizava ciências como a psicologia e a estatística, já Arthur Ramos era 

chefe da seção de Higiene Mental da Divisão de Pesquisas Educacionais do IPE.  

 Arthur Ramos tinha uma visão autoritária sobre as “práticas de vida das classes mais 

pobres da população” e com isso teorizou sobre o assunto “com o intuito de que o 

conhecimento produzido em torno delas gerasse propostas preventivas e corretivas a serem 

colocadas em execução no âmbito da escola e da família.” (NUNES, 2000, p. 358). 

  Segundo Nunes (2000), o Departamento de Educação divulgava noções de Higiene 

Mental junto aos pais e responsáveis com o objetivo de prevenir ainda na idade pré-escolar, o 

surgimento de “falhas de personalidade que poderiam determinar no futuro, maus tratos ou 

defeitos graves na escola, ou até uma ruptura da função social na vida adulta.” (NUNES, 

2000, p. 359). 
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 Nesse ínterim, Bastos D‟ávila chefiava o serviço de Ortofrenia10 que tinha como meta 

corrigir o que não podia ser evitado. Nunes (2000) explica que por meio desse serviço foi 

feito um amplo levantamento sobre os castigos físicos aplicados nas crianças „escorraçadas‟. 

Segundo a autora, esse termo abrangia as crianças “„mal dotadas‟, as „feias‟, as „ilegítimas‟ e 

as „órfãs‟.” (NUNES, 2000, p. 359).  

 Arthur Ramos e Lourenço Filho influenciaram sobremaneira a „psicologização‟ da 

escola primária brasileira, processo caracterizado pela larga utilização de testes e tentativas de 

classificações que buscavam desvendar o pensamento e comportamento, principalmente, das 

classes mais pobres.  

 
Além de classificar, os inquéritos dirigidos para as crianças e famílias das 
classes mais pobres da população procuraram explicar suas vivências no 
âmbito do que se considerava as suas formas atrasadas do pensamento pré-
lógico: superstições, ilusões, religiões, crenças e costumes. (NUNES, 200, p. 
362-363). 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Arthur Ramos influenciou também na constituição 

da antropologia, “deixando sua marca na elaboração de métodos de observação e análise que 

definiram como objetos privilegiados, na área urbana, os negros, os loucos, os criminosos, as 

crianças e os homossexuais.” (NUNES, 2000, p. 361). 

Dessa forma, a pedagogia científica era tida por Thompson, de acordo com Carvalho 

(2011) como prática humanitária. 

 

Prática humanitária de distribuição científica das crianças por escolas, casas 
de correção, hospícios ou prisões, a pedagogia científica, via-se, assim, 
constituída como recurso de seleção e composição da clientela escolar. A 
organização de classes homogêneas, um dos objetivos das práticas de 
medição, era recurso de maximização dos resultados do ensino 
simultâneo e seriado, ponto estratégico do empenho das autoridades 
educacionais paulistas de constituição de um sistema de educação 
pública no estado. (CARVALHO, 2011, p. 299). 
 

 Foi a partir da década de 1920 do século XX que começou a ocorrer uma mudança 

sutil nos discursos pedagógicos. De acordo com Carvalho (2011), na verdade começou a se 

insinuar uma aposta otimista na natureza infantil e na sua educabilidade. Com isso, a 

necessidade de detectar e de controlar a anormalidade e as discussões sobre degeneração e 

deformação foram excluídos do campo pedagógico e se tornaram objetos de intervenção de 

outros saberes e poderes. (CARVALHO, 2011, p. 302).  
                                                           
10

 Segundo o dicionário Aurélio: Correção das perturbações intelectuais e mentais. 
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O processo de corrosão gradativa dos pressupostos que fundavam a 
pretensão de construir uma pedagogia científica não derivou apenas, 
entretanto, de mutações nos paradigmas científicos. No Brasil, ele foi 
decisivamente marcado pelas motivações políticas, sociais e econômicas que 
confluíram no chamado „entusiasmo pela educação‟, movimento que reuniu 
intelectuais de diferentes categorias profissionais – principalmente 
professores, médicos e engenheiros – na propaganda da „causa educacional‟. 
(CARVALHO, 2011, p. 303).  
 

 Afirmei no início da presente discussão que a autora Marta Maria Chagas de Carvalho 

(2011), utilizou duas metáforas para tratar dos movimentos educacionais que ocorreram nas 

primeiras décadas do século XX no Brasil: disciplina da ortopedia e disciplina da eficiência. 

De acordo com Carvalho (2011), a partir da década de 1920 começou a ocorrer uma mudança 

na forma de lidar com a questão da disciplina. Na verdade, tratou-se mesmo de estruturar 

“dispositivos mais modernos de disciplinarização social” que viabilizassem o que era 

proposto como progresso. (CARVALHO, 2011, p. 306). Com isso, a educação passou a ser 

vista como um dispositivo capaz de disciplinar e assim, garantir a ordem e o progresso sem o 

uso de força ou restrição de liberdade, um tipo de disciplina voluntária segundo a autora. 

 Com a pedagogia da Escola Nova, disciplinar não era mais prevenir, nem corrigir, 

passou a ser “moldar”. De acordo com Carvalho (2011), essa moldagem se respaldava na 

plasticidade da natureza infantil, na capacidade das crianças de se adaptarem aos novos 

valores e novos ritmos impostos pela sociedade. 

No Brasil, o movimento da Escola Nova teve três dimensões: pedagógica, através da 

proposta de organização da educação no país; filosófica, com o discurso de laicidade e 

obrigatoriedade; e política, caracterizada por ter sido o Brasil, o único país em que ocupou o 

lugar de iniciativa de Estado, com reformas educacionais e propostas de governo facilitadas 

pela participação de representantes do movimento em cargos públicos de destaque. Os nomes 

que ficaram marcadamente conhecidos como expoentes da Escola Nova foram os de Anísio 

Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Todos ocuparam importantes cargos no 

governo e se ocuparam com a reforma da instrução pública no país. Anísio Teixeira viajou 

para a Europa em 1925 e observou o sistema de ensino de lá, em 1927 viajou para os Estados 

Unidos e trouxe as ideias de John Dewey. Lourenço Filho foi convidado por Anísio Teixeira 

para organizar o Instituto Federal de Educação no Distrito Federal e Fernando de Azevedo 

ocupava a Diretoria de Instrução Pública da Capital. Em 1932, os três foram signatários do 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova.  
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Apesar da pedagogia escolanovista ter apresentado uma postura vanguardista e que se 

contrapunha a tudo que era tradicional, a maioria dos questionamentos e críticas sobre o tipo 

de educação veiculado no Brasil não eram novidades. 

 
Já no fim do século XIX, muitas das mudanças afirmadas como novidades 
pelo „escolanovismo nos anos 20 povoavam o imaginário da escola e eram 
reproduzidas, como prescrição, nos textos dos relatórios de inspetores e nos 
preceitos legais: a centralidade da criança nas relações de aprendizagem, o 
respeito às normas higiênicas na disciplinarização do corpo do aluno e de 
seus gestos, a cientificidade da escolarização de saberes e fazeres sociais e a 
exaltação do ato de observar, de intuir, na construção do conhecimento do 
aluno. (VIDAL, 2003, p. 497). 
 

 Segundo Corrêa (2011), na década de 1930 ocorreu a oficialização de tendências que 

já vinham se firmando desde os anos 20 e estavam em discussão desde o início do período 

republicano. Vários fatores contribuíram para que essas iniciativas tomassem feição de 

política de Estado: “A coincidência entre a política internacional da época e a do Estado Novo 

se articulou, internamente, a uma série de iniciativas corporativas (dentre as quais as da 

corporação médica são apenas um exemplo).” (CORRÊA, 2011, p. 83).  

 A educação foi apenas uma das vertentes que questionou, teorizou e implementou 

ações voltadas para a compreensão da infância pobre e delinquente ou para resolução dessa 

chaga social. No próximo tópico, irei abordar as ações e instituições de assistência social 

voltadas para esse público. 

 

1.3 A ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA POBRES E DELINQUENTES 

NOS OITOCENTOS E INÍCIO DOS NOVECENTOS. 

 

Antes de abordar a adolescência pobre e delinquente especificamente, é necessário 

compreender o processo de valorização dessas fases. Phillipe Ariès (1981) mostrou um 

quadro de valorização e preocupação com a infância nos séculos XVII e XVIII na Europa, 

partindo de estudos sobre a elite da época. Kuhlmann Jr. (1998), dentre outros pesquisadores 

contemporâneos, faz uma crítica aos estudos de Ariès por considerá-los “generalizantes e 

linear”.  O autor afirma que a pesquisa de Phillipe Ariès fundamentou-se em fontes de 

famílias abastadas fazendo com que o historiador concluísse que o sentimento do amor pelas 

crianças surge primeiramente no interior dessas famílias. Com isso, as fontes históricas 

populares ficaram à margem devido aos poucos registros dessa infância. 
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De acordo com Rizzini (1995), as primeiras iniciativas que denotam uma real 

preocupação do poder público com a infância pobre e delinquente, datam da segunda metade 

do século XIX. O decreto nº 1.331A de 1854, indicava claramente a preocupação de recolher 

as crianças que vagavam pelas ruas e os mesmos eram entregues aos párocos ou professores. 

Os meninos eram mantidos pelo Governo e após terminarem o 1º grau, eram “enviados para 

as companhias de aprendizes dos arsenais ou dos Imperiais Marinheiros, sob a fiscalização do 

Juiz de Órfãos (Art.63º).” (RIZZINI, 1995, p. 244). 

  Rizzini (1995) considera a criação do “Asilo de Meninos Desvalidos” pelo Governo 

Imperial uma ruptura no atendimento aos órfãos e pobres. Com a inauguração do Asilo é 

implantado um “modelo de atendimento calcado na valorização do desvalido pela formação 

voltada para o trabalho, associado ao sistema de internato [...].” (RIZZINI, 1995, p. 239).  

 

Pode-se dizer que foi uma iniciativa avançada para sua época, na medida que 
o atendimento à infância desditosa restringia-se ao simples enclausuramento 
nos asilos da caridade, nas companhias de aprendizes subordinadas aos 
Ministérios da Marinha ou da Guerra e até nas prisões, no caso dos viciosos 
ou criminosos. (RIZZINI, 1995, p. 244). 

 

A situação da infância pobre sofreu intervenções que seguiram tendências gerais. A 

assistência sistemática aos pobres oferecida pela igreja católica no Brasil seguia o modelo 

português. Em Portugal, as crianças abandonadas eram acolhidas pela Casa dos Expostos que 

funcionavam junto às santas casas de misericórdia. 

 

Uma vez matriculados, os meninos e meninas eram enviados a amas de leite 
e aias até os mesmos completarem a idade de sete anos. Sabe-se hoje que as 
doenças, a fome e os maus-tratos causavam verdadeiras hecatombes entre os 
bebês enjeitados: a mortalidade infantil de trezentos por mil, considerada 
„normal‟ na época, atingia entre os deserdados a impressionante proporção 
de 750 por mil. (VENÂNCIO, 2010, p. 196). 
 

 Segundo Venâncio (2010), no decorrer do período colonial e imperial foram criadas 

vastas casas de expostos junto às santas casas e as mesmas funcionavam de acordo com os 

regimentos lusitanos.   

As Casas dos Expostos ou de Misericórdia possuíam um mecanismo que ficou 

conhecido como Roda dos Expostos. Na Bahia foi inaugurada em 1726 e do Rio de Janeiro 

em 1758. A Roda dos Expostos constituía-se em um mecanismo disposto na entrada das 

Casas de Misericórdia ou Conventos que permitiam a entrega de crianças rejeitadas sem a 

identificação dos pais.  
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A roda de expostos foi uma das instituições brasileiras de mais longa vida, 
sobrevivendo aos três grandes regimes de nossa História. Criada na colônia, 
perpassou e multiplicou-se no período imperial, conseguiu manter-se durante 
a República  e só foi extinta definitivamente na recente década de 1950![...] 
Mas essa instituição cumpriu importante papel. Quase por século e meio a 
roda de expostos foi praticamente a única instituição de assistência à criança 
abandonada em todo o Brasil. (MARCÍLIO, 2011, p.53). 
 

 Venâncio (2010) afirma ser possível constatar em algumas dessas instituições o envio 

de meninos para trabalharem nos arsenais ou navios mercantes sem nenhum tipo de 

treinamento ou formação e comprova através dos estudos de Corcino Santos (1980) que “o 

arsenal carioca, desde 1734, incluía no rol dos seus gastos, as despesas com propinas para a 

Mesa que trata da criação dos meninos enjeitados”. 11 

 De acordo com Venâncio (2010), após a independência do Brasil, os políticos e 

burocratas imperiais copiaram o modelo europeu, sobretudo o francês, das companhias de 

aprendizes. A experiência europeia com essas companhias fora fracassada no sentido de que 

os meninos enjeitados tinham na maioria das vezes, a saúde debilitada e permaneciam 

vinculados às suas amas e aias como se elas fossem sua verdadeira família. Diante disso, os 

legisladores do império buscaram encontrar formas alternativas de recrutamento que não 

dependesse tanto das Casas dos Expostos. Com isso, o autor afirma que algumas companhias 

de marinheiros foram instaladas em cidades que não possuíam instituições responsáveis por 

acolher crianças abandonadas e sendo assim, as matrículas nas companhias eram garantidas 

através do recrutamento de crianças carentes enviadas pelos pais ou tutores e as que eram 

presas por vadiagem. 

 

Os enjeitados abrigados nas santas casas foram, por assim dizer, substituídos 
por meninos com famílias constituídas e por delinquentes. As leis que 
regiam as companhias são indício da ambição do recrutamento.[...] E, pior 
ainda, os textos legais destinavam os mesmos alojamentos para os carentes e 
delinquentes, dando origem a uma prática institucional perversa, na qual os 
estabelecimentos que acolhem crianças pobres acabaram se transformando 
em escolas de crimes. (VENÂNCIO, 2010, p. 198). 
 

Com isso, de acordo com Venâncio (2010) as companhias de aprendizes tinham três 

grupos de menores dentre os matriculados: os enjeitados vindos das casas dos expostos, os 

encaminhados pela polícia e os voluntários que eram matriculados pelos pais ou tutores. Em 

                                                           
11 O autor faz referência a CORCINO SANTOS. M. Relações Comerciais do Rio De janeiro com Lisboa 

(1763-1808). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1980, p.113. 
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1863, na Bahia, a instituição que contava com 110 vagas contava com 139 matriculados. 

Segundo o autor, desse total “102 eram voluntários, 35 haviam sido encaminhados pela 

polícia e apenas dois provinham da Casa dos Expostos; situação não muito diferente 

constatava-se nas demais companhias espalhadas pelo Brasil.” (VENÂNCIO, 2010, p. 199). 

 Para Venâncio (2010), o elevado número de matriculados voluntariamente denota uma 

preocupação e “desvelo familiar”, pois essa era uma das poucas instituições que preparava a 

infância pobre para o trabalho. Os menores ficavam internos em navios-escolas e obedeciam a 

uma rotina rígida de atividades, dentre elas, a instrução das primeiras letras, artilharia, 

infantaria, armas brancas e natação. Aqueles que não se adaptassem à marinha tinham a opção 

de serem transferidos para as companhias de artífices. No entanto, o autor ressalta que a vida 

nos estaleiros era rude e que as crianças ficavam sujeitas a maus-tratos e presenciavam 

constantemente brigas, bebedeiras e xingamentos, além de serem obrigados a conviver nos 

mesmos espaços que presos condenados à pena de galés e menores delinquentes. 

 Apesar das dificuldades e restrições, Venâncio (2010) afirma que as companhias de 

aprendizes foram um sucesso e chegaram a contar com duzentos internos em 1860. O autor 

frisa que é importante lembrar as condições de vida desses menores fora das companhias. 

 

É bom lembrar que nos cortiços que povoavam os centros das cidades 
imperiais, os meninos também estavam sujeitos à fome e aos maus-tratos. 
Para esses pequenos protagonistas do mundo da miséria, não havia muitas 
escolhas; mesmo reconhecendo isso é importante frisar que os garotos não 
aceitavam passivamente o destino do arsenal: os administradores das 
companhias constantemente referiam-se, em ofícios e relatórios, às fugas 
praticadas por indóceis meninos; [...] Por meio dessas fugas, os aprendizes 
delimitavam o campo entre o aceitável e o inaceitável, e demarcavam a 
fronteira que separava o mundo de sofrimentos do arsenal, da vida de 
privações nos cortiços. (VENÂNCIO, 2010, p. 202). 

 

O modelo de internato dos Asilos e Companhias de Aprendizes foi mantido durante a 

República que adotou também os objetivos de educar e recuperar esse menor. Segundo 

Rizzini (1995), esse modelo não era novo para a época, pelo contrário, era prática comum que 

as famílias abastadas enviassem seus filhos para colégios internos. A finalidade é que era 

totalmente diferente: “no asilo, o filho do pobre era preparado para ocupar um papel 

secundário na sociedade, enquanto que no colégio interno, o filho do afortunado era preparado 

para ocupar postos de destaque sob os aspectos político, econômico e social.” (RIZZINI, 

1995, p. 245). 

 Com isso, percebem-se os primeiros sinais de uma preocupação com a infância pobre 

e delinquente no sentido da formação do indivíduo, para que o mesmo se tornasse útil à 
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sociedade. “É o caminho que, mais tarde, na República, deverá ser percorrido pelo „menor‟ 

para que se torne um cidadão da nação.” (RIZZINI, 1995, p. 244). 

  De acordo com Oliveira (2003), as práticas de caridade cristã foram se adaptando às 

mudanças ocorridas na sociedade e com a consolidação da economia industrial, suas 

iniciativas voltaram-se para a “incorporação dessa força de trabalho às demandas das 

manufaturas e fábricas.” (OLIVEIRA, 2003, p.12). O autor explica que a progressiva divisão 

social do trabalho de assistência aos pobres seguiu a tendência de especialização e isso se 

configurou na criação de uma rede de atendimento, com instituições específicas para cada 

fim.  

 No final do século XIX e início do século XX as iniciativas da esfera estatal 

começaram a se sobrepor cada vez mais sobre as iniciativas privadas. O cerne da questão que 

envolvia a assistência aos pobres muda de uma questão de caridade e beneficência e passa a 

ser tratada como uma questão de política econômica do Estado. Portanto, socorrer os pobres 

doentes não é mais uma virtude, mas sim um dever do governo; é até uma necessidade para o 

crescimento das riquezas do Estado. “Tornou-se do próprio interesse do Estado tomar conta 

da questão de assistência”. (VAN BALEN, 1983, p. 46-47). 

 De acordo com Oliveira (2003), nas primeiras décadas do século XX a preocupação 

com o controle social pode ser constatada a partir da análise de vários investimentos feitos 

nesse intuito. Investimentos esses voltados, sobretudo para o espaço urbano, principalmente, 

“e os personagens que povoavam as ruas, os quais tinham suas condições de vida vistas pela 

perspectiva do que era criminalizado”. (OLIVEIRA, 2003, p. 25). Seguindo essa perspectiva, 

os Patronatos Agrícolas foram um desses instrumentos de controle social do Estado. 

 A Educação pelo trabalho como prática disciplinadora da infância pobre brasileira 

esteve presente durante o império, mas foi com o regime republicano e a inauguração de 

instituições assistencialistas com um forte caráter moralizador e de formação profissional, que 

tais práticas se naturalizaram e alcançaram o imaginário popular. 

 Sobre a assistência a infância pobre e delinquente durante a República, Rizzini (1995) 

afirma que o governo teve como marca a criação de instituições do tipo internato. 

 

Com o objetivo de recolher e educar os “menores abandonados e viciosos”, 
surgem os institutos, os reformatórios e as escolas premonitórias e 
correcionais. Essas novas denominações do antigo asilo, indicam mudanças 
na concepção da assistência, destinada, agora, a prevenir as desordens e 
recuperar os desviantes. (RIZZINI, 1995, p. 246). 
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Em relação às intervenções realizadas pelo poder público quanto à infância pobre, 

Oliveira (2003) menciona a existência de cinco tendências explicativas. A primeira diz 

respeito à influência da Igreja Católica. A segunda seria uma tendência à especialização, 

consequência da divisão social do trabalho de assistência à parcela pobre. A terceira tendência 

explicativa refere-se aos saberes jurídicos, políticos e médicos relacionados ao atendimento à 

pobreza e viam nas instituições um meio de intervenção direta no problema. A quarta 

tendência diz respeito às iniciativas privada e estatal que muitas vezes se articulavam na 

gestão dessas instituições. Por último estaria o binômio trabalho e educação. 

O Ensino Agrícola ficou conhecido por suas práticas voltadas à 

regeneração/educação para e pelo trabalho. De acordo com Oliveira (2003), o Relatório do 

Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio do ano de 1918, apresenta a criação dos 

patronatos agrícolas. O decreto de número 12.893, de 28 de fevereiro de 1918 registrou a 

autorização: 

 

Art. 1º Fica autorizado o Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Industria e Commercio a crear nos postos zootechnicos, fazendas-modelo de 
criação, nucleos coloniaes e outros estabelecimentos do Ministerio 
patronatos agricolas destinados a ministrar, além da instrucção primaria e 
civica, noções praticas de agricultura, zootechnia e veterinaria a menores 
desvalidos. (DECRETO 12.893/18). 
 

 As justificativas para a instalação dos patronatos agrícolas foram diversas, dentre elas 

destacavam-se a baixa produtividade agrícola do país, a onda migratória do campo para 

cidade e a preocupação com a infância desvalida. Oliveira (2003) ressalta que em relação à 

situação da infância desvalida, o Estado recebeu severas críticas sobre sua atuação, apesar dos 

resultados positivos com a criação da Escola Premunitória Quinze de Novembro no Rio de 

Janeiro. Segundo o autor, “foi a situação dessa cidade, na qual cresce o número de meninos 

abandonados, criminosos e malfeitores de amanhã , [...], apontando para o privilegiamento 

dos mesmos na composição da clientela de várias unidades institucionais dos patronatos 

agrícolas.” (OLIVEIRA, 2003, p. 29. Grifo do autor). 

 De acordo com Oliveira (2003), em 1918, 1919 e durante a década de 1920, foram 

criadas várias unidades de patronatos agrícolas, constituindo uma malha administrada pelo 

Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. O autor chama atenção para o 

fato dessas instituições, mesmo antes de estarem concluídas, passarem a figurar na rotina da 

polícia como uma alternativa à Casa de Detenção, uma vez que a legislação já prescrevia a 



Moldes de civilização nas primeiras décadas da República: população saudável, disciplinada e 
produtiva 

________________________________________________________________________________ 

66 

 
separação entre menores e adultos. Também se tornou comum o envio de menores, por 

intermédio da polícia, encaminhados por seus parentes que alegavam indisciplina e pelas 

Forças Armadas, por terem incorrido em faltas. 

 Com isso, Oliveira (2003) apresenta trechos de ofícios que encaminhavam ao 

patronato agrícola, menores oriundos do 55º Batalhão de Caçadores e do 2º Regimento de 

Infantaria por motivos de roubo e vagabundagem, respectivamente. Para o autor esse fato 

demonstra “uma inversão de sentido no trânsito de menores entre instituições” uma vez que 

antes era a Marinha quem recebia os indisciplinados, egressos de instituições de educação 

profissional. “Tal fato concorre para definir o perfil institucional dos patronatos como 

voltados para o disciplinamento e o correcional, bem como sinaliza para uma possível 

profissionalização das Forças Armadas.” (OLIVEIRA, 2003, p. 32). 

 As constatações feitas por Oliveira (2003) em suas pesquisas realizadas no Rio de 

Janeiro, capital federal no período estudado, vêm reforçar os argumentos apresentados até o 

momento sobre a presença de menores delinquentes no Ensino Agrícola sergipano, sendo este 

o cerne do próximo tópico. 

 
1.3.1- População produtiva e disciplinada: O caráter regenerativo do Ensino agrícola e 
das Escolas de aprendizes em Sergipe. 

 
 
Segundo Nascimento (2004), os primeiros registros sobre o ensino agrícola em 

Sergipe são do ano de 1836, quando o então presidente da Província Manoel Joaquim 

Fernandes de Barros, seguindo os modelos da Alemanha e Suíça, propôs que fosse 

incentivada a prática que estaria contribuindo para o desenvolvimento da agricultura nesses 

países. O objetivo seria de formar meninos e meninas, em estabelecimentos separados e com 

finalidades diferentes. Os meninos deveriam aprender a lavrar a terra, plantar, cuidar do gado, 

de animais domésticos e das construções rurais. Já as meninas aprenderiam a coser, engomar, 

lavar e cuidar de hortas, para que pudessem trabalhar em casas de família ou estarem prontas 

para um casamento. 

Em 1838 o decreto de número 110 tentou criar o Colégio das Artes Mecânicas que 

também teria o ensino de técnicas agrícolas ministrado por colonos europeus e deveria ser 

destinado aos pobres e indigentes. Apesar desse projeto não ter sido efetivado, demonstra que 

tal preocupação já existia no século XIX e nega a certeza que alguns estudos apontam de que 

essas iniciativas além de não estarem presentes nessa época, também não encontraram 

ressonância nos anos iniciais da República.  
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 Nascimento (2004) afirma que é em 1902 que Sergipe ganha sua primeira escola 

especificamente agrícola, a Escola Agrícola Salesiana São José ou Escola da Tebaida, por ter 

sido construída no sítio da Tebaida: “A pedido do Monsenhor Olímpio Campos, então 

presidente do Estado, os padres salesianos de Dom Bosco fundaram a Escola Agrícola 

Salesiana São José, situada em São Cristóvão, a dezoito quilômetros de Aracaju.” 

(NASCIMENTO, 2004, p. 73). 

 O relatório do Presidente Olympio Campos de 07 de setembro de 1902, fala sobre a 

inauguração da escola: 

 

Pela congregação Salesiana que contando poucos annos de existência, pelos 
serviços prestados ao mundo inteiro e no Brazil mesmo em 26 
estabelecimentos, já conquistou com justiça o titulo de benemérita foi 
fundada no sitio Thebaida, a margem do Rio Pitanga, entre esta Capital e a 
cidade de São Christovam, a Escola Agricola Salesiana são José. [...] não é 
preciso esclarecer a utilidade deste estabelecimento Salesiano, que tem por 
fim ensinar a agricultura prática e teoricamente aos meninos desamparados 
dos bens da fortuna e da família. (CAMPOS, 1902, p. 43-44). 

  

 Olympio Campos (1902) afirma que a finalidade da escola era de fazer desses 

“infelizes” homens úteis a si mesmo e à pátria e que sua inauguração consistia num ato de 

beneficência do Poder Público que teria como consequência “vantagens moraes e materiaes 

que colhem o Estado e a sociedade com o aproveitamento de jovens que seriam instrumentos 

de perdição se não tivessem abrigo em uma casa como a de que se trata.” (CAMPOS, 1902, p. 

43-44).  Finalizou afirmando que entregava a escola fundada pelos Salesianos, certo de que 

não haveria arrependimento “em promover os meios de serem transformados os menores 

desamparados das ruas em cidadãos trabalhadores e respeitadores das leis.” (CAMPOS, 1902, 

p. 43-44). 
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Fotografia 03: Escola Agrícola Salesiana no sítio da Tebaida. 

 
FONTE: SILVA, Clodomir. Álbum de Sergipe (1820-1920). Aracaju: Estado de Sergipe, 1920. 
 

 Na foto é possível observar as crianças com enxadas e outros equipamentos agrícolas 

nas mãos. De acordo com Nascimento (2004) a escola era destinada a meninos desvalidos e 

funcionou durante vinte anos “encerrando as suas atividades em função da insalubridade 

ambiental e das dificuldades que os padres alegaram encontrar para que o empreendimento 

fosse financiado.” (NASCIMENTO, 2004, p.73). 

Em 1905 foi inaugurada a Escola de Aprendizes Marinheiros. Segundo Silva (1920), 

a instituição “foi creada, attendendo a grande necessidade de dotar com a instrução náutica os 

menores sergipanos.”  (SILVA, 1920, p. 107). Mantinha cursos de primeiras letras, aritmética, 

música e instrução cívica, contando com 100 aprendizes matriculados. Em 1920, já 

funcionando em edifício próprio, contava com 60 alunos, “extremamente insignificante para 

um Estado com Sergipe que sempre tem contribuído com reforçados contingentes para a 

Armada Nacional.” (SILVA, 1920, p. 108). 
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Fotografia 04 - Escola de Aprendizes Marinheiros. 

 
FONTE: SILVA, Clodomir. Álbum de Sergipe (1820-1920). Aracaju: Estado de Sergipe, 1920. 
  

O jornal Diário da Manhã de 31 de agosto de 1911, apresentava um relatório da 

Marinha com o seguinte trecho: 

 

Aggravando as consequências dessa situação, admittem-se nas fileiras  
vagabundagem e do crime, e, como se isso não bastasse, os aprendizes 
marinheiros de origem não melhores, são prematuramente retirados das 
escolas para satisfazer as necessidades de uma reorganisação em que se 
augmentara o material fluctuante sem o prévio preparo de um pessoal 
convenientemente escolhido para tripulal-o. (Jornal Diário da Manhã, 31 de 
agosto de 1911). 
 

O relatório abordava a crise vivenciada pela marinha e como um dos motivos desta, o 

fato de constar “recrutados no refugo da vagabundagem e do crime” e os “aprendizes 

marinheiros de origem não melhores.” 

Em 1911, a Escola de Aprendizes Artífices foi implantada em Sergipe, no governo do 

presidente Nilo Peçanha, contando com o curso primário e algumas oficinas de marcenaria, 
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mecânica e alfaiataria, dentre outras. A escola recebia matrículas espontâneas e 

encaminhamentos feitos pelos chefes de polícia e, da mesma forma que os Patronatos, ficou 

conhecida por suas práticas disciplinares.  

 

Fotografia 05 - Escola de Aprendizes Artífices. 

 
FONTE: SILVA, Clodomir. Álbum de Sergipe (1820-1920). Aracaju: Estado de Sergipe, 1920. 
 

Nas edições dos jornais analisados eram recorrentes as notas sobre o número de 

matrículas na Escola de Aprendizes Artífices. Como exemplo, o jornal Diário da Manhã de 27 

de fevereiro de 1912, afirmando que de um total de 130 alunos, 49 estavam matriculados em 

alfaiataria, 24 em ferraria e mecânica, 23 na de sapataria, 21 na de marcenaria e 13 na de 

selaria. Segundo o jornal, as matrículas excederam em 50 alunos no curso e 30 no 

aprendizado de alfaiataria, sendo necessária a contratação de professores. Além disso, informa 

que as matrículas cessaram em 130 alunos devido às condições do prédio que não suportavam 

um número maior de alunos. 

Outro exemplo de notícia sobre a referida escola: 

 

Escola de Aprendizes Artífices: Hoje, ao meio dia, realiza-se nessa Escola, a 
distribuição de premios aos alumnos que melhores notas obtiveram em 
exames. Ficarão em exposição de hoje até amanhã, ás 9 horas da noite, os 
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artefactos confeccionados em suas officinas. (Jornal Diário da Manhã, 27 de 
fevereiro de 1912). 
 

 
Fotografia 06: Oficina de Mecânica da Escola de Artífices. 

 
FONTE: SILVA, Clodomir. Álbum de Sergipe (1820-1920). Aracaju: Estado de Sergipe, 1920. 
 

Segundo Silva (1920), o estabelecimento tinha como função propiciar “ao filho do 

pobre uma profissão, ensinando-o a ler, a amar a Pátria, e a cultivar as regras da honestidade e 

da honradez”. (SILVA, 1920, p. 111). Informa ainda que a instituição contava com as oficinas 

de marcenaria, sapataria, selaria, desenho, ferraria, carpintaria, alfaiataria, “além das aulas 

primárias em que se ensina a parte necessária a boa conducção do cidadão na sociedade”. 

(SILVA, 1920, p. 111). 
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Fotografia 07 - Foto da oficina de marcenaria da Escola de Artífices. 

 
FONTE: SILVA, Clodomir. Álbum de Sergipe (1820-1920). Aracaju: Estado de Sergipe, 1920. 
 

As Escolas de Aprendizes Artífices e a Escola de Marinheiros recebiam menores 

pobres e delinquentes, como já foi abordado anteriormente. Com a inauguração das Escolas 

agrícolas e, mais tarde, dos Patronatos, o envio de menores delinquentes e indisciplinados 

passou a ocorrer também para essas instituições que acabaram por assumir um caráter 

eminentemente regenerativo e disciplinador. 

A consolidação do Ensino Agrícola ocorreu no Brasil e em Sergipe através dos 

Patronatos e, de acordo com Oliveira, apresentou dois modelos: o escolar, que educava para o 

trabalho no campo, e o correcional, no qual predominavam a reclusão e a disciplina e tinha 

como objetivo a regeneração. (OLIVEIRA, 2003, p. 32-33). 

O Patronato São Maurício foi inaugurado em 1924, com regime de internato, 

localizado a dezoito quilômetros da capital. Teve diversas denominações a depender do 

governo ou das intervenções que sofria, vindo a se chamar dois anos após sua fundação de 

Patronato de Menores Francisco Sá  e em 1931 de Patronato de Menores Cyro de Azevedo. 

Dez anos depois, com a federalização, passou a chamar-se Aprendizado Agrícola de Sergipe e 

em 1939 passou para Aprendizado Agrícola Benjamin Constant, sendo mais uma vez 
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modificado em 1946 com a estruturação do ensino técnico profissional no Brasil, passando a 

denominar-se Escola de Iniciação Agrícola Benjamim Constant. No decorrer dos próximos 

dezoitos anos ainda irá mudar para Escola Agrícola, Escola Agrotécnica e Colégio Agrícola 

Benjamim Constant, vindo a se chamar Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão em 

1979. (NASCIMENTO, 2004, p. 81). 

  Em relação à saúde, os internos passavam por criteriosos exames médicos na 

intenção de não admitir um menor com doenças infectocontagiosas que poderiam ser passadas 

aos demais. O exame médico obrigatório não era prática comum apenas dos Patronatos, as 

instituições de ensino seguiam à risca as orientações higienistas, inclusive proibindo a 

matrícula daqueles que não pudessem desenvolver suas atividades por algum problema físico 

ou mental. 

 No entanto, apesar dos cuidados com a higiene dos ambientes e dos internos, de 

acordo com Nery (2006) o Patronato não possuía água tratada e muitos dos menores 

adquiriam doenças dentro da instituição. Os casos de febre e diarreia eram tratados na 

enfermaria da própria instituição e os casos mais graves levados ao Hospital Santa Izabel.  

Outro aspecto presente no ideal de moldagem do povo brasileiro era a disciplina. 

Como aduz Nascimento: “Desde o século XIX, num processo que se estendeu ao longo do 

período republicano e do século XX, disciplinar e controlar foram metas da elite dirigente.” 

(NASCIMENTO, 2004, p. 51). Também esse aspecto era contemplado pelos Patronatos.  

Nascimento (2004) afirma que: 

 
essas práticas de punir eram conhecidas da população do Estado de Sergipe 
e, até a década de 70 do século passado, a instituição escolar continuou a ser 
chamada de Aprendizado pela população do Estado de Sergipe, evocando 
um imaginário que remetia ao seu caráter de centro de educação destinado a 
jovens rebeldes. (NASCIMENTO, 2004, p. 202). 

 

Ainda sobre o Patronato São Maurício, ao analisar os relatórios dos trabalhos 

desenvolvidos entre 1926 e 1927, Nascimento (2004) constata que “de 58 menores internados, 

pelo menos 24 tiveram suas internações solicitadas pelo Chefe de polícia e pelo juiz de 

menores, o que representa 41% do total.” (NASCIMENTO, 2004, p. 195). Percebe-se com 

isso o caráter regenerador através da reclusão e de práticas disciplinares. 

 
O regime disciplinar do Patronato era bastante rígido, inspirado em 
corporações militares, e adotava prática como a de identificar os seus alunos 
por intermédio de números que lhes eram atribuídos e não pelos nomes civis, 
práticas que persistiam até a década de 70. [...] Não obstante todas as 
prescrições a respeito do rigor disciplinar, formalmente o Regulamento do 
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Patronato Agrícola São Maurício proibia a aplicação de castigos corporais. 
As penas aplicáveis consistiam em „admoestação em particular, admoestação 
em público, separação temporária do grupo de educandos, isolamento com 
trabalho manual ou escrito, suspensão do salário mensal, multa, privação ou 
suspensão de cargos administrativos, destituição de postos militares e 
exclusão‟. (NASCIMENTO, 2004, p. 197-198). 

 

No entanto, apesar da proibição dos castigos corporais, Nascimento (2004) encontrou 

uma Queixa crime de maus tratos funcionais do ano de 1953. Dois estudantes denunciaram 

castigos abusivos por parte do diretor que os forçou a permanecer de pé na quadra por oito 

horas seguidas, ainda tendo que trabalhar por mais oito horas após o castigo. Na denúncia os 

alunos informaram, inclusive, que a oficina de marcenaria era utilizada para confeccionar 

palmatórias. (NASCIMENTO, 2004, p. 199-200). 

Além dos castigos e das recompensas, outra forma de disciplinar era através das 

práticas militares. O ensino agrícola sergipano seguiu a tendência nacional em promover nas 

escolas as práticas militares como incentivo ao civismo. “A inserção de ideias militares, em 

escolas primárias do início do século XX empolgou a população civil.” (NASCIMENTO, 

2004, p. 40).  

Da mesma forma e com objetivos semelhantes foram instituídas as práticas de 

Educação Física e Escotismo nos Grupos Escolares e Ginásios de todo o país. As funções 

moralizadora, higiênica e patriótica foram o objetivo da introdução da Educação Física no 

programa do ensino primário. Buscou-se com isso, prevenir hábitos perigosos da infância, 

além de ser um meio de “constituição de corpos saudáveis, fortes e vigorosos, instrumento 

contra a degeneração da raça, ação disciplinar moralizadora dos hábitos e costumes, 

responsável pelo cultivo dos valores cívicos e patrióticos imprescindíveis à defesa da pátria.” 

(SOUZA, 2009, p. 77-78). 

Segundo Nery (2006), desde a fundação do Patronato Agrícola de Sergipe, um 

membro do Batalhão Policial era responsável por ministrar as aulas de Educação Física e os 

Exercícios Militares. A partir de 1928, as aulas de escotismo também passaram a ser 

ministradas por policiais. As aulas consistiam em noções iniciais de escotismo que deveriam 

ser utilizadas pelos menores nos desfiles cívicos.  

No entanto, as práticas regenerativas do Patronato São Maurício dirigiam-se à 

infância desvalida e não delinquente. Marco Arlindo Nery (2006) ao pesquisar a instituição 

durante o Mestrado, afirma que a preocupação com a regeneração da infância desvalida 

tomou grande proporção e fez com que o Patronato passasse a ser questionado como 

instituição profissionalizante. 
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A dificuldade em responder aos anseios de formação técnico-agrícola fez a 
situação dos Patronatos Agrícolas, ligados à Diretoria do Ensino 
Agronômico, começar a ficar insustentável, visto que estes estabelecimentos 
prestavam, segundo as autoridades, o mesmo papel que era prestado pelas 
Casas de Correção, os Asilos dos Menores, dentre outras instituições que se 
preocupavam somente, ou tinham por mote, a regeneração dos menores, 
preparando-se para o convívio em sociedade. (NERY, 2006, p. 128). 

 
O autor afirma ainda que, pelo fato do Estado não possuir uma instituição adequada 

para o recebimento de menores delinquentes, de início estes eram enviados para o Patronato, 

apesar de o seu regimento deixar claro a sua finalidade: “Art 1º. O Patronato Agrícola S. 

Maurício tem por fim a assistência aos menores desvalidos, não delinquentes, ministrando-

lhes instrução física, moral, cívica, intelectual e profissional agrícola” (Diário Oficial do 

Estado de Sergipe, anno V, 1924). O regimento informa detalhadamente os menores que eram 

admitidos e acolhidos, quais sejam os órfãos, filhos de pais indigentes, os menores 

encontrados vagando nas vias públicas e cabendo a “autoridade judicial averiguar se de fato 

vivem desamparados de toda a assistência e não são delinquentes.” 

  Entretanto, de acordo com Nery (2006), esses encaminhamentos ocorreram até a 

gestão de Bernardino Dantas que tomou a iniciativa de evitar tais internações. Ainda segundo 

o autor, o diretor chegou a indeferir uma internação encaminhada pelo Juiz Olímpio 

Mendonça em 1928. No entanto, nenhum dos processos analisados encaminhou os menores 

para o Patronato São Maurício. 

Outro fato que merece destaque é a notícia do “Jornal da Manhã” de 1930, constante 

na dissertação de Nery (2006) a qual chamava a atenção para a prisão de dois menores na 

Chefatura de Polícia, uma vez que os mesmos haviam sido sentenciados por envenenamento e 

não havia no Estado instituição adequada para a internação de menores delinquentes. 

Tal notícia é relevante, já que dos cento e treze processos que analisei, totalizaram 

cento e vinte e dois menores que cometeram delitos. Destes, apenas um foi encaminhado para 

o Ensino Agrícola, setenta e cinco ficaram presos na Casa de Prisão e cinco foram 

encaminhados para a Penitenciária Modelo, como informa o quadro abaixo: 

 

Quadro 01: Encaminhamentos dados pelo judiciário (1889-1930). 
ENCAMINHAMENTO QUANTIDADE ANO 

Casa de Prisão  75 menores 1889 a 1928 

26º Batalhão 1 menor 1898 

Destacamento do quartel da Villa do socorro 1 menor 1899 
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(encaminhada depois para a Casa de Prisão). 

Delegacia  1 menor 1900 

Delegacia de Itabaiana 2 menores 1921 

Quartel de Campo do Brito 1 menor 1926 

Chefatura de Polícia (depois encaminhado ao 
Ensino Agrícola) 

1 menor 1925 

Quartel de Pedra Mole 1 menor 1927 

Quartel do destacamento da Villa do Rozário 1 menor 1927 

Penitenciária Modelo 5 menores 1929-1930 

Processos incompletos ou que não mencionam 
o destino 

6 menores  

Não foram denunciados ou responderam em 
liberdade até a absolvição 

21 menores  

Pagaram fiança 6 menores  

Total de menores 122 

Fonte: Elaborado a partir dos processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. 
Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe. 

 

Diante disso, percebe-se a tendência de encaminhar os menores para a prisão 

comum, juntamente com os maiores e isso ocorria com ambos os sexos. Apesar de ter 

encontrado apenas um menor encaminhado ao Ensino Agrícola nos processos que analisei, 

não poderia deixar de abordar esta instituição uma vez que as pesquisas desenvolvidas por 

Nascimento (2008), Nery (2006) e Conceição (2007) informam que os menores rebeldes e 

delinquentes eram encaminhados para o Ensino Agrícola.  

No entanto, nas pesquisas mencionadas, os encaminhamentos eram feitos pelos 

Chefes de Polícia e pelo Juiz de Menores, no caso dos órfãos.  Dessa informação pode-se 

constatar que os menores eram encaminhados antes da instauração de um processo criminal 

devido a concepção do judiciário da época em relação ao trato dado aos menores. Daí 

justifica-se o fato de não ter encontrado referência a essa prática nos processos analisados, 

apesar de pesquisadores haverem constatado a existência de menores delinquentes no Ensino 

Agrícola. 

Esse fato pode ser explicado também pela afirmação de Bretas (1997), de que o 

Código de Processo Criminal de 1832 e sua reforma em 1841 deram à polícia poderes 
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judiciais em casos de menor gravidade. Essa prática continuou comum e ainda persistia no 

início do século XX. Além disso, o autor afirma que: 

  
Uma queixa ou uma detenção era apenas um primeiro passo, que poderia pôr 
em movimento a complexa estrutura do sistema de justiça criminal. Na 
entrada do sistema ficavam os comissários e delegados, decidindo o destino 
de muitos casos e se eles deviam ser introduzidos na máquina da justiça. 
(BRETAS, 1997, p. 127). 
 

 
Chazkel (2009), também aborda o papel da polícia durante a Primeira República e 

afirma que com o Código Republicano e a classificação das infrações das leis penais em 

crimes e contravenções, a responsabilidade pelos pequenos crimes recaiu sobre a polícia e um 

“regime carcerário” (CHAZKEL, 2009, p. 15) foi criado para acomodar o número crescente 

de detenções por práticas antes toleradas, como os hábitos de pedir esmolas, jogar ou a 

vadiagem.  

 

Esta categoria jurídica exercia um efeito poderoso na jurisprudência criminal 
e na prática policial; ela ganhou uso corrente como instrumento para 
classificar tipos de comportamento – tais como jogo, prostituição, comércio 
ambulante sem licença e vadiagem considerado por muitos como 
prejudiciais à sociedade, mas cujas definições, sempre vagas, conferiram um 
poder extraordinário para aqueles encarregados de fazer valer a lei no 
cotidiano. (CHAZKEL, 2009, p. 14). 

 

 As afirmações de Bretas (1997) e Chazkel (2009) demonstram a possibilidade da 

polícia sergipana encaminhar para o Ensino Agrícola os casos de menor gravidade, ficando os 

demais por encargo do sistema judiciário sentenciar.  

No próximo capítulo serão abordadas as sanções penais que vigoravam no Código 

Criminal do Império (1830), no Código Penal Republicano (1891) e no Código de Menores 

Mello Matos (1927), apontando mais algumas características das práticas da polícia e do 

judiciário.
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CAPÍTULO II: 

 OLHARES SOBRE O MENOR E A DELINQUÊNCIA: O APARATO LEGAL  

 

Neste capítulo são apresentadas as concepções de menoridade e as sanções penais 

presentes nos códigos criminais vigentes no período estudado: o primeiro Código Penal 

Republicano (1891) e o Código de Menores Mello Matos (1927). O Código Criminal do 

Império (1830) foi abordado para contextualizar algumas questões e críticas que são feitas a 

este Código e para melhor compreender as mudanças ocorridas no Código Republicano. Com 

isso, o capítulo é norteado pela questão: qual concepção de menor figurava na legislação do 

período?  

Inicialmente a questão da menoridade e suas implicações com a criminalidade são 

abordadas. A partir das contribuições de autores como: Moura (2003), Marcílio (1998) e Lima 

e Rodrigues (2003) foi possível abordar o uso da terminologia “menor”, primeiramente 

relacionada a criança pobre e depois aos vadios e delinquentes. A obra “Menores, 

abandonados e delinquentes” de Leite Neto (1937) contextualizou a discussão que ocorria no 

período sobre a questão da delinquência em Sergipe. 

Pretendeu-se responder à questão mediante as relações estabelecidas entre o 

referencial teórico, o aparato legal e os processos analisados. Dentre o referencial teórico, 

destaca-se Durkheim (2007) ao tratar de crime e criminalidade e Tobias Barreto (2003) e sua 

crítica ao Código Criminal do Império. Além disso, a historiografia recente tem demonstrado 

um crescente interesse em problematizar o papel desempenhado pela lei e pelo direito no 

exercício de formas de dominação e de resistência a estas. Thompson (1997), em “Senhores e 

Caçadores: a origem da lei negra” foi utilizado com esse intuito. 

 

2.1 MENOR E CRIMINALIDADE 

 

   A distinção entre as crianças pobres e ricas sempre esteve bem delineada na 

sociedade e o termo “menor” é um dos fatores que servem de exemplificação dessa separação. 

Segundo Moura (2003), foi a partir do século XIX que se convencionou chamar a criança 

pobre de “menor” e de “menor abandonada” quando fosse órfã ou desvalida. Sobre as 

crianças pobres, Marcílio (1998) afirma que, 
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[...] virtualmente inserida nas „classes perigosas‟ e estigmatizada como 
„menor‟, deveria ser objeto de controle especial, de educação elementar e 
profissionalizante, que a preparasse para o mundo do trabalho. Disso 
cuidaram com atenção os médicos higienistas e os juristas das primeiras 
décadas deste século. (MARCÍLIO, 1998, p. 224). 
 

Dessa forma a infância pobre tornou-se alvo de ações do Estado para prevenir o crime, 

uma vez que a pobreza sempre esteve relacionada à delinquência. De acordo com Pinheiro 

(2003), a valorização da infância no Brasil ocorreu num contexto de extremas mudanças no 

cenário social, político e econômico, desencadeados com o processo do fim da escravidão e 

da consequente necessidade de substituição do trabalho escravo.   

Ainda sobre a terminologia utilizada para classificar a infância, Lima e Rodrigues 

(2003) afirmam que no Brasil várias mudanças ocorreram e “houve um grande percurso para 

que os „expostos‟, „órfãos‟, „a infância desvalida‟, „os petizes‟, „os capoeiras‟ ou „vadios‟ 

passassem a ser conhecidos por „menores‟ e chegassem a ser designados como „carentes‟.” 

(LIMA; RODRIGUES, 2003, p. 74). 

De acordo com Rizzini (1995), as primeiras iniciativas dos poderes públicos em favor 

da infância pobre, ocorreram na segunda metade do século XIX, durante o império. 

 

Nota-se, portanto, o surgimento dos primeiros sinais de uma preocupação 
com a formação do indivíduo, tornando-o útil para a sociedade e para o 
Governo. É o caminho que mais tarde, na República, deverá ser percorrido 
pelo “menor” para que se torne um cidadão da nação. (RIZZINI, 1995, p. 
244).  
 

 Com isso, a solução para a infância pobre no Brasil esteve associada aos fatores 

educação e trabalho. O ideal era de incluir esses menores desvalidos na educação primária e 

lhes ensinar um ofício. Tal preocupação pode ser melhor compreendida através da demanda 

por um mercado de trabalho que começa a surgir no país com o desenvolvimento urbano e a 

mudança da sede da corte para o Rio de Janeiro. 

Segundo Bispo (2007), os debates em torno da importância da Educação básica para as 

crianças não tinham o sentido de diminuir as desigualdades sociais e sim de prevenir a 

ociosidade e a criminalidade e com isso, a “política nacional voltada para a infância 

privilegiou o controle do segmento infanto-juvenil pobre.” (BISPO, 2007, p. 22). 

Essa preocupação com o ócio ou a vadiagem, pode ser exemplificada pelo discurso do 

juiz Luiz Loureiro Tavares na sentença de um processo de homicídio de 1919. O menor 

acusado do crime tinha 13 anos, sem profissão e “não sabia ler, nem escrever”. Estava 

caçando preás com uma espingarda artesanal (feita de cabo de guarda-chuva, conhecida como 
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Pica-pau) e, ao mostrar a arma para outros menores, a mesma disparou atingindo um dos 

meninos que acabou morrendo. O curador do menor alegou que a morte foi acidental, mas o 

juiz municipal não atendeu ao pedido do curador e remeteu os autos ao juiz, pedindo a prisão 

do menor.  

 

[...] faça contra ele mandado de prisão, visto achar-se extincta a fiança 
provisória que prestou por não a ter substituído pela definitiva no prazo que 
lhe foi assignado e remetta este processo ao Dr. Juíz de Direito, a quem 
couber, por distribuição.[...] e seu delito não pôde ter sido casual, porque 
este (art 27 §6 do Código Penal) só se verifica quando o agente o pratica no 
exercício de um ato lícito, feito com attenção ordinária. O accusado achava-
se em acto de vadiagem característico dos desacampados ou vagabundos. 
(FUNDO: ARACAJU/ 1ª Vara Criminal, Série: penal, apelação ,cx: 07        
período:  1919 – 1924, nº geral 2.495). 
 

O menor ficou preso na cadeia da capital, de janeiro de 1922 até seu julgamento em 

setembro do mesmo ano. O processo teve apelação ao Egrégio Tribunal, mas a pronúncia foi 

mantida pelo desembargador. O menor foi considerado culpado pelo júri e sentenciado a 1 

mês e 10 dias de “prisão cellular na Cadeia Pública”, tendo no cômputo da pena o tempo de 

prisão anterior. Outro fato interessante no processo foi que logo após o crime o menor fugiu e 

foi levado, pelo seu padrasto, à casa do Dr. Odilon Cardozo, professor do Colégio Atheneu, 

que o encaminhou a chefatura de polícia da capital, demonstrando o caráter moral que a 

profissão docente assumia na época. 

  

A ociosidade representava para o Estado um vício perigoso devido ao fato de 
os prazeres da vida ociosa desvirtuarem o homem do trabalho, uma vez que 
enquanto este trabalhava estaria “docilizado” e não apresentaria perigo à 
sociedade. Uma medida saneadora foi incidida sobre o pobre na tentativa de 
manter a “ordem pública” e a “paz das famílias”, pois ao atingir as famílias, 
poderiam não só regenerá-las como também incutir valores morais, que 
iriam refletir no processo educacional dos filhos. O termo regeneração era 
utilizado pelos criminólogos, uma vez que indicava a possibilidade de cura, 
sendo possível corrigir, reabilitar ou reeducar. (BISPO, 2007, p. 22). 
 

 
Os desejos de alcançar os padrões europeus de civilidade, a disseminação de ideais 

que pregavam condutas moralistas como essenciais a um povo civilizado e as noções de 

puericultura que iniciaram no século XVIII e foram definitivamente postas em prática no 

século seguinte, colocaram a infância pobre e delinquente como foco de prevenção e 

delegaram aos Patronatos e Escolas Agrícolas a função de regenerá-los.  

De acordo com Marco Antônio Cabral dos Santos (2004), a criminalidade aumentava 

à medida que a concentração nos centros urbanos crescia. Ao estudar a cidade de São Paulo, 
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afirma que um dos grupos responsáveis pelo aumento da criminalidade eram os menores de 

idade. 

 Em seu ensaio “Sergipe, o Nordeste e o Banditismo”, Leite Neto (1937) apresenta as 

causas da criminalidade na região: meio, étnica, dilatação dos círculos sociais nordestinos sem 

a necessária integração (mandonismo), deficiência de comunicações (estradas), instrução 

deficiente e de má qualidade, deficiência de justiça, desorganização do trabalho e fracasso dos 

meios repressivos. Entretanto, segundo Leite Neto (1937), “o problema capital da profilaxia 

contra a criminalidade” (LEITE NETO, 1937, p. 65) são os menores abandonados e 

delinquentes: “Pouca eficiência terá a luta contra o crime em nosso Estado, si os menores 

abandonados e delinquentes não forem recolhidos a um reformatório onde se lhes proporcione 

uma educação conveniente.” (LEITE NETO, 1937, p. 65). 

 É com o tema do menor delinquente que o ex-diretor da Penitenciária Modelo inicia 

seu relatório enviado ao interventor Federal do Estado, o Major Augusto Maynard: 

 

A criminalidade juvenil constitui hoje um dos mais relevantes problemas que 
á política criminal incumbe resolver. Tem sido objeto de estudos por parte de 
todos os grandes penalogistas contemporâneos e ha sido assunto tratado á 
saciedade por inúmeros congressos penitenciários. (LEITE NETO, 1935). 

 

Com isso, pode-se afirmar que os ideais vigentes na primeira República e o aumento 

significativo da criminalidade infanto-juvenil, transformaram a questão do menor delinquente 

num “fato social” (DURKHEIM, 2007), ou seja, de um fenômeno que possui três 

características básicas: a primeira é a “coerção social” que consiste na força que os fatos 

exercem sobre os indivíduos que se vêm obrigados a seguir as regras. Como formas de 

coerção, temos as sanções legais, que são as leis que definem a infração e a penalidade e as 

sanções espontâneas, que são a pressão exercida pela própria sociedade, resultante de conduta 

não adequada. (DURKHEIM, 2007). 

A segunda característica diz respeito à exterioridade do fato social, uma vez que o 

fenômeno atua sobre os indivíduos independentes da sua vontade. A terceira característica é a 

generalidade, consistindo num fato social todo fenômeno que for geral, repetitivo e comum 

para a maioria dos membros de uma sociedade, representando o consenso social e a vontade 

coletiva. 

Diante disso, cabe pensar no conceito de crime. Durkheim (2007) parte do princípio de 

que não existe sociedade sem crime e, portanto, o crime é um fato social e sua existência está 

dentro da normalidade, sendo inclusive útil ao progresso da moral e do direito. 
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O crime não se produz só na maior parte das sociedades desta ou daquela 
espécie, mas em todas as sociedades, qualquer que seja o tipo destas. Não há 
nenhuma em que não haja criminalidade. Muda de forma, os atos assim 
classificados não são os mesmos em todo o lado; mas em todo o lado e em 
todos os tempos existiram homens que se conduziram de tal modo que a 
repressão penal se abateu sobre eles. (DURKHEIM, 2007, p. 82). 

 

Sobre a normalidade do ato criminoso, o autor afirma que a criminalidade apresenta de 

maneira irrefutável todos os sintomas de normalidade, uma vez que surge estreitamente ligada 

às condições da vida coletiva. E vai além, ao afirmar que transformar o crime em doença 

social consistiria em eliminar qualquer distinção entre o fisiológico e o patológico. 

(DURKHEIM, 2007, p. 83).  

A respeito da utilidade do crime para o progresso da moral e do direito, o autor afirma 

que o crime é necessário, pois está ligado às condições fundamentais de qualquer vida social 

e, uma vez que desafia a ordem moral vigente, esta é forçada a mudar, obter novas formas, ou 

seja, evoluir. 

Quantas vezes, com efeito, o crime não é uma simples antecipação da moral 
futura, um encaminhamento para o mundo do futuro! Segundo o direito 
ateniense, Sócrates era um criminoso e a sua condenação era justa. Contudo, 
o seu crime, a saber, a independência de pensamento [...]. Ora, se o caso de 
Sócrates não é um caso isolado, reproduz-se periodicamente na história [...]. 
No entanto, nesse momento, esta violação era um crime pois, ofendia 
sentimentos que a generalidade das consciências ainda ressentia vivamente. 
Contudo, este crime era útil, pois era o prelúdio de transformações que de 
dia para dia se tornavam mais necessárias. (DURKHEIM, 2007, p. 87). 

 

Através dos conceitos de Émile Durkheim (2007) foi possível estabelecer algumas 

relações. O menor delinquente constituiu-se como um problema social no período 

republicano, mas e, sendo carente de sanções legais e medidas coercitivas que atendessem ao 

clamor da sociedade da época, suscitou debates e mobilizações.  

Diante disso, os debates no âmbito jurídico foram direcionados em busca da definição 

de menoridade, elaboração de Código próprio e aplicabilidade da legislação. 

Para problematizar o papel desempenhado pela lei e pelo direito no exercício de 

formas de dominação e de resistência a estas, Thompson (1997), em “Senhores e Caçadores: 

a origem da lei negra” apresenta três aspectos diferenciados da lei: A lei enquanto instituição 

ou pessoas, como ideologia ou regras e sanções específicas e vista a partir de sua lógica com 

procedimentos próprios. 

O autor afirma que a lei não está localizada apenas no aparato judiciário e legislativo, 

pois aparece como componente intrínseco ao conflito. Thompson (1997) vê a lei como prática 



Olhares sobre o menor e a delinquência: o aparato legal 

_________________________________________________________________________ 

83 

 
e, portanto, não estaria distante, localizada em uma superestrutura, e sim perpassando pelas 

próprias relações de produção como norma endossada pela sociedade. Para o autor, a lei 

constituía-se no próprio campo onde o conflito social se desenvolvia, distanciando-se assim 

da ideia de lei como um instrumento de uma classe sobre outra. O autor não desconsidera que 

haja uma função classista na lei, mas defende que a lei não pode ser reduzida apenas a isto. 

Thompson (1997), explica que essa noção de regular e reconciliar os conflitos através 

do domínio da lei é uma realização cultural de significado universal e faz parte do caráter 

específico da lei, que ela aplique critérios lógicos e universais. Em relação ao domínio da lei, 

afirma que:   

[...] existe uma diferença entre o poder arbitrário e o domínio da lei. 
Devemos expor as imposturas e injustiças que podem se ocultar sob essa lei. 
Mas o domínio da lei em si, a imposição de restrições efetivas ao poder e a 
defesa do cidadão frente às pretensões de total intromissão do poder 
parecem- me um bem humano incondicional. 
 Negar ou minimizar esse bem, neste século perigoso em que continuam a se 
ampliar os recursos e as pretensões do poder, é um erro temerário de 
abstração intelectual. Mais que isso, é um erro que se reproduz e aumenta 
por si mesmo, estimulando-nos a desistir da luta contra as más leis e 
procedimentos classistas e a nos desarmar perante o poder. Significa lançar 
fora toda uma herança de luta pela lei, e dentro das formas da lei, cuja 
continuidade jamais poderia se interromper sem lançar homens e mulheres 
num perigo imediato. (THOMPSON, 1997, p. 357). 

 

É a partir dessa visão de Thompson (1997) do domínio da lei como um bem humano 

incondicional, e evitando o perigo de minimizar esse bem, com vistas ao “temerário erro de 

abstração intelectual” que inicio o percurso pelo aparato legal que normatizou a infância e 

adolescência delinquentes brasileiras, iniciando pelo Código do Império. 

 

2.1.1- O Código Criminal do Império. 

 

A primeira tentativa de classificar o menor, na qual foram observadas sua idade e grau 

de discernimento, foi o Código Criminal de 1830. Este, foi inspirado no Código francês de 

1810, estabelecia a menoridade penal absoluta abaixo dos quatorze anos e utilizava o critério 

do discernimento, inclusive para julgar os crimes cometidos por menores de quatorze anos. 

 

Art. 13. Se se provar que os menores de quatorze annos, que tiverem 
commettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos ás 
casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o 
recolhimento não exceda á idade de dezesete anos. (CODIGO CRIMINAL 
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DO BRAZIL, Parte primeira: Dos Crimes e das Penas. Título I Dos Crimes. 
Capítulo I: Dos Crimes e Dos Criminosos, 1830). 

 

              Com isso percebe-se que a menoridade penal não era absoluta, uma vez que os 

menores de 14 anos também podiam ser processados e julgados utilizando o critério do 

discernimento. Sobre este fato, Pedroso (2003) afirma que “dessa situação decorrem casos 

revoltantes, como a detenção de uma criança de 6 anos, submetida a processo e mandada para 

a Casa de Correção do Rio de Janeiro.” (PEDROSO, 2003, p. 74).  

 Era facultado ao Juiz atribuir aos menores delinquentes com idade entre 14 e 17 anos a 

pena de cumplicidade, que equivalia a 2/3 da pena que caberia a um adulto. Os maiores de 17 

anos e menores de 21 eram beneficiados com a atenuante pela menoridade. Nos processos 

analisados, todos os casos que envolviam menores de 21 anos tratavam os réus como 

“menores”, tiveram a presença obrigatória de um curador para defendê-los e contaram com a 

“circunstância atenuante” da pena durante o julgamento.  

Tobias Barreto (2003) analisa o Código Penal de 1830 em sua obra “Menores e loucos 

em direito criminal” e explica que uma vez definida e classificada a ideia geral do delito, eram 

expostas as exigências conceituais do delinquente e as diversas categorias. O código 

menciona todos os que não são considerados criminosos, por ordem política ou por lhes faltar 

base psicológica do crime (discernimento12). Segundo o autor, isso consistia em duplo 

processo de inclusão/exclusão que dá margem a erros e disparates.   

Diante disso, o autor aponta como condições fundamentais para que uma ação 

criminosa seja considerada imputável: o conhecimento da ilegalidade da ação e o poder 

agente por si mesmo (deliberar-se a praticá-la seja comissiva ou omissivamente). 

Barreto (2003) afirma que a ideia de criminoso envolve a de indivíduo que se acha no 

exercício regular de suas funções e, portanto, atravessou quatro “momentos da evolução 

individual”: “Consciência de si mesmo”, “Consciência do mundo externo”, “Consciência do 

dever”, “Consciência do direito”. O estado de irresponsabilidade comprometeria, segundo o 

autor, as duas primeiras formas de consciência. Esse estado poderia ser uma perturbação 

passageira ou duradoura, ou perda da normalidade mental. No caso dos púberes, faltam as 

outras duas formas de consciência (do dever e do direito). 

                                                           
12 Segundo o Diccionario da Lingua Brasileira, por Luiz Maria da Silva Pinto, de 1832, discernimento significa: 

“s.m. Faculdade de comprehender e distinguir huma cousa de outra, o que He verdadeiro, do que he falso, 
etc”. 
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Em relação às penas, o Código Criminal do Império admitia duas espécies de penas 

privativas de liberdade: a prisão simples e a prisão com trabalho. De acordo com Pedroso 

(2003), a duração da pena variava de reclusão por alguns dias até a prisão perpétua. A autora 

afirma que as prisões com trabalho eram maioria e menciona a Casa de Prisão de Aracaju. 

 

As prisões sem trabalho representavam teoricamente a menor parcela. [...]. 
Entre os estabelecimentos destinados ao cumprimento da prisão com 
trabalho, segundo seus regulamentos internos, os mais importantes eram: o 
Presídio de Fernando de Noronha, a Casa de Correção da Corte, a 
Penitenciária de São Paulo, a Casa de Prisão com Trabalho da Bahia, 
Sergipe e Aracaju, a Casa de Detenção de Niteroy, a Casa de Detenção de 
Manaus, além da Cadeia da Cidade de Goiás. (PEDROSO, 2003, p. 67). 
 

A relevância das prisões com trabalho reflete o ideal de regeneração presente também 

no sistema prisional brasileiro ainda no período imperial. 

 

2.1.2 A infância e adolescência delinquente no primeiro Código Penal Republicano. 

 

O Código Penal de 1890, primeiro código da República, foi promulgado em outubro 

de 1890 e entrou em vigor seis meses depois. O código determinava a menoridade absoluta 

aos nove anos completos, sendo que entre os nove e os quatorze anos eram submetidos ao 

critério do discernimento.   

Na verdade, por faltar aos juízes os conhecimentos necessários para reconhecer se o 

menor distinguia o bem do mal ou se tinha lucidez para diferenciar o lícito do ilícito, na 

maioria dos casos os juízes proclamavam a falta de discernimento e decidiam em favor do 

menor. Tal fato foi recorrente nas sentenças dos processos analisados durante a pesquisa, 

como pode ser observado no quadro a seguir: 

 

Quadro 02: Utilização do critério do discernimento (1889-1927). 
ANO IDADE DO 

RÉU 
SEXO CRIME CONCLUSÃO 

1892 13 ANOS M Lesão corporal Absolvido por agir sem discernimento: 
“Verificando-se portanto a hipóthese do § 2 do 
art. 27 do código actual, que reputa não 
criminoso o acto que sem discernimento, 
praticou maior de 9 e menor de 14 annos” 

1899 14 ANOS F Lesão corporal Não foi levado a diante. 

1900 12 ANOS M Homicídio Preso na casa de prisão. 

1904 14 ANOS F Infanticídio Não teve pronúncia. 
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1910 12 ANOS M Homicídio Foi para a Cadeia da Capital, mas foi absolvido 

por ter agido sem discernimento. 

1912 09 ANOS F Lesão corporal Houve a denúncia, mas a apelação alega que a 
menor, por ter menos de 14 anos não possuía 
discernimento para prever as consequências dos 
seus atos. 

1914 14 ANOS M Lesão corporal Cadeia da capital. Absolvido por decisão do júri 
em 17 de novembro de 1915. 

1916 13 ANOS F Furto O curador afirma que a menor tem apenas 13 
anos e é desvalida. “Maria a desvalida, sem ter 
pessoa digna que lhe apresentasse o caminho do 
dever, entrou, pela ingenuidade da própria idade 
ou por alguma alteração mental, devido a falta 
de discernimento”. 

Sentença: condenada a um mês de prisão celular 
e multa de 5%. 

1919 13 ANOS M Homicídio Cadeia da capital. 

TOTAL: 9 MENORES - CULPADOS: 3. 

- NÃO JULGADOS OU ABSOLVIDOS: 6. 

Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
judiciário de Sergipe. 

 
Mencionando diretamente o critério do discernimento ou não, a análise do quadro 

permite perceber a tendência na absolvição dos menores que tinham 14 anos ou menos. Até 

mesmo nos crimes considerados mais graves, essa tendência persiste, uma vez que dos quatro 

casos de homicídios e infanticídio, apenas dois foram sentenciados culpados e permaneceram 

presos.  

Apesar dos anseios da população por um novo código que apresentasse uma forma 

mais severa de combate à criminalidade, com a vigência do Código Penal de 1890, foram 

abolidas a pena de morte, a prisão perpétua e outras penas severas, como a pena de galés que 

consistia em trabalhos forçados, prisão com correntes expostas e castigos físicos. O sistema 

penal até então vigente (Ordenações Afonsinas, Manuelinas, o Código de D. Sebastião, 

Ordenações Filipinas e, por fim, o Código Criminal do Império de 1830), previa esses tipos de 

penas. 

 Analisando os processos criminais, encontrei um de 1889 (portanto ainda sobre a 

vigência do Código Penal do Império), no qual um menor com 19 anos que arrombou uma 

casa e foi flagrado e detido pelos vizinhos enquanto recolhia os objetos, foi sentenciado com 

“pena de galés”. No entanto, a referida pena não poderia ser aplicada a menor de 21 anos. 

Segundo o Código Criminal de 1830, no Título II, Capítulo I, art. 45: A pena de galés nunca 
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será imposta: “2º Aos menores de vinte e um annos, e maiores de sessenta, aos quaes se 

substituirá esta pena pela de prisão com trabalho pelo mesmo tempo.” Dessa forma o juiz 

substituiu a pena: “4 annos e meio de galés e multa de dose e meio por cento do valor 

roubado, e por força do artigo 45, § 2º do referido código, substituo a dita pena pela de prisão 

com trabalho pelo mesmo tempo.”  

De acordo com Chazkel (2009), a preocupação emergente com os pequenos crimes 

marcou a transição do Império para a República. A divisão das infrações da Lei Penal em 

crimes e contravenções passou a ser discutida nas áreas jurídica e policial. Diferente do 

Código Criminal de 1830, o Código Penal Republicano possuía a descrição explícita das 

contravenções. No Código Criminal do Império apesar de não conter a classificação oficial 

das infrações criminais, algumas já eram proibidas e outras, a exemplo da “capoeiragem” 

eram “informalmente punidas13.” (CHAZKEL, 2009, p. 14).  

Em relação às penas, o Código republicano previa como penas de privação de 

liberdade: a prisão celular, a reclusão, a prisão com trabalho obrigatório e a prisão disciplinar. 

A prisão celular era cumprida em estabelecimento especial, com isolamento celular e trabalho 

obrigatório e se aplicava comumente aos casos de crimes e contravenções, a reclusão deveria 

ser cumprida em fortalezas ou estabelecimentos militares e era aplicada aos casos de crimes 

políticos, a prisão com trabalho obrigatório era destinada aos vagabundos e capoeiras em caso 

de reincidência, sendo cumprida em penitenciárias agrícolas ou presídios para esse fim e a 

Prisão disciplinar era a pena destinada não só aos maiores de quatorze e menores de dezenove 

que tivessem “delinquido com discernimento” como também aos que tivessem mais de 

quatorze anos, fossem encontrados “em vagabundagem.” (CÓDIGO PENAL, 1890).14 

No entanto, as mudanças trazidas pelo primeiro Código Penal republicano ainda não 

atendiam à necessidade de normatizar a infância e adolescência delinquentes. O Código de 

Menores de 1927 foi promulgado com esse objetivo. 

 

2.1.3 - O menor e a criminalidade no Código de Menores Mello Matos. 

 

  O Congresso Brasileiro de proteção à Infância que ocorreu em 1922, presidido por 

Moncorvo Filho, defendia a interferência do Estado no controle e proteção às crianças da 

                                                           
13 “A legislação vigente impunha aos vadios e capoeiras a pena de residência, por seis meses a dois anos, nas 

Colônias Correcionais. No caso de reincidência, a pena seria de reclusão de um a três anos nas colônias ou a 
deportação, se fossem estrangeiros e residentes no Brasil por menos de cinco anos.” (PEDROSO, 2003, 
p.83). 

14
 Artigos 30, 43, 45, 47, 48, 49,107, 108,109,111,115, 399, 400 e 403. 
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miséria e delinquência. Na mesma época ocorreu o III Congresso Americano e segundo Bispo 

(2007), o Brasil foi representado pelo presidente do Departamento Nacional da Criança, 

Olinto de Oliveira. Os argumentos presentes nesses eventos eram de cunho social e defendiam 

a ideia de que o investimento na infância traria benefícios para o país e para a humanidade. 

(BISPO, 2007, p. 24). 

  Com isso, entre os anos de 1923 e 1927, algumas medidas importantes foram tomadas 

no intuito de regulamentar a assistência ao menor abandonado e delinquente: a inclusão da 

figura do juiz de menores, o regulamento do Conselho de Assistência e Proteção dos menores 

e, por fim, a elaboração do Código de Menores em 1927. 

  Em Sergipe, data de 31 de outubro de 1923 a lei Estadual nº 855, mencionada em 

muitos processos, que normatizava as questões que envolviam o menor delinquente, inclusive, 

a obrigatoriedade do curador. E o Decreto Federal 16.272 de 20 de dezembro do mesmo ano, 

que estabelecia escolas de reforma para os menores delinquentes. 

O Código de Menores de 1927 foi promulgado com o Decreto nº 17.943-A, de 12 de 

outubro de 1927, e consolidou as leis de assistência e proteção aos menores, sendo revogado 

pela Lei 6.697/1979 – Código de Menores de 1979. Na verdade, o governo brasileiro 

solidificou no código todas as leis brasileiras existentes para a proteção e assistência à 

infância.  

O Código de Menores também ficou conhecido como Código Mello Mattos, nome do 

primeiro juiz de menores do Brasil e defensor da criação de instituições que acolhessem os 

menores desvalidos e delinquentes. 

 
Mello Mattos reuniu sua experiência como criminalista, filantropo e juiz de 
menores para sintetizar, em forma de lei, um novo projeto de 
institucionalização da infância e adolescência, que já estava presente em 
muitos discursos que circulavam, então, na sociedade [...] Mello Mattos uniu 
essas novas idéias de mudanças na jurisprudência que, desde o inicio do 
século XX, tentavam dar conta dos novos  problemas relativos à menoridade 
nos grandes centros urbanos, para criar, assim, uma legislação especial para 
a assistência e proteção aos menores. (ALVAREZ, 1989, p. 59) 

 
  Na década de 1920, Mello Mattos elaborou projetos que culminaram, em 1923, com 

a criação do Juizado de Menores do Distrito Federal. Ao assumir o Juizado, criou 

estabelecimentos para menores delinquentes, como a Escola Quinze de Novembro e a Escola 

João Luiz Alves. Criou também, junto com sua esposa, a Casa Maternal Mello Mattos com 

objetivo de dar assistência aos infantes e adolescentes desamparados. 
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Sendo assim, o Código de Menores foi dividido em onze capítulos e, ao fim, uma parte 

especial com as disposições para o Distrito Federal. O primeiro capítulo tratava do objeto e 

fim da lei, o segundo capítulo das crianças da primeira idade, os infantes expostos são o tema 

do terceiro capítulo e os menores abandonados do quarto capítulo. O sétimo capítulo tratou 

dos menores delinquentes, o oitavo da liberdade vigiada e o nono do trabalho dos menores. O 

décimo capítulo aborda a vigilância sobre os menores e o décimo primeiro dos crimes e 

contravenções.  

Em seu artigo 1º, o Código de Menores deixa claro que foi elaborado para alcançar os 

menores de 18 anos de idade, de ambos os sexos, que foram abandonados ou eram 

delinquentes. No entanto, tal norma também abraçou outros fatores que colocassem os 

menores em situações de risco à sua formação moral, psicológica, à sua saúde e formação 

física.  

Sendo assim, o Código faz uma diferenciação e classifica os menores para que fosse 

dado um tratamento especial para cada caso, em conformidade com a classificação feita pela 

própria norma, enquadrando-os de acordo com as situações em que os mesmos eram 

encontrados. Com base nisso, o Código diferencia os menores expostos, abandonados, vadios, 

mendigos, libertinos e delinquentes. Não tratei dos expostos e abandonados por não estarem 

diretamente relacionados aos processos criminais analisados.  

Em relação aos vadios, o Código os define como os menores que viviam na casa dos 

pais ou responsáveis legais, mas que se mostravam refratários em receber instrução ou em 

trabalhar de forma séria e útil, passando a vagar, habitualmente, em um ou outro caso, pelas 

ruas e logradouros públicos. 

Também se consideravam vadios os menores que deixassem, sem causa legítima, a 

casa dos pais ou responsáveis legais, ou locais em que se achavam recolhidos por 

determinação das autoridades as quais estavam submetidos ou confiados, ou ainda, os que, 

não tendo domicílio e nem alguém por eles, eram encontrados habitualmente a vagar pelas 

ruas ou logradouros públicos. Também eram vadios os que tirassem seu sustento por meio de 

ocupação imoral ou proibida. Assim, existiam pelo menos cinco situações em que se podia 

enquadrar um menor como vadio e a preocupação em retirar os que vagavam pelas ruas e 

logradouros públicos.  

O Código também mencionava os mendigos e os definia como os menores que, 

habitualmente, pedissem esmolas para si ou para outrem, ainda que este fosse seu pai ou sua 

mãe e que pedissem donativos sob o pretexto de venda ou oferecimento de objetos. Podemos 
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exemplificar essa situação com o oferecimento de doces em troca de algum valor (CÓDIGO 

DE MENORES, 1927, art. 29).  

Os menores libertinos eram os que de maneira recorrente, “na via publica” perseguiam 

ou convidavam “companheiros ou transeuntes para a pratica de actos obscenos”; que se 

entregavam “á prostituição em seu proprio domicilio” ou viviam “em casa de prostituta”, ou 

frequentavam “casa de tolerancia, para praticar actos obscenos”. Ainda eram considerados 

libertinos os menores que fossem “encontrados em qualquer casa, ou logar não destinado á 

prostituição, praticando actos obscenos com outrem” e, por fim, que vivessem da prostituição 

de outrem. (CÓDIGO DE MENORES, 1927, art.30). 

Finalmente, ao falar sobre os menores delinquentes, o Código de Menores informava 

que o menor de 14 anos de idade era inimputável, ou seja, não poderiam ser julgados e o 

menor entre 14 e 18 anos de idade que praticasse algum delito deveria ser submetido a um 

processo especial. 

Todavia, essa inimputabilidade não era absoluta, posto que o menor de 14 anos de 

idade que tivesse praticado algum crime ou contravenção15, levando-se em consideração as 

circunstâncias da infração e as condições pessoais do menor e dos seus responsáveis,  poderia 

ser colocado em um asilo, casa de educação, escola de preservação, ou mesmo entregá-lo à 

pessoa idônea até que completasse 18 anos de idade (CÓDIGO DE MENORES, 1927, art. 

79). 

O menor de 14 anos (§1º, art. 68) ou mesmo menor de 18 anos (§1º, art. 69) que 

praticasse algum delito, caso sofresse de algum problema psicológico, era submetido a 

tratamento; se fosse abandonado ou pervertido (libertino) ou que estivessem em perigo de 

assim se tornarem, eram encaminhados a asilos de educação, escola de preservação ou 

confiado à pessoa idônea para que fossem educados, desde que não ultrapassasse os 21 anos 

de idade. 

Caso o menor de 14 anos não fosse abandonado e nem libertino, e nem precisasse de 

tratamento especial, era devolvido aos pais ou a algum responsável legal, onde o Juiz de 

Direito podia, ainda, estabelecer algumas condições para a devolução do menor. 

Vadios e mendigos, menores de 18 anos de idade, deveriam ser apreendidos e 

apresentados ao Juiz que, dentre outras providências, poderia: “Si a vadiagem ou mendicidade 

fôr habitual internal-os até á maioridade em escola de preservação” (CÓDIGO DE 

                                                           
15 Crimes – delitos mais graves, previstos no Código Penal, no caso, de 1890 – este foi revogado em 1940. 

Contravenção – delitos menos graves, de menor potencial ofensivo, p.ex.: práticas de jogos de azar. 
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MENORES, 1927, art. 61, II). Se contassem entre 18 e 21 anos de idade, além daqueles, 

também os capoeiras, independentemente de terem cometido delito, eram recolhidos a uma 

colônia correcional por um período de um a cinco anos (CÓDIGO DE MENORES, 1927, art. 

78). 

O menor ente 14 e 18 anos de idade que tivesse praticado algum delito, abandonado 

ou libertino, ou que estivesse em perigo de assim se tornar, deveria ser internado em escola de 

reforma por todo o tempo necessário para a sua educação, ou seja, tendo uma permanência 

mínima de internação de três anos e no máximo de sete anos. Entretanto, o menor delinquente 

que não fosse abandonado ou libertino, nem estivesse em perigo de ser, o Juiz determinava o 

seu recolhimento em uma escola de reforma por um período de um a cinco anos. 

O referido Código adotou o critério biopsicológico para os menores entre 16 e 18 anos 

de idade quando o crime era considerado grave e o menor considerado perigoso e pervertido 

moralmente. Este critério levava em conta não só a idade do menor, mas também seu ânimo 

no momento do cometimento do delito. Nesse caso, o menor era encaminhado a um 

estabelecimento para “condenados de menor idade” – casa de reforma e, em sua falta, eram 

encaminhados a estabelecimentos prisionais comuns, mas separando-os dos condenados 

adultos, permanecendo custodiado até a sua regeneração, não podendo permanecer além da 

duração máxima a qual fora apenado (CÓDIGO DE MENORES, 1927, art.87). 

Quando se tratava de contravenção, o menor era devolvido aos pais ou responsáveis 

legais, fazendo, o Juiz, uma advertência ao menor. 

O menor entre 14 e 18 anos de idade também poderia ser absolvido. Nesta situação, 

ele poderia ser devolvido aos pais ou responsáveis legais, e poderia ter as condições, dentre 

outras, de frequentar uma escola, a aprendizagem de um ofício, arte ou entregá-lo a um 

instituto de educação (CÓDIGO DE MENORES, 1927, art. 73). 

Vale ressalvar que a idade entre 18 e 21 anos de idade continuou a ser considerada 

uma circunstância atenuante, ou seja, no momento de se fixar a pena pelo Juiz, o mesmo 

levava esta em consideração para diminuí-la. Nessas circunstâncias, mesmo sendo maior de 

18 anos de idade, porém, menor de 21 anos, a pena deveria ser cumprida em local separado 

dos condenados adultos, ou seja, dos condenados que contassem com 22 anos de idade em 

diante (CÓDIGO DE MENORES, 1927, art. 76 e 77). 
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Dos 231 artigos do Código de Menores, podemos encontrar em 47 deles, com seus 

parágrafos, alíneas e incisos16, mencionavam ou tratavam expressamente da educação, 

instrução, escola(s) e ensino. Assim, podemos extrair dessa análise que o Código deu uma 

atenção especial à questão educacional dos menores daquele período. 

Citando apenas alguns artigos, o art. 27 é o primeiro dispositivo que se refere à 

educação, quando define o que vem a ser “encarregado pela guarda do menor”, sendo este o 

responsável legal que tem a obrigação de vigilância, direção ou educação do menor. 

Com relação às menores do sexo feminino, nos artigos 198 e seguintes tratam da 

criação das escolas de preservação para as jovens e explicam que as mesmas não podiam 

recolher menores de sete anos e nem permanecer internas as que completassem 18 anos. 

(CÓDIGO DE MENORES, 1927, art.198). 

Ainda segundo o Código, as escolas de preservação foram concebidas para dar 

educação física, moral, profissional e literária às menores. Dentre os ofícios que podiam 

aprender, destacava o art. 202: “costura e trabalhos de agulha; lavagem de roupa; 

engomagem; cozinha; manufatura de chapéus; datilografia; jardinagem, horticultura, 

pomicultura e criação de aves”. (CÓDIGO DE MENORES, 1927, art. 202). 

Também se percebe o condão disciplinar nas instituições criadas pelo Código, como se 

pode observar com a criação das Escolas de Reforma – destinada a delinquentes, que tinha 

entre seu quadro de pessoal, um instrutor militar. Mas também tinha seu caráter pedagógico e 

formador, contemplando professores primários, mestres de oficinas, de desenhos, de música e 

de ginástica. 

 
Aos menores será ministrada educação physica, moral, profissional e 
litteraria. 
§ 1º A educação physica comprehenderá a hygiene, a gymnastica, os 
exercicios militares (para o sexo masculino), os jogos desportivos, e todos os 
exercicios proprios para o desenvolvimento e robustecimento do organismo. 
(CÓDIGO DE MENORES,1927). 
 

Conclui-se, portanto, que o Código de Menores foi uma norma inovadora no tocante à 

assistência e proteção aos menores, inclusive citando situações que envolviam menores 

vítimas de violência e maus tratos. Apesar da polêmica existente na época, inclusive com 

alegações de que fora inconstitucional, por ter sido elaborado a partir de uma delegação de 

                                                           
16 Artigos 27; 28 alínea a; 36; 38; 39; 43, caput; 55, caput e alínea b; 57, IV; 61, I, b e II; 68 §2º; 69 §3º; 70; 73 

alíneas b e c; 79; 80; 82; 86 § 2º; 87; 95; 99; 102; 103 § 3º, 107; 122; 126; 127; 137; 147 III; 198; 199; 201; 
202, §1º e 2º; 203; 204; 205; 206; 208; 209; 210; 211, caput e §1º, 2º, 3º e 4º; 213; 215, §1º e 4º; 216; 218; 
219, caput e alíneas a e b; 221; 222, I, IV e VI; todos do Código de Menores de 1927. (Anexo 1). 
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poderes, o fato é que o referido Código condensou leis e decretos voltados à proteção e 

acolhimento dos menores e contribuiu em relação aos menores delinquentes, uma vez que 

deixou de utilizar o critério do discernimento, definiu a menoridade penal abaixo dos 18 anos 

de idade e estabeleceu a obrigatoriedade da criação de locais apropriados para receber esses 

menores. 

Além disso, o fato de ter sido levado em consideração o critério biopsicológico, 

demonstra um amadurecimento das discussões sobre o desenvolvimento humano, 

demonstrando a influência da Psicologia, como foi abordado no capítulo anterior. 

Para melhor compreensão das semelhanças e diferenças entre os três Códigos 

apresentados, analisemos o quadro abaixo: 

 
Quadro 03: Comparativo entre os Códigos Penais e o Código de Menores de 1927.  

TRATAMENTO 
JURÍDICO 

CÓDIGO PENAL 1830 CÓDIGO PENAL 1890 CÓDIGO DE MENORES 
1927 

INIMPUTÁVEIS17 MENOR DE 14 ANOS: 

 a inimputabilidade era 
relativa, adotava-se o 
critério do discernimento. 

MENOR DE 9 ANOS: 
absolutamente 
inimputável. 

ENTRE 9 E 14 ANOS : 
critério do discernimento. 

MENOR DE 14 ANOS: 

Inimputabilidade 
relativa, já que o menor 
de 14 anos de idade que 
tivesse praticado algum 
crime ou contravenção , 
levando-se em 
consideração as 
circunstâncias da 
infração e as condições 
pessoais do menor, 
poderia ser colocado em 
um asilo, casa de 
educação ou escola de 
preservação. 

IMPUTÁVEIS MAIOR DE 14 ANOS. MAIOR DE 9 ANOS. Não trata de imputáveis. 
Segundo o Código, os 
menores de 18 anos 
recebem tratamento 
jurídico especial. 

TRATAMENTO 
DIFERENCIADO 

 

Podia a Autoridade 
Judicial analisar os 
crimes praticados por 
menores de 14 anos, 
observando se agiu com 
discernimento. Caso 
positivo, responderia 
pelo crime como se fosse 
maior de 14 anos. Logo, 

Entre 9 e 14 ANOS,  com 
discernimento: eram 
encaminhados a 
estabelecimentos 
industriais até que 
completassem 17 anos de 
idade. 

Entre 14 e 21 ANOS: 

Entre 16 e 18 ANOS: 
quando o crime era 
considerado grave e o 
menor considerado 
perigoso e pervertido 
moralmente: 
encaminhado a um 
estabelecimento para 
“condenados de menor 

                                                           
17 Aquele que não pode responder por si judicialmente. 
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a maioridade no CP/1830 
era relativa. Portanto, de 
0 (zero) a 14 anos de 
idade, teoricamente, o 
menor que agisse com 
discernimento poderia 
ser responsabilizado. 

Entre 14 e 17 ANOS: 
aplicava-se pena de 
cumplicidade que era 
mais branda (ou seja, por 
ser cúmplice de algum 
crime). 

eram recolhidos em 
estabelecimentos 
industriais especiais 
(diferentes dos 
estabelecimentos que os 
menores entre 9 e 14 
anos de idade eram 
encaminhados). 

Entre 14 e 17 ANOS: 
aplicava-se pena de 
cumplicidade. 

idade” – casa de reforma 
e, em sua falta, 
estabelecimentos 
prisionais comuns. 

ATENUANTES Aplicava-se aos menores 
de 21 anos . 

Aplicava-se aos menores 
de 21 anos. 

Aplicava-se aos menores 
de 21 anos. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos documentos referidos. 

 

A análise do quadro nos permite perceber que do Código do Império ao Código Penal 

Republicano, não ocorreram muitas mudanças em relação à menoridade e ao tratamento 

jurídico dispensado ao menor. Como já mencionado, as principais mudanças ocorreram em 

relação às penas, principalmente a abolição das penas de morte e de galés.  

Com a promulgação do Código de Menores Mello Matos percebe-se um 

abrandamento em relação à “punição” do menor e a crescente preocupação com a regeneração 

e educação, sendo o envio desses menores para as escolas de reforma e de preservação, um 

exemplo disso.  

Apesar do recorte temporal da presente pesquisa ser delimitado pelo ano de 1927, 

tendo a promulgação do Código de Menores Mello Matos como critério para tal, estendi a 

leitura dos processos criminais até o ano de 1930 levada pela ânsia em saber se o advento do 

referido Código alterou de alguma forma o andamento dos processos ou o discurso dos 

agentes envolvidos nesse trâmite. Foi possível constatar algumas mudanças, que, apesar de 

não serem objetivo da pesquisa e extrapolarem o recorte temporal, serão abordadas no 

próximo capítulo, juntamente com as representações e o perfil do menor delinquente.
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CAPÍTULO III: 

 CAMINHOS PARA O CONFINAMENTO: REPRESENTAÇÕES E PERFIL 

DO MENOR DELINQUENTE SERGIPANO 

 

 

A partir da análise dos processos criminais foi possível apreender as representações 

acerca dos menores delinquentes e pobres, das meninas que cometeram delitos e das que 

foram vítimas dos crimes de defloramento. Essas representações demonstram a maneira como 

os curadores, promotores, juízes, réus e testemunhas viam essas questões e dão indícios de 

como a sociedade do período lidava com a delinquência, com a moral e a educação. 

Diante disso, este capítulo tem como objetivo responder às questões: qual era a prática 

do judiciário ao sentenciar os menores delinquentes, uma vez que o estado não possuía 

instituições apropriadas? De que forma as representações sobre os menores aparecem nos 

processos? Quem eram esses menores? Como eram as instituições que os recebiam? 

Para embasar teoricamente os dados apresentados, alguns autores foram eleitos, a 

exemplo de Chartier (1990) para retomar e aprofundar o conceito de “representação” e 

“apropriação”, Chazkel (2009) e Pedroso (2003), para tratar das instituições penais brasileiras. 

Também foram utilizados alguns relatórios e mensagens dos Presidentes da província, como: 

Martins Fontes (1877), Ayres do Nascimento (1883), Josino Menezes (1905), Pereira Lobo 

(1919) e Leite Neto (1937). Os relatórios e mensagens continham informações sobre a 

criminalidade no Estado, a questão do menor delinquente, a situação das instituições penais 

sergipanas e informações pertinentes sobre a instrução pública. Também foi utilizada uma 

crônica de Zózimo Lima (1927) intitulada “Visita a Penitenciária Modelo” que apresenta uma 

visão romântica e intencional da instituição e nos possibilita conhecer um pouco de sua rotina. 

Com isso, são apresentadas e discutidas as Representações acerca do menor 

delinquente, o perfil desse menor e as instituições penais brasileiras, com destaque para a 

Casa de prisão de Aracaju e para a Penitenciária Modelo. Entremeando estes tópicos, alguns 

caminhos para o confinamento foram configurados a partir das informações encontradas nos 

processos, jornais, relatórios e ofícios, na tentativa de juntar as peças de um quebra-cabeça. 
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3.1– REPRESENTAÇÕES SOBRE O MENOR DELINQUENTE SERGIPANO 

A História Cultural, segundo Chartier (1990), possibilita “identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada, dada a ler.” 

(CHARTIER, 1990, p. 16). Esta realidade social é apreendida de variadas maneiras, 

produzindo percepções do real que são as representações. Sendo assim, as representações são 

entendidas como uma forma de classificar e organizar a apreensão do mundo social. As 

representações são variáveis, de acordo com as disposições dos grupos e são determinadas por 

seus interesses. 

 

As representações são variáveis segundo as disposições dos grupos ou 
classes sociais; aspiram à universalidade, mas são sempre determinadas 
pelos interesses dos grupos que as forjam. O poder e a dominação estão 
sempre presentes. As representações não são discursos neutros: produzem 
estratégias e práticas tendentes a impor uma autoridade, uma deferência e 
mesmo legitimar escolhas. Ora, é certo que elas colocam-se no campo da 
concorrência e da luta. Nas lutas de representações tenta-se impor a outro ou 
ao mesmo grupo sua concepção de mundo social: conflitos que são tão 
importantes quanto as lutas econômicas; são tão decisivos quanto menos 
imediatamente materiais (CHARTIER, 1990, p. 17). 
 

Para estudar as representações é necessário perceber o processo de apropriação que é 

elaborado pelos diferentes grupos sociais, assim “a apropriação, tal como a entendemos, tem 

por objetivo uma história social das interpretações, remetidas para as suas determinações 

fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que 

as produzem” (CHARTIER, 1990, p. 23). 

A partir da leitura das sentenças, laudos médicos, fala dos curadores, promotores e 

testemunhas foi possível perceber representações sobre o menor, sobre a questão de gênero na 

criminalidade e conhecer a prática do judiciário ao sentenciar os casos de delitos cometidos 

por menores.  

Sobre esta última, foi possível constatar que os processos analisados até 1924, em suas 

sentenças, não aplicavam regimes diferenciados ou demonstravam preocupação em separar os 

menores dos adultos, nas instituições penais.  

As sentenças encontradas eram bastante próximas das encontradas em processos que 

julgavam maiores de idade, diferenciando basicamente na utilização da menoridade como 
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atenuante da pena. Um processo18 de 1916 que julgava um menor de 18 anos, por homicídio, 

condenou-o a 15 anos de prisão celular. Nota-se na verdade, uma tendência aos extremos: ou 

absolvia-se o réu, por ser menor, ou era considerado culpado e com isso era submetido ao 

regime carcerário imposto aos maiores de idade e com penas, geralmente, muito altas. 

No entanto, essa tendência se modificou a partir de um processo de 1925. O juiz 

Otávio Gomes Cardoso proferiu uma sentença diferente de todos os processos analisados 

anteriormente a este, provavelmente influenciado pelas leis e decretos que antecederam o 

Código de Menores, mas que já davam ao menor um tratamento diferenciando, e por compor 

a recém criada Vara de Menores (5ª vara privativa) na capital. A partir deste processo passou 

a ocorrer uma nova tendência nas sentenças e nos discursos jurídicos: uma preocupação 

crescente e nítida em alertar sobre a necessidade de construir uma instituição que acolhesse os 

menores no Estado e, na falta dela, a separação dos menores dos demais presos na 

Penitenciária e aplicação de “regime disciplinar”. 

O processo que figura como um marco entre os demais, julgava um menor de 17 

anos por ter furtado onze peças de tecido da loja em que trabalhava. Inobstante ter o juiz 

reconhecido o fato praticado pelo menor, deixou de recolhê-lo na penitenciária comum por 

dois motivos: primeiro pela penitenciária não se adaptar ao “regime disciplinar educativo” 

(fls. 117 e verso), recomendado pelo artigo 36 do Decreto Federal 16.272/1923. Também por 

não ter ainda sido “instalada a escola de reforma que deve ter este Estado”. (fls. 118 e verso). 

Vejamos alguns trechos desta sentença: 

 

Isto posto, julgo procedente a denuncia de fls 2, para condenar como 
condeno o acusado E. M a um anno e nove mezes de recolhimento no 
Reformatório Agrícola a que se refere o art. 10 da lei nº 855 de 31 de 
outubro de 1923 e 12 ½ % da multa sobre o valor das fazendas subtraídas 
[...]. 
Attendendo a que a Lei Estadual nº 855, 31 de outubro de 1923 e bem assim 
o regulamento de assistência e proteção aos menores abandonados e 
delinquentes, aprovado pelo decreto federal nº 16.272 de 20 de dezembro do 
mesmo ano estabelecem escolas de reforma para os menores delinquentes. 
Attendendo a que a presente data, já decorridos dois anos e sete mezes da 
decretação das leis citadas, ainda não foi instalada a escola de reforma que 
deve ter este estado. (FUNDO ARACAJU 5ª VARA PRIVATIVA 
(MENORES). Registro Geral: 3235, Série: Penal, Subsérie: Diversos Penal, 
cx: 01, Ac: 02,  Módulo: V. Período: 1925-1958). 
 

                                                           
18 FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2561, Série: Penal, Homicídio/Tentativa, Cx: 

06,     Ac: 1, MÓDULO V. Período: 1916 – 1918.                
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 O juiz se queixa da falta de uma instituição apropriada ao acolhimento de menores no 

Estado e justifica, diante disso, o envio do menor ao reformatório agrícola. De todos os 

processos analisados, este foi o único com esse encaminhamento. Feita sua queixa e 

justificada o envio do menor para a instituição agrícola, o juiz argumenta sobre o perigo do 

recolhimento de menores em instituições prisionais: “a detenção dos menores em prisões está 

hoje condenada por quase todos os penitenciaristas, ella abate para sempre o amor próprio dos 

jovens encarcerados e torna sua reforma ou emenda muito mais dificultosa”. (FUNDO 

ARACAJU 5ª VARA PRIVATIVA (MENORES). Registro Geral: 3235, Série: Penal, 

Subsérie: Diversos Penal, cx: 01, Ac: 02,  Módulo: V. Período: 1925-1958). 

 Esta afirmação do juiz Otávio Gomes Cardoso, demonstra que o judiciário sergipano 

coadunava com os estudos apresentados por juristas brasileiros e europeus sobre a 

delinquência. O juiz apresentou também, a influência da psiquiatria e psicologia no meio 

jurídico, ao afirmar que “no dizer dos psychiatras, a „detenção nesses logares póde exercer um 

efeito prejudicial e duradouro no cérebro do menor‟. (Noé Azevedo „Dos tribunais Especiais 

para os menores delinquentes‟, pág. 99).” (FUNDO ARACAJU 5ª VARA PRIVATIVA 

(MENORES). Registro Geral: 3235, Série: Penal, Subsérie: Diversos Penal, cx: 01, Ac: 02,  

Módulo: V. Período: 1925-1958).  

Para concluir seus argumentos, o juiz dissertou sobre a necessidade de educação e de 

reforma em contraposição ao regime penal, demonstrando mais uma vez que no período que 

antecedeu o Código de Menores de 1927, os debates e estudos jurídicos defendiam um 

sistema moderno de acolhimento e tratamento desses menores: 

 

Attendendo a que a supressão absoluta da prisão e a substituição da 
repressão penal por medidas de educação e de reforma, são preceitos básicos 
do moderno sistema de tratamento dos menores pervertidos ou delinqüentes. 
Attendendo ainda que hoje em dia está admittido por todos os escritores que 
se dedicam ao estudo da juventude delinqüente- que a prisão é um locos de 
desmoralização para o menor, quer elle viva melhor com adultos, quer só 
encontre outros menores: entre os jovens prisioneiros juntos se estabelecem 
uma inevitável maculação para o vício, todos aprendem o mal e se preparam 
para o crime (Dra. Beatriz Sofia Mineiro,obr. Cit., pag. 75). Pelo que fica 
exposto, deixo de mandar recolher o menor E. M. à prisão comum a que se 
refere o art 36 do decreto federal nº16272 de dezembro de 1923, mesmo 
porque a cadeia pública desta cidade, onde tinha de ser recolhido o referido 
menor, não se adapta o regime “disciplinar e educativo”, recomendado pelo 
mencionado dispositivo. (FUNDO ARACAJU 5ª VARA PRIVATIVA 
(MENORES). Registro Geral: 3235, Série: Penal, Subsérie: Diversos Penal, 
cx: 01, Ac: 02,  Módulo: V. Período: 1925-1958.). 

 



Caminhos para o confinamento: representações e perfil do menor delinquente sergipano 

_______________________________________________________________________________ 

 

99 

 

 

 Apesar de a cadeia ser considerada um lugar de “desmoralização” do menor 

delinquente, os processos que sucederam este continuaram a encaminhar os menores para a 

Penitenciária Modelo. Entretanto, recomendavam um regime diferenciado com separação 

dos presos adultos. Um exemplo de sentença nesses moldes é a de um processo de 1928 em 

que uma menor de 16 anos é acusada de furto. Consta na sentença proferida pelo Juiz 

Olympio Mendonça em 31 de julho de 1928: 

 

Não existindo escola de reforma ou outro qualquer estabelecimento 
apropriado para os condenados de menor idade, no Estado, de accordo com o 
art. 87 do Código de Menores, mando que seja a referida menor recolhida à 
prisão comum, desta capital, com separação dos condenados de maior de 
idade, sujeito a regime disciplinar e educativo não penitenciário. (FUNDO 
ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2531, cx:15  , Ac: 01, 
Módulo: IV, 1928). 

 

 No entanto, este processo merece uma análise mais minuciosa porque envolve outra 

situação complexa: o defloramento19 da menor por outro detento, na Penitenciária Modelo. 

A análise dos processos que tratavam de casos de defloramento e estupro permitiu conhecer 

um referencial de moralidade do período e de representações sobre a mulher. Algumas 

sentenças absolveram os acusados destes crimes, tendo em vista a “reputação” ou conduta 

inadequada da vítima.  

 Segundo Abreu (2010), algumas expressões marcaram os julgamentos de médicos e 

juristas, nos processos de defloramento de moças pobres nos séculos XIX e XX. Dentre 

essas expressões, a autora destaca: “meio viciado, devassidão dos costumes, instintos 

perversos, falta de honra e de educação e inclinação à malícia e à liberdade”. (ABREU, 

2010, p. 289).  

No processo da menor que afirmava ter sido deflorada dentro da Penitenciária Modelo, 

o promotor aduziu que: “[...] existe um indício de que tudo isso pode ser uma trama de ardil 

do seu espirito irrequieto. Ladra conhecida e temível, ella é capaz de architectar semelhante 

situação, para satisfação de seu cérebro afeito à prática de acções más”. (FUNDO 

ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2531, cx:15  , Ac: 01, Módulo: IV, 

1929). 

A.M.J, de 16 anos, estava presa da Penitenciária Modelo acusada por roubo e dizia-se 

vítima de defloramento por outro detento, enquanto fazia faxina no pavilhão masculino. 

                                                           
19 Segundo o Novo Dicionário da língua portuguesa de Cândido Figueiredo (1899): “Deflorar: v.t. o mesmo que 
desflorar [...]. Desflorar: v.t. [...] offender ou tirar a pureza, a virgindade [...].” 
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Na Portaria de 16 de janeiro de 1929 do juiz de direito da 3ª vara, consta: 

 

O Escrivão Telino Tavares de Mota, que serve perante este juízo, dirija-se à 
penitenciária do Estado e, sendo ahi, procure informar-se em segredo de 
justiça, o que de anormal sucedeu à menor A.M.J que ahi se acha recolhida 
por determinação deste juízo na falta de estabelecimento apropriado à 
internação dos menores delinquentes. Cumpra-se.” (Olympio Mendonça, 
juiz da 3ª vara da comarca da capital e privativo de menores abandonados e 
delinquentes do Estado). (FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. 
Registro Geral: 2531, cx:15  , Ac: 01, Módulo: IV, 1929). 
 

As informações remetidas ao juiz de menores foram as seguintes: 

 

[...] estando ella uma manhã varrendo a galeria superior, do lado norte do 
referido estabelecimento, ali aparecia B. e, aproveitando-se do momento em 
que os outros presos achavam-se uns fazendo exercícios e outros effectuando 
faxina, entrou em um dos cubículos da referida galeria, puxando-a pelo 
braço e fechando a porta ali derriboua no chão, dando-lhe depois de haver 
praticado o delicto a quantia de nove mil reis (9$000) pedindo que não 
dissesse nada a ninguém. (FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. 
Registro Geral: 2531, cx:15  , Ac: 01, Módulo: IV, 1929). 
 

No entanto, o acusado negou o fato e o caráter da menor A.M.J., “ladra conhecida e 

temível”, somado ao resultado negativo do corpo de delito que não constatou “defloramento 

recente”, foram suficientes para que o inquérito fosse arquivado. Vale ressaltar que a menor 

roubou a casa de um Desembargador, já havia sido presa outras vezes e que sua prisão foi 

noticiada no Jornal “Correio de Sergipe” de 01 de junho de 1928, na primeira página, sob o 

título: “Foi presa a ladra A. M. J”: 

 

A.M.J. é uma preta, natural de Alagoas, de 16 annos que muito tem dado o 
que fazer a policia. Accostumada a vida de surrupiar o alheio, A. emprega 
astúcias de fina ladra. Assim é que ante-ontem, as 17h, dirigindo a rua 
Pacatuba a residência do desembargador Loureiro Tavares, pediu colocação 
como ajudante de copeira. Entrementes A. pede água e nesta occasião, pé 
ante pé, entrou no quarto da família do desembargador Loureiro Tavares e 
roubou, cautelosamente, um relógio de pulso de ouro e dois anéis de 
brilhante. Retirando-se a ladra, horas depois, foi descoberto o roubo, tendo 
sido apresentada queixa a delegacia de polícia. Pela manhã de hoje foi presa 
a ladra A. que vai responder pelo seu crime. (CORREIO DE SERGIPE, 
Anno XXI, n. 801. 01 de junho de 1928). 

 

Uma das contradições do caso de A.M.J consta nas declarações presentes no auto de 

exame médico legal datado de 22 de junho de 1928, portanto, apenas seis meses antes da 

denúncia de defloramento. A afirmação do documento é de que A.M.J. tinha consciência dos 
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seus atos e os médicos utilizaram como prova do seu “espírito perfeitamente equilibrado” o 

fato de, com a vida aventureira que levava, saber defender muito bem sua virgindade e contar 

friamente os furtos que cometeu. Diante disso, afirmam que a menor era suscetível de 

imputação criminal. O tempo transcorrido entre o exame médico legal e a denúncia de 

defloramento foi de seis meses e foi cumprido na Penitenciária. Fica a interrogação sobre o 

defloramento de A.M.J. 

De acordo com Abreu (2010), a jovem que quisesse reparar um defloramento e 

alcançar o status de “ofendida”, “teria que articular um discurso convincente sobre a sua 

honestidade, sendo que estaria sempre enfrentando os estreitos e extremos paradigmas dos 

juristas: o ideal de mulher/ mãe [...] e o seu inverso, a „maldita‟ prostituta”. (ABREU, 2010, p. 

292). Segundo a autora, apesar da virgindade anterior ao defloramento ser garantida através 

do exame físico, o crime só ficaria garantido com o exame do comportamento moral da 

pretensa vítima. A autora afirma que: 

 

Em termos mais objetivos seriam avaliadas certas condições de honestidade, 
obviamente dentro dos parâmetros construídos por juristas, médicos e 
políticos: saía pouco e acompanhada? que lugares frequentava? tinha uma 
família completa e cientes de suas obrigações em relação à vigilância? 
residia em algum local de respeito? o acusado era um namorado antigo? 
tomava decisões impulsivas ou refletia em seus atos? era uma moça 
comedida? Como pode-se perceber, a  noção de virgindade ultrapassava os 
limites físicos da membrana hímen e dificilmente uma moça pobre 
conseguiria se enquadrar em todas essas características. (ABREU, 2010, p. 
292-293). 
 

Os processos de defloramento analisados enquadram-se na citação de Abreu (2010), 

uma vez que todos questionavam o comportamento da menor ofendida, seja pelo promotor, 

juiz, curador do réu, testemunhas ou pelo próprio réu. Além disso, grande parte dos processos 

absolveram os réus. Um processo de 1896 acusa um menor de 17 anos, embarcadiço20, do 

defloramento de uma menor de 16 anos. O processo está incompleto, faltando as últimas 

páginas, mas até onde consta não houve menção de prisão. O laudo médico atestou o 

“defloramento recente” e o processo traz como provas do crime, algumas cartas que foram 

entregues à vítima pelo acusado. Na denúncia, a vítima se queixa: “procurava por meio de 

cartas amorosas e com promessas de casamento levar a effeito seus intentos libidinosos”. 

Afirma não ter imaginado que com tantas cartas amorosas o intento do acusado era apenas 

“desonra-la e depois abandona-la”. (FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL,  Registro 

                                                           
20

 Que trabalhava no porto. 
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Geral: 2544, Série Penal / Subsérie Processo Crime: Defloramento, cx:  02, Ac: 01, Módulo 

IV, Período: 1888-1901). 

O fato ocorreu no quintal da casa dos pais dela e o promotor afirma que: “não 

querendo ella concordar com os pedidos que lhe fasia de ter com Ella relações ilícitas lhe fez 

lembrar as reiteradas promessas que havia feito em suas cartas de que faria realizar o 

casamento com o que obteve seus desejos desonrando-a naquelle mesmo logar”. (FUNDO 

ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2544, Série Penal / Subsérie Processo 

Crime: Defloramento, cx:  02, Ac: 01, Módulo IV, Período: 1888-1901). O objetivo da 

acusação era conseguir a “reparação da honra” através do casamento. 

A leitura das cartas permite conhecer um pouco da forma como a mulher “honrada” 

deveria se comportar. Na primeira carta, J. queixa-se de sua namorada aceitar “convites” e 

reforça as promessas de casamento: 

 

Vou lhe dizer uma couza que talvez você não há de gostar porém que há de 
se fazer, moça quando quer cazar não aceita todos convites porque nessa 
ocasião é o que se diz o que nunca sucede (?) bem, pode saber se eu não 
quizesse cazar com você não tinha lançado a mão da pena por ti, para dizer o 
que meu coração sentia por ti. [...] se não me cazar com tigo afirmo que a 
outra não darei minha mão. (FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL,  
Registro Geral: 2544, Série Penal / Subsérie Processo Crime: Defloramento, 
cx:  02, Ac: 01, Módulo IV, Período: 1888-1901). 
 

A segunda carta inicia com “Engrata Marocas!” e então passa a queixar-se de 

“Marocas” ter “desfeito” dele, dizendo que estava com sono e assim que se ausentou “pos-se 

numa longa proza” e passeio. [...] “fostes, divertirtes muito, dansastes bastante, cantastes bem 

etc... assim mesmo me amas muito! ...já lhe tenho dito que a moça que dança e muito caminha 

não quer cazar e sim divertir-se, Marocas não deves martirizar um coração que é teu”. Apesar 

de demonstrar interesse em casar com “Marocas” em suas cartas, ao ser ouvido pela acusação 

de defloramento, negou o fato e negou-se também a casar para reparação da honra.  A última 

informação que consta no processo é a fala do curador da vítima, reforçando a noção que 

predominava no período, de que o casamento repararia a desonra do defloramento. Demonstra 

também que o fato dos acusados negarem já era comum: “como ao offensor, que nega a 

autoria do crime, como é bem natural, não concordando realizar o casamento no que mais 

empenhava este juízo afim de que esta offensa ficasse reparada pelos meios legais.” (FUNDO 

ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2544, Série Penal / Subsérie Processo 

Crime: Defloramento, cx:  02, Ac: 01, Módulo IV, Período: 1888-1901). 
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De acordo com Abreu (2010), disciplinar os comportamentos sexuais e amorosos e 

punir os crimes de defloramento se tornou uma preocupação para o judiciário do final do 

século XIX, uma vez que ameaçava não apenas a honra feminina, mas indiretamente “o 

ingresso do país numa pretendida civilização dos bons costumes”. (ABREU, 2010, p. 292). A 

autora afirma ainda que: 

 

Sem dúvida, ótima oportunidade pedagógica teriam os juristas nos processos 
criminais para identificar e difundir os papéis/imagens sociais e sexuais a 
serem valorizados ou punidos e marginalizados: os jovens populares, e seus 
familiares, eram os protagonistas dos processos; o assunto era comentado em 
todo bairro e, muitas vezes, noticiado nos jornais. (ABREU, 2010, p. 292). 

 

Segundo a autora, apesar do Código Penal de 189021 ter estabelecido a menoridade 

exigida e as condições para configurar o crime (sedução, engano ou fraude), as informações 

não eram precisas e definidas. Além disso, a autora afirma que a própria palavra defloramento 

trazia mais problemas do que certezas “acerca das condições de virgindade (física e/ou 

moral?) e da consequente honestidade. Assim o código deixava em aberto importantes 

definições, que tornavam frequentes as subjetivas discussões sobre a honestidade, ou não, da 

ofendida.” (ABREU, 2010, p. 292).  

Em outro processo de defloramento, de 1893, as testemunhas foram decisivas para a 

formar a convicção do juiz em julgar a denúncia improcedente. Segundo o juiz, as 

testemunhas afirmaram que a menor não vivia honestamente: “[...] Considerando finalmente 

que a referida A.R.P. não vive honestamente conforme o depoimento da 5ª e 6ª testemunhas e 

por ser esse facto publico e notório julgo improcedente a queixa contra o réu”. Na defesa do 

acusado de defloramento, o curador afirma que o mesmo era uma criança “de 16 annos 

apenas, a quem a inexperiência dessa idade arrastou às relações amorosas com uma moça 

muito mais idosa que elle, de honestidade duvidosa, de reputação equivocada”. A vítima do 

defloramento tinha 18 anos. (FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 

2544, Série:  Penal , Subsérie: Processo Crime: defloramento, cx:  02, Ac:  01,  Módulo:  IV. 

Período: 1888-1901). 

                                                           
21

 Art. 267: deflorar mulher de menor idade, empregando sedução, engano ou fraude. Pena de prisão celular de 
um a quatro anos. Art. 268: estuprar mulher virgem ou não, mas honesta. Pena de prisão celular de por um a 
seis anos. 1º - se a estuprada for mulher pública ou prostituta. Pena de prisão celular por seis meses a dois anos.  
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 Um processo de 189522 absolveu o acusado do defloramento da filha de uma ex-

escrava. Vale ressaltar que em todos os documentos, logo após constar a informação do nome 

da vitima, vinha consignado “filha de Basília ex escrava de Dona Ritta Maria de Salles”. O 

curador do acusado questiona a maioridade da vítima e pede sua certidão de batismo, na qual 

fica constatado que não era menor de 21 anos e, com isso, o promotor público pede que seja 

arquivado. 

 Em 1897 um processo23 acusa um menor de 17 anos por ter deflorado e estuprado 

usando de sedação. A vítima era uma menor de 14 anos. O corpo de delito forneceu a prova 

do defloramento recente, mas a defesa alegou falta de provas e o menor foi absolvido. 

Em 1902 um menor de 16 anos foi acusado de deflorar à força uma menor de 14 anos. 

O réu confessou o defloramento à força, no caminho do Barroso para o Robalo, no entanto por 

decisão do júri, foi absolvido. No processo consta uma declaração de que a vítima menor era 

desvalida, órfã de pai e mãe, possivelmente esse tenha sido o motivo da absolvição24. 

 Em outro caso semelhante, uma menor de 10 anos foi estuprada e deflorada. Consta 

que a menor era órfã de pai e mãe e pedia “rancho” de casa em casa. O processo data de 1929 

e o acusado tinha 18 anos. Neste caso o acusado foi preso e encaminhado à Penitenciária 

Modelo. Na denúncia, o promotor afirma que: 

 

A. A. de 10 a 11 annos de idade, orphã de pai e mãe, natural de Geremoabo, 
se encontrava no Aracaju, pedindo rancho em casas que não conhecia e 
dormindo em promiscuidade com rapazes moços, que além da seiva animal 
de que estão fartos, sentem a força dissolvente da falta absoluta de instrucção 
e sem resquícios ao menos da educação doméstica. (FUNDO ARACAJU/ 1ª 
VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: Processo 
Crime defloramento, Cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926 -1929). 

  

 Nota-se que o crime foi justificado pela “natureza” do rapaz, pela falta de instrução e 

educação doméstica: “O fato presente é a representação exata da degradação social em que 

vivemos, com mocinhas e mocinhos entregues à lei da natureza, fugindo sempre às regras dos 

bons costumes, ocultando-se à ação regeneradora das autoridades constituídas”. (FUNDO 

ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: Processo 

Crime defloramento, cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926 -1929). 
                                                           
22

 FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL, SERIE PENAL / Subsérie Processo Crime: Defloramento, 
Registro Geral: 2544, cx:  02, Ac:  01, Módulo IV, Período: 1888 – 1901.  

23
 FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2519, Série Penal, Subsérie: Processo Crime 
defloramento, cx: 01 , Ac: 01,  Módulo:  IV,  Período:  1869-1944. 

24
 FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2545, Serie Penal / Subsérie Processo Crime: 
defloramento, cx:  03,  Ac: 02, Módulo:  IV, Período: 1901-1917. 
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 Uma outra fala do promotor deixa claro o local onde tais crimes ocorriam com maior 

frequência: as periferias da cidade, vejamos: “ Os habitantes das cercanias da cidade, uns pela 

labuta da vida em que se encontram, outros pelo menosprezo da honra alheia, e, muitas vezes, 

da própria, não auxiliam de manera alguma a acção da autoridade para a prevenção de factos 

delictuosos como o de que se trata”. (FUNDO ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro 

Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: Processo Crime defloramento, cx: 06, Ac: 02, Módulo I. 

Período: 1926-1929). Percebe-se a associação da pobreza à falta de moral, ao “menosprezo da 

honra alheia” e até da própria honra, como afirma o promotor. O promotor conclui a frase 

afirmando que crimes dessa natureza “tem assento firme e desconsolador na vagabundagem 

infantil, que vai de carreira seguida pela adolescência, e, vezes muitas, até a velhice”. 

(FUNDO ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: 

Processo Crime defloramento, cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926 -1929). 

 Não é de estranhar que praticamente todos os processos de defloramento analisados 

tenham como protagonistas mocinhas e rapazes das classes populares. Isso não quer dizer que 

as moças de famílias abastadas fossem mais recatadas ou mais “honestas”, mas demonstra a 

possibilidade de que, para evitar a divulgação e visibilidade da desonra, as famílias buscassem 

resolver o problema através do casamento forçado e sem intervenção do judiciário. 

 O casamento também era solução viável para os casos de defloramento que ocorriam 

nas classes populares. Mesmo após a prisão, se o acusado requisitasse o casamento, era 

libertado. Foi o que ocorreu neste processo. O menor, preso na Penitenciária Modelo, 

requereu o casamento para que fosse absolvido das penas: 

 

Diz o abaixo firmado, preso pobre, miserável, de menoridade, recolhido à 
Penitenciária do Estado, que estando processado por crime de estupro, 
aguarda seu julgamento na próxima sessão de jury, já convocado. 
Entretanto, é dispositivo expresso do Código Penal, paragrapho unico, do 
art. 276, que – „não haverá logar imposição de pena si seguir-se o casamento 
a aprazimento do representante legal da offendida, ou do juiz dos orphãos, 
nos casos em que lhe compete dar ou suprir o consentimento, ou a 
aprazimento da offendida, se for maior‟. Ora, o supplicante, que não teve 
quem o defendesse devidamente no processo crime, tem resolvido casar-se 
com A. A, afim de que lhe não seja imposta pena de natureza nenhuma. E 
como a V. Exa. assiste supprir o casamento e autorizar o casamento de 
menores em taes condições, vem requerer a se digne fazê-la, com dispensa 
das formalidades e dos emolumentos que são de relevar nesses casos, 
acrescendo ainda a situação de miserável já alegada. (FUNDO ARACAJU/ 
1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: 
Processo Crime defloramento, cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926 – 
1929). 
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 No dia seguinte ao casamento o menor teve seu alvará de soltura expedido. Constata-

se que era comum nos processos de defloramento a proteção e defesa do rapaz acusado, 

dando-lhe inclusive a chance de reparação até mesmo em casos de estupro, como o que fora 

apresentado. Em contrapartida, era comum o questionamento da conduta, da honestidade ou 

da reputação da vítima. Esse padrão foi encontrado até mesmo em crimes mais graves, como 

um homicídio no qual a vítima foi uma mulher. Um processo que acusa um menor de 18 anos 

do homicídio de sua companheira segue esses padrões; este processo é rico em representações 

sobre a moral, a conduta feminina e a educação do período. 

 Este menor (J.M.F), tinha 18 anos, era funcionário postal e foi acusado de matar a 

punhaladas sua companheira, que era prostituta. Logo após o crime, entregou-se à polícia e foi 

preso na Penitenciária. No auto de perguntas, o menor narra o ocorrido: 

 

Auto de perguntas: Porque cometeu o crime? Desde março era seu amasio e 
a partir de agosto Cotinha vivia por sua conta. No entanto, a mesma 
“começou a zombar de si, procurando sempre questões a ponto de fazer com 
que o respondente se afastasse por poucos dias das suas relações [...] 
Desconfiava da fidelidade de Cotinha, pois a mesma arranjou amizade com 
um cabo só para humilhá-lo. Na noite do crime Cotinha disse que estava 
doente, Joaquim comprou doces pra ela, deixou em sua casa e foi conversar 
com amigos. Para sua surpresa, viu Cotinha passar com Adelaide, mais tarde 
por volta das 22h 30, de tamancos, à caminho do 28º B/C. (FUNDO: 
ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2565 (1), Série Penal  
Homicidio/Tentativa, cx: 08, Ac: 01, Módulo V . Período: 1928-1929). 

 

 Mais uma vez percebe-se que na concepção do período, sair tarde e, neste caso, 

usando tamancos, representava uma conduta que não condizia com a de uma mulher honesta. 

O uso dos tamancos também figura na denúncia: “Cotinha pediu permissão a J. para ir a 

Cidade. [...] foi ao 28º Batalhão de Caçadores. No caminho, J.M.F. passou a segui-la, depois 

foi ao seu encontro e reclamou por estar de tamancos, passando a empurrá-la para casa”. Um 

guarda do 28º Batalhão, ao ver a discussão, aconselha J.M.F. a não se prender àquela mulher 

“que é gente atôa”, que ele era muito moço para se sacrificar assim e que no mais, 

“mulheres... há tantas...” respondendo-lhe J.M.F. que não se “interveria” mais com a Cotinha 

e se retirou. 

Acontece que J.M.F. não cumpriu com a palavra e foi atrás da companheira, ocorrendo 

nova discussão e fugindo pelos fundos da casa quando a amiga de Cotinha chamou dois 

soldados da polícia. J. contou que se escondeu numa casa vizinha e ficou lá até de madrugada. 

A promotoria pública apresentou claramente na denúncia que o réu teve a intenção de matar e 
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agiu de forma premeditada: “Qual se fora o salteador cobarde, cioso de que não falhe o tiro 

assassino, qual se fora o cascavel enrodilhado para que não pêrca o bote certeiro; qual se fora 

a fera sedenta de sangue para repasto de seus instintos canibalescos, assim estava ele [...]”. 

J.M.F. aguarda até que todos durmam, “entra o seu quarto e sem estacar ante a crueza, a friesa, 

a feresa do seu acto – o crime de matar uma mulher dormindo – crava-lhe duas facadas no 

seio esquerdo [...] determinando hemorragia interna rapidamente mortal.” (FUNDO: 

ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2565 (1), Série Penal  Homicídio/Tentativa, cx: 

08, Ac: 01, Módulo V . Período: 1928-1929). 

 

E a desgraçada da prostituta, na inconsciência do sonno profundo, não 
acreditando jamais que a feresa de J., assassino ladrão que lhe fora roubar a 
vida envolto na longa capa do silêncio da madrugada, a surpreendesse 
d‟aquella forma, no seu catre infeliz, onde se dava e vendia para viver, 
accorda para agonisar e soltando um grito lancinante, estorce-se nos 
paroxismos da morte. E ainda, pobre agonisante, na meia visão das coisas e 
da eternidade, divisando o féro assassino, de faca na mão, ensanguentada até 
o cabo e como a lhe pedir misericórdia, a ele, o seu matador, para a sua 
agonia, exclama aquellas suas últimas palavras – Ui, filho, que dôr! Supplica 
de amargura, com que a pobre meretriz tranca para sempre os lábios e fecha 
para sempre os olhos. [...] - mais uma victima sacrificada as garras da 
prostituição. (FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 
2565 (1), Série Penal  Homicídio/Tentativa, cx: 08, Ac: 01, Módulo V . 
Período: 1928-1929). 

 

O menor teve dois curadores durante o processo, tendo o primeiro se afastado para 

tratar de questões pessoais. Em sua defesa, o curador afirma: “[...] com quem gastava todo 

ordenado que ganhava no correio, sacrificando-se até, que ultimamente Cotinha, [...] 

procurava illudil-o, apaixonando-se por um cabo do 28º BC, no que J. devido a amizade que 

lhe dedicava não podia se conformar. [...]”. (FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, 

Registro Geral: 2565 (1), Série Penal  Homicídio/Tentativa, cx: 08, Ac: 01, Módulo V . 

Período: 1928-1929). 

Os autos foram remetidos ao Juiz privativo de menores, Olympio Mendonça e foi 

expedido o mandado de prisão preventiva em 06 de maio de 1929, sendo recolhido na 

Penitenciária Modelo. O curador que substituiu o anterior, desta vez uma mulher, entrou com 

recurso. No recurso é possível constatar a relevância dada a educação moral e a educação 

intelectual, como formas de prevenção de crimes deste tipo: 

 

[...] não é de um crime que o tribunal vae conhecer. O caso dos autos é um 
desses muitos que infelicitam a sociedade pelo desvio da educação moral e 
social que se deve dar ao homem e à mulher igualmente, equivalentemente a 
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imprescindível educação intelectual, desvio esse de que é a responsável a 
própria collectividade e de que são victmas criaturas infelizes que se vão 
bater, em geral as do sexo que a sociedade alcunha de “forte” nas prisões, 
nas grades das penitenciárias e o outro, o que dizem “fraco”, mais 
desgraçado e infeliz no lodaçal do prostíbulo obrigatório e deste, quase 
sempre, para os hospitais e manicômios, quando não para os calabouços das 
prisões também ou para a mendicância. (FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA 
CRIMINAL, Registro Geral: 2565 (1), Série Penal  Homicídio/Tentativa, cx: 
08, Ac: 01, Módulo V . Período: 1928-1929). 
 

 Observa-se que a curadora determina os locais destinados aos que não recebiam 

educação moral e intelectual: os homens iam parar na cadeia e as mulheres nos prostíbulos, 

hospitais, manicômios, prisão ou na mendicância. Desempenhando bem o seu papel de 

defender o acusado, a curadora passa a argumentar sobre as circunstâncias que teriam gerado 

o crime e apesar de ser mulher, também assume a postura de julgar a conduta da vítima. 

Supõe-se que tal postura tenha não apenas o significado de defender o acusado, mas também 

tenha ocorrido pelo fato de não haver uma identidade feminina entre ambas, já que a vítima, 

apesar de ser mulher, era outro tipo de mulher, “mulher atôa”, “uma classe de mulheres párias 

sociais, de coração endurecido pela vergonha”, “aquella que só sabia viver da própria 

desgraça”. (FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2565 (1), Série 

Penal  Homicídio/Tentativa, cx: 08, Ac: 01, Módulo V . Período: 1928-1929). Em sua defesa, 

a vítima foi J.M.F, por ter se apaixonado por Cotinha. 

 

J. M. F., esse infeliz que no alvorecer da vida quando tudo em nós vinha pela 
ilusão da felicidade que é a conquista [...] encontrar a alma irmã da nossa 
alma que nos venha completar a existência, não sabia a sociedade [...] havia 
criado uma classe de mulheres párias sociais, de coração endurecido pela 
vergonha e que numa vingança externa e contínua contra o sexo que as levou 
a miséria e a humilhação, faz uma victima que cada ingênua que lhe aparece, 
de alma virgem e coração vibrátil e que lhes oferece aquillo em que ellas já 
não crêm, desde o momento em que aos pés lhes calçaram o coração e a 
espedaçaram a alma com os mesmos protestos de mentira e felicidade- o 
amor! (FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2565 
(1), Série Penal Homicídio/Tentativa, Cx: 08, Ac: 01, Módulo V . Período: 
1928-1929). 

 

  O Desembargador Loureiro Tavares recebeu o recurso e não acatou o pedido da 

curadora, considerando-o “romântico”. O réu foi pronunciado e julgado, no entanto, o júri 

reconheceu que o réu se achava em completa perturbação dos sentidos e inteligência no 

momento do crime e o absolveu em 08 de outubro de 1929. Numa declaração constante na 

pasta “Guia de preso” nº geral 2525, consta a morte do menor em 25 de março de 1930 na 
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enfermaria da Penitenciária, cinco meses após sua absolvição, sem mencionar a causa da 

morte.      

Tendo em vista os aspectos apresentados é possível inferir que a prática do judiciário 

em sentenciar os menores era de enviá-los para as instituições penais, sem regime 

diferenciado e junto aos adultos. Essa prática foi comum até meados de 1925. Possivelmente, 

sob a influência dos decretos e leis que antecederam o Código de Menores de 1927 e a criação 

da Vara de Menores em Sergipe, essa prática sofreu alterações, ainda que sutis. A partir de 

então, a preocupação com o regime diferenciado (disciplinar), com a separação dos adultos e 

com a educação aparecem com frequência nas denúncias, defesas, sentenças e recursos.  

Em relação à educação, a falta de educação moral ou intelectual aparece sempre 

relacionada como causa da criminalidade devendo, portanto, ser utilizada como prevenção à 

delinquência. Entretanto, não foi encontrada nas falas desses sujeitos menção a possibilidade 

de educar para remediar a criminalidade. As análises levam a acreditar que, para o Judiciário 

sergipano do período, o remédio para a delinquência era a punição em detrimento à instrução.  

Para aprofundar as análises é necessário conhecer o perfil do menor delinquente sergipano do 

período, sendo este o cerne do próximo tópico. 

 

3.1.2– Perfil do menor delinquente sergipano 

 

Ao analisar os processos, selecionei alguns elementos que permitissem estabelecer 

relações e configurar o perfil do menor delinquente sergipano. Estes elementos, como 

mencionado na introdução, foram: ano do crime, nome, idade, tipo de documento (processo, 

inquérito ou outro), sexo, profissão, instrução, naturalidade, residência e local do crime. 

Em relação ao sexo dos menores envolvidos na prática de crimes e contravenções no 

período, a maioria de meninos confirma uma tendência existente no Brasil e em outros países. 

De 122 menores, 110 eram meninos, representando 90,16% do total, como vemos no gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 02: Sexo dos menores envolvidos na prática de crimes (1889 – 1930). 

 
Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 
 

Com relação ao quantitativo superior de meninos no crime, Pinheiro (2003) cita a obra 

“Infância Abandonada” de Franco Vaz, publicada em 1905, que traz resultados de pesquisas 

acerca da criminalidade infantil na Europa, Estados Unidos e Brasil nos oitocentos. Dados 

mostram que a criminalidade infantil quadruplicara na França em 20 anos. Num levantamento 

feito em 1830, foram contabilizados 5.933 casos de crimes cometidos por meninos e 1.046 

por meninas. Em 1850 esses números passaram a 20.480 para os meninos e 3.616 para as 

meninas. (PINHEIRO, 2003, p. 26).  

Em relação às idades dos menores envolvidos em crimes, percebe-se que a média de 

idade era de 17 anos e meio. 

 
Quadro 04: Idades dos menores. 
IDADES QUANTIDADE DE MENORES 
9 ANOS 02 
12 ANOS 02 
13 ANOS 03 
14 ANOS 03 
15 ANOS 05 
16 ANOS 13 
17 ANOS 18 
18 ANOS 27 
19 ANOS 26 
20 ANOS 19 
NÃO INFORMADO 04 
TOTAL 122 

Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 

 

Percebe-se que entre os dezesseis e vinte anos a quantidade de menores envolvidos em 

crimes tornou-se maior, voltando a cair um pouco dos dezenove aos vinte. A análise do 

gráfico abaixo permite uma melhor visualização deste fato. 

90,16% 

9,84% 
SEXO 

TOTAL DE MENINOS

TOTAL DE MENINAS
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Gráfico 03: Idades dos menores 

Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 

 

A gravidade dos crimes também ascendia em proporção à idade. Os crimes mais 

comuns até os 13 anos eram de lesão corporal, normalmente porque se envolveram em brigas. 

Os dois casos que envolviam menores com nove anos eram de ferimentos causados em outro 

menor, por exemplo. Também eram comuns as acusações por furto até os 13 anos, a partir de 

então, são encontrados com mais frequência os casos de homicídio, tentativa de homicídio, 

roubo e estupro. 

A seguir, faço a análise dos dados referentes à instrução dos menores delinquentes. 

Para tanto, observei que as informações variavam de documento para documento, não sendo, 

portanto, um elemento respondido objetivamente; ou seja, se tinha instrução: sim ou não? 

Assim, nos documentos encontrei dados que me levaram a compreender o perfil dos menores 

delinquentes quanto à instrução, como: “sabia ler e escrever”, “não sabia ler, nem escrever” 

ou “assina o nome”, além de alguns documentos que não informavam. Vejamos o quadro: 

 

Quadro 05: Instrução dos menores. 
INSTRUÇÃO QUANTIDADE DE MENORES 

“Sabia Ler e Escrever” 37 

“Assina o Nome” 01 

“Não sabia ler nem escrever” 68 

Não informado 16 

Total de menores 122  
Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 

0

5

10

15

20

25

30

IDADES DOS MENORES 



Caminhos para o confinamento: representações e perfil do menor delinquente sergipano 

_______________________________________________________________________________ 

 

112 

 

 

Para melhor visualizar os dados acima apresentados, elaborei um gráfico onde se pode 

verificar, com clareza, que o número de menores delinquentes analfabetos era grande 

(55.74%). Se levarmos em consideração que os menores que assinavam apenas o nome eram 

analfabetos (posto não saberem ler e nem escrever) e, nas mesmas proporções, a quantidade 

de menores que não foi informada a instrução, o número de analfabetos aumentaria para, 

aproximadamente, 69,67% sobre o total. 

A quantidade de menores que “sabia ler e escrever” foi de 30,33% do total, ou seja, 37 

menores do total de 122. Praticamente, de cada 10 menores delinquentes, apenas 03 eram 

alfabetizados. Em relação às meninas a situação era ainda mais delicada: das 12 meninas 

delinquentes apenas uma sabia ler e escrever.  

De acordo com Nascimento (2003) a instrução pública era um problema das 

autoridades, uma vez que a civilização brasileira, mais especificamente, a sergipana, deveria 

seguir a ordem, o progresso e os modelos europeus e americanos de civilidade. Sobre a 

instrução, Pereira Lobo (1919) afirma: “arremessada, pelas gloriosas conquistas da 

civilização, para o primeiro logar das aspirações humanas, é ella o eixo a cujo redor gravitam 

todas as esperanças da Pátria, todas as aspirações do brasileiros.” (PEREIRA LOBO, 1919, 

p.42). 

Em mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, Pereira Lobo (1919) enfatiza o 

problema do grande número de analfabetos no Estado e refere-se a instrução como a luz mais 

penetrante que se pode lançar sobre o povo. “É de todas as gentes o dizer que homem 

analfabeto é homem morto para as conquistas da vida.” (PEREIRA LOBO, 1919, p. 43). 

A mensagem traz algumas informações importantes para compreendermos o alto 

índice de menores analfabetos no período. Segundo Pereira Lobo (1919), o Estado iniciava 

um progresso em matéria de instrução, já que era recente a inauguração do primeiro Grupo 

Escolar. Afirma também que a situação do Estado não era tão ruim se comparada a de outros 

Estados, como se vê no trecho abaixo: 

 

Defeito, porém, não é o de ter quota avultada de analfabetos, em se notando 
que nos Estados onde é maior a renda e mais antiga a campanha organizada 
a esta chaga social, ainda apresentam uma porcentagem de cegos de espirito, 
de todo lastimável. (PEREIRA LOBO, 1919, p. 42). 

 

 Esta mensagem de Pereira Lobo (1919) figura como exemplo, pois grande parte das 

mensagens e relatórios do período apresentam queixas e alertas sobre a situação da Instrução 

Pública no Estado. Pereira Lobo (1919) informa que Sergipe contava com 500.000 habitantes 
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e que estava investindo 725:717$991 em instrução pública. No entanto, possuía apenas 88 

alunos matriculados no Atheneu e 940 nos Grupos Escolares do Estado. Informa a existência 

das Escolas de Aprendizes Artífices e Marinheiros, sem, no entanto, informar o número de 

matrículas. Mas pelas informações já analisadas nos jornais, as matrículas não excediam 100 

alunos. 

 

O ensino público no Estado é ministrado pelo Atheneu Sergipense, por meio 
dos cursos gymnasial, integral, normal e comercial; na Escola Normal, que 
forma professoras; na Escola Complementar, que faz a adaptação para o 
curso normal; nos grupos escolares e nas aulas isoladas, na capital. No 
interior do Estado: pelo Grupo Coelho e Campos, na cidade da Capella, por 
professorado de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias nas cidades, villas e povoados. 
(PEREIRA LOBO, 1919, p. 42). 
 

Segundo Souza (2002), nesse período apareceram as primeiras escolas voltadas para o 

ensino profissionalizante, entre as quais a Escola de Aprendizes Artífices (1910), o Liceu 

Profissional Coelho e Campos (1923), o Instituto de Química (1923) e a Escola de Comércio 

Conselheiro Orlando (1926). (SOUZA, 2002, p. 196). 

Além destas, Souza (2001) também destaca as principais escolas públicas e 

particulares existentes em Sergipe no final do século XIX e início do século XX. Dentre as 

escolas públicas: o Atheneu Sergipense (1870), a Escola Normal (1870), o “Partenon 

Sergipense (1879) de Ascendino Ângelo dos Reis”, o “Ginásio Sergipense (1888) de Alfredo 

de Siqueira Montes e do Liceu Laranjeirense (1883) de Baltazar de Araújo Góes”. Entre as 

escolas particulares: “o Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1903), o Grêmio Escolar de 

Evangelino de Faro (1906)”, além do Colégio Tobias Barreto de José de Alencar Cardoso 

(1908), do Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora (1909) e do Instituto América 

(1920). (SOUZA, 2002, p. 195-196). 

Vejamos o gráfico sobre a instrução dos menores delinquentes em Sergipe: 
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Gráfico 04: Instrução dos menores 

Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 
 

Assim, pode-se vislumbrar como a educação era feita em Sergipe. As oportunidades 

de ensino eram escassas para todos e se levarmos em consideração que a maioria desses 

menores eram pobres, as oportunidades eram ainda mais restritas. Havia poucas escolas 

públicas e particulares; as escolas públicas também eram pagas, exigia-se uma mensalidade 

ou anuidade dos alunos. Só com a chegada do Estado Novo é que o ensino público deixou 

de ser pago, tendo em vista que a política educacional era voltada para uma educação para 

todos e de forma igualitária.  

No final do século XIX e início do século XX começaram a surgir os grupos 

escolares em todo o Brasil; mas estes não eram para todos, tinham que ser pagos, além de 

segregar os que tinham posses dos que não tinham. A educação era uma preocupação 

constante dos intelectuais desde o final do século XIX, que se intensificou nas primeiras 

décadas do século XX. 

 

A prosperidade econômica sergipana nas primeiras décadas do século XX, 
resultante do seu ingresso na fase pré-capitalista, trazendo a importância da 
vida urbana e o crescimento do status médio da população influenciando 
na vida educacional do Estado [...]. (NASCIMENTO, 2003, p. 9). 

 

Nascimento (2003) ainda lembra a preocupação do General Siqueira de Menezes, 

então presidente da província sergipana entre 1911 e 1914, asseverando que “o magno 

problema do ensino público” não deveria “ficar estacionado diante da marcha evolutiva das 

sociedades”, em uma mensagem à Assembleia Legislativa sergipana. (NASCIMENTO, 

2003, p. 9). 

30,32% 

0,82% 
55,74% 

13,11% 
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“SABIA LER E ESCREVER” 
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Continuando a análise dos dados, observei que, no período pesquisado, os menores 

que delinquiam tinham, basicamente, três origens naturais; os Estados de: Sergipe, Alagoas 

e Bahia, sendo esta sequência a ordem dos maiores índices, como se vê no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 05: Naturalidade dos menores. 

 
Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 

 

Desta forma, observa-se que o Estado de Sergipe obteve um quantitativo esmagador 

sobre os demais Estados. Portanto, 93% dos menores que delinquiam em Sergipe eram 

sergipanos. Apenas 7% tinham origem em outros Estados: Alagoas (4%) e Bahia (3%). 

Diante destes dados, direcionei a pesquisa sobre a residência dos menores delinquentes 

sergipanos. Vejamos o quadro abaixo. 

 

Quadro 06 – Residência dos menores. 
MUNICÍPIO QUANTIDADE DE MENORES 

CAPITAL 78 

BARRA DOS COQUEIROS 2 

ROSÁRIO 2 

VILLA DO SIRIRY 2 

MAROIM  1 

POVOADO COQUEIRO – LAGARTO 1 

VILLA DO SOCORRO 2 

PEDRA MOLE 1 

ESTRADA NOVA 1 

ITABAIANA 2 

TERMO DE MACAMBIRA 1 

SÃO CRISTÓVÃO 1 

ENTRE SOBRADO E PAU GRANDE 1 

93% 

4% 3% 

Naturalidade dos menores 

SERGIPE

ALAGOAS

BAHIA
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BAHIA 2 

SEM DOMICILIO 2 

NÃO INFORMADO 23 

Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 

 

Assim, nota-se que a maioria dos menores que praticavam delitos em Sergipe tinha 

residência na capital, chegando a 78 casos dos 122 encontrados. Outro ponto importante a ser 

analisado é que aparentemente os demais municípios sergipanos contribuíram pouco com os 

índices criminais de menores, mas tem que ser levado em consideração que muitos 

municípios encaminhavam os casos de delitos para as comarcas mais próximas, restando 

apenas alguns casos para Aracaju.  

Os menores sem domicílio ou de origem em outros Estados também representam um 

número pequeno de ocorrências. Mesmo somados, o índice seria muito menor em face dos 

que tinham residência na capital.  

A partir dos dados apresentados pode-se inferir que sendo a maioria dos menores 

residentes na capital do Estado e estando a criminalidade sempre associada à falta de 

instrução, os dados contrariam uma perspectiva de que as capitais teriam uma maior estrutura 

de ensino, possibilitando às crianças da capital melhores oportunidades de instrução. Na 

realidade, o período foi marcado por escolas escassas e poucos matriculados, como já 

mencionado. 

Vale ressaltar que no início do século XX ocorreu a construção dos grupos escolares, 

modelo implementado em todo o Brasil, inclusive em Sergipe. Na capital, algumas referências 

foram: o Grupo Escolar Manoel Luiz, situado na Avenida Pedro Calazans - Praça da 

Bandeira, bem como no interior, como o Grupo Escolar Estadual Murilo Braga em Itabaiana. 

Estes grupos escolares se expandiram das capitais para os interiores no final do século XIX e 

início do XX.  

Ainda em relação à residência, percebe-se que o número de processos nos quais a 

residência não foi informada é considerável e foi mais comum nos processos datados até a 

década de 1920. Essa informação não consta nos processos simplesmente por não ter sido 

questionada ao réu onde residia, provavelmente pela falta de uma padronização nos dados que 

deveriam ser coletados. Após a década de 1920, percebe-se uma maior organização e 

preocupação com dados até então menosprezados. 
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Com relação aos que residiam no interior do Estado, nota-se que as 17 ocorrências que 

apresentaram como residência os municípios sergipanos, estão bem diluídas entre 12 

municípios, variando entre 1 a 2 ocorrências por município, contrapondo-se a 78 ocorrências 

registradas com menores residentes na capital. Vejamos o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 06: Residência dos menores 

 
Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 
 

Diante do que já foi comentado e a partir deste gráfico, verifica-se de forma mais clara 

um grande índice de residências não informadas. Como mencionado anteriormente, esta 

lacuna na informação deve-se, em grande parte, à despreocupação dos escreventes e 

autoridades de registrarem a qualificação dos menores de forma completa.  

Estes dados corroboram com os dados abaixo analisados, quando apresento os 

resultados quanto ao local do crime praticado. Vejamos: 

 

Quadro 07: Locais dos crimes. 

MUNICÍPIOS QUANTIDADE 

ARACAJU 78 

BARRA DOS COQUEIROS 1 

BARRO VERMELHO 1 

CAMPO DO BRITO 1 

ESTÂNCIA 1 

ESTRADA NOVA 1 

ITABAIANA 1 

ITABAIANINHA 1 

JAPARATUBA 1 

LARANJEIRAS 1 

64% 

14% 

1% 

2% 

19% 

RESIDÊNCIA DOS MENORES 

CAPITAL
INTERIOR
OUTROS ESTADOS
SEM DOMICÍLIO
NÃO INFORMADO
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LIMOEIRO 1 

MARUIM 1 

“NOS CAMPOS DE SERGIPE” 1 

NÃO INFORMADO 23 

TOTAL DE PROCESSOS E DOCUMENTOS 113 
Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 
 

Neste quadro também são apresentados 12 locais distintos da capital, ou seja, 

municípios, povoados ou lugarejos. Dos documentos analisados, consegui identificar o 

registro 113 ocorrências envolvendo o local do crime. Por quê este número é menor do que o 

encontrado nos dados sobre a “residência dos menores”? Isto ocorreu porque alguns delitos 

foram praticados em coautoria, o que leva à prática do fato delituoso por dois ou mais 

menores, não sendo, portanto, necessário que para cada menor fosse registrado um fato 

delituoso diferente, consequentemente, um local de crime diverso para cada um. 

O número de ocorrências na capital se repete, 78 delitos; mas isto não significa dizer 

que os crimes ali praticados foram realizados apenas por menores aracajuanos. Alguns crimes 

foram praticados por menores na capital, assim como alguns delitos foram praticados por 

menores aracajuanos no interior do Estado sergipano. 

Mais uma vez as informações convergem, posto que as ocorrências de crimes nos 

municípios do interior sergipano estão bem diluídos: uma ocorrência por cidade; ratificando 

os dados encontrados e analisados sobre o local de “residência dos menores”. 

Vejamos o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 07: Locais dos crimes. 

 
Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 
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Assim, o número de locais do crime “não informados”, 23 ocorrências, correspondeu a 

20% dos casos. O índice na capital chegava ao patamar de 69% das ocorrências, enquanto o 

interior abarcou apenas 11% das ocorrências. 

O índice maior de criminalidade na capital teve como um dos prováveis fatores, o 

êxodo do interior para procura de trabalho, tornando a capital local mais populoso, em 

detrimento da pequena organização das cidades e povoados do interior. Para reverter esta 

situação, atraindo a população para o interior do Estado e qualificar o trabalhador rural, as 

primeiras escolas agrícolas foram criadas.  

As informações sobre as profissões dos menores permite ter indícios de suas origens 

sociais. Apesar dos dados apresentados demonstrarem que a maior parte dos menores residia 

na capital, com relação à profissão o maior índice encontrado, aparentemente, foi de 

trabalhadores rurais. No entanto, se levarmos em consideração as profissões com 

características urbanas, tais como: “trabalhador do comércio”, “jornaleiro” e operário da 

“fábrica de tecidos”, somando os valores têm-se 26 trabalhadores, superando o número de 

trabalhadores rurais. 

 

Quadro 08: Profissões dos menores. 

PROFISSÕES QUANTIDADE DE MENORES 
Magarefe25 01 
“Vive de agências” 01 
Costureira e Alfaiate 02 
Trabalhador Rural ,“de Enxada” e Lavrador 22 
Embarcadiço  04 
Trapiche 01 
Pedreiro 07 
Empregado Doméstico, “Criado”, 
Cozinheira 

12 

Fábrica de Tecidos 03 
Caseiro 01 
Trabalhador do Comércio 14 
Aprendiz de Marcenaria 01 
Ferreiro 02 
Estudante 02 
Sapateiro 02 
Artista 06 
Jornaleiro 09 
Soldado 04 
Padeiro 01 
Pescador 03 
Cabeleireiro 01 

                                                           
25 Que trabalha em matadouro. 
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Balanceiro 01 
Carregador 01 
Manobreiro do “Chemins de Fer” 01 
Sem meio de vida, sem ocupação 08 
Não Informado 12 

Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo do Poder 
Judiciário de Sergipe. 

 

Surpreendentemente o número de menores declarados “sem meio de vida” ou “sem 

ocupação” foi pequeno, representando apenas 6,55% do total. Acrescentando a estes, os “não 

informados”, tem-se 16,39% do total.  Outro dado relevante é que grande parte das profissões 

declaradas são de trabalho braçal ou que exigiam pouca ou nenhuma instrução. Se pensarmos 

num grande bloco de profissões com esse perfil, ficariam de fora apenas os “Estudantes” (02) 

e os “Trabalhadores de comércio” (14), profissões que apresentam maior número de menores 

alfabetizados. Com isso, o índice de trabalhadores braçais ficaria em 70,49 % do total. 

Com base nos dados apresentados, foi possível configurar um perfil do menor 

delinquente sergipano do período pesquisado: sexo masculino, idade média de 17 anos e 

meio, sergipano, residente em Aracaju, analfabeto e trabalhador braçal. Em relação às 

meninas, a média de idade era de 16 anos, naturais do interior do Estado, residentes na capital, 

analfabetas e domésticas. Estes menores no final do século XIX e início do século XX foram 

enviados em sua maioria para a Casa de Prisão e Penitenciária Modelo do Estado. O próximo 

tópico tem a finalidade de apresentar estas instituições. 

 

3.3- AS INSTITUIÇÕES PENAIS: CADEIAS, CASAS DE PRISÃO E PENITENCIÁRIAS 
BRASILEIRAS. 

 

Durante o período colonial as instituições penais no Brasil e na América Espanhola, 

existiam para punir e isolar. Chazkel (2009) aponta a independência do Brasil como um fator 

que contribuiu com a propagação de ideais liberais sobre o processo legal. Além disso, como 

em toda fase de transição política, a necessidade premente de mudanças somada a um olhar 

negativo do passado, efetivou a busca pela abolição de “certos tipos de punição associados ao 

caráter bárbaro e retrógrado do sistema colonial.” (CHAZKEL, 2009, p. 10). 

 Sobre essa tentativa de modernizar o sistema de Justiça criminal, a autora afirma que 

“um novo Código Criminal e a legislação correspondente limitaram o poder arbitrário da 

polícia e tentaram implementar uma nova concepção de punição estatal que tinha por objetivo 

final a reintegração do criminoso recuperado à sociedade”. (CHAZKEL, 2009, p. 10). 
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 A mudança do modelo estritamente punitivo para a regeneração pelo trabalho ocorreu 

no Brasil a partir da metade do século XIX, seguindo os modelos e recomendações inglesas. 

Segundo a autora, a Casa de Correção construída na capital do Império em 1834 “foi 

concebida para acomodar detentos sentenciados à „prisão com trabalho‟”. (CHAZKEL, 2009, 

p.10). 

 De acordo com Chazkel (2009), o edifício tinha pátios, oficinas e outras áreas 

comuns, assim como alas individuais que visavam pôr em prática o regime híbrido de 

isolamento e socialização que a nova filosofia penal requeria.  No entanto, em 1856 uma Casa 

de Detenção foi construída anexa à Casa de Correção, devendo a primeira deter e a segunda 

corrigir, tendo para tanto, algumas leis que determinavam as categorias de presos que seriam 

enviados para uma ou outra, a exemplo do Decreto 10.233, de 4 de abril de 1888 e Lei 3.397, 

de 24 de novembro de 1888.  

 

A lei não determinava com rigor a diferenciação dos tipos de detentos, 
exceto em circunstâncias extremas. Uma lei de 1888 afirmava que a Casa de 
Detenção do Rio de Janeiro deveria abrigar somente pessoas que estivessem 
cumprindo sentenças de „prisão simples‟, em contraste com a Casa de 
Correção que continha exclusivamente aqueles condenados à servidão penal 
ou „prisão com trabalho‟. (CHAZKEL, 2009, p. 11). 

 

 Entretanto, as Casas de Detenção ou Casas de Prisão superavam em quantidade as 

Casa de Correção. Em relação às Casas de Prisão, Pedroso (2003) afirma que este era o local 

destinado ao encarceramento do indivíduo detido pela polícia ou condenado pela justiça. “O 

termo tem assim uma maleabilidade muito grande, podendo ser utilizado para designar uma 

cadeia (local de apreensão policial) ou uma prisão (local de apreensão judiciária).” 

(PEDROSO, 1937, p. 67). 

As Casas de Prisão do século XIX eram conhecidas pelas condições precárias, 

insalubridade e grande número de presos de sexo, condições mentais e idades variadas 

dividindo as áreas comuns e, por isso, as queixas de “promiscuidade” entre os presos eram 

constantes. Sobre a Cadeia Pública de São Paulo, a autora afirma que “a falta de limpeza, o ar 

infecto e a imundície do ambiente compunham o cenário do lugar”. (PEDROSO, 2003, p. 69).  

Na Casa de Detenção do Rio de Janeiro, segundo a autora, os relatórios apontavam a falta de 

organização, de higiene e, “principalmente, a situação promíscua verificada mais atentamente 

entre os menores de idade”, revelando uma “indústria de futuros criminosos moldados a partir 

do cotidiano em que viviam.” (PEDROSO, 2003, p.73).  
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Em Sergipe, um relatório do Presidente Martins Fontes, de 1877 descreve a situação 

das cadeias do interior do Estado e da Casa de Prisão de Aracaju.  

 

Além da Cadeia do Aracajú, existem as cadeias da Estancia, São Christovão, 
lagarto Itabaianinha, S. Amaro, Capella, Propriá e Villa-Nova. Todos estes 
edifícios, exceptuados o da capital de recente edificação e o do Lagarto 
concluído há poucos mezes, todos se modelam pelas antigas cadeias. 
(FONTES, 1877, p. 14-15). 
 

Martins Fontes (1877) se refere às velhas casas alugadas para servirem de cadeia nos 

municípios do interior. E passa a descrever a situação precária em que se encontravam: “Estas 

velhas cadeias, pela maior parte estão em ruinas. A de S. Amaro, por exemplo, que não passa 

de informe massa de má alvenaria [...]” (FONTES, 1877, p.14-15). Afirma ainda que o espaço 

reservado ao acolhimento dos presos era o porão e que “a legendaria cadeia de S. Amaro tem 

as paredes largamente fendidas, o madeiramento do tecto bastante estragado.” (FONTES, 

1877, p. 14-15). Sobre as cadeias afirma ainda que: 

 

Ahi não se respeitam os princípios humanitários, nem as recommendações 
da hygiene, nem a possibilidade de regeneração do criminoso. Bem parece 
que em taes construcções houve um fim único: acabar depressa com a 
existência do verdadeiro criminoso, ou do suspeitado disso, ou d‟aquelle 
innocente que se tornara incommodo ao poderoso de outros tempos. 
(FONTES, 1877, p. 14-15). 
 

  
 A situação da Casa de prisão de Aracaju não era muito diferente das demais cadeias do 

interior. A instituição que se destacou pelas dimensões e estrutura majestosa, logo ficou 

pequena para a quantidade de presos: “A melhor cadeia a da Capital, nem esta se acha em 

melhores condições. É pequena para a acomodação de grande numero de presos [...].” 

(FONTES, 1877, p. 14-15). Poucos anos após sua inauguração, a Casa de Prisão de Aracaju já 

enfrentava graves problemas de higiene, estrutura e prestação de serviços. Esses aspectos 

serão aprofundados no próximo tópico. 

 

3.3.1 A Casa de Prisão de Aracaju 

 

A Casa de Prisão de Aracaju foi inaugurada em 1869 e regulamentada em 1872. No 

entanto, segundo Cardoso (2002), como sua construção iniciou 1864, desde 1867 os presos 

eram mantidos em um calabouço, uma vez que as celas não estavam prontas. De acordo com 
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Cardoso (2002), em 1871 uma lei provincial autorizou o regime penitenciário na Casa de 

prisão da capital. Em 1878 é que, após algumas reformas, instalaram-se a enfermaria, a 

escola, oficinas e a capela, passando a ser denominada “Casa de Prisão com Trabalho de 

Aracaju”. Sendo assim, contava com 50 celas divididas em dois pavimentos, sendo 24 no 

pavimento superior e 26 no inferior. Do total das celas, três eram ocupadas com aulas e sete 

com oficinas de marceneiro e sapateiro. A Casa de Prisão da capital sergipana ficava situada 

na Praça General Valadão, conhecida na época como “Praça da cadeia” e recebia tanto 

homens como mulheres, de todas as idades, condições mentais e de toda a província. 

Sobre a Casa de Prisão de Aracaju, em 1877, portanto oito anos após sua inauguração, 

o Presidente Martins Fontes afirma em relatório que não foram respeitadas as “leis da 

salubridade” (FONTES, 1877, p. 14-15) quando o edifício da Casa de Prisão foi construído e 

devido a isto, a falta de asseio no edifício ou ainda a “aglomeração de muitos homens, 

ordinariamente pouco zelosos de si, [...] o certo é que é mortífero o miphitico ar que ali se 

respira.” (FONTES, 1877, p. 14-15). 

O Presidente Martins Fontes (1877) prossegue na descrição da instituição: 

 
Quem visita a cadeia da Capital entra em uma athmosphera pútrida que 
atordoa, e assiste a uma cena repellente e constritadora. Nudez e 
immundicie; rostos pálidos, corpos cadavéricos, desordem e confusão por 
toda parte, eis o que vê, eis o que ouve quem tem o dever, ou a curiosidade 
de visitar a cadeia da capital. (FONTES, 1877, p. 14-15). 
 

 Martins Fontes (1877) reconhecia sua responsabilidade em melhorar as condições da 

Casa de Prisão, mas afirmava estar impossibilitado devido a falta de verbas:  

 

O quadro é sombrio, mas verdadeiro. As autoridades reclamam providencias 
para melhorar esse estado de cousas; o governo da província não é surdo, 
mas não dispõe de recurso para attendel-os. Seria preciso dispender grossas 
somas, e o erário provincial não comporta dessas despezas. (FONTES, 1877, 
p. 14-15). 
 

Em 1883 a situação não apresentava melhoras. O Presidente Ayres do Nascimento 

afirma em relatório: “Continua deplorável o estado das cadeias da província.” (1883, 

NASCIMENTO, p. 05). Sobre a Casa de prisão da capital, afirma que era a única que ainda 

apresentava “algumas condições de salubridade” e que apesar do regulamento de 5 de outubro 

de 1872 ter convertido em Casa de prisão com trabalho, este destino estava longe de 

acontecer. “Muito converia montar ahi officinas regulares, a que se presta o edifício; do que 
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só vantagens teria a Provincia auferir”. (NASCIMENTO, 1883, p. 05). O relatório divulga 

ainda que em 1883 existiam 264 presos, dos quais apenas 17 frequentavam a escola de 

instrução primária, “maior frequencia teria se houvesse accomodação para quantos desejam 

aprender.” (NASCIMENTO, 1883, p. 06). 

Outro problema enfrentado era a prisão dos alienados, pessoas consideradas loucas. É 

recorrente nos relatórios a defesa da necessidade da construção de um Manicômio Judicial. 

Na Casa de prisão e mais tarde com a construção da Penitenciária Modelo, os alienados 

continuavam recolhidos junto aos outros detidos, “não podendo, por isso, receberem 

tratamento conveniente para restabelecimento da razão perturbada”, denunciou o chefe de 

polícia Justiniano Jacobina em 1883.  

Em relatório de 1919, Pereira Lobo se queixa da mesma situação: 

 

Torna-se cada vez mais accentuada em nosso Estado a necessidade da 
instituição do serviço de assistencia a alienados. Serviço de alta importancia 
moral e social, elle não deve ser adiado, ocorrendo ao Estado o dever de 
proteger os doentes mentaes, que até hoje não têm contado com o amparo do 
poder público. Muitos desses infelizes demoram nas casas de prisão, logares 
não raro inadequados ao seu tratamento, e outros tomam rumo dos Hospícios 
de Alienados do Rio de Janeiro e Bahia. Urge, pois, que decreteis a medida 
necessária a esse fim, não só visando a segurança pública, como ainda 
offerecendo abrigo aos infelizes loucos em logares apropriados ao seu 
tratamento. (PEREIRA LOBO, 1919, p. 70). 
 

  Voltando a abordar a situação das instituições penais do Estado, um relatório de 1905, 

de Josino Menezes afirma que “nas condições em que se encontram, torna-se assaz penosa a 

fiscalisação, ocorrendo de vez em quando fugas, o que confirma o quanto venho relatando.” 

(MENEZES, 1905, p. 11). Além disso, informa que todas precisavam de consertos urgentes e 

menciona a necessidade de uma reforma no regime penitenciário. 

 

Os criminosos entregues a mais completa ociosidade nas cadeias do interior, 
e mesmo em grande parte na desta capital, cuidam somente de readquirir a 
liberdade perdida para, novamente, se entregarem a prática de actos 
contrários as leis e interesses da sociedade. É conveniente, pois, cogitarem 
uma reforma completa do nosso regime penitenciário, de modo a não 
estarem pesando aos cofres públicos encargos onerosos sem nenhum 
proveito pratico. (MENEZES, 1905, p. 11).   
 

Se a situação da Casa de Prisão de Aracaju era complexa e suscitava críticas e 

preocupações, as cadeias do interior do Estado consistiam, em sua maioria, em casas 
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alugadas, com estruturas precárias, como já mencionado. Diante disso, a Casa de Prisão da 

capital ainda era vista como a melhor e maior do Estado. 

Sobre este aspecto, Leite Neto (1937) afirma que: 

 

A „Cadeia Velha‟ é um atestado de que todas as obras têm a sua função 
histórica. Si hoje ela se nos apresenta como um velho pardieiro, de feição e 
aspectos medievais, contudo, teve também o seu apogeu e esplendor. [...]. 
Com o evolver, porém, da ciência penal, urgia a construção em Sergipe, de 
um prédio adoptado ás exigências do sistema penitenciário moderno. 
(LEITE NETO, 1937, p.67). 

 

 Observa-se a seguir a foto da “Cadeia Velha”, construída no século XIX  na capital do 

Estado. Para as limitações do período em que foi construída, era um prédio imponente com 

seus dois pavimentos. 

 

Fotografia 08 - Casa de Prisão de Aracaju. 
 

 
FONTE: SILVA, Clodomir. Álbum de Sergipe (1820-1920). Aracaju: Estado de Sergipe, 1920. 
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 A Casa de prisão de Aracaju não era mais a imponente construção do século XIX, 

mostrava-se frágil, insalubre e pequena para comportar a população carcerária de todo o 

Estado. Além do mais, a legislação em vigor e as novas discussões sobre um novo sistema 

penal, exigiam a construção de uma Penitenciária no Estado. 

Segundo Chazkel (2009), a transição política para a Primeira República pouco alterou 

de imediato o sistema penal. Entretanto, com o novo período surgiu a “necessidade de 

promulgar uma nova legislação em substituição ao Código Criminal de 1830, que estava 

manchado” com os vestígios da escravidão, das penas de açoites, de galés e de morte. O novo 

Código aboliu estas penas e, de acordo com a autora, tornou o encarceramento mais 

sistemático e humano. 

 

Juristas, políticos e burocratas criaram planos criaram planos para aplicar 
uma filosofia penal eclética e reformista na punição e correção de criminosos 
no alvorecer do Brasil republicano. Eles combinaram as escolas da Filadélfia 
(isolamento) e de Auburn (trabalho grupal durante o dia e isolamento 
durante a noite) com alguns elementos da escola irlandesa, a „prisão 
temporária‟ e a liberdade condicional. (CHAZKEL, 2009, p. 12). 

 

Sendo assim, no início do século XX as instituições penais sofreram modificações 

para aprimorar o controle da população carcerária e reforçar a ordem pública através de uma 

profilaxia mais adequada. Com isso, foram pensados novos tipos de prisões organizadas a 

partir da qualificação dos presos, segundo as categorias criminais: “contraventores, menores, 

processados, loucos e mulheres.” (PEDROSO, 2003, p. 95). 

 Segundo Pedroso (2003), os asilos de contraventores deveriam receber os ébrios, 

vagabundos, mendigos e “se destinavam, especialmente, à profilaxia e ao tratamento dos 

indivíduos classificados como anti-sociais.” (PEDROSO, 2003, p. 95). Os asilos de menores 

tinham como proposta uma pedagogia corretiva e uma “sequestração provisória na tentativa 

de impedir a efetivação da delinquência”. (PEDROSO, 2003, p. 95). Já os manicômios 

criminais recebiam os que sofressem de alienação mental e necessitassem de tratamento 

clínico. Sobre essa nova maneira de pensar a separação dos presos, Pedroso (2003) afirma 

que: 

 

Percebemos, nessa forma de distribuição, uma tentativa de racionalização do 
espaço, adequando-o à tipologia do crime, tendo-se por critério o grau de 
infração e periculosidade do réu. Com relação às legislações anteriores, 
houve uma modificação positiva, significativa sobre o fato de se pensar um 
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espaço apropriado para mulheres e menores. A separação do réu levando-se 
em conta o sexo e a idade também deve ser observada pelo seu lado técnico. 
Ao isolar em lugar específico categorias específicas de presos, forma-se um 
saber mais aprimorado sobre os indivíduos [...]. (PEDROSO, 2003, p. 95). 

 

 Alguns presídios foram adaptados provisoriamente com a separação dos presos em 

pavilhões diferentes, situação que acabou se tornando definitiva em muitos Estados. No 

entanto, a legislação não garantiu a adesão completa a esses ideais. De acordo com Chazkel 

(2009), a falta de recursos foi considerada como um dos principais motivos do fracasso em 

reformar o sistema penal. A autora afirma que “o sucesso de penalidades como a prisão com 

trabalho e o exílio para uma „colônia correcional‟ demandavam uma infraestrutura 

simplesmente inexistente”. (CHAZKEL, 2009, p. 13). Para reforçar seus argumentos, Chazkel 

(2009) cita os relatórios divulgados pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores em 1896 e 

em 1898, sobre a situação decadente em que se encontrava a Casa de Correção que foi 

estabelecida em caráter provisório, que acabou sendo definitiva por falta de recursos, ao lado 

da Casa de Detenção do Rio de Janeiro.  

Sobre a mesma instituição, um estudo de 1907, de Antônio Pitanga, “Organização 

Penitenciária nos países latino-americanos” apontava a insalubridade e promiscuidade do 

local, que também recebia menores de idade. 

 

A Casa de Detenção, destinada à prisão provisória dos indiciados e à 
correção policial, indebitavelmente colocada em um raio do mesmo edifício 
[da Casa de Correção], consiste em um amalgama tumultuário e infecto de 
homens, mulheres e crianças, promiscuamente lançados em compartimentos 
desguarnecidos e imundos, com flagrante infracção de todas as regras da 
hygiene e da moral. (PITANGA, 1907, p.09). 
 

A situação em que se encontravam os menores foi descrita por Pitanga (1907) e apesar 

de estarem separadas dos adultos, as crianças continuavam juntas aos adolescentes, o que 

gerava os casos de promiscuidade já mencionados:  

 

[...] tres cavas abobadas sem ar e sem luz, fechadas por grossas grades de 
ferro, encerram em seu recinto cerca de 25 menores cada uma. [...] Crianças 
de 10 anos e rapazes de 16 são conjuntamente encerrados n‟essas jaulas, sem 
leitos, sem roupas, pois o que vi com esse nome eram imundos andrajos em 
que se envolviam as míseras criaturas, e alguns completamente nus.” 
(PITANGA, 1907, p.09). 
 

Como já mencionado no tópico anterior, na análise dos processos criminais que 

enviaram menores para a Casa de Prisão de Aracaju, não foi encontrada nenhuma sentença 
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que demonstrasse preocupação do juiz em separar os menores dos adultos ou em lhes aplicar 

regime diferenciado. Essa preocupação só ficou evidente nos processos a partir de 1925. 

 

3.3.2  A Penitenciária Modelo do Estado de Sergipe 

 

Apesar das dificuldades encontradas em pôr em prática o novo sistema penal, alguns 

Estados construíram instituições que tinham por objetivo a regeneração pelo trabalho e a 

separação dos presos por categoria. Com base nesses novos ideais, a Penitenciária Modelo de 

Sergipe foi construída no governo de Graccho Cardoso (1922-1926), no distante Bairro 

América. Imponente e dotada com o que havia de mais moderno no sistema penitenciário, a 

instituição foi inaugurada em 1926.  

O jornal Correio de Aracaju de 3 de abril de 1928, em uma crônica escrita por Zózimo 

Lima26, narra com riqueza de detalhes sua visita a Penitenciária Modelo do Estado. De início 

o autor descreve a beleza do dia de sol e justifica a súbita vontade “evangélica” de se 

“aproximar de almas sofredoras”. Com isso, passa a narrar o passeio: 

 

Aboletado nos macios acolchoados de um Erkisne de cinco assentos, alvitrei 
tocar para a Penitenciária. Era um passeio inédito para mim. Acompanha-me 
o delegado e compadre illustre Xavier de Oliveira. O auto arrancou, célere, 
numa trepidação agradável, rumo ao presídio do Estado. A estrada de 
rodagem era um convite a disparadas vertiginosas. Mando diminuir a marcha 
do auto para melhor contemplar os encantos naturaes dos arrabaldes de 
minha terra. Marginam a estrada modestas habitações de operários e 
trabalhadores ruraes. Erra pelo ambiente um cheiro agradável e salutar dos 
estábulos. Com intervalos ouve-se o balido das cabras e ovelhas que pascem 
nos pastos e malhadas. Rumina pacientemente o gado. Nos sítios em torno, 
desafiando a tortura caustica da secca, realçam as copas mui verdes das 
mangueiras carregadas de fructos em plena sazão. (LIMA, 1928) 27. 

  

 A localização da Penitenciária Modelo foi estrategicamente escolhida para que ficasse 

distante do centro da cidade. Nota-se pela descrição do autor, que o passeio até a instituição 

tinha ares de “viagem”, dada à distância. A paisagem bucólica, descrita pelo cheiro dos 

estábulos e o barulho dos animais, logo foi interrompida quando foram avistadas as torres da 

Penitenciária: “A semelhança de um castello surgem, crescendo sempre que nos 

                                                           
26

 Zózimo Lima (1889 - 1974) era jornalista. Seus contos e crônicas foram publicados em jornais como o 
"Correio Paulistano", "A Tribuna", de Santos (SP), "Diário de Notícias" e "O Imparcial", de Salvador (BA), 
no "Correio de Aracaju" e na "Gazeta de Sergipe". Escreveu também para a Associação Sergipana de 
Imprensa e para a Academia Sergipana de Letras. 

27
 CORREIO DE ARACAJU, anno XXI, terça-feira 3 de abril de 1928. Num 755. 
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approximamos, os torreões e guaritas do magnífico presídio que a inconteste operosidade de 

um administrador construio para satisfação de nossa vaidade patriótica”. (LIMA, 1928). 

As descrições da estrutura física da penitenciária, sempre muito adjetivadas, seguem 

permeadas pelas impressões do ilustre visitante.  

 

Tenho a impressão de que me encontro diante de uma fortaleza, com as suas 
barbacãns, setteiras e amêias. Paramos, alfim, à porta. O Tenente Benilde 
Cunha, administrador da Penitenciária Modelo, recebeunos gentilmente. 
Penetramos áquelle reduto de defeza social. Visitamos todas as dependências 
do edifício, desde a portaria á cosinha, observando a ordem e o asseio 
existentes. Lindos canteiros de flores, sempre verdes, amenizam a tristeza 
daquele ambiente. (LIMA, 1928). 
 

 A seguir, na foto da Penitenciária Modelo, podemos observar as altas torres descritas 

por Lima (1928) como castelo e fortaleza.  

 
Fotografia 09: Penitenciária Modelo. 

 
FONTE: PESQUISE. 
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 Segundo Lima (1928), no momento da visita as oficinas estavam funcionando “a 

eletricidade” e dezenas de presos trabalhavam. Sobre o regime com trabalho e as oficinas da 

instituição, o autor afirma serem “uma esplendida escola de trabalho, onde o encarcerado não 

só encontra o derivativo para suas torturas moraes, como adquire uma profissão que, amanhã, 

abertas as portas da liberdade, lhe dará um meio honesto de ganhar a vida.” (LIMA, 1928). 

Afirma ainda de que fora informado pelo Tenente Benilde sobre o aumento do número de 

oficinas, “já encomendadas pelo laborioso Presidente do Estado” e que viu salas amplas e 

higiênicas que serão destinadas às novas oficinas. 

 Para enriquecer a descrição deste ambiente quase utópico, Lima (1928) afirma que os 

presos podiam andar à solta no interior da Penitenciária, “á excepção daquelles que se 

obstinam a adaptar-se aos processos regeneradores.” A visita continuou pela escola e pela 

capela, “mui branca e garrida, como uma promessa de esperança.” Na escola, diante da 

presença dos visitantes, os presos levantaram-se respeitosamente. 

 

Vimos, então, commovidos, homens de todas as edades, outrora 
analphabetos, motivo primordial que os fizeram enveredar pela estrada do 
crime, attentos, segurando a carta de Abc ou desenhando as primeiras letras, 
na ancia de amanhã assignarem com as próprias mãos o recibo de liberdade. 
(LIMA, 1928). 
 

  Percebe-se na fala de Lima (1928) o papel de destaque que a educação passou a 

ocupar nos discursos dos intelectuais, políticos, jurídicos ou da população em geral, nas 

primeiras décadas do século XX. Neste pequeno trecho, a falta de instrução figura como 

causadora da criminalidade. Como o próprio autor diz “motivo primordial” que fez com que 

aqueles indivíduos se tornassem criminosos. No entanto, da fala de Lima (1928) entende-se 

que a falta de educação, o fato de serem analfabetos fez com que enveredassem “pela estrada 

do crime”, mas a garantia de um futuro digno viria através do trabalho, ao adquirir uma 

profissão que, “amanhã, abertas as portas da liberdade, lhe dará um meio honesto de ganhar a 

vida.” (LIMA, 1928). Um pouco mais adiante, Lima (1928) culpa, de maneira mais geral, a 

sociedade: “E eu contemplo, absorto, os olhos razos d‟água, aquella centena de infelizes, 

muitos dos quaes tem, muita vez, quase sempre, coo responsável pelo seu trágico destino a 

própria sociedade.” (LIMA, 1928). 

  A visita continua na seção das galerias e ao toque de um sinal , os presos saem das 

oficinas e dependências, “como um enxame”, todos vestidos com seus uniformes e entoam 

“um alvoroçado hymno patriótico.” (LIMA, 1928). O visitante fica a observá-los e demonstra 
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conhecimento do que havia de mais moderno nos estudos criminalistas e penitenciários do 

período. 

 

Quanta physionomia cheia de bondade no meio de cenhos denunciadores de 
sentimentos hediondos. Encontram-se, alli, todos os typos que se enquadram 
nas clascificações variadas dos criminalistas. Há a variedade de Von Liszt28, 
os criminosos de Lecassagne29, os congênitos, associados, transitórios, 
estudados com percuciência por Ingenieros30 e que não escapariam ás 
observações de Maxwel31, Ferri32, Alimena33, etc. (LIMA, 1928). 

 

 A visita terminou, segundo Zózimo Lima (1928), com uma sensação de tristeza, mas 

também de grande esperança “pela regeneração destes transviados do caminho do bem.” 

(LIMA, 1928). 

 Diferente da visão romântica apresentada pelo cronista, a realidade das penitenciárias 

brasileiras distanciava-se dos ideais almejados. Um exemplo foi a dificuldade encontrada em 

adaptar as penitenciárias à exigência de separação de presos por idade, sexo e tipo de crime, 

como já mencionado. Pedroso (2003) relata que na Colônia Correcional de Dois Rios, apesar 

das mulheres ficarem em edifício separado, eram atendidas por homens e precisavam 

atravessar a ala masculina toda vez que iam lavar suas roupas, o que causava tumulto. 

 Data de 1929, apenas um ano após a crônica de Zózimo Lima (1928), na penitenciária 

que fora construída para servir de modelo em Sergipe, um inquérito34 que investigava o 

defloramento da menor A. M. J.  (16 anos) dentro da instituição, por outro detento. A menor 

estava presa acusada de roubo e foi deflorada, segundo denúncia da própria vítima, enquanto 

fazia a limpeza do pavilhão masculino. Este caso já foi abordado ao analisar as representações 

dos sujeitos envolvidos no processo. 

                                                           
28

 Jurista e político austríaco, conhecido por suas contribuições no Direito Penal, da corrente “Casualista 
naturalista” na Teoria do Direito. 

29
 Médico francês e criminologista, fundador da escola Lacassagne da criminologia, com sede em Lyon e 

influente entre 1885-1914, sendo o principal rival para a escola italiana de Lombroso. 
30 José Ingenieros ou seu nome original, Giusep Ingesneri: psiquiatra e sociólogo ítalo-argentino. Entre 1902-

1913 dirigiu os arquivos de Psiquiatria e Criminologia e assumiu o cargo do Instituto de Criminologia da 
Penitenciaria Nacional de Buenos Aires. 

31 J. Maxwell, autor do livro “O crime e a sociedade” de 1909. 
32 Criminalista italiano, Enrico Ferri, autor de “La Sociogie Criminelle” de 1884. 
33 Bernardino Alimena: Jurista italiano que se ocupou do direito penal no final do século  XIX. 
34 FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2531, cx: 15, Ac: 01, Módulo: IV – Série: penal, 

subsérie: inquérito policial, período: 1929-1935. Acervo do Arquivo do poder judiciário de Sergipe. 
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Alguns anos depois, Leite Neto35 (1937) em seu ensaio “A Penitenciária de Sergipe” 

apresenta um relatório que foi entregue em 1934, ao governador Augusto Maynard, 

apontando algumas providências necessárias junto à instituição.  

Uma publicação de Luís Antônio Barreto (2006) sobre Leite Neto na época do 

centenário do seu nascimento informa que o advogado e político foi diretor da Penitenciária 

Modelo por duas vezes. 

 

Na direção da Penitenciária, o bacharel Francisco Leite Neto acompanhou a 
evolução dos debates sobre a delinqüência, o sistema penal, a legislação e as 
novas correntes científicas que atraíam, cada vez mais, adeptos. Por motivos 
políticos, durante o Governo Eronides de Carvalho, foi exonerado da direção 
da Penitenciária, protestando publicamente, recorrendo ao Poder Judiciário, 
através de Mandado de Segurança, defendendo a exigência tecno-científica 
do cargo, criado pela lei 943, de 9 de outubro de 1926. [...]. Com o Estado 
Novo que fecha a Assembléia e transforma o governador Eronides de 
Carvalho em Interventor Federal, Francisco Leite Neto retorna à direção da 
Penitenciária, permancendo ali até 1938. (BARRETO, 2006). 
 

 Leite Neto (1937) afirma que despertou sua atenção para a questão do menor 

delinquente e para a necessidade de um local adequado para acolher os mesmos, depois de ter 

assumido a direção da Penitenciária do Estado. Com isso, teria percebido com nitidez a 

necessidade de batalhar “entusiasticamente” junto ao “ilustre e abnegado juiz de menores – o 

Dr. Olímpio Mendonça em prol dos menores abandonados e delinquentes de Sergipe.” 

(LEITE NETO, 1937, p. 107). 

 Por conseguinte, Leite Neto (1937) passa a enumerar os reparos necessários na 

estrutura física e em alguns serviços da penitenciária, como: diretoria, muralha, igreja, 

presídio, enfermaria, oficinas, banheiros, pavilhão dos alienados, abastecimento de água, 

escola e assistência médica. 

Em relação ao presídio, Leite Neto (1937) alertava que as células deveriam passar por 

reformas para diminuir a umidade e, assim, atender as exigências da “ciência sanitária”. 

 
Infelizmente, cada presidiário habita uma célula, provida de cama, aparelho 
sanitário, torneira para água e alguns objetos destinados ao uso diário. 
Acontece, porém, que as células, tanto as do pavimento térreo como as do 1º 
andar, são revestidas de cimento, tornando-se em extremo húmidas devido 
ao vasamento das torneiras. (LEITE NETO, 1937, p.69). 

 

                                                           
35

 Leite Neto foi advogado, diretor da revista “Sergipe Forense”, Diretor da Penitenciária Modelo do Estado, 
Secretário do Conselho Penitenciário do Estado, Deputado Estadual e Senador. 
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 O autor também informa que as células e todas as galerias estavam sempre molhadas 

devido às goteiras em abundância, causando uma umidade insuportável. Provavelmente essa 

situação precária das células e galerias estivesse relacionada às mortes por tuberculose e 

doenças pulmonares. Na análise dos documentos do acervo do Arquivo do poder judiciário, 

me deparei com alguns ofícios que comunicavam as mortes ocorridas na Casa de Prisão e na 

Penitenciária Modelo. Apesar de ter encontrado apenas sete ofícios de mortes ocorridas entre 

os anos de 1903 e 1930, cinco informavam mortes por tuberculose na enfermaria das 

instituições e dois não informavam a causa das mortes. 

 Em todo o relatório apresentado por Leite Neto (1937), dentre as inúmeras críticas que 

fez às instalações e aos serviços da Penitenciária, a assistência médica se destacou com o 

maior número delas. O ex-diretor afirma que já teve a oportunidade de salientar que a 

assistência médica na Penitenciária de Sergipe era deficiente e que lamentavelmente as visitas 

médicas à instituição eram escassas. Informa ainda que elaborou o regulamento da 

Penitenciária e incluiu como “pessoal indispensável à boa marcha dos serviços penitenciários, 

um médico com atribuições delimitadas no art. 9º do referido regulamento.” (LEITE NETO, 

1937, p. 75). Entre as atribuições estaria a de comparecer três vezes por semana à instituição. 

 
Estou certo de que ninguém melhor do que o atual chefe do executivo 
sergipano poderá dar uma solução a este caso. Espero que esta lacuna seja 
criteriosamente preenchida em prol da saúde dos penitenciários e como um 
atestado de que, entre nós, já se vai tendo uma noção, exata da moderna 
ciência carcerária. (LEITE NETO, 1937, p. 76). 
 

 Também consta no relatório a necessidade da construção de um manicômio judiciário 

no Estado. Segundo Leite Neto (1937), apesar de existir na Penitenciária um “Pavilhão de 

Alienados”, este deveria ser utilizado para abrigar os delinquentes pronunciados e ainda não 

condenados, dessa forma, seria evitada “a promiscuidade condenável com os demais 

sentenciados e de que perturbassem os serviços do estabelecimento.” (LEITE NETO, 1937, p. 

72). Além disso, com a construção do manicômio os “criminosos loucos e os psicopatas em 

geral” poderiam receber a assistência médica “exigida pelos estados de insanidade mental que 

lhes atormentam o corpo e o espírito.” (LEITE NETO, 1937, p. 81). 

Leite Neto (1937) fala também da criação do “Patronato de Liberados”. Segundo o ex-

diretor da Penitenciária do Estado, o Código de organização judiciária de Sergipe (Decreto nº. 

76) criou este instituto que, no entanto, nunca saiu do papel. O Patronato de Liberados teria 

como função prestar assistência aos sentenciados que por quaisquer razões, fossem 
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beneficiados com a liberdade ou com o livramento condicional. Essa assistência englobaria as 

questões médicas e sociais, como a oportunidade do ex-preso voltar ao mercado de trabalho. 

“Esta instituição poderá prestar inauferíveis serviços na luta contra a criminalidade em 

Sergipe. É necessário que o liberado tenha, mesmo fora da prisão, uma assistência médico-

social.” (LEITE NETO, 1937, p. 82). 

Ao abordar as oficinas, o ex-diretor da Penitenciária Modelo afirma que esta seção 

prestava bons serviços, uma vez que readaptava pelo trabalho o “delinquente encarcerado. 

Ferri36 não exagerou quando notou a influência preponderante do trabalho bem orientado, 

sobre a reintegração social do delinquente.” (LEITE NETO, 1937, p.70). Entretanto, apesar de 

reconhecer a importância da regeneração pelo trabalho, o autor alerta para as condições dos 

materiais utilizados nas oficinas, afirmando que os mesmos eram de “uma primitividade 

flagrante.” As oficinas mencionadas são as de marcenaria e sapataria. Segundo Leite Neto 

(1937), se a primeira fosse melhor equipada, fabricaria o mobiliário de todas as escolas 

públicas do Estado e a segunda fabricaria calçados para a polícia. 

 Em relação à escola, Leite Neto (1937) inicia afirmando ser este “o elemento 

primordial da terapêutica criminal.” (LEITE NETO, 1937, p.73). 

 

É com o auxílio da escola e das oficinas, que o penitenciarista consegue 
educar e reeducar o delinquente, estudando-lhe as aptidões, observando-lhe 
as tendências, os desvios morais e as perturbações psíquicas [...]. É 
necessário, porém, que a educação tenha uma orientação consentânea com os 
processos da Pedagogia Moderna. (LEITE NETO, 1937, p. 73). 
 

 Leite Neto (1937) continua afirmando que a pedagogia é a arma mais poderosa na luta 

contra a criminalidade e aborda sua importância no processo de “terapêutica criminal”. A 

escola da Penitenciária era dirigida pelo Cônego Carlos Costa e pelo professor Massidon 

Costa e funcionava dentro da igreja. Sobre isto, Leite Neto (1937) afirma que “não poderia 

haver porventura lugar mais apropriado. Junto ao altar da religião, o da pátria e da 

inteligência.” (LEITE NETO, 1937, p. 74). 

 Nota-se novamente o papel hiperdimensionado que a educação ocupava nos discursos 

do período. E, como Leite Neto (1937) teve o cuidado de caracterizar essa educação, ela 

deveria estar em consonância com a Pedagogia Moderna. Sobre isso Marta Maria Chagas de 

Carvalho (1998) afirma que: 

 

                                                           
36

 Leite Neto refere-se ao criminalista italiano, Enrico Ferri, autor de “ La Sociogie Criminelle” de 1884. 
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O “entusiasmo pela educação” caracterizar-se-ia pela importância atribuída à 
educação, constituída como o maior dos problemas nacionais, problema de 
cuja solução adviria o equacionamento de todos os outros. O “otimismo 
pedagógico” manteria, do “entusiasmo”, a crença no poder da educação, mas 
não de qualquer tipo de educação, enfatizando a importância da “nova” 
pedagogia na formação do homem. (CARVALHO, 1998, p. 32). 
 

 Baseada nos aspectos apresentados percebe-se que a construção da Penitenciária 

Modelo e a adoção de um novo sistema penitenciário, não foi suficiente para resolver as 

questões que já vinham sendo colocadas desde a metade do século XIX. Principalmente em 

relação aos menores delinquentes do Estado, toda essa efervescência de ideais influenciados, 

sobretudo, pelas correntes europeias do Direito Penal, convergiu para a construção no Estado 

de uma instituição apropriada para acolhê-los. 

 Um projeto de nº 49 elaborado pelos deputados estaduais Leite Neto, Manoel Nabuco, 

Theóphilo Barreto, Cônego Miguel Monteiro Barbosa, Gentil Tavares e Carvalho Neto 

intitulado “Menores, Abandonados e delinquentes”, autorizava o governo a mandar construir 

um prédio para funcionar o “Abrigo Reformatório para menores abandonados e 

delinquentes.” Leite Neto (1937) informa também que a necessidade da instituição não era 

recente: “não é de hoje que vimos nos batendo pela creação em Sergipe de um instituto de 

preservação e reforma para menores abandonados e delinquentes.” (LEITE NETO, 1937, 

p.106). A lei Estadual nº 855 de 31 de outubro de 1923, ordenou a construção de 

estabelecimentos apropriados para a internação de menores abandonados e delinquentes.

 Segundo Leite Neto (1937), em fevereiro de 1935 no Rotary Club de Aracaju ocorreu 

a conferência “Assistência aos Menores em Sergipe”, que teve como conclusões: 

 

1º- Procurar junto aos pais de menores abandonados e delinquentes prestigiar 
a ação do juiz especial. 2º - Pleitear no sentido de ser aplicada aos menores 
pena indeterminada e individualizada. 3º - Pleitear para que seja cassado ao 
pai degenerado, incapaz, ou desditoso o pátrio poder. 4º - Pleitear junto aos 
poderes públicos pela creação de estabelecimento destinado a recolher os 
menores abandonados e delinquentes do nosso Estado, precedendo à 
internação em tal estabelecimento o exame médico, psicológico e 
psiquiátrico. (LEITE NETO, 1937, p.108). 

   

 De acordo com Bispo (2007), a partir de uma iniciativa em parceria com o governo 

federal37, só em 1942 é que foi inaugurada a “Cidade de Menores Getúlio Vargas”, uma 

                                                           
37 Decreto Lei nº 39 de 28 de janeiro de 1938, criou o Serviço de Assistência a Menores Abandonados e 

Delinquentes e propôs a criação da Cidade de Menores. 
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instituição de acolhimento para menores abandonados e delinquentes em Nossa Senhora do 

Socorro/SE.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No dizer de Paul Veyne (2008), “a história não é senão resposta a nossas indagações” 

(VEYNE, 2008, p. 37), dentro desta perspectiva apresentei algumas questões que procurei 

responder ao longo da pesquisa. Ainda parafraseando Paul Veyne (2008), consciente de que 

“não se pode materialmente, fazer todas as perguntas” (VEYNE, 2008, p. 37), reconheço as 

lacunas deixadas para pesquisas posteriores. Sendo assim, a questão central foi: qual era a 

prática do judiciário ao sentenciar os menores delinquentes, uma vez que o Estado não 

possuía instituição apropriada no período investigado?  

A partir da análise dos processos criminais foi possível inferir que a prática do 

judiciário em sentenciar os menores era de enviá-los para as instituições penais, ou seja, Casa 

de prisão e Penitenciária Modelo, sem regime diferenciado e junto aos adultos. Dos cento e 

treze processos que analisei, totalizaram cento e vinte e dois menores que cometeram delitos. 

Destes, apenas um foi encaminhado para o Ensino Agrícola (depois de passar um tempo na 

Chefatura de Polícia), setenta e cinco ficaram presos na Casa de Prisão, cinco foram 

encaminhados para a Penitenciária Modelo e oito foram enviados para os quartéis e 

delegacias. Do restante, seis menores pagaram fiança, vinte e um responderam em liberdade 

ou não foram denunciados e seis processos estavam incompletos e não foi possível conhecer a 

conclusão. (Ver quadro da página 75). 

Essa prática foi comum até meados de 1925, quando possivelmente sob influência dos 

decretos e leis que antecederam o Código de 1927 e a criação em Sergipe da Vara de 

Menores, sofreu alterações, ainda que sutis. A partir de então, a preocupação com o regime 

diferenciado (disciplinar e educativo), com a separação dos adultos e com a educação, 

apareceram com frequência nas denúncias, defesas, sentenças e recursos.  

Pesquisas desenvolvidas anteriormente38 voltadas às instituições de ensino agrícolas 

sergipanas constataram o envio de menores delinquentes para estas. Com base nos dados 

apresentados e no referencial teórico adotado, presume-se que, nesses casos, os 

                                                           
38 NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. Memórias do Aprendizado: 80 anos de ensino agrícola em Sergipe. 

Maceió: Edições Catavento, 2004; NERY, Marco Arlindo Amorim Melo. A Regeneração da Infância Pobre 
Sergipana no início do século XX: O Patronato Agrícola de Sergipe e suas Práticas Educativas. Dissertação 
de mestrado em Educação. UFS, 2006 e CONCEIÇÃO, Joaquim Tavares da. A pedagogia de internar: uma 
abordagem das práticas culturais do internato da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-Se (1934-1967). 
Dissertação de Mestrado em Educação. São Cristóvão. Universidade Federal de Sergipe, 2007. 
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encaminhamentos eram feitos pelos Chefes de Polícia e pelo Juiz de Menores, no caso dos 

órfãos.  Dessa informação pode-se concluir que os menores eram encaminhados antes da 

instauração de um processo criminal, justificando-se, assim, o fato de ter encontrado apenas 

uma referência a essa prática nos processos analisados. Infere-se que a polícia sergipana 

encaminhava para o Ensino Agrícola os casos de menor gravidade, ficando os demais casos 

sob responsabilidade do judiciário. 

Em relação à educação, a falta de educação moral ou intelectual aparece sempre 

relacionada como causa da criminalidade devendo, portanto, ser utilizada como prevenção à 

delinquência. Esta representação da Educação era comum nos discursos políticos analisados a 

partir dos relatórios dos presidentes da província e do Estado, e nos discursos jurídicos, a 

partir da análise das denúncias, sentenças, recursos e laudos médicos. Além disso, a educação 

estava quase sempre ligada ao trabalho e essa concepção esteve presente também nas 

mudanças ocorridas no regime penitenciário. A defesa por um regime regenerador, baseado 

na educação para e pelo trabalho, começou a figurar nos discursos políticos e jurídicos com a 

instauração da República e foi efetivado no Brasil nas primeiras décadas do século XX, ao 

mesmo tempo em que iniciou, a preocupação em separar os presos por sexo, idade e 

condições mentais. 

Apesar desse “entusiasmo pela educação”, como diz Carvalho (1998), figurar nos 

discursos políticos do período, não encontrei nas falas dos juízes, promotores, curadores e 

desembargadores, menção à possibilidade de educar o menor delinquente para remediar um 

mal já instaurado. As análises e os dados apresentados levam a acreditar que, para o judiciário 

sergipano do período, o remédio para a delinquência era muito mais punir do que instruir, 

ficando nítida que as relações que se estabeleceram, entre Educação e Criminalidade foram no 

sentido de prevenção, já que sua falta tinha como consequência a delinquência. Essas 

inferências contemplam o objetivo geral desta pesquisa, que foi compreender as relações que 

se estabeleceram entre Educação e Criminalidade.  

Mais uma vez recordo Paul Veyne (2008) ao afirmar que “o historiador nunca faz 

revelações tonitruantes, capazes de transformar nossa visão do mundo; a banalidade do 

passado é feita de pequenas particularidades insignificantes que, ao se multiplicarem, acabam 

por compor um quadro bem inesperado.” (VEYNE, 2008, p. 20). Seguindo essa linha de 

raciocínio e reconhecendo as limitações de uma pesquisa histórica, seja pela dificuldade em 

encontrar as fontes ou em lidar com elas, acredito ter alcançado os demais objetivos 

propostos, que foram: configurar o perfil do menor delinquente sergipano da época, investigar 

a prática do judiciário ao encaminhar os casos de delitos cometidos por menores em Sergipe e 
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apreender as representações sobre o menor delinquente e sobre a educação no período 

estudado.  

Em relação ao perfil do menor delinquente sergipano, a análise dos processos permitiu 

conhecer um pouco desse menor, uma vez que algumas informações que seriam relevantes, 

como cor da pele, instrução e profissão dos pais, por exemplo, não compunham a rotina de 

perguntas feitas nas delegacias e fóruns. A partir dos elementos de análise elencados (idade, 

sexo, instrução, naturalidade, residência e profissão), pode-se traçar um perfil.  

A maioria de meninos confirma uma tendência existente no Brasil e em outros países. 

Do total de 122 menores, 110 eram meninos, representando 90,16%. Com relação à idade, a 

média encontrada foi de 17 anos e meio para os meninos e 16 anos para as meninas. A 

gravidade dos crimes ascendia em proporção à idade. Os crimes mais comuns até os 13 anos 

eram de lesão corporal, normalmente porque se envolveram em brigas, ficando os crimes de 

estupro, homicídio, tentativa de homicídio e roubo, dos 15 anos em diante. 

Sobre a instrução dos menores, os documentos informavam se o menor “sabia ler e 

escrever”, “não sabia ler, nem escrever” ou “assina o nome”, além de alguns documentos que 

nada informavam. A quantidade de menores que “sabia ler e escrever” foi de apenas 30,33% 

do total, ou seja, 37 menores do total de 122. Em relação às meninas a situação era ainda mais 

delicada: das 12 meninas apenas uma sabia ler e escrever. Essas informações coadunam com a 

situação da Instrução pública no Estado de Sergipe no período. As escolas eram escassas, o 

número de analfabetos considerável e as políticas públicas com vistas a melhorar a situação 

eram incipientes. 

Com relação à naturalidade, os menores eram em sua maioria sergipanos e nascidos no 

interior do Estado, no entanto, 63,94% residiam na capital, local onde a maioria dos crimes 

ocorreu. Apesar disso, com relação à profissão o maior índice encontrado, aparentemente, foi 

de trabalhadores rurais. Mas se considerarmos algumas profissões com características mais 

urbanas, tais como: “trabalhador do comércio”, “jornaleiro” e “Fábrica de tecidos”, somando 

os valores têm-se 26 trabalhadores, superando o número de trabalhadores rurais. Outro dado 

relevante é que grande parte das profissões declaradas são de trabalho braçal ou que exigiam 

pouca ou nenhuma instrução. Se pensarmos num grande bloco de profissões com esse perfil, 

ficariam de fora apenas os “Estudantes” (02) e os “Trabalhadores de comércio” (14), 

profissões que apresentam maior número de menores alfabetizados. Com isso, o índice de 

trabalhadores braçais ficaria em 70,49 % do total. 

A partir desses dados foi possível configurar um perfil desse menor, qual seja, sexo 

masculino, idade média de 17 anos e meio, sergipano nascido no interior do Estado, residente 
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em Aracaju, analfabeto e trabalhador braçal. Em relação às meninas, a média de idade era de 

16 anos, naturais do interior do Estado, residentes na capital, analfabetas e domésticas. Sendo 

assim, o primeiro objetivo específico foi contemplado. 

O segundo objetivo estava ligado à resposta do problema de pesquisa que foi conhecer 

a prática do judiciário ao sentenciar os menores delinquentes, uma vez que o Estado não tinha 

instituição adequada para recebê-los no período estudado.  

 O terceiro objetivo consistia em apreender as representações sobre o menor 

delinquente no período estudado. A partir da análise dos processos criminais foi possível 

alcançar esse objetivo, uma vez que a fala dos curadores, promotores, juízes e testemunhas 

consistiu em fonte profícua para essa apreensão. Essas representações sobre os menores 

delinquentes e pobres, sobre as meninas que cometeram delitos ou as vítimas dos crimes de 

defloramento demonstram a maneira como os sujeitos envolvidos no trâmite processual 

(curadores, promotores, juízes, réus e testemunhas) viam essas questões e dão indícios, de 

como a sociedade do período lidava com a delinquência, com a moral e a educação. 

Em síntese, as análises efetuadas demonstraram que no final do século XIX e início do 

século XX a preocupação com a delinquência passou a figurar nos discursos políticos, já que 

compunha a teoria estudada pelos juristas sergipanos. As representações sobre a educação 

davam a esta o feitio de instrumento de prevenção da delinquência e, quando associada ao 

trabalho, uma forma de remediar este mal. Sabendo que as práticas são reelaboradas a 

depender dos múltiplos fatores que as influenciam, as análises permitiram perceber uma 

mudança na prática do judiciário a partir de 1925. Infere-se que essa mudança ocorreu devido 

à apropriação dos juristas sergipanos das novas exigências trazidas por leis e decretos que 

antecederam o Código de Menores de 1927.  

Diante disso, a pesquisa fez emergir novas indagações a serem investigadas. Já que foi 

possível constatar essa mudança nos discursos e práticas dos juristas sergipanos mesmo antes 

da promulgação do Código de Menores de 1927, o que poderia ser constatado após sua 

promulgação? De que forma o judiciário se apropriou das exigências do novo Código, 

principalmente voltadas à educação? Para onde os menores delinquentes foram encaminhados 

nesse período, após o Código de Menores e antes da inauguração da “Cidade de Menores” no 

Estado (1927 a 1942)? 

Mesmo reconhecendo as lacunas deixadas e, como afirma Ginzburg (2002), 

lembrando que todo ponto de vista sobre a realidade é seletivo, parcial e depende das relações 

de força que condicionam a imagem que uma sociedade deixa de si, infere-se que os 

caminhos percorridos pelos menores delinquentes sergipanos, levaram os mesmos a destinos 
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diferentes, a depender da legislação, das representações, enfim, do período em que foram 

julgados: regenerar, disciplinar ou punir? A punição foi o destino da maioria dos menores 

investigados, mas os anos finais da década de 1920 deixaram indícios de que os destinos 

poderiam ser alterados, visando a regeneração e a disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

REFERÊNCIAS 
 
ABREU, Martha. Meninas Perdidas. In: PRIORE, Mary Del (Org.). História das crianças no 
Brasil. 7 ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 289- 313. 
 
ALVAREZ, Marcos César. A emergência do Código de Menores de 1927: uma análise do 
discurso jurídico e institucional da assistência e proteção aos menores. 1989. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo. São Paulo: 1989.  
 
ARIÈS, Phillipe. História social da criança e da família. Trad. Dora Flaksman. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,1981. 
 
BARRETO, Luiz Antônio. 1912, Anais de Aracaju. Crônica. Disponível em: < 
www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler.asp?id=125122> Acesso em: 02 mar. 2012. 
20:36:00.        
 
_________________.  Centenário de Leite Neto - Pensador, intelectual e político. 2006. 
Disponível em: < 
http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler.asp?id=53437&titulo=Luis_Antonio_Barret
o> Acesso em 11 dez. 2012.                      
 
BARRETO, Tobias. Menores e loucos em direito criminal. Ed. facsim. Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2003. 148p. (História do Direito brasileiro. Direito Penal). 
 
BRASIL. Código Criminal do Império do Brazil. Lei de 16 de dezembro de 1830: manda 
executar o código criminal. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em: 15  Jan,  
2012. 21:25:20. 
 
______________. Código de Menores. Decreto nº 17.943 de 12 de outubro de 1927 
Disponível em: < http://www.planalto.gov/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943A.htm >. 
Acesso em: 01set, 2011. 21:34:00. 
 
______________. Código penal dos Estados Unidos do Brasil. Decreto nº 847 de 11 de 
outubro de 1890. Promulga o Código Penal Disponível em: < 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049>. Acesso em: 10 
Jan, 2012. 22:30:00. 
 
______________. Decreto nº 12.893 de 28 de fevereiro de 1918. Autoriza o Ministro da 
Agricultura a crear patronatos agricolas, para educação de menores desvalidos, nos postos 
zootechnicos, fazendas-modelo de criação, nucleos coloniaes e outros estabelecimentos do 
Ministerio. Disponível em: 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=12893&tipo_norma=DE
C&data=19180228&link=s Acesso em: 25 ag. 2012. 17:20:00. 
 
______________. Decreto nº 16.272 de 20 de dezembro de 1923. Approva o regulamento 
da assistencia e protecção aos menores abandonados e delinquentes. Disponível em: < 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=31256&norma=46862> 
Acesso em: 17 jul. 2012. 23:05:00. 

http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler.asp?id=125122
http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler.asp?id=53437&titulo=Luis_Antonio_Barreto
http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler.asp?id=53437&titulo=Luis_Antonio_Barreto
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=12893&tipo_norma=DEC&data=19180228&link=s
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=12893&tipo_norma=DEC&data=19180228&link=s
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=31256&norma=46862


Referências 
_______________________________________________________________________________ 
 

143 

 

 

 
BISPO, Alessandra Barbosa. A educação da infância pobre em Sergipe: A Cidade de 
Menores „Getúlio Vargas‟ (1942-1974). Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade 
Federal e Sergipe. 2007. 
 
BOURDIEU, Pierre. O mercado dos bens simbólicos. In: A economia das trocas simbólicas. 
(org.Sérgio Miceli). São Paulo: Perspectiva, 1972. 
 
BRETAS, Marcos Luiz. Ordem na cidade: o exercício cotidiano da autoridade policial no 
Rio de Janeiro, 1907-1930. Tradução de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
 
BURITI, Iranilson. Leituras do sensível: escritos femininos e sensibilidades médicas no 
Segundo Império. Campina Grande: EdUFCG, 2010. 
 
CÂMARA, Sônia. Sob a guarda da República: A infância menorizada no Rio de Janeiro da 
década de 1920. Rio de Janeiro: Quartet, 2010. 
 

CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A escola e a República e outros ensaios. Bragança 
Paulista: EDUSF, 2003.  
 
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Quando a história da educação é a história da 
disciplina e da higienização das pessoas. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org). História 
Social da Infância no Brasil. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 291- 309. 
 
CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. 
20 ed. São Paulo: Companhia das Letras. 2011. 

CHARTIER, Roger. A História ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2009. 
________________. Cultura popular: revisitando um conceito historiográfico. In: Estudos 
Históricos. Rio de Janeiro: CPDOC, v.8, n.16, 1995, p. 179-192. 
 
________________. História cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel; Rio de 
Janeiro: Bertand do Brasil, 1990. 
 
CHAVES, Rubens Sabino Ribeiro. Aracaju pra onde você vai? Aracaju: Edição do Autor, 
2004. 
 
CHAZKEL, Amy. Uma perigosíssima lição: a casa de detenção do Rio de Janeiro na primeira 
República. In: MAIA, Clarissa Nunes [et al.]. História das prisões no Brasil. Rio de janeiro: 
Rocco, vol. 2. 2009. 
 
CONCEIÇÃO, Joaquim Tavares da. A pedagogia de internar: uma abordagem das práticas 
culturais do internato da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-Se (1934-1967). 
Dissertação de Mestrado em Educação. São Cristóvão. Universidade Federal de Sergipe, 
2007. 
 
CORRÊA, Mariza. A cidade de menores: uma utopia dos anos 30. In: FREITAS, Marcos 
Cezar de (org). História Social da Infância no Brasil. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 81- 
99. 



Referências 
_______________________________________________________________________________ 
 

144 

 

 

 
CUNHA, Rogério S. e PINTO, Ronaldo B. Processo Penal: Doutrina e prática. São Paulo: 
Editora Juspodivm, 2008. 
 
DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2004. 
 
DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. Tradução de Pietro Nassetti. São 
Paulo: Ed. Martin Clareto, 2007. 

ELIAS, Norbert. O Processo civilizador. Volume I. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

_____________. O Processo civilizador. Volume II. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1994. 

FARIA, Filho, Luciano Mendes. “Instrução elementar no século XIX”. In: LOPES, Eliane 
Marta Teixeira; FARIA Filho, Luciano Mendes e VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos de 
educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 135-150. 

 
FELGUEIRAS, Margarida Louro. Cultura Escolar: da migração do conceito à sua 
objectivação histórica. In: FELGUEIRAS, Margarida Louro; VIEIRA, Carlos Eduardo (Eds.). 
Cultura escolar, migrações e cidadania.  Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação e autores, 2010. p. 17-32. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
 
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. Tradução: Federico 
Carotti. 2ª edição. 4ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
__________. O queijo e os vermes - o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela 
Inquisição. São Paulo, Cia. das Letras, 2006. 

_________. Relações de força: história, retórica, prova. São Paulo: Companhia das Letras, 
2002. 

GOIS JUNIOR, Edvaldo. Movimento higienista e o processo civilizador: Apontamentos 
metodológicos.In: X Simpósio Internacional:Processo Civilizador,UNICAMP. Campinas-SP, 
2007. Disponível em: < http://www.uel.br/grupo-
estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/ementa_mesastematica_nova.htm
> Acesso em 20. Jul, 2011. 16:30:30 

GONDRA, José Gonçalves. Artes de Civilizar: medicina. Higiene e educação na Corte 
Imperial. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2004. 

KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. Trad. de Francisco C. Fontanella. Piracicaba: Editora 
Unimep, 1996. 
 
____________. Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento”? In: Textos Seletos. Trad. 
Floriano de Sousa Fernandes. Petrópolis: Editora Vozes, 1985. 

http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/ementa_mesastematica_nova.htm
http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/ementa_mesastematica_nova.htm


Referências 
_______________________________________________________________________________ 
 

145 

 

 

KUHLMANN Jr., Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto 
Alegre: Mediação, 1998. 
 
LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução Bernardo Leitão. Campinas-SP: Editora 
da UNICAMP, 1990. (Coleção repertórios). 
 
LEITE NETO, Francisco. A Penitenciária de Sergipe. In: Sergipe e seus problemas. Rio de 
Janeiro: Tipografia do Jornal do Comércio, 1937.  
 
___________. Menores, abandonados e delinquentes. In: Sergipe e seus problemas. Rio de 
Janeiro: Tipografia do Jornal do Comércio, 1937. 
 
__________. Sergipe, o nordeste e o banditismo. In: Sergipe e seus problemas. Rio de 
Janeiro: Tipografia do Jornal do Comércio, 1937. 
 
LIMA, Ana Laura G.; RODRIGUES, Flávia Sílvia. Um mapeamento das instituições de 
assistência à infância no Brasil nas décadas de 1880 a 1960. In: RUFINO, César et all. Para 
uma história da reeducação e assistência a menores em Portugal e no Brasil dos séculos 
XIX e XX: discursos e instituições. Lisboa: Educa. Cadernos Prestige 15, 2003. 
 
MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucitec, 
1998. p. 224. 

______________. A roda de expostos e a criança abandonada na História do Brasil. 1726-
1950. In: FREITAS, Marcos C.(org). História Social da Infância no Brasil. 8ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 53- 79. 

MENEZES, Edmilson. Kant e a Pedagogia. In: Educação & Sociedade: revista quadrimestral 
de Ciência da Educação/ Centro de Estudos de Educação e Sociedade (CEDES). N. 43, v.3. 
1992. 
 
MOURA, Vera Lúcia Braga de. Pequenos aprendizes: assistência à infância desvalida em 
Pernambuco no século XIX. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2003 (mestrado 
em História). 

NAGLE, Jorge. Educação e sociedade da Primeira República. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2001.  
 
NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. A cultura ocultada. Londrina: UEL, 1999. 
 
NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. Memórias do Aprendizado: 80 anos de ensino agrícola 
em Sergipe. Maceió: Edições Catavento, 2004. 
 
NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. Historiografia educacional sergipana: uma crítica aos 
estudos de História da Educação. São Cristóvão: Grupo de Estudos e Pesquisa em História da 
Educação /NPGED, 2003. 

NERY, Marco Arlindo Amorim Melo. A Regeneração da Infância Pobre Sergipana no 
início do século XX: O Patronato Agrícola de Sergipe e suas Práticas Educativas. Dissertação 
de mestrado em Educação. UFS, 2006. 
 



Referências 
_______________________________________________________________________________ 
 

146 

 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 10 ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
 
NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: a poesia da ação. Bragança Paulista, SP: EDUSF, 2000. 
 
NUNES, Maria Thetis. História da Educação em Sergipe. 2 ed. São Cristóvão: Editora 
UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2008. 
 
OLIVEIRA, Milton Ramon Pires de. Formar Cidadãos úteis: os patronatos agrícolas e a 
infância pobre na primeira república. Bragança Paulista, 2003. (Estudos CDAPH. Série 
historiografia). 
 
PATTO, M. H. S. Ciência e política na Primeira República: Origens da Psicologia Escolar. 
In: Jacó-Vilela, A.M.; H.B.C., Rodrigues; F., Jabur. (Org.). Histórias da Psicologia no 
Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, 1999, v, p. 317-319. 
 
PEDROSO, Regina Célia. Os signos da opressão: História e violência nas prisões brasileiras. 
São Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa Oficial do Estado, 2002. Coleção Teses e 
Monografias, vol. 5. 
 
PINHEIRO, Araujo Luciana de. A civilização do Brasil através da Infância: propostas e 
ações voltadas à criança pobre nos anos finais do império (1879-1889). Dissertação de 
Mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense. 2003. 

PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva 
Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832. 

PITANGA, Antônio Ferreira de Souza.  Organização Penitenciária nos países latino-
americanos: memória jurídica. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1907. 

PORTO, Fernando de F.. Alguns nomes antigos do Aracaju. Aracaju: Gráfica Editora J. 
Andrade Ltda., 2011. 

RICOEUR, Paul. Ideologia e utopia. Lisboa: Edições 70, 1991. 

RIZZINI, Irma. Meninos Desvalidos e Menores Transviados: a Trajetória da Assistência 
Pública até a Era Vargas. In: PILOTTI, Francisco e RIZZINI, Irene. A arte de governar 
crianças: A história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 
Rio de Janeiro: Instituto Interamericano del Niño, Editora Universitária Santa Úrsula, Amais 
Livraria e Editora, 1995. p. 244- 274. 
 
SANTOS, Marco Antônio Cabral dos. Criança e Criminalidade no início do século. In: 
PRIORE, Mary Del (Org.). História das crianças no Brasil. 7 ed. São Paulo: Contexto, 
2010. p. 210- 230. 
 
SILVA, Clodomir. Álbum de Sergipe (1820-1920). Aracaju: Estado de Sergipe, 1920. 
 
SOUZA, Cristiane Vitório de. A “república das letras” em Sergipe (1889-1930). In: Revista 
de Aracaju / Prefeitura Municipal de Aracaju. Volume nº 9, Aracaju: FUCAJU, 2002. 

SOUZA, Rosa Fátima de. Alicerces da Pátria: História da escola primária no estado de São 
Paulo (1890-1976). Campinas: Mercado das Letras, 2009. 



Referências 
_______________________________________________________________________________ 
 

147 

 

 

 
THOMPSON, Edward P. Senhores e Caçadores: a origem da lei negra. Tradução Denise 
Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. (Coleção Oficinas da História, v.7). 
 
VAN BALEN, Age D. J. Disciplina e Controle da Sociedade: análise do discurso e da 
prática cotidiana. São Paulo: Cortez, 1983. 
 
VEIGA, Cynthia Greive. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007. 
 
VELLASCO, Ivan de Andrade. As seduções da ordem: violência, criminalidade e 
administração da justiça: Minas Gerais - século 19. São Paulo: EDUSC, 2004. 
  
VENÂNCIO, Renato Pinto. Os aprendizes da Guerra. In: PRIORE, Mary Del (org). História 
das crianças no Brasil. 7 ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 192- 209. 
 
VEYNE, Paul. Como se escreve a história e Foucault revoluciona a história. 4ª Ed. 
Brasília: UnB, 2008. 
 
VIDAL, Diana Gonçalves. Escola Nova e processo educativo. In: LOPES, Eliane Marta 
Teixeira, FARIA, Luciano Mendes e VEIGA, Cynthia Greive (orgs.). 500 anos de educação 
no Brasil. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
 
VINCENTI, Luci. Educação e Liberdade: Kant e Fichte. Tradução de Élcio Fernandes. São 
Paulo: Unesp, 1994. 
 
 
Fontes Judiciais 
 
FUNDO ARACAJU 1ª Vara Criminal, Registro geral: 2495. cx: 07. Série: penal, subsérie: 
apelação, período: 1919 – 1924. Acervo do Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe. 
 
FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2519, Série Penal, Subsérie: 
Processo Crime defloramento, cx: 01 , Ac: 01,  Módulo:  IV,  Período:  1869-1944. Acervo do 
Arquivo do poder judiciário de Sergipe.    
 
FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2531, cx:15  , Ac: 01, Módulo: 
IV – Série: penal, subsérie: inquérito policial, período: 1929-1935. Acervo do Arquivo do 
poder judiciário de Sergipe. 
 
FUNDO ARACAJU / 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2544, Série:  Penal , Subsérie: 
Processo Crime: defloramento, cx:  02, Ac:  01,  Módulo:  IV. Período: 1888 – 1901. Acervo 
do Arquivo do poder judiciário de Sergipe.    
 
FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL. Registro Geral: 2545, cx: 03, Ac: 02, Módulo: 
IV .Série: Penal. Subsérie: Processo crime: defloramento. Período: 1901-1917. Acervo do 
Arquivo do poder judiciário de Sergipe. 
 
FUNDO ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2548, Série Penal, Subsérie: 
Processo Crime defloramento, Cx: 06, Ac: 02, Módulo I. Período: 1926 -1929. 



Referências 
_______________________________________________________________________________ 
 

148 

 

 

FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2561, Série: Penal, 
Homicídio/Tentativa, cx: 06,     Ac: 1, MÓDULO V. Período: 1916 – 1918.    Acervo do 
Arquivo do poder judiciário de Sergipe.    
 
FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL, Registro Geral: 2565 (1), Série Penal  
Homicídio/Tentativa, cx: 08, Ac: 01, Módulo V . Período: 1928-1929. 
 
FUNDO ARACAJU 1ª VARA CRIMINAL Registro geral: 2585, cx:07, Ac: 01, Módulo:V, 
Série:    penal, subsérie: ofensas verbais e físicas, período:1891-1896. Acervo do Arquivo do 
poder judiciário de Sergipe. 
 
FUNDO ARACAJU 5ª VARA PRIVATIVA (MENORES). Registro Geral: 3235, Série: 
Penal, Subsérie: Diversos Penal, cx: 01, Ac: 02,  Módulo: V. Período: 1925-1958. Acervo do 
Arquivo do poder judiciário de Sergipe.    
 
            
Jornais 
 
CORREIO DE SERGIPE, 04 de janeiro de 1928. Anno XXI, Nº 681. CD ROM. 
 
CORREIO DE SERGIPE, 20 de abril de 1928. Anno XXI, Nº 768. CD ROM. 
 
CORREIO DE SERGIPE, 01 de junho de 1920.Anno XXI, Nº 801. CD ROM. 
 
DIÁRIO DA MANHÃ, 27 de fevereiro de 1912. Anno II, Nº 342. CD ROM. 
 
DIÁRIO DA MANHÃ, 29 de fevereiro de 1912. Anno II, Nº 343. CD ROM. 
 
DIÁRIO DA MANHÃ, 31 de outubro de 1911. Anno I, Nº 210. CR ROM. 
 
DIÁRIO DA MANHÃ, 25 de agosto de 1911. Anno I, Nº 157. CD ROM. 
 
DIÁRIO DA MANHÃ, 30 de agosto de 1911. Anno I, Nº 162. CD ROM 
 
DIÁRIO DA MANHÃ, 31 de agosto de 1911. Anno I, Nº 162. CD ROM. 
 
DIÁRIO DA MANHÃ, 31 de outubro de 1912. Anno II, Nº493. CD ROM. 
 
DIÁRIO DA MANHÃ, 31 de dezembro de 1911. Anno I, n 257. CD ROM 
 
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, anno V, 1924. CD ROM 
 
LIMA, Zozimo. Uma visita à Penitenciária Modelo. In: Correio de Sergipe, 3 de abril de 
1928. Anno XXI. Nº 755. CD ROM. 
 
SALES, GiL. Aracaju... de agora. In: Diário da Manhã, 28 de abril de 1912. Anno II, Nº 
401. CD ROM.  
 
 
 



Referências 
_______________________________________________________________________________ 
 

149 

 

 

Relatórios e mensagens  
 
FONTES, José Martins. Relatório do presidente da província. 06 de março de 1877. Rolo 
10, arquivos 8 e 9. p.14-15. CD ROM. 
 
JACOBINA, Francisco Justiniano César. Relatório da Secretaria de Polícia. In: 
NASCIMENTO, José Ayres do. Falla com que abriu a 2ª Sessão da 24ª Legislatura . 01 de 
março de 1883. Rolo 11 , arquivo 10. p. 05-06 e 17. CD ROM. 
 

MENESES, Josino. Mensagem apresentada à Assembleia legislativa em 07 de setembro 
de 1905. Rolo 13, arquivo 15. p. 11. CD ROM. 
 
NASCIMENTO, José Ayres do. Fala com que abriu a 2ª Sessão da 24ª Legislatura . 01 de 
março de 1883. Rolo 11 , arquivo 10. p. 05-06 e 17. CD ROM. 
 
PEREIRA LOBO, José Joaquim. Mensagem apresentada à Assembleia legislativa em 07 
de setembro de 1919. Rolo15, arquivo 02. p. 42- 43 e 70.CD ROM.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 
_______________________________________________________________________________ 
 

150 

 

 

ANEXO 1- DECRETO N. 17.943 A – DE 12 DE OUTUBRO DE 192739 
Consolida as leis de assistencia e protecção a menores 

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1927, 106º da Independencia e 39º da Republica. 
 

PARTE GERAL 

- CAPÍTULO I – DO OBJECTO E FIM DA LEI 

- CAPÍTULO II – DAS CREANÇAS DA PRIMEIRA IDADE 

- CAPÍTULO III – DOS INFANTES EXPOSTOS 

- CAPÍTULO IV – DOS MENORES ABANDONADOS 

Art. 27. Entende-se por encarregado da guarda do menor a pessoa que, não sendo seu 
pae, mãe, tutor, tem por qualquer titulo a responsabilidade da vigilancia, direcção ou 
educação delle, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia. 
 
Art. 28. São vadios os menores que:  
a) vivem em casa dos paes ou tutor ou guarda, porém, se mostram refractarios a receber 
instruccão ou entregar-se a trabalho sério e util, vagando habitualmente pelas ruas e 
Iogradouros publicos; 
 
Art. 36. É licito ao juiz ou tribunal deixar de applicar a suspensão do patrio poder, si o 
pae ou mãe se comprometter a internar o filho ou os filhos, em estabelecimento de 
educação, ou garantir, sob fiança, que os filhos serão bem tratados. 
 
Art 38. A suspensão ou a perda do patrio poder abrange o pae e a me, si os dous vivem 
juntos, ainda no caso de um só delles ter sido julgado indigno do exercicio do patrio 
poder. O conjuge innocente, porém, deixando de viver em companhia do conjuge 
indigno por desquite, ou por morte deste, póde reclamar a restituição do patrio poder, de 
que foi destituido sem culpa, desde que prove achar-se em condições moraes e 
economicas de prover á manutenção e educação dos filhos.  
 
Art. 39. Si os conjuges não viverem juntos, os poderes do pae poderão passar a ser 
exercidos pela mãe, quando estiver em condições economicas e moraes de prover á 
manutenção e educação do filho. 
 
Art 43. O juiz ou tribunal, na escolha de tutor para o menor retirado do patrio poder ou 
removido da tutela, deve observar os preceitos dos arts. 406 a 413, do Codigo Civil; 
salvo si o parente a quem competir a tutela não estiver em condições moraes e 
economicas de prover á manutenção e educação do menor. 
 
Art 55. A autoridade, a quem incumbir a assistencia e pprotecção aos menores, ordenará 
a apprehensão daqulles de que houver noticia, ou lhe forem presentes, como 
abandonados os depositará em logar conveniente, o providenciará sobre sua guarda, 
educação e vigilancia, podendo, conforme, a idade, instrucção, profissão, saude, 
abandono ou perversão do menor e a situação social, moral e economica dos paes ou 
tutor, ou pessoa encarregada de sua guarda, adoptar uma das seguintes decisões: 
                                                           
39 A redação do referido Decreto está copiada tal qual o seu texto original, salvo alguns erros de 
impressão onde entendi pertinente serem retificadas para a melhor compreensão do leitor.  
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[...] 
b) entregal-o a pessoa idonea, ou internal-o em hospital, asylo, instituto de educação, 
officina escola do preservação ou de reforma; 
[...]. 
 
Art. 57. O menor reclamado será entregue si ficar provado: 
[...] 
IV - que a educação do menor não é prejudicada com a volta ao poder do reclamante. 
 
Art 61. Si menores de idade inferior a 18 annos forem achados vadiando ou 
mendigando, serão apprehedidos a apresentados á autoridade judicial, a qual poderá. 
I - Si a vadiagem ou mendicidade não fôr habitual: 
[...] 
b) confial-os até a idade de 18 annos a uma pessoa idonea, uma sociedade em uma 
instituição de caridade ou de ensino publico ou privada. 
II. Si a vadiagem ou mendicidade fôr habitual internal-os até á maioridade em escola de 
preservação. 
 
 
 - CAPITULO V - DA INHABILITAÇÃO DO PATRIO PODER E DA REMOÇÃO 
DA TUTELA 
- CAPITULO VI - DAS MEDIDAS APLICAVEIS AOS MENORES 
ABANDONADOS 
 
- CAPÍTULO VII – DOS MENORES DELINQUENTES 
 
Art. 68. [...] 
§ 2º Si o menor fôr abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser, a autoridade 
competente proverá a sua collocação em asylo casa de educação, escola de preservação 
ou confiará a pessoa idonea por todo o tempo necessario á sua educação comtando que 
não ultrapasse a idade de 21 annos. 
 
Art. 69. [...] 
§ 3º Si o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o ser, a autoridade 
o internará em uma escola de reforma, por todo o tempo necessario á sua educação, que 
poderá ser de tres annos, no minimo e de sete annos, no maximo. 
 
Art. 70. A autoridade póde a todo tempo, por proposta do director do respectivo 
estabelecimento, transferir o menor de uma escola de reforma para outra de preservação. 
 
Art. 73. Em caso de absolvição o juiz ou tribunal pode:  
[...] 
b) entregal-o sob condições, como a submissão ao patronato, a aprendizagem de um 
officio ou uma arte, a abstenção de bebidas alcoolicas, a frequencia de uma escola, a 
garantia de bom comportamento, sob pena de suspensão ou perda do patrio poder ou 
destituição da tutela;  
c) entregal-o a pessoa idonea ou instituto de educação;  
[...] 
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Art. 79. No caso de menor de idade inferior a 14 annos indigitado autor ou cumplice de 
facto qualificado crime ou contravenção, si das circumstancias da infracção e condições 
pessoaes d agente ou de seus paes, tutor ou guarda tornar-se perigoso deixal-o a cargo 
destes, o juiz ou tribunal ordenará sua collocação em asylo, casa de educação, escola de 
preservação, ou o confiara a pessoa idonea, até que complete 18 annos de idade. A 
restituição aos paes, tutor ou guarda poderá antecipar-se, mediante resolução judiciaria, 
e prévia justificação do bom procedimento do menor e daquelles.  
 
Art 80. Tratando-se de menor do 14 a 18 annos sentenciado á internação em escola de 
reforma, o juiz ou tribunal póde antecipar o seu desligamento, ou retardal-o até ao 
maximo estabelecido na lei, fundando-se na personalidade moral do menor, na natureza 
da infracção e circumstancias que a rodearam no que possam servir para apreciar essa 
personalidade, e no comportamento no reformatorio, segundo informação fundamentada 
do director.  
 
Art. 82. Quando a infraecção penal fôr muito leve pela sua natureza, e em favor do 
menor concorrerem circumstancias reveladoras de boa indole, o juiz ou tribunal póde 
deixar de condemnal – o, e, advertindo-o, ordenará as medidas da guarda. vigilancia o 
educação, que lhe parecerem uteis. 
 
Art. 86. Nenhum menor de 18 annos, preso por qualquer motivo ou apprechendido, será 
recolhido a prisão commum. 
§ 2º Si não puder ser fita immediatamente a apresentação a autoridade Competente para 
a instrucção Criminal, poderá o menor ser confiado, mediante, termo do 
responsabilidade, a sua propria familia, si elle não fôr profundamente vicioso e esta 
manifestamente má, ou, então, entregue a pessoa idonea ou a algum instituto de ensino 
ou de caridade, ou, finalmente, recolhido a estabelecimento que, não sendo destinado a 
prisão, queria, todavia, prestar-se a isso.  
 
Art. 87. Em falta de estabelecimentos apropriados á execução do regimen creado por 
este Codigo, os menores de 14 a 18 annos sentenciados a internação em escola do 
reforma serão recolhidos a prisões comuns, porém, separados dos condemnados 
maiores, e sujeitos a regime adequado; – disciplinar o educativo, em vez de 
penitenciario. 
 
 
- CAPÍTULO VIII – DA LIBERDADE VIGIADA 
 
Art. 95. A liberdade vigiada, será concedida por decisão do juiz competente, ex – officio 
ou mediante iniciativa o proposta do director da respectiva escola, o qual justificará em 
fundamento relatorio a conveniencia da concessão della. 
 
Art. 99. O menor internado em escola de reforma poderá ubter Liberdade vigiada, 
concorrendo as seguintes condições: 
[...]. 
 
 
- CAPÍTULO IX – DO TRABALHO DOS MENORES 
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Art. 102. Igualmente não se póde ocupar a maiores dessa idade que contem menos de 14 
annos. e que não tenham completando sua instrucção primaria. Todavia. a autoridade 
competente poderá autorizar o trabalho destes, quando o considere indispensavel para a 
subsistencia dos mesmos ou de seus paes ou irmãos, comtanto que recebam a instrucção 
escolar, que lhes seja possivel. 
 
Art. 103. [...] 
§ 3º Todavia, os menores providos de certificados de estudos primarios, pelo menos do 
curso elementar, podem ser, empregados a partir da idade de 12 annos. 
 
Art. 107. Nos instiluíos em que é dada instrucção primaria, não póde passar de tres 
horas por dia o ensino manual ou profissional para menores abaixo do 14 anos, salvo si 
possuirem o alludido certificado de curso elementar, e contarem mais de 32 annos de 
idade. 
 
Art. 122. Os chefes de industria ou patrões são obrigados a fornecer gratuitamente ao 
pae, mãe, tutor ou guarda do menor operario uma caderneta, na qual serão inscriptos o 
nome do menor, a data e o logar do seu nascimento, seu domicilio, a data de entrada 
para o estabelecimento o a da sahida. E nas dos menores que contarem 13 e 12 annos, 
será mencionado que elle possue certificado de instrucção primaria, pelo menos o 
elementar. 
 
 
- CAPÍTULO X – DA VIGILÂNCIA SOBRE OS MENORES 
 
Art. 126. A autoridade publica encarregada da proteção nos menores póde visitar as 
escolas, officinas e qualquer outro logar onde se achem menores, e proceder a 
investigações, tomando as providencias que forem necessarias. 
 
Art. 127. Nos collegios, escolas, asylos, em todos os institutos de educação ou de 
instrucção, bem como nos de assistencia, é prohibida, salvo prescrição medida, a 
subministração de bebidas alcoolicas aos menores. Pena de multa de 100$; em caso de 
reincidencia a multa pode ser elevada até 500$ ou substituida por prisão de oito a trinta 
dias. 
 
 
- CAPÍTULO IX – DE VARIOS CRIMES E CONTRAVENÇÕES 
 
Art. 137. Applicar castigos immoderados, abusando dos meios de correcção ou 
disciplina, a menor de 18 annos, sujeito a sua autoridade, ou que lhe foi confiado, para 
crear, educar, instruir, ter sob a sua guarda ou a seus cuidados ou para o exercicio de 
uma profissão ou arte. Pena de prisão cellular de tres mezes a um anno; com a inhibicão 
do patrio poder ou remoção da tutela, si o culpado fôr pae ou mãe ou tutor. 
 
 
 
 
PARTE ESPECIAL – Disposições referentes ao Distrito Federal 
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CAPITULO I - DO JUIZO PRIVATIVO DOS MENORES ABANDONADOS E 
DELINQUENTES 
 
Art. 147. Ao juiz de menores compete:  
[...] 
III, ordenar as medidas concernentes ao tratamento, collocação, guarda, vigilancia e 
educação dos menores abandonados ou delinquentes; 
 
- CAPITULO II - DO PROCESSO 
- CAPITULO III - DO ABRIGO DE MENORES 
 
- CAPITULO IV - DOS INSTITUTOS DISCIPLINARES 
 
Art. 198. É criada uma escola de preservação para menores do sexo feminino, que 
ficarem sob a protecção da autoridade publica. 
 
Art. 199. Essa escola é destinada a dar educacão phiysica.moral, profissional e litteraria 
ás menores. que a ella forem recolhidas por ordem do juiz competente. 
 
Art. 201. A escola será constituida por pavilhões proximos uns dos outros, mas 
independentes, cada um dos quaes abrigará tres turmas de educandas, constituidas cada 
uma numero são superior a 20, e com capacidade para 300 menores abandonadas. 
[...] 
 
Art. 202. As menores serão ensinados os seguintes officios :  
[...] 
§ 1º Os officios irão sendo creados, á medida que o desenvolvimento da escola o 
permittir. 
§ 2º Os serviços domesticos da escola serão auxiliados pelas alumnas de acordo com a 
idade, saude e forças dellas. 
 
Art. 203. A Escola Quinze de Novembro é destinada á preservação dos menores 
abandonados do sexo masculino.  
 
Art. 204. Haverá uma escola de reforma. destinada a receber, para regenerar pelo 
trabalho, educação e instrucção, os menores do sexo masculino, de mais de 14 annos e 
menos de 18, que forem julgados pelo juiz de menores e por este mandados internar.  
 
Art. 205. A Escola de Reforma será constituida por pavilhões proximos, mas 
independentes, abrigando cada qual tres turmas de internado, constituida cada uma por 
numero não superior a 20 menores, para uma lotação de 200 delinquentes. Haverá 
tambem pavilhões divididos em compartimentos, destinados á observação dos menores, 
á sua entrada no estabelecimento, e á punição dos indisciplinados.  
 
Art. 206. A Escola de Reforma terá o seguinte pessoal: 
[...] 
 
Art. 208. O Governo póde confiar a associações civis de sua escolha a direcção e 
administração dos institutos subordinados ao Juizo de Menores, exceptuadas a Escola 
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15 de Novembro e a Escola João Luiz Alves, entregando-lhes as verbas destinadas ao 
custeio e manutenção delles.  
 
Art. 209. As escolas de qualquer dos sexos, em todas as secções, observarão no seu 
funccionamento as regras estipuladas nos artigos seguintes.  
 
Art. 210. Cada turma ficará sob a regencia de um professor, que tratará paternalrnente 
os menores, morando com estes, partilhando de seus trabalhos e divertimentos, 
occupando-se de sua educação individual, incutindo-lhes os principios e sentimentos de 
moral necessarios á sua regeneração, observando cuidadosamente em cada um seus 
vicios, tendencias. affeições, virtudes, os effeitos da educação que recebem, e o mais 
que seja digno de attenção, annotando suas observações em livro especial.  
 
Art. 211. Aos menores será ministrada educação physica, moral, profissional e litteraria.  
§ 1º A educação physica comprehenderá a hygiere, a gymnastica, os exercicios militares 
(para o sexo masculino), os jogos desportivos, e todos os exercicios proprios para o 
desenvolvimento e robustecimento do organismo. 
§ 2º A educação moral será dada pelo ensino da moral pratica, abrangendo os deveres 
do homem para comsigo, a familia. a escola, a officina, a sociedade e a Patria. Serão 
facultadas nos internados as praticas da religião de cada um compativeis com o regimen 
escolar. 
§ 3º A educação profissional consistirá na aprendizagem de uma arte ou de um officio, 
adequado á idade, força e capacidade dos menores e ás condições do estabelecimento. 
Na escolha da profissão a adaptar o director attenderá á informação do medico, 
procedencia urbana ou rural do menor, sua inclinação, á aprendizagem adquirida 
anteriormente ao internamento, e ao provavel destino. 
§ 4º A educação litteraria constará do ensino primario obrigatório 
 
Art. 213 No regulamento das escolas se estabelecerá o regimen de prêmios e punições 
applicaveis aos educandos. 
Paragrapho único. São expressamente prohibidos os castigos corporaes, qualquer que 
seja a fórma que revistam. 
 
Art. 215. Os directores dos estabelecimentos são da immediata confiança do Governo, 
que os nomeará e demittirá livremente. 
§ 1º As relações entre o juiz de menores e os directores das escolas se farão sem 
dependência do Governo. 
§ 2º Os directores receberão ordens do juiz de menores directamente. 
§ 3º No que se referir pessoalmente aos menores, ao regimen educativo e disciplinar 
destes, os directores dependem exclusivamente do juiz de menores. 
§ 4º Os directores remetterão ao juiz de menores um boletim das notas de 
comportamento, applicação e trabalho do menor, em cada trimestre, e quaesquer 
inofrmações, que achem conveientes, para mostrar o aproveitamento que alunor vae 
colhendo do regimen escolar.  
 
Art. 216. Qualquer menor, ao dar entrada na escola, será recolhido ao pavilhão de 
observação, pelo prazo fixado no regulamento depois de inscripto na secretaria. 
Photographado, submettido ás medidas de identificação e exame medico-psychologico e 
pedagógico. 
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Art. 218. Os educandos ficarão na escola o tempo determinado pelo juiz, salvo ordem 
legal em contrato ou licença de sahida provisória sob liberdade vigiada.  
 
Art. 219. O director da escola de preservação, mediante autorização do juiz, pede: 
a) desligar condicionalmente o educando, que se ache apto para ganhar a vida por meio 
de officio, e não tenha attingido á idade legal, desde que a própria escola, ou uma 
sociedade de patronato, se encarregue de lhe obter trabalho e velar por elle até attingir a 
idade legal; 
b) desligar o educando, dando-lhe trabalho em officina da escola como operário, 
passando neste caso o educando a viver sobre si, recebendo semanalmente o salário, que 
lhe será fixado de accordo com o que for ordinariamente pago, attendendo á sua 
habilitação e capacidade de trabalho. 
 
Art. 221. É licito aos particulares, pessoas ou associações, para isso especialmente 
organizadas, ou que a isso se queiram dedicar, instituir escolas de preservação para, 
qualquer sexo, com a condição de não terem em mira lucros pecuniarios, de obterem 
autorização do Governo, de se sujeitarem à sua fiscalização e as moldarem pela 
disposições legaes. O Governo não permittirá o funccionamento de taes escolas, sem 
que provern dispor do patrimonio inicial não inferior a 50.000$000. 
 
- CAPITULO V - DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E PROTECÇÃO AOS 
MENORES 
 
Art. 222. É creado no Districto Federal, o Conselho de Assistencia e Protecção aos 
Menores, para os fins de: 
I- vigiar, proteger e collocar os menores egressos de qualquer escola de preservação ou 
reforma, os que estejam em liberdade vigiada, e os que forem designados pelo 
respectivo juiz; 
[...] 
IV- visitar e fiscalizar os estabelecimentos de educação de menores, fabricas e officinas 
onde trabalhem, e communicar ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores os abtaos e 
irregularidades, que notarem;  
VI- fundar estabelecimentos para educação e reforma de menores abandonados, 
viciosoa e anormaes pathologicos; 
 
 

 
 


