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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa teve origem de uma preocupaçao com a condição da infância ao final 
do século XX, o que suscitou a hipótese de certo descaso em relação ao tema ao 
longo desse século. O questionamento a respeito de como a questão da infância se 
colocou em termos de aparato legal e medidas políticas levou a definição do 
problema de pesquisa: quais medidas foram tomadas para o atendimento ao menor 
pobre, abandonado, em situação de miséria ou infrator durante este periodo? A 
pesquisa inicial indicou haver três instrumentos legais a esse respeito: Código de 
Menores Mello Mattos de 1927, Código de Menores de 1979 e o ECA (Estatuto da 
Criança e Adolescente) de 1990. Esta pesquisa teve como foco o primeiro 
instrumento legal que tratava da questão social da criança. Nesse sentido, foi 
definido como fonte o Código Mello Mattos de 1927, com vigência até 1979; tendo 
por objetivo compreender suas possíveis implicações no âmbito educacional, o 
código foi analisado a partir de duas grandes categorias: menor e educação. Após a 
análise foi possivel concluir que houve avanços nas políticas de atendimento aos 
menores, também na sua estrutura, organização e na ação socioeducativa, mas o 
desafio relacionado às políticas de atendimento aos menores ainda é grande diante 
do preconceito e consequentemente da postura de desigualdade em nossa 
sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Código de menores Mello Mattos. Menor. Educação. Medidas 
socioeducativas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Averiguando-se a problemática que envolve os menores pobres sob 

uma perspectiva histórica, é notável no Brasil o descaso com os mesmos. Dessa 

forma, existe um longo caminho entre o período colonial - quando não havia 

qualquer forma de atendimento à infância e adolescência pobre e marginalizada – 

até os dias atuais. A partir da verificação da condição da infância em face do 

descaso que ela sofreu, surgiu como problema de pesquisa a questão das políticas 

de atendimento ao menor pobre, abandonado, em situação de miséria ou infrator 

durante o sec. XX; tomando como referência as alterações ocorridas com a 

promulgação do primeiro Código de Menores, denominado Código Mello Mattos de 

1927, com vigência até 1979, tendo por objetivo compreender as possíveis 

implicações no âmbito educacional. 

Sendo assim, acredito que posso contribuir através desta pesquisa, 

para a reflexão acerca da questão do menor e do menor infrator de forma mais 

profunda, com base no documento referido acima e no contexto da sua 

promulgação, buscando esclarecer como o tema foi tratado no decorrer da história o 

que ajudará a compreender a situação atual. 

A partir disso, busquei identificar o conteúdo educativo e/ou 

pedagógico apresentado pelas medidas sócio educativas na trajetória histórica dos 

menores menos favorecidos nas primeiras décadas do século XX. 

Com este objetivo, fazer uma retrospectiva histórica das políticas de 

atendimento ao menor pobre, abandonado e/ou infrator durante o século XX. O 

presente trabalho está dividido em dois capítulos: o primeiro apresenta a 

contextualização histórica da questão do menor e no segundo, discuto o código 

Mello Mattos (1927) que vigorou até o ano de 1979, período em que a partir dele 

encontramos diferentes formas para sua efetivação. Neste capitulo foram 

destacados os conceitos de menor e educação. 

Tomando como fonte primária a primeira legislação referente ao 

menor, no início do século XX, o Código de Menores de 1927, a metodologia 

adotada foi a pesquisa documental e se justifica por se tratar do primeiro documento 

legal voltado especificamente à infância com autoria do juiz Mello Mattos e pela 

necessidade de compreender o papel que a lei representa frente ao contexto em que 

foi promulgada, seus objetivos e seu poder de transformação. 
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Esta pesquisa deve também contribuir para reflexão acerca da 

compreensão do tema, na sua origem, situando a legislação no contexto da 

sociedade nas primeiras décadas do século XX. 

O interesse em tratar desse tema surgiu a partir do meu trabalho 

com crianças e adolescentes em uma casa abrigo localizada no município de 

Londrina-Paraná no período de 2000 a 2008; embora o perfil dos adolescentes e 

crianças atendidos não fosse de menores infratores, muitas vezes essa realidade 

estava presente nas famílias dos mesmos. 

Dessa forma, busquei ler e tentar entender um pouco sobre como as 

leis e a sociedade veem esses jovens e quais as possíveis consequências dessa 

visão no processo de reinserção dos jovens à sociedade. 

Sabe-se que na sociedade as relações sociais são reguladas pelas 

leis e que, ao menos hipoteticamente, determinada situação ou condição verificada 

no meio social por um grupo de pessoas, ou por alguma organização, como algo 

que ameaça a boa ordem ou necessita de regulação e, consequentemente, exige 

providências que tenham força de lei. Sendo assim ao ser constatada uma situação 

que necessita de regulação a sociedade busca junto ao poder legislativo uma 

solução, o que caracteriza a atuação do Estado que juntamente com o poder acima 

citado tem o dever de debater, pensar e elaborar um documento a fim que este seja 

aprovado como lei para a solução do problema que lhes foi apresentado pela 

população ou parcela dela. No entanto, a sociedade tende a colocar expectativas 

nas leis que nem sempre são correspondidas, uma vez que a legislação não tem o 

poder de modificar a realidade por si só. A transformação da realidade/sociedade se 

dá por meio da ação, de fato, dos sujeitos que estão inseridos no contexto em 

questão, ou seja, o simples fato da existência de um documento legal, não significa 

necessariamente a mudança almejada (SEVERINO, 1997, p. 54). 

Sendo assim, acredito que posso contribuir através desta pesquisa, 

para a reflexão acerca da questão do menor e do menor infrator de uma forma mais 

profunda, a partir da análise do surgimento da temática como ponto de partida para 

a compreensão de como o tema foi tratado no decorrer da história para que dessa 

forma haja compreensão da situação atual. 

Utilizei como fonte principal, como já foi informado, o Código de 

Menores Mello Mattos de 1927, promulgado no início do século XX e que buscou 

assistir a infância brasileira. Considerando a importância da compreensão histórica 
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dos fenômenos que envolvem a infância, acredito que a pesquisa contribuirá para 

meu crescimento profissional na área da educação como professora pedagoga. 

A metodologia utilizada foi a análise documental, utilizando como 

fonte primária a legislação relacionada ao tema em questão com ênfase no decreto 

nº 17. 943/27 -, mais conhecido como Código Mello Mattos. Para a análise, utilizei 

artigos, monografias, periódicos e demais materiais publicados sobre o tema. 

A escolha por essa metodologia se deu com o objetivo de 

compreender historicamente a origem da preocupação, expressa na legislação, que 

diz respeito ao conceito de “menor” e sua educação, assim como a consequente 

definição de políticas de proteção ao menor pobre e/ou infrator durante as primeiras 

décadas do século XX. 

No decorrer da pesquisa foi possível identificar alguns conceitos 

relevantes para o tema. Conceitos como “menor”, educação, família e sociedade. 

Como ponto de partida para a pesquisa, primeiramente verifiquei a 

acessibilidade do material bibliográfico sobre o assunto, localizei as informações e 

tendo em mãos uma lista de obras identificadas como fontes prováveis que tratavam 

do tema procurei coletar os dados uteis à pesquisa através da leitura, procedimento 

realizado na seguinte ordem: leitura prévia (seleção das obras que foram 

examinadas); leitura seletiva (para verificar mais atentamente as obras realmente 

uteis para a pesquisa,leitura mais focada dos títulos, subtítulos e do conteúdo das 

partes e capítulos para nova uma nova seleção) opiniões e em seguida elaborei a 

síntese dos principais capítulos e artigos da legislação, o referido Código de 

Menores Mello Mattos de 1927 - Anexo (A). Por fim, a leitura crítica e analítica em 

que procurei estabelecer relações, confrontar ideias, refutar ou confirmar opiniões. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: A DISCUSSÃO DO “PROBLEMA SOCIAL” 

DO MENOR NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

No início do século XX as crianças abandonadas eram motivo de 

grande preocupação entre filantropos, médicos e juristas, pois estas crianças que 

habitavam as ruas dos grandes centros estavam propensas a marginalização, 

totalmente vulneráveis,dessa forma eram uma ameaça à boa ordem social. Esta 

preocupação era crescente e se fundamentava, principalmente devido a falência da 

Roda dos Expostos1. Segundo Pereira (1994), a situação dos grandes centros 

urbanos no início do século XX expressava a condição dessas crianças após a 

extinção da Roda dos Expostos: 

 

[...] da noite para o dia (surgia), uma perigosa malta de pessoas 
marginalizadas que ameaçavam a ordem vigente, seja como massa 
ativa nos constantes motins urbanos, seja no exemplo negativo de 
um extrato que não vivia do trabalho “honesto”. No interior dessa 
malta, destacava-se, pela primeira vez, o grupo de crianças e 
adolescentes. No período anterior, eram pouco visíveis, pois as 
crianças tinham como destino as Casas dos Expostos e os 
adolescentes trabalhavam como escravos (PEREIRA, 1994, p. 38). 

 

Fica evidente que a criança e o adolescente abandonado e/ou pobre 

eram vistos, nesse contexto, como problema social o que anteriormente era 

“mascarado” pela existência das Rodas de Expostos localizadas nas Santas Casas 

de Misericórdia. 

As autoridades da época viam a rua como espaço do ócio, 

imoralidade, criminalidade, ou seja, espaço de marginais e marginais em potencial 

diante da exposição a miséria que estavam vivendo. Enfim, diante do exposto, se 

fazia necessário uma medida para conter a crescente onda de violência e 

marginalização das crianças e adolescentes pobres. Nesse sentido as discussões 

em relação à necessidade da criação de leis voltadas para esta faixa etária ficaram 

cada vez mais em foco. Propostas para proteger e assistir os menores e também 

para amenizar a vergonha de uma sociedade que se via ameaçada com sua 

                                                 
1
 Roda dos expostos: A Roda era um dispositivo giratório de madeira, em forma de cilindro, que 
possuía uma abertura, inserido em uma parede, de forma que, como uma janela, desse acesso à 
parte interna da instituição ao ser acionado. A criança era depositada no compartimento, e o 
depositante “rodava” o cilindro para que a abertura se voltasse para dentro. Uma característica 
importante deste mecanismo era a preservação da identidade do depositante. (COUTO; MELO, 
1998, p. 22-23). 
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presença, considerando que o menor em condição de miséria era, para a época, de 

acordo com a literatura, um retrocesso para a nação que vislumbrava a utopia 

iluminista da modernidade. 

Moncorvo Filho (1926, p. 37) destaca que os menores moradores de 

rua ou expostos a ela era um grupo visto como uma “[...] ameaça à integridade da 

família, requerendo dos poderes públicos a devida proteção e correção dos 

menores”. Para o autor, os menores não deviam ficar expostos às influencias do 

meio pernicioso das ruas, entregues à própria sorte, mas sim, resgatados da 

marginalidade social para serem socialmente sadios e produtivos. 

Embora houvesse inúmeros discursos de intelectuais da área da 

educação, saúde e política defendendo a necessidade de uma política voltada ao 

atendimento do menor desamparado/exposto, o que se via de fato nas grandes 

cidades do Brasil eram crianças sujeitas a todo malefício que as ruas ofereciam e 

crianças trabalhando em fábricas e oficinas como adultos. Esse cenário apresentado 

era fruto da urbanização, início da industrialização e absorção da mão de obra 

escrava como trabalhadores assalariados. 

Nesse contexto houve a expansão das cidades com grande 

concentração de pessoas na área urbana e o crescimento da economia referente 

aos setores secundários e terciários que atraia a população da área rural para os 

centros urbanos. Assim, as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela 

imagem construída do menor como pequeno operário que fazia operar máquinas 

perigosas, tinha uma jornada de trabalho excessiva e vivia o rigor da relação de 

trabalho dentro das fábricas. Nesse sentido, questiona Moura (1982) 

 

[...] um comportamento compatível com sua condição de produtor, 
condição na qual se confunde plenamente com o adulto? O que se 
dizer do fato de que a pequena operária- e provavelmente também 
os meninos - são muitas vezes alvos de atitudes lascivas às quais o 
mundo do trabalho jamais esteve imune? (MOURA, 1982, p. 32). 

 

Para se discutir a questão do menor como problema social no Brasil, 

é importante destacar que historicamente há uma diferença na representação social 

de menor e de criança. O termo “menor” era usado de forma pejorativa e estava 

estreitamente ligado à marginalidade e pobreza e o termo criança, por sua vez, 

estava relacionado aos filhos da “boa sociedade”, composta por famílias 
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consideradas adequadas na época, quanto a nível socioeconômico, de instrução ou 

forma de organização familiar. 

Nesse contexto, a grande maioria dos menores pobres e/ou 

abandonados era vista como delinquentes, vagabundos, criminosos e as meninas 

como prostitutas, visão que generalizava a condição do menor morador de rua, sem 

família ou ainda originário de famílias pobres. 

Nesse sentido, fica claro que no início do século XX uma parcela da 

sociedade exigia e cobrava das autoridades a criação de uma legislação voltada 

especificamente para o menor exposto e/ou abandonado e que o Estado assumisse 

a responsabilidade na proteção e defesa do menor pobre que vivia em situação de 

miséria com ou sem família. Neste sentido, Couto e Melo (1998, p. 27) afirmam que 

“o aumento da pobreza gera, consequentemente, tanto o aumento do abandono de 

crianças quanto a possibilidade de prática de atos infracionais por parte daqueles 

que necessitam sobreviver numa sociedade desigual”. No entanto, o que consta no 

período em questão é a criação de entidades assistencialistas para o atendimento 

de crianças órfãs, para a atenção aos abandonados e aos delinquentes, a maioria 

ligada à Igreja Católica. O atendimento à infância desvalida realizado por instituições 

religiosas vem datado desde o período colonial até o período republicano, momento 

em que a atenção à infância no Brasil passa a ter relação, devido as ideias 

higienistas, com a medicina, educação, justiça e assistência pública. Dessa forma, a 

infância passa a ser objeto de controle do Estado. De acordo com Rizzini (1997): 

 

Será da medicina (do corpo e da alma) o papel de diagnosticar na 
infância possibilidades de recuperação e formas de tratamento. 
Caberá à Justiça regulamentar a proteção (da criança e da 
sociedade), fazendo prevalecer a educação sobre a punição. À 
filantropia – substituta da antiga caridade – estava reservada a 
missão de prestar assistência aos pobres e desvalidos, em 
associação às ações públicas [...] a conexão jurídico-assistencial 
atuará visando um propósito comum: salvar a criança para 
transformar o Brasil. (RIZZINI, 1997, p. 30). 

 

Diante deste cenário e considerando o contexto social das primeiras 

décadas do século XX, por volta de 1927 a criança pobre, abandonada e/ou exposta 

se torna objeto de preocupações jurídicas no país e o Estado cria sua primeira 

política pública para infância pobre e isso ocorre com a implantação do Código Melo 

Mattos. 
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3 POLÍTICAS DE ATENDIMENTOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

Para identificar como tem sido a intervenção do Estado no que diz 

respeito à infância e adolescência marginalizadas no Brasil é necessário investigar 

aspectos sociais, históricos e políticos. Tomando como pressuposto que a 

preocupação com a infância vem sendo construída historicamente. Nesse sentido, 

existe um longo caminho entre o período colonial e o advento do primeiro Código de 

menores o Código Mello Mattos que surgiu em 1927. 

Historicamente a camada pobre da sociedade viveu em condição de 

miséria. E dessa forma o pobre era visto como violador de regras, mas não se leva 

em consideração que o próprio indivíduo tem seus direitos violados. Tal situação 

parece perpassar todo o percurso histórico da sociedade brasileira, ainda assim, 

considerando o foco da pesquisa, vamos nos concentrar nas primeiras décadas do 

século passado. 

O início do século XX foi um período de relevantes mudanças na 

sociedade brasileira, sobretudo na década de 1920 em que o país atravessou uma 

fase de crise econômica e política. Neste período, o aumento da criminalidade e do 

abandono infantil era considerado culpa das famílias, no entanto as principais 

causas eram a má distribuição de renda e a falta de políticas sociais por parte do 

Estado para com a sociedade. Sendo assim, os juristas e uma parcela da sociedade 

passaram a exigir do Estado ações que viessem a infundir ideais de moral mudando 

os hábitos da população. Dentro deste cenário os juristas acreditavam que o 

afastamento dos menores de seu meio familiar era a solução para higienizar os 

comportamentos das classes pobres. 

Acreditava-se que a internação seria a solução para os 

comportamentos considerados errados, uma vez que esses comportamentos mesmo 

considerados como herança genética, acreditava-se ser possível superar ou 

amenizar os danos do padrão genético através do afastamento desses menores do 

seio familiar por meio de internamento em instituições disciplinares. 
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O Código de Menores, de 1927, foi utilizado nessa época como firme 
propósito de afastar as crianças de seu meio sócio-familiar. A 
possibilidade de perda do “pátrio poder” pela impossibilidade ou 
incapacidade, inclusive financeira, dos pais, permitia que o juiz 
encaminhasse a criança e o adolescente a instituições de internação 
(COUTO; MELO, 1998, p. 30). 

 

Para Couto e Melo (1998) com a criação do Código de Menores em 

1927, as crianças pobres passaram a ser denominadas “menores”, podendo ser 

identificados como: abandonados, para os órfãos; moralmente abandonados, os de 

famílias que não tinham condições financeiras ou morais; delinquentes, que 

praticavam atos infracionais. 

Após a criação das categorias acima citadas, foi necessário a 

construção de internatos cujos prédios deveriam ser de forma circular para facilitar a 

constante observação dos comportamentos dos internos. “O principal objetivo deste 

aparato era transformar os delinquentes em “dóceis e úteis” (COUTO; MELO, 1998, 

p. 29). 

Na década de 1940, na chamada era Vargas, foi criado o Serviço de 

Assistência ao Menor (SAM), um órgão do Ministério da Justiça que funcionava 

como um equivalente do sistema penitenciário para a população menor de idade e 

fazia uso de correções repressivas. A maioria dos internos estavam ali simplesmente 

pelo potencial de vir a ser um delinquente, pois a intenção principal era de retirar a 

criança do seio familiar pois a falta de recursos financeiros das famílias poderia 

produzir marginais. 

Considerando o contexto da época que apregoava que o modelo de 

“boa educação” estava nos colégios internos, o governo usou desse argumento para 

incutir nas classes pobres que a criança seria melhor educada se permanecesse 

afastada da família. No entanto, ironicamente os internatos possuíam condições 

piores que as dos lares das crianças submetidas a esse regime de internação e 

dessa forma transformaram-se em fábricas de delinquentes segregados e cada dia 

aumentava a demanda e diminuía a qualidade no atendimento aos menores. 

Segundo Couto e Mello (1998) poderia haver várias implicações 

caso esses menores continuassem a ser retirados de suas famílias “Prende-se o 

inocente pelo simples fato de que, um dia, quem sabe, ele possa vir a cometer um 

“crime”. (COUTO; MELO, 1998, p. 35). 
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No que diz respeito à educação desses menores dentro dos 

internatos, era voltada para correção do comportamento e com base na educação 

profissionalizante. No entanto, a educação dos meninos e meninas enfatizava 

questões comportamentais em detrimento do desenvolvimento do menor, pois havia 

de se instruir profissionalmente estes adolescentes para que se tornassem cidadãos 

úteis à sociedade. Passetti (2002) reafirmando esta ideia diz que: 

 

Fechavam os 30 primeiros anos da república com um investimento 
na criança pobre vista como criança potencialmente abandonada e 
perigosa, a ser atendida pelo Estado. Integrá-la ao mercado de 
trabalho significava tirá-la da vida delinquencial [...]. Pretendendo 
domesticar as individualidades e garantindo com isso os preceitos de 
uma prevenção geral, os governos passaram a investir em educação, 
sob o controle do Estado (PASSETTI, 2002, p. 355). 

 

De acordo com Lima (2009), este modelo de reação estatal fez com 

que as crianças e adolescentes pobres entrassem na teia reguladora do Estado, que 

passam a assumir a responsabilidade de empregar “os corretivos necessários” via 

internação e educação para suprimir o comportamento delinquencial. O autor afirma 

que: 

 

[...] A nova política assistencial do Estado almejava que as 
instituições asilares funcionassem como uma microssociedade que 
prevê a adoção de mecanismos de controle, disciplina, educação, 
trabalho, higiene, e busca inculcar junto aos adolescentes confinados 
temporariamente ou por tempo fixo, valores morais desejados. As 
políticas oficiais de intervenção e os saberes assistenciais 
esclarecidos não diminuíam a pobreza ou seus efeitos e não 
alteraram a situação concreta dos adolescentes e de suas famílias 
(LIMA, 2009, p. 90). 

 

Como o autor nos aponta, essa não foi de fato a solução para os 

problemas relacionados à pobreza, foi sim a simples rotulação e classificação dos 

menores em potenciais criminosos. 

A forma como se concretizou essa política, expressa pelo código 

Mello Mattos, considerando os conceitos de menor e educação é o que discutiremos 

a seguir. 
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4 O CÓDIGO DE MENORES DE 1927 E SEU AUTOR 

 

A legislação referente a política de atendimento a infância sofreu 

mudanças importantes no período republicano. As discussões sobre o menor 

abandonado ou os que se encontravam em perigo de o ser foram intensificadas na 

década de 1920. A partir de então foi criado o Juizado de menores em 1923 que 

passou a funcionar como centralizador do atendimento oficial ao menor fosse ele 

recolhido nas ruas ou levado pela família e logo em seguida é elaborado o 1º Código 

de Menores, em 1927, conhecido como Código Mello Mattos cujo nome é devido ao 

seu idealizador, o juiz José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, nascido em 

Salvador/BA, no ano de 1864. 

Mello Mattos formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do 

Recife no ano de 1887 e atuava como promotor, advogado criminal e na área do 

magistério. Passou a criar projetos em meados da década de 1920, em 1923 criou o 

Juizado de Menores do Distrito Federal, do qual se tornou titular em fevereiro de 

1924. Fez parte da Corte de Apelação do Distrito Federal da 3ª Câmara Cível e foi 

eleito na mesma época vice-presidente da Associação Internacional de Juízes de 

Menores com sede em Bruxelas, na Bélgica. 

À frente do Juizado de Menores, Mello Mattos atuava no sentido de 

impedir o trabalho dos menores que pusessem em risco a saúde, física ou moral dos 

mesmos e por isso enfrentou o contra-ataque de membros da sociedade da época 

que tinham interesse na mão de obra barata resultante do trabalho dos menores. O 

referido código foi responsável pela regulamentação do trabalho de menores sob 

condições peculiares aos mesmos, no entanto havia muitos industriais que não 

respeitavam a lei, dessa forma foi necessário baixar um provimento estabelecendo 

um prazo de três meses para que os estabelecimentos fabris de adaptassem à nova 

legislação. Houve inúmeras discussões acerca da inconstitucionalidade do código 

Mello Mattos, no entanto o Supremo Tribunal Federal considerou a 

constitucionalidade do mesmo (BRITTO, 1929). Correa (1928) considerava o Código 

de Menores uma grande conquista social: “Toda obra humana tem suas falhas, é 

sabido, todavia, o nosso povo hoje possue essa grande conquista social que é o 

Código de Menores, magnifica prova de protecção à pessoa physica na primeira 

phase da existência.” (CORREA, 1928, p. 74 sic). 
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Em consonância com Correa (1928), Britto (1929, p. 14 sic), expõe 

que: 

 

O Código de Menores é excepcional. Pondo um remate as velhas 
aspirações humanitárias, concatenando e aperfeiçoando leis e 
regulamentos esparsos, defendendo a infância de modo enérgico e 
sem excusados atropelos á vida domestica, elle nos colloca em pé 
de igualdade com paízes mais avançados no assumpto. 

 

Independente das polêmicas acerca do Código de Menores, a obra 

de Mello Mattos foi, irrefutavelmente, um marco referencial na legislação voltada a 

proteção ao menor pobre na história do país. Anteriormente, as decisões 

relacionadas aos menores limitava-se aos artigos do Código Penal. 

De acordo com Rizzini (1995) através dessa legislação criou um 

conceito de menor abandonado que encobria, na verdade, uma tentativa de 

regulamentar a educação dos filhos das famílias pobres, já que se referia 

basicamente a situações vividas por menores das camadas populares, tais como 

não ter habitação certa, não contar com condições mínimas de subsistência, estar 

empregado em ocupações proibidas ou contrarias a moral e aos bons costumes, 

vagar pelas ruas ou mendigar, entre outras. 

O código supracitado foi o primeiro criado no Brasil para dar 

assistência e proteção de forma sistematizada aos menores pobres, delinquentes e 

abandonados com idade inferior a 18 anos. A finalidade e grande objetivo era dar 

assistência e proteção ao menor que se via em “situação irregular”. Para tanto o 1º 

Código de Menores expressava e garantia a intervenção do Estado no meio da 

família. Essa intervenção estatal objetivava tratar, como se falava na época, a 

“questão do menor”, ou o “problema do menor” através de uma política que previa a 

criação de instituições e permitia, de fato, uma forte intervenção do Estado sobre as 

famílias. Sendo assim, o Estado poderia intervir sobre a família, primeiro retirando a 

criança do convívio familiar, depois retirando o pátrio poder e passando-o para o 

Estado na figura do juiz (PASSETTI, 1999). 

Essa ação, ao menos em sua proposta, tinha o objetivo de educar 

e/ou reabilitar o “menor” para voltar ao convívio social. A instituição responsável por 

abrigar os menores deveria oferecer instrução primária e o ensino de ofícios. Mas 

esse modelo de internato não era novo para a época, considerando que no século 

XIX era comum que os filhos das famílias abastadas fossem colocados em colégios 
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internos,isso reforçava a ideia ilusória nas famílias de que a ação acima descrita era 

a melhor alternativa para seus filhos, pois dessa forma, evitaria a possível 

delinquência futura dos mesmos.  

No entanto a realidade era completamente diferente. Em seu livro 

“Meninos Desvalidos e Menores Transviados”, Irma Rizzini (1995, p. 245) afirma que 

“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.” Nesse sentido, 

nota-se que a diferença estava na finalidade de cada instituição. Para a autora a 

ação do Estado se constitui em: 

 

Política voltada para ordenamento do espaço urbano e de sua 
população, por meio do afastamento dos indivíduos indesejáveis 
para transformá-los nos futuros trabalhadores da nação, mas que 
culminava no uso imediato e oportunista do seu trabalho. A história 
destes institutos mostra que o preparo do jovem tinha mais um 
sentido político-ideológico do que de qualificação para o trabalho, 
pois o mercado (tanto industrial quanto agrícola) pedia grandes 
contingentes de trabalhadores baratos e não qualificados, porém 

dóceis, facilmente adaptáveis ao trabalho (RIZZINI, 1999, p. 380). 
 

Assim, parte dessas instituições era alvo de várias críticas de 

intelectuais e filantropos da época que exigiam o fechamento e a transformação 

destes estabelecimentos devido ao tratamento inadequado ofertado aos internos. 

Uma das principais críticas dos idealizadores da assistência ao menor, do início do 

século XX, sobre as instituições de internamento se refere à pratica educativa da 

criança e a precariedade do seu preparo para o futuro. As instituições também eram 

alvo de críticas por parte de médicos e intelectuais por não corresponderem aos 

princípios científicos no tratamento de menores. 

Os intelectuais propunham modelos de assistência com orientações 

científicas e com métodos que consideravam capazes de recuperar os menores em 

situação de abandono e/ou delinquentes. No entanto, deve-se destacar que 

inicialmente o discurso dos idealizadores dos modelos de assistência ao menor, no 

início do século XX, era pautado pela intenção de proteger o menor pobre, porém 

percebe-se a dicotomia entre a defesa do menor e o interesse da sociedade da 

época visto que o menor representava um perigo à ordem pública que deveria ser 

combatido. Neste sentido, o problema do menor passou a adquirir uma dimensão 
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política considerando o ideal republicano; “Não se tratava mais de ressaltar a 

importância, mas sim a urgência de se intervir, educando ou corrigindo os menores 

para que se transformassem em cidadãos úteis e produtivos para o país, 

assegurando a organização moral da sociedade” (RIZZINI, 2000, p. 35). 

Incontestavelmente, a criação do código mudou a realidade no que 

dizia respeito ao tratamento da infância no contexto histórico em que se encontrava 

o país na década de 1920 em um cenário de manifestações, industrialização 

nacional, organizações sociais, artísticas e culturais e aglomeração de pessoas nos 

centros urbanos. Nesse cenário, de grandes mudanças a sociedade passou a cobrar 

maior participação do Estado no que diz respeito a problemas sociais, ação essa 

que veio ao encontro do que o Código Mello Mattos preconizava, sendo assim o 

código foi consolidado em 12 de outubro de 1927 por meio do Decreto n. 17.943-0. 

 

Somente em 1921 apareceu uma iniciativa legal que culminaria na 
primeira lei brasileira voltada a regular o tratamento que deveria ser 
dispensado, pelos vários segmentos da sociedade, às crianças e aos 
adolescentes: o Código de Menores. Seguindo simplificadamente 
esse processo, encontramos seu início no artigo 3º da Lei Federal nº 
4242 de 1921, que autorizava o governo a organizar um ‘serviço de 
assistência e proteção à infância carente. Sua regulamentação se 
deu em 1923. Três anos mais tarde, em 1926, o Código recebeu uma 
redação mais ampla e, em 1927, pelo Decreto Executivo nº 17943-A 
estaria pronto e sancionado o primeiro Código de Menores 
(MORELLI, 1996, p. 84). 

 

Para Morelli (1996), o Código foi de extrema importância em relação 

à duas questões que exigiam mudanças urgentes naquele contexto histórico; o fim 

do critério de discernimento (todas as pessoas que tinham plena capacidade de tal 

critério poderiam responder penalmente por seus comportamentos) e a criação de 

uma regulamentação das relações entre Estado, sociedade e a infância. Sendo 

assim, as ações deveriam ser de proteção e não de punição. Nesse sentido, no 

artigo 68 do Código Mello Mattos foi expresso que o menor de 14 anos age sempre 

sem discernimento, ou seja, até os 14 anos o indivíduo não tem o pleno 

desenvolvimento psíquico para que se possa responsabilizá-lo pelos delitos que 

cometer e para menores entre 14 e 18 anos previa-se um processo especial que 

incluía seu recolhimento em instituições disciplinares por um prazo de cinco anos. 

Dessa forma, a promulgação do Código de Menores Mello Mattos 

gerou discussões acerca do menor dentro do sistema penitenciário evidenciando a 
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urgência em afastar o menor delinquente desse meio da área penal, porém sem 

deixá-lo a mercê da sorte nas ruas, pois é válido lembrar que um dos maiores 

objetivos, senão o maior, era manter a boa ordem social. Acerca dessa 

problemática, Rizzini (2000, p. 35) nos traz a seguinte visão: 

“Salvar essa criança era uma missão que ultrapassava os limites da 

religião e da família e assumia a dimensão política de controle, sob a justificativa de 

que havia que se defender a sociedade em nome da ordem e da paz social.” 

No discurso da época, nota-se claramente a preocupação com a 

criança pobre e/ou abandonada sendo esta infratora ou não, considerando que para 

sofrer ação do Estado no espaço privado familiar, bastava esta criança pertencer a 

famílias julgadas inadequadas economicamente para prover os cuidados 

necessários aos filhos. 

A justificativa para a ação do Estado era de agir de acordo com o 

dever patriótico de cuidar da infância. As famílias que não se encaixavam dentro do 

padrão estabelecido socialmente eram vistas como negligentes pois estariam 

cometendo o “terrível crime de desencaminhar os próprios filhos, perdendo para o 

poder público a paternidade dos filhos” (RIZZINI, 2000, p. 36). 

Ao fazer uma análise e reflexão acerca do referido código, se torna 

possível perceber a concepção e ótica relacionada à infância nas primeiras décadas 

do século XX e qual era o lugar ocupado pela infância no que diz respeito à 

sociedade e ao legislativo. Para KRAMER (1988): 

 

As políticas destinadas à infância, no Estado Novo, configuraram 
ações de tutela e proteção, ampliadas pela regulamentação e pela 
criação de diversas instituições públicas voltadas à primeira infância. 
Nesse período, a criança foi vista como “cidadã do futuro”, devendo 
receber cuidados especiais do Estado, com o objetivo implícito de 
fortalecimento do Estado ditatorial de Vargas. Com o fim do Estado 
Novo, o paternalismo ainda se mantém como caráter eminente nas 
ações de assistência à infância, porém, fortalecido pela ideologia do 
desenvolvimento de comunidades e da assistência social defendidos 
na década de 1950 (KRAMER, 1988, p. 202). 

 

De acordo com Kramer (1988) o disposto no capítulo I do código “Do 

objeto e fim da lei”, fica evidente que a partir da década de 1930, houve uma 

gradativa intervenção do Estado no que diz respeito à infância e dessa forma, o 

termo infância ficou em evidencia sendo gradualmente modificado e relacionado ao 

termo criança. No entanto, não houve alteração de fato relacionada ao termo 
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“menor” que embora já recebesse alguma assistência e proteção, ainda estava 

relacionado à marginalidade e pobreza. 

“Art.1º - O menor, de um ou de outro sexo, abandonado ou 

delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade 

competente às medidas de assistência e proteção contidas neste Código”(BRASIL, 

1970, p. 1). 

O objetivo e fim da lei no primeiro capítulo deixa explicito que a 

assistência será voltada para os menores de 18 anos “abandonados” ou 

“delinquentes”, então nota-se a construção de uma concepção diferenciada de 

infância, a partir do Código Mello Mattos, bastante específico, que basicamente 

caracteriza o menor como carente e/ou infrator. Dessa forma, a infância ficou 

caracterizada no referido código por duas grandes vertentes; crianças abandonadas 

e crianças delinquentes, o que remete a doutrina de “situação irregular” que 

embasou toda a elaboração do Código Mello Mattos de 1927. 

Uma análise geral do referido Código nos leva a perceber que a 

visão de infância apresentava duas faces: ação no que diz respeito ao ato de 

infração e em omissão no que refere a ausência da família ou responsáveis. Nos 

dois casos supracitados, os indivíduos envolvidos perturbavam a ordem social, pois 

se encontravam em “situação irregular” que era caracterizada pelo menor pobre, 

exposto, sem família e ainda os que pertenciam às famílias pobres. 

Diante do exposto e com um olhar mais sensível à época, 

pressupõe-se que os menores de até 18 anos que se encontravam nesta situação 

não eram vistos como sujeitos históricos pertencentes ao contexto da época,com 

direitos garantidos, mas sim como sujeitos que necessitavam de regulação por lei 

para que a boa ordem fosse assegurada naquela sociedade que preconizava a 

ordem e civilidade como condição para o progresso da nação. 

Partindo dessa premissa, o referido código foi marco referencial no 

que diz respeito às políticas de atendimento ao menor, pois se tratava da primeira 

legislação organizada de forma sistemática que delegava deveres ao Estado, aos 

pais e preconizava a criação de estruturas para a internação e educação dos 

menores que se encontravam em situação irregular. 

No capítulo V do documento em questão fica explicito o que diz 

respeito aos deveres paternos, podendo os pais que não correspondessem ao que 

era preconizado, perder o pátrio poder em relação aos filhos. 
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Art. 31. Nos casos em que a provada negligencia, a incapacidade, o 
abuso de poder, os máos exemplos, a crueldade, a exploração, á 
perversidade, ou o crime do pae, mãe ou tutor podem comprometer a 
saude, segurança ou moralidade do filho ou pupillo, a autoridade 
competente decretará a suspensão ou a perda do patrio poder ou a 
destituição da tutela, como no caso couber (BRASIL, 1970, p.1 sic). 

 

Sendo assim, o pátrio poder poderia ser suspenso ou perdido devido 

às faltas cometidas pelos pais. O encaminhamento dos menores poderia ser feito à 

famílias, a instituições públicas ou particulares que poderiam receber a delegação do 

pátrio poder. 

Além das mudanças legais, com a promulgação do Código de 

Menores de 1927, no período delimitado acima, podemos também destacar as ideias 

higienistas que preconizavam normas e hábitos que colaborariam com o objetivo de 

“cuidar” da saúde coletiva e individual, o chamado “movimento higienista” * e seu 

reflexo na educação. Para Couto e Melo (1998), o objetivo era a “melhora da raça 

brasileira”. Com este argumento grupos de médicos e juristas propuseram o que 

caracteriza a segunda fase de atendimento da infância no Brasil. Cabe relatar aqui 

que a discussão sobre o movimento higienista2 é consideravelmente ampla e não 

será aprofundada por não corresponder ao objetivo desta pesquisa. 

O Estado financiaria as instituições de internamento que, com suas 

ações, principalmente de aprendizagem de ofícios, moralizariam o comportamento 

das crianças pobres. O movimento higienista contava com profissionais da área da 

saúde, jurídica e educacional para enfrentar os problemas de saúde pública que 

comprometiam o progresso da nação. Lima (2009) discorre acerca desse contexto: 

 

Era necessário preservar a nação ainda em processo de 
consolidação. Os filhos da miséria, de pais separados, sem 
empregos e acusados de semear pequenos infratores, órfãos e 
abandonados deveriam permanecer sob a tutela médico-assistencial. 
Ao lado de noções básicas de higiene, os filhos da pobreza 
aprenderiam a arte de executar trabalhos manuais e contribuiriam 
para impulsionar a indústria no seio de uma sociedade capitalista e 
urbanizada que generaliza a forma de trabalho assalariado (LIMA, 
2009, p. 88). 

                                                 
2
 Movimento higienista: No término do século XIX e início do século XX surgiu o movimento higienista 
com a proposta de cuidar da população com vistas a boa saúde, educando-a e ensinando-a novos 
hábitos. Desse movimento participaram vários intelectuais que tinham em comum a vontade de 
melhorar as condições de saúde do povo brasileiro. O médico higienista era especializado em 
saúde pública e administração sanitária, não só era responsável por prescrever condutas higiênicas, 
era também considerado um educador “e quando o assunto é saúde mental, chega a afirmar que a 
família é a grande causadora dos distúrbios mentais: a família é nefasta.” (PETRI, 2003, p. 13). 
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A questão higienista no Brasil nas primeiras décadas do século XX 

está estreitamente relacionada à ideia de processo de nacionalização e civilidade da 

nação brasileira. Este movimento que também era conhecido como movimento 

sanitarista representou durante o período acima citado uma forma de tentar incutir 

um sentimento de nação sadia e consequentemente próspera na população. 

Para Lima e Hochman (1996), as autoridades da época acreditavam 

que haviam várias formas para que a população passasse a compreender e pôr em 

prática as ideias higienistas como pelo recrutamento militar, pela alfabetização, por 

meio do culto ao civismo, com ênfase na saúde, entre outros. Dessa forma, criar um 

sujeito higienizado era percorrer o caminho para a construção de uma nação. 

Inevitavelmente as ideias higienistas tiveram seus reflexos no âmbito educacional e 

dentro das instituições de internamento de menores, considerando que os 

higienistas acreditavam que as doenças estavam estreitamente ligadas a pobreza. 

De acordo com Kuhlmann (1998, p. 91), “[...] os higienistas discutiam os projetos 

para a construção de escolas, a implantação dos serviços e inspeção médico-

escolar, e apresentavam sugestões para todos os ramos do ensino [...]”. 

Para os higienistas (educadores, médicos, filantropos etc.) a maneira 

mais eficaz para ensinar hábitos saudáveis aos menores pobres e/ou abandonados 

era trancá-los em espaços disciplinares. Defendiam também que era necessário o 

aprendizado profissionalizante para que os menores criassem também gosto e 

hábitos pelo trabalho para mantê-los ocupados. Dessa forma “[...] dar assistência e 

proteção à infância significava também evitar a formação de espíritos descontentes, 

desajustados e rebeldes” (RAGO, 1985, p. 121). Considerando que para os 

higienistas a rua era um espaço em que favorecia o aparecimento de futuros 

delinquentes e criminosos. 

A partir destes princípios e concepções cumpre destacar como 

foram definidos os conceitos de menor e educação expressos no Código, foco desta 

pesquisa. 
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4.1 CONCEITO DE MENOR E EDUCAÇÃO NO CÓDIGO MELLO MATTOS DE 1927 

 

Identificar o conteúdo educativo e/ou pedagógico apresentado pelas 

medidas sócio educativas na trajetória histórica dos menores menos favorecidos nas 

primeiras décadas do século XX implica destacar, sintetizando, os conceitos de 

menor e educação definidos no instrumento legal. 

No Código Mello Mattos (CMM), de forma geral, era considerado 

menor somente aquele que ainda não tinha completado 18 anos de idade e era 

pobre e exposto, vivendo em situação de miséria. Nesse contexto, as crianças que 

não tinham família eram consideradas objeto de direito, pois, segundo o CMM eram 

tidas como pobres, abandonadas ou delinquentes. De acordo com Couto e Melo 

(1998), o Código de Menores de 1927, tinha como objetivo afastar as crianças de 

seu meio social/familiar pela perda do “pátrio poder”, devido à “incapacidade” 

familiar, moral ou financeira, de educar sua prole (COUTO; MELO, 1998, p. 31). 

Estariam nas condições supracitadas os menores de idade (18 anos) 

que estivessem expostos (art.14, CMM), abandonados (art.26, CMM) ou fossem 

delinquentes (art.69, CMM). É notável que nesse período histórico dava-se ênfase à 

infância exposta, abandonada e delinquente, ou seja, uma legislação direcionada ao 

pobre, ao menor que não tinha família, considerando as questões patriarcais da 

época que defendiam que os que tinham pais com condições financeiras que 

pudessem garantir a educação dos filhos estariam protegidos. Sendo assim, a partir 

do referido código, o Estado passou a intervir no meio familiar. 

Embora, do ponto de vista atual, o tratamento em questão pareça 

precário, marcado pela concepção de família patriarcal, era, para a década de 1920, 

considerável progresso no que diz respeito à legislação. O código Mello Mattos foi o 

primeiro documento legal a colocar a questão do menor abandonado, no sentido de 

reconhecer sua existência e tratar de forma mais humanizada as questões 

relacionadas à infância e que previa a ação do Estado em relação à mesma.  

“O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que 

tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás 

medidas de assistencia e protecção contidas neste Codigo.” (sic) Código de 

Menores - Decreto N. 17.943 A – de 12 de outubro de 1927. 

As diretrizes do Código de Menores eram claras no que diz respeito 

ao tratamento da infância pobre e regulamentavam questões ligadas ao trabalho 
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infantil, delinquência, pátrio poder e tutela, assim como a liberdade vigiada que 

“consistia em ficar o menor em companhia e sob a responsabilidade dos pais, tutor 

ou guarda, ou aos cuidados de um patronato, e sob a vigilância do juiz” (art. 92 do 

Código de Menores, 1927). Dessa forma, o destino dos menores ficava a mercê do 

julgamento e da ética do juiz conforme é expresso no artigo 163 - § 2º “O juiz pode 

decidir a restituição de certos direitos negando a de outros, segundo as 

conveniências do menor”. 

Considerando o ideal republicano no que diz respeito ao poder da 

educação para construir uma nova ordenação social, pautada pelo princípio de 

democracia, civilidade e ordem que superassem o antigo regime monárquico, as 

propostas de atendimento ao menor também privilegiam a educação escolar como a 

única possibilidade de recuperação. Nesse sentido, as prescrições a respeito de 

educação justificam a internação em instituições educacionais, como veremos a 

seguir. 

A presença da intenção educativa pode ser analisada a partir do 

capítulo IV do Código de Menores Mello Mattos (1927) que deixa claro a prioridade 

em relação à educação voltada para a higiene e patriotismo. No mesmo ano de 1927 

o médico Miguel Couto numa conferência na Associação Brasileira de Educação, 

defende que “no Brasil só há um problema nacional: a educação do povo” e afirma: 

 

Nós também seremos um dia grande povo; mas, enquanto não 
chega a redenção do Brasil pela cultura dos seus filhos, continuemos 
a gritar para todos os lados, entre alternativas de fé e desalento, 
ansiosamente, pedindo socorro. Pensai na educação, brasileiros! 
Esta conferência foi publicada e foi autorizada pelo Conselho 
Municipal do Distrito Federal a sua distribuição pelas escolas 
públicas, pela Escola Normal e institutos profissionais, onde os 
respectivos professores farão do mesmo folheto uma leitura publica a 
seus alunos – em classe aberta (COUTO, 1927, p. 2). 

 

É importante relatar que na década de 1930 a indústria brasileira 

ganhou um grande impulso na então Era Vargas tendo como objetivo efetivar a 

industrialização do Brasil, para o que era necessária a mão de obra. No entanto a 

superlotação dos centros urbanos acaba por gerar e aumentar o número de pessoas 

doentes. Dessa forma, as escolas e as demais instituições voltadas para a educação 

juntamente ou como condição para preparação para o trabalho deveriam priorizar as 

questões de higiene e patriotismo. Com a promulgação do Código de Menores Mello 
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Mattos os higienistas passaram a disseminar sua ideais também na área 

educacional. Para Couto e Melo (1998): 

 

Na medida em que as teorias científicas da época afirmavam que os 
comportamentos desviados eram resultado do somatório de 
características herdadas geneticamente e de hábitos apreendidos no 
meio social, a internação das crianças em instituições era 
imprescindível para que se alcançasse a melhoria da “raça 
brasileira”, desde que estas se tornassem locais de educação e 
formação moral (COUTO; MELO, 1998, p. 28). 

 

Em linhas gerais, historicamente o que se requisitava para o 

desenvolvimento da nação era um grande número de pessoas sadias e disciplinadas 

para o trabalho e, para tanto, as instituições que cuidavam de disciplinar os menores 

que se encontravam em situação irregular trabalhavam com base nesta visão e 

também se preocupavam em desenvolver atividades pautadas em exercícios 

militares para os internos do sexo masculino enquanto para as internas eram 

ensinadas “prendas domésticas”. Dessa forma, passam a ser preocupação do 

médico e do educador as questões relacionadas aos cuidados físicos, assim como o 

trabalho para modelar as ideias no sentido de incutir na população menos favorecida 

os ideais da época no âmbito político, social, educacional e na área da saúde. 

Sintetizando, para se atingir o objetivo de conquistar uma nação 

sadia e em plena ordem social, a educação nos meados da década de 1930 foi 

marcada pela introdução de exercícios físicos, ensino profissional e educação moral 

e cívica e isso se dava tanto nos currículos escolares quanto nos estabelecimentos 

de internação de menores expostos e/ou pobres, sem famílias ou de famílias sem 

condições básicas necessárias para a educação dos filhos. 

Para compreender o conceito de educação contido no referido 

documento deve-se destacar parte desse aparato legal a partir do artigo 210 em que 

se apresenta especificamente a forma como os menores eram disciplinados: 

 

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. 
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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. 
(BRASIL, 1970, p. 29, sic). 

 

No artigo 210 do Código, aparece a figura do professor, no entanto 

sua função dentro dos internatos tem características peculiares, tendo em vista que 

o professor moraria com os menores e os trataria paternalmente. Considerando o 

exposto, pode-se perceber aqui que o regime adotado para disciplinar e educar os 

menores tinha base no modelo de família patriarcal, e nesse caso, o professor faria o 

papel paternal. 

A partir do artigo 211 são elencadas as atividades pedagógicas 

ministradas aos internos. Nota-se ao analisar o texto do documento em questão que 

nas primeiras décadas do século XX a educação estava em foco e era considerada 

a “arma” para alavancar a nação que buscava sua identidade, dessa forma se fazia 

necessário educar e regenerar os menores que se encontravam em situação 

irregular através da educação física, moral, profissional e literária. Vale salientar que 

a chamada educação literária era restrita ao ensino primário, de acordo mesmo com 

a proposta republicana inicial de que para a maioria da população o nível desejável 

de educação era o primário. 

Nos anos que se seguem continua a política educacional do período 

anterior com ênfase no ensino manual nas escolas e nos internatos. Na década de 

1940 é criado o SAM (Serviço de Atendimento ao Menor) que tinha o objetivo de 

atuar junto aos menores considerados desvalidos e/ou delinquentes. 
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A orientação do SAM é, antes de tudo, correcional-repressiva, e seu 
sistema baseava-se em internatos (reformatórios e casas de 
correção) para adolescentes autores de infração penal e de 
patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem de ofícios urbanos 
para os menores carentes e abandonados (SARAIVA, 2005, p. 43). 

 

O SAM foi atuante por um período de 30 anos, no entanto, devido às 

práticas repressivas e depois de muita luta social, este serviço foi suspenso. Embora 

nesse contexto a internação tivesse o objetivo de proteger e reabilitar o menor para 

viver em sociedade, as precárias condições de funcionamento das instituições de 

atendimento, o internamento de menores criminosos junto com crianças 

simplesmente carentes ou abandonados, a superlotação e o desvio de verbas 

acabaram obtendo para o SAM a alcunha de “escola do crime” (RIZZINI, 1995, p. 

278). 

Esta política de atendimento ao menor perdurou até a década de 

1960 e foi substituída pela criação da FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar 

do Menor) em 1964. Deve-se considerar aqui o período de ditadura militar e nesse 

cenário volta-se a enfatizar a integração social do menor pelo trabalho, no entanto 

dentro de uma visão mais abrangente e voltada para a segurança nacional; essa 

política incluía um sistema de escolarização dos pobres contendo/prevendo uma 

preparação para o trabalho junto à educação formal sistematizada. No entanto tais 

mudanças se restringiam à questões de nomenclaturas, haja vista que os menores 

continuavam internados nos mesmos prédios e eram “cuidados” pelos antigos 

funcionários do SAM e passaram a ser chamados de carentes e menores com 

conduta antissocial, o que não alterou em nada o rótulo de menores marginalizados. 

Acerca dessa realidade, Volpi (1997) discorre que o golpe militar de 

1964 abortou entre os muitos sonhos o de modificar o tratamento dado à infância e à 

adolescência, ou seja, o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) foi simplesmente 

substituído pela Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM) que 

apresentava os mesmos aspectos de uma política assistencialista, no entanto em 

nada mudou a prática repressiva e o tratamento desumano destinado aos menores. 

Em síntese, as iniciativas de atendimento ao menor carente, abandonado, 

delinquente podem ser assim descritas, a partir da linha do tempo apresentada pela 

Fundação para Infância e Adolescência - FIA (2014). 
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4.2 CRONOLOGIA DAS AÇÕES REALIZADAS NO ENFRETAMENTO DA QUESTÃO DO MENOR 

(1927 A 1979) 

 

No período 1927, quando da promulgação do Código Melo Mattos, a 

1979 quando foi promulgada a Lei nº 6.697/79 e institui-se a Doutrina do Menor, é 

possível trabalhar com a hipótese que a questão do menor se colocou como 

problema que não podia ser ignorado apesar das práticas adotadas para seu 

enfrentamento não terem sido efetivas do ponto de vista dos objetivos declarados.  

1927 - Código Melo Mattos, que conferia amplos poderes ao Juiz em 

estabelecer intervenções no âmbito da família - Crianças denominadas como sendo 

expostas, vadias, mendigas. Passagem da tutela da família para o Juiz de Menores. 

1941 - A criação do SAM (Serviço de Assistência ao Menor) durante 

o governo de Getulio Vargas. Este serviço dura até o ano de 1964 quando é 

condenado por seus diretores ao que se chamava na época de "Internado de 

Horrores”, devido ao tratamento desumano ofertado aos menores dentro da 

instituição.  

O SAM tinha como missão amparar, socialmente, os menores 
carentes abandonados e infratores, centralizando a execução de 
uma política de atendimento de caráter corretivo-repressivo-
assistencial em todo território nacional. Na verdade o SAM foi criado, 
para cumprir as medidas aplicadas aos infratores pelo juiz, tornando-
se mais uma administradora de instituições do que, de fato, uma 
política de atendimento ao infrator. (LIBERATI,2002,p.60) 

 

1964 – O SAM foi substituído pela FUNABEM (Fundação Nacional 

de Bem Estar do Menor). Para este período criaram as Fundações Estaduais do 

Bem Estar do Menor, com atenções específicas de observarem a política 

estabelecida e de executarem, nos Estados, as ações focalizadas a essa política. 

1967 - Em 27 de novembro de 1967, cria-se a FEBEM (Fundação 

Estadual do Bem-Estar do Menor) autorizado pela a lei nº1, 534. A FEBEM era 

destinada a prestar assistência ao menor na faixa etária de 0 a 18 anos no Estado 

da Guanabara. Na mesma época foi criada, a Fundação Fluminense de Bem Estar 

do Menor - FLUBEM, cuja área de abrangência era o antigo Estado do Rio de 

Janeiro e esta era vinculada à Secretaria de Estado de Serviço Social. 

1975 – A lei nº 42 - de 24 de março de 1975 trouxe novas 

denominações: 
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FEBEM passou a denominar-se a: Fundação Estadual de Educação 

do Menor; FEEM - resultante da fusão FEBEM/FLUBEM dos Estados da Guanabara 

e do Rio de Janeiro que se fundiram num único Estado, o atual Estado do Rio de 

Janeiro. Segundo Heywood Colin (2004), o panorama identificado no bojo das 

propostas da FUNABEM/FEBEM é de que a: 

 

A criança abandonada, fruto do processo de marginalização social 
que alcançava parte significativa da população urbana, era, a época, 
vista como um ser "doente" que necessita de "tratamento", por isso 
alvo da ação corretiva da FUNABEM, com finalidade de reintegrá-lo 
ao convívio social e reeducá-lo, por meio de técnicas de controle e 
repressão, antes que se tornasse delinquente. A FUNABEM surge, 
portanto, como uma instituição que estava a serviço da manutenção 
dos valores dominantes, segundo um modelo de segurança e 
desenvolvimento propagado pelo regime militar. 
A estrutura institucional construída pelo regime militar para o 
atendimento da infância e adolescência revela que as FEBEM's 
forjavam uma identidade social para o "menor", o qual era percebido 
de forma ambígua. A condição de "marginalidade" trazia inscrita em 
si a imagem do abandono, do desamparo, da mendicância e da 
criminalidade. As FEBEM's congregam em um mesmo espaço a 
infância abandonada e a infratora. Ao comentar a sequência de 
imagens dicotômicas a respeito da infância ao longo da história. 
(apud FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, 2014) 

 

1979 – Em 10 de outubro deste ano é promulgado o novo Código de 

Menores, lei nº 6.667/79 em substituição do Código de Menores Mello Mattos de 

1927. Dessa forma institui-se a Doutrina do Menor em situação irregular que 

abrange os casos de abandono, prática de infração penal, desvio de conduta, falta 

de assistência ou representação legal, entre outros. Vale lembrar que a lei de 

menores era instrumento de controle social da infância e do adolescente, vítimas de 

omissões da família, da sociedade e do Estado em seus direitos básicos. 

Concluindo, apesar de os discursos expressarem intenções 

educativas, respondendo ao contínuo aumento da demanda por educação 

principalmente nas áreas onde se implantam as novas formas de produção próprias 

do capitalismo industrial, as práticas adotadas se pautaram pelo isolamento e 

repressão dessas crianças, chamadas de menores. 
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4.3 REGENERAR PELO TRABALHO, EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO 

 

Tendo como marco original o início do século XX, mais precisamente 

entre as décadas de 1920 e 1930, percebe-se que houve a incorporação dos 

menores na pauta dos debates públicos enfatizados pelos políticos, juristas, médicos 

e educadores e assim pode-se dizer que surge um ensaio para a tomada de 

responsabilidade acerca das questões da menoridade pelo Estado. 

Nesse cenário, a ênfase estava em regenerar e reeducar os 

menores internos das instituições para menores no final da República Velha 

(compreendida entre 1889 e 1930). 

A literatura sobre o tema indicou que formar o caráter dos menores 

significou implantar, em locais fechados, uma série de regras pensadas para 

substituir disposições morais evitando que a infância abandonada se contaminasse 

pelo ambiente das ruas e pelo convívio com pessoas de má índole. Para colocar em 

funcionamento essa prática corretiva entrou em cena a ênfase no trabalho, 

educação e instrução como instrumentos eficazes para incutir nos internos as 

normas de conduta socialmente aceitas (MOTTA FILHO, 1935. p. 23). 

Entre os trabalhos (instruções) realizados pelos menores dentro dos 

espaços de internamento, divididos de acordo com o sexo e disponibilidade física de 

cada um, a jardinagem, horticultura, pomicultura e criação de aves eram destinados 

aos meninos. Para as meninas eram destinados trabalhos como corte e costura, 

lavagem de roupa, engomagem e etc. A instrução dos ofícios acima citados seguia-

se à chamada “educação litteraria do ensino primário obrigatório” (Código de 

Menores Art.211§ 4º) tanto para meninos quanto para meninas. 

No entanto a base principal da educação estava no ensino 

profissionalizante, higiene, patriotismo e exercícios militares (para o sexo masculino), 

tendo em vista que o discurso da época era de “salvar a nação” através da 

educação e saúde física para equipará-la aos modelos internacionais, pois o Brasil 

se sentia pressionado a mudar devido à revolução industrial e social da época. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a revolução industrial e social causou também 

relevantes mudanças no que diz respeito à educação e esse contexto refletiu 

também dentro dos espaços de internamento de menores. Além das exigências 

relacionadas à educação havia também a questão da higiene que tinha por 

finalidade o estabelecimento de normas e hábitos para conservar e aprimorar a 
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saúde coletiva e individual, a fim de “civilizar” a nação com homens sadios e 

transformar o homem pobre brasileiro em trabalhador e provedor do lar. 

Nesse contexto, os higienistas se destacam trazendo conhecimentos 

médicos sobre higiene, controle e prevenção de doenças contagiosas e epidemias. 

Com sua prática estabelecem indicativos disciplinares definindo o que era normal e o 

que era patológico. A partir da intervenção desses profissionais, começa um trabalho 

voltado para a infância tendo a criança pobre como principal foco, e em nome da 

preservação da segurança são organizados atos de aconselhamento e punição às 

pessoas que infringiam essas regras de higienização (PASSETTI, 1999). 

Tendo em vista a premissa de civilização, o menor abandonado 

passou a ser um problema social e a incomodar de fato a sociedade civil e política 

resultando na criação das instituições voltadas para o cuidado com o menor 

abandonado com o auxílio de grandes empresários, médicos, educadores e 

filantropos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada acerca das políticas de atendimento aos 

menores desvalidos nas primeiras décadas do século XX tomou como fonte Código 

de Menores Mello Mattos, decreto nº17. 943-A no ano de 1927 com vigência até o 

ano de 1979, considerando as alterações e medidas sócio educativas dele 

decorrentes no período 1927 a 1979, tendo por objetivo compreender as possíveis 

implicações no âmbito educacional. Dessa forma foi possível compreender a 

trajetória e evolução destas políticas. 

De modo geral foi possível compreender que o descaso com a 

infância, especialmente aquela camada que hoje consideramos em situação de 

risco, é algo que está historicamente enraizado em nossa sociedade, diria até que 

há uma “cultura” do descaso relacionado à este segmento da infância e que os 

menores acabam sendo vítimas de uma complexidade social que está para além de 

uma análise superficial de toda a condição e trajetória da mesma.  

Ao realizar a pesquisa foi possível verificar também a separação de 

classes em que os menores oriundos das classes sociais menos favorecidas eram 

caracterizados por um único entendimento que basicamente se pautava em menores 

pobres delinquentes e/ou abandonados. Os menores pobres foram historicamente 

assistidos por tratamento institucional repressivo e punitivo simplesmente por terem 

nascido pobres e suas famílias não terem condições de garantir o básico para sua 

subsistência. Sobretudo as crianças e adolescentes infratores eram estigmatizados e 

marginalizados. 

Em 12 de outubro de 1927 foi promulgado o Código de Menores 

Mello Mattos,a primeira lei voltada especificamente à infância.Sem dúvidas esse foi 

um avanço para a época, no entanto, o código não garantia de fato a cidadania dos 

menores, uma vez que o mesmo tinha como base o controle da pobreza e 

preconizava que o menor deveria ficar sob os cuidados de uma família capaz de 

seguir os parâmetros da moralidade estabelecida  mantendo dessa forma a boa 

ordem.Caso a família fosse considerada incapaz de educar e vigiar seus filhos,os 

pais perderiam o pátrio poder. 

Em síntese, o trabalho possibilitou a compreensão de avanços nas 

políticas de atendimento aos menores também na sua estrutura, organização e na 

ação socioeducativa, mas o desafio relacionado às políticas de atendimento aos 
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menores ainda é grande diante do preconceito e, consequentemente, da postura de 

desigualdade em nossa sociedade. Dessa forma, acredito que é preciso pensar para 

além da punição, pensar esta situação como um desafio socioeducativo que 

aconteça na sociedade em geral e busque prevenir, através principalmente da 

educação, os atos infracionais. Escolas, instituições e o poder público devem pensar 

em programas que atinjam todas as esferas da sociedade como medida de 

prevenção, tendo em vista que não são poucas as políticas elaboradas pelos 

governantes na tentativa de melhorar o atendimento a infância, porém, esses 

projetos acabam “fracassando”, pois não resolvem os problemas, apenas os 

amenizam. Devo destacar aqui que dentro desta temática podem-se fazer outros 

recortes para fim de futuros estudos e pesquisas. 

Dentro da perspectiva pessoal, social e profissional, posso afirmar 

que a pesquisa trouxe contribuições relevantes para todas estas áreas e 

consequentemente para minha formação inicial como pedagoga, pois o 

conhecimento da trajetória histórica das políticas de atendimento aos menores 

possibilitou para minha formação a compreensão de pertencimento dos mesmos a 

sociedade como sujeitos de direitos e deveres e suscitou reflexões acerca dessa 

temática que considero irrefutavelmente importante a todos, mas principalmente aos 

profissionais da área de educação, considerando a possibilidade de atuação em 

espaços escolares e não escolares e assim, olhar a criança e o adolescente 

reconhecendo seu histórico de direitos negados e a influência desta negação na 

formação do sujeito e nesse sentido, pensar ou repensar a forma de educação 

ofertada a eles. 
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ANEXO A - SÍNTESE DO CÓDIGO DE MENORES MELLO MATTOS (1927) 

 

 

 

FINALIDADE DA LEI: 

 

- Menores de dezoito anos abandonado ou delinquente sem endereço fixo, órfãos ou 

com pais desaparecidos ou desconhecidos. 

- Entende-se que o menor seja vadio ou mendigo se apreendido em estado de 

vadiagem ou mendicidade por mais de duas vezes. 

-O menor de 14 anos autor ou cúmplice de crimes não era submetido a processo 

penal, tinha apenas seus dados cadastrados juntamente com informações sobre o 

fato punível e seus agentes; estado mental, moral e situação social, moral e 

econômica de sua família. 

O menor autor ou cúmplice de crime maior de 14 e menor de 18 anos, será 

submetido a processo especial considerando seu estado físico, mental e moral e a 

situação social, moral e econômica de sua família. 

- O menor com algum tipo de deficiência era submetido pelas autoridades a 

tratamentos específicos. 

- A lei destina-se exclusivamente às crianças e adolescentes pobres. 

- Dava-se ênfase à infância exposta, abandonada e delinquente. 

- Excluiu-se o sistema de “rodas dos expostos”. 

- Criação de instituições para acolher e criar menores sob registro secreto.  

- Suspensão de pátrio poder e remoção de tutela abrangendo o pai e a mãe que 

viverem juntos, ainda que somente um for julgado indigno. Para a restituição do 

pátrio poder era necessário provar que havia condições morais, econômicas e de 

prover a educação dos filhos. 

- O menor que voltava a morar com sua família ficava sob vigilância do juiz durante 

um ano. 

- As medidas aplicadas aos menores abandonados abrangiam internação em 

lugares conveniente, educação e vigilância.  
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ESPAÇO DE INTERNAÇÃO E CRITÉRIO DE ORGANIZAÇÃO DAS CRIANÇAS: 

 

-O menor abandonado ou aquele que estava em perigo de o ser, era colocado em 

asilo, casa de educação ou escola de preservação*. 

- O tempo de internação dos menores em escola de reforma* era de acordo com o 

que o juiz julgava necessário para sua educação e poderia ser de três anos no 

mínimo a sete anos no máximo. 

- Se o menor cometesse crime considerado grave e contasse idade maior de 16 

anos e menor de 18 anos, seriam aplicadas as medidas contidas no artigo 65 do 

código penal que trata-se de circunstancias atenuantes (ver*) e seria colocado em 

estabelecimento para condenados de menor idade ou em prisão comum com 

separação dos condenados adultos até que sua regeneração fosse comprovada e 

que não ultrapasse o tempo estabelecido por lei. 

- Em caso de absolvição, o menor era entregue à família sob condições que 

garantissem sua educação e bem estar, caso contrario seria entregue á uma 

instituição de educação ou sujeitado a liberdade assistida. 

- O menor autor de crime que tivesse mais de 18 anos e menos de 21 terá o 

cumprimento da pena durante a menoridade e a cumprirá separado dos presos 

maiores. 

- O menor de 14 a 18 anos internado em escola de reforma*poderia ter seu 

desligamento antecipado ou retardado com fundamentação em sua personalidade 

moral, na natureza da infração e circunstância que o rodeavam e com indicações 

fundamentadas do diretor a respeito de seu comportamento no reformatório. 

- Aos menores abandonados e delinquentes havia um abrigo provisório até que seu 

caso fosse resolvido e assim levado ao abrigo definitivo. Este era divididas em duas 

seções, masculinas e femininas e ambas subdivididas em seções de abandonados e 

delinquente e divididas em turmas de acordo com o motivo do recolhimento, idade e 

grau de perversão. 

- A ocupação dos menores era composta por leitura, lições de coisas e desenho, 

trabalhos manuais, ginásticas e jogos desportivos. Ao ser recolhido, o menor ficava 

em um pavilhão para observação, era identificado e em seguida passava por 

exames médicos e por um professor. 
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LIBERDADE VIGIADA: 

 

- O menor deveria ficar em companhia dos pais ou responsáveis e sob a vigilância 

de um juiz que poderia impor as condições que julgar necessárias às famílias ou aos 

responsáveis pelo menor. 

- O menor era obrigado a comparecer em juízo nas datas e horários determinados. 

- O regime de liberdade vigiada permanecia por um ano e o menor poderia perder 

esse direito se cometesse alguma infração nesse período. 

 

 

DO TRABALHO DE MENORES: 

 

- Era proibido o trabalho de menores de 12 anos e menores de 14 que não tivessem 

completado a escola primaria, no entanto o menor poderia trabalhar se a família 

provasse que era necessário para sua sobrevivência desde que o menor recebesse 

a instrução primária que lhe era possível. 

 

 

DA VIGILÂNCIA SOBRE OS MENORES: 

 

- O poder público poderia a qualquer momento realizar vistorias em instituições, 

visitar famílias, colégios, escolas e salas de espetáculos afim de averiguar a 

existência de descumprimento da lei em relação aos direitos dos menores; Menores 

de 14 anos só poderiam entrar em estabelecimentos cinematográficos 

acompanhados  pelos pais ou responsáveis e com apresentações com término antes 

das 20 horas; as crianças com menos de 5 anos de idade não poderiam assistir 

nenhum tipo de apresentação e aos maiores de 14 e menores de 18 anos era 

proibida as apresentações consideradas prejudiciais ao desenvolvimento moral, 

físico ou intelectual. 
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EDUCAÇÃO DE MENINAS E MENINOS: 

 

- A escola de preservação em que ficavam internados os infratores do sexo 

masculino tinha objetivo de oferecer educação moral, profissional e literária aos 

menores de idade entre 7 e 18 anos. 

- As menores processadas e julgadas pela lei ficavam em pavilhão separados e 

havia pavilhões de observação das menores. 

- Às menores era ensinada a costura, lavagem de roupa, engomagem, culinária 

datilografia, jardinagem, horticultura e criação de aves. 

- As menores auxiliavam no serviço doméstico. 

- O principal objetivo da escola de preservação de menores era regenerar pelo 

trabalho, educação e instrução. 

- A escola de reforma era dividida em pavilhões e cada qual abrigava três turmas de 

no máximo 20 alunos. Havia também pavilhões para observação dos menores e 

punição dos indisciplinados. 

- O professor regente deveria tratar paternalmente os menores e morar com eles, 

incutindo valores, princípios e sentimentos de moral necessários a sua regeneração 

e registrar seus avanços em relação à educação que os mesmos recebem. 

- Para os menores serão ministradas aulas de educação física, moral, profissional e 

literária. A Educação física contemplará a higiene, a ginástica e os exercícios 

militares (para o sexo masculino) visando o desenvolvimento e força física do 

organismo. É importante relatar que neste período, o Brasil estava passando por 

uma importante transição denominada êxodo rural e que a superlotação dos centros 

urbanos acaba por gerar e aumentar o número de pessoas doentes. Dessa forma, 

as escolas e as demais instituições voltadas para a educação deveriam priorizar as 

questões de higiene e patriotismo. Em linhas gerais, historicamente o que se 

requisitava para o desenvolvimento da nação era um grande número de pessoas 

sadias e disciplinadas para o trabalho e para tanto, as instituições que cuidavam de 

disciplinar os menores infratores internados, trabalhavam com base nesta visão e 

também preocupavam-se em aplicar exercícios militares para os internos do sexo 

masculino. Dessa forma coube ao médico e ao educador a tarefa de cuidar do corpo 

e modelar as ideias. 

- A educação moral abrangia os deveres do homem para com a família, a escola, a 

oficina, a sociedade e a Pátria. O ensino religioso era facultativo nos internatos. 
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- Na aprendizagem da profissão os critérios eram de acordo com a idade, 

capacidade, com base em informações medicas procedência urbana ou rural do 

menor e sua inclinação adquirida anteriormente ao internamento. E a educação 

literária constava da educação primaria obrigatória. 

-Os menores eram recompensados por sua assiduidade e aplicação no trabalho, 

assim como por seu comportamento e regeneração moral. 

- O juiz receberá os boletins dos menores trimestralmente para averiguar as notas, 

comportamento, aplicação no trabalho e aproveitamento escolar. 

- Os castigos corporais eram proibidos. 

- Ao sair do internato o menor terá um diploma de oficio ou arte de acordo com sua 

aptidão juntamente com um certificado de conduta moral dos dois últimos anos no 

internato. 

 

 

ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AOS MENORES: 

 

- O conselho de Assistência e Proteção ao menor tinha o objetivo de vigiar, proteger 

os menores; auxiliar na ação do juiz; fiscalizar os estabelecimentos de educação de 

menores,fabricas, oficinas; fazer campanhas para prevenir os males sociais ;fundar 

estabelecimentos de educação;incentivar instituições privadas a aceitar menores 

protegidos pelo Conselho ou tutelados pela Justiça;promover a assistência de 

menores sem recursos,doentes ou débeis;listar famílias e/ou instituições idôneas 

que queiram cuidar de menores que se encontram nos internatos;administrar os 

recursos colocados a sua disposição. 


