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Resumo: Este trabalho objetiva compreender a formação do estamento burocrático 

brasileiro que se instaurou no Brasil sob fortes influências advindas de Portugal, 

influências estas que se reproduziram na Colônia e foram fundamentais para consolidar 

as bases do Estado patrimonialista e colonial, marcado pela tradicional dominação das 

forças políticas e econômicas das minorias abastadas. Ademais, a partir da compreensão 

da formação do Estado brasileiro, buscar-se-á lançar um olhar sobre o tratamento 

dispensado neste processo histórico às crianças e adolescentes, sujeitos quase invisíveis 

desde as primeiras investidas marítimas portuguesas até o período industrial no Brasil. 

Para atingir os objetivos propostos, o estudo aplicou o método de abordagem indutivo e 

o procedimento de pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Estamento burocrático do Brasil. Patrimonialismo. Crianças. 

Adolescentes.  

 

 

The Brazilian bureaucratic status and the presence of children and 

adolescents in the development of Brazil: a history written in the shadow of 

adults 

 

Abstract: This study aims to understand the formation of the Brazilian bureaucratic 

status that has been established in Brazil under strong influences arising from Portugal, 

which is reproduced in Cologne and were instrumental in strengthening the foundations 

of patrimonial and colonial state, marked by the traditional domination of political and 

economic forces affluent minorities. Still, from the understanding of the formation of the 
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Brazilian state, it will seek to launch a look at the treatment of this historical process to 

children and adolescents, almost invisible subjects from the 1st Portuguese investigated 

maritime industry to the season in Brazil. To achieve the proposed objectives, the study 

applied the inductive method of approach and the literature procedure. 

 

Keywords: Bureaucratic status of Brazil. Patrimonialism. Children. Teens. 

 
 
 
 
Introdução 
 
 

 oda nação tem suas raízes no sistema que a originou. A estrutura de formação 

do Estado Brasileiro, desde suas origens mais remotas, foi formulada sob as 

raízes do Império Português, razão pela qual é vista por uma parcela da teoria 

política nacional como resultado de um processo histórico, na qual predominou 

fortemente a ordem patrimonialista.  

Desta forma, os processos de formação do Estado e do aparato estatal que se 

instauraram no Brasil não escaparam das influências de seu passado que se instalou com 

a chegada das primeiras caravelas portuguesas na colônia brasileira, situações estas que 

dificultam a superação de certos hábitos que há séculos estão incorporados na sua 

estrutura estatal e no contexto social, político e administrativo do país e sociedade.  

Neste contento, pretende-se, primeiramente, analisar o processo histórico de 

formação brasileira, investigar o passado para compreender a instituição do estamento 

burocrático brasileiro e, por consequência, também do patrimonialismo e surgimento do 

capitalismo. 

Adentrando na compreensão da formação do estamento burocrático e do 

desenvolvimento econômico no Brasil, buscar-se-á lançar um olhar sobre uma categoria 

específica de sujeitos presentes desde a colonização: as crianças e adolescentes, que 

passaram um vasto período da história brasileira sem receber qualquer amparo jurídico e 

político, constando poucos registros e referências até o início do século XX. 

Tal olhar se torna relevante à medida que se busca investigar brevemente como a 

estrutura estatal e os reflexos do patrimonialismo presente na colônia influenciaram e se 

relacionaram historicamente com a infância e adolescência, a fim de averiguar como esta 

categoria marcou o desenvolvimento do país, isto desde a organização das viagens 
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marítimas portuguesas e em terras coloniais nos engenhos, cafezais, minas, indústria e 

demais espaços.  

 

Apontamentos gerais acerca da formação e características do Estamento 

Burocrático Brasileiro  

 

Raymundo Faoro (1989), em sua obra “Os donos do Poder”, fortemente 

influenciado por Weber em seus conceitos de dominação, recorre a argumentos históricos 

para demonstrar que a história não segue uma marcha progressiva, mas é sim uma 

“viagem redonda”, na qual os problemas se repetem e se reatualizam, em linha de 

continuidade. Em Faoro, é possível observar que é através da incorporação na história 

dos interesses, com entrosamento entre variáveis econômicas, jurídicas, políticas, 

culturais e sociológicas, do Estado patrimonial da metrópole portuguesa que se torna 

possível perceber a formação da estrutura estamental no Brasil, que remonta a suas 

origens portuguesas.  

As características institucionais e administrativas da metrópole portuguesa 

evidenciam, desde as origens do Estado Nacional, a concentração do poder e da riqueza 

nas mãos do rei ou soberano. Assim, este, como detentor e controlador via dominação 

tradicional das forças políticas e econômicas da metrópole, determinava a criação de 

companhias, distribuía cargos e títulos como privilégios a um estamento burocrático. Em 

nome da nação, voltava-se à obtenção de lucros, e para isso contava com a obediência 

dos subordinados, mesmo que burgueses: “O contexto econômico de Portugal, no século 

XV, obedece a um núcleo ativo, dinâmico, associado ao Estado. Burguesia e domínio 

territorial estavam domesticados ao mesmo fim, sob as rédeas do soberano” (FAORO, 

1989, p. 69). 

Em Portugal dos séculos XIV e XV, a associação entre uma nobreza, com bem 

menos privilégios, e uma burguesia sem ideologia própria, sustentava o poder absoluto 

do rei, o que contribuiu para o fortalecimento dos mecanismos e dos arcabouços propícios 

para a institucionalização do estamento burocrático em Portugal (FAORO, 1989). 

 O poder do Estado patrimonial associado à situação geográfica de Portugal foram 

fatores importantes para as conquistas ultramarinas durante os séculos XV e XVI. Extrai-

se: “O comércio exigia maiores lucros, maiores rendas e maiores vantagens. Comércio, 

note-se sempre e uma vez mais, conduzido pelo rei, herdeiro do Estado patrimonial, 

cercado pelo estamento, que discutia razões e objeções” (FAORO, 1989, p. 70). 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

95 
 

Assim, a construção das estruturas coloniais que garantissem maiores lucros, 

rendas e vantagens nas conquistas ultramarinas dependia, mas apenas parcialmente, das 

classes sociais e econômicas como a nobreza e burguesia portuguesa, haja vista que estava 

fundamentalmente nas mãos de uma força maior: o Estado patrimonial e estamental 

português (FAORO, 1989).  

Por tal razão, para Faoro, a influência da estrutura estatal institucional portuguesa 

foi determinante para a constituição, no Brasil, de características similares.  

 

O mercantilismo empírico português, herdado pelo Estado 

brasileiro, fixou-se num ponto fundamental, inseparável de seu 

conteúdo doutrinário, disperso em correntes, facções e escolas. 

Este ponto, claramente emergente da tradição medieval, apurado 

em especial pela monarquia lusitana, acentua o papel diretor, 

interventor e participante do Estado na atividade econômica 

(FAORO, 1989, p. 81). 

 
 

Esta influência do Estado português não ocorreu aleatoriamente, mas sim decorreu 

de decisões conscientes, com a criação de empreendimentos, órgãos burocráticos e regras 

por parte dos governantes, tanto na metrópole como nas colônias. Portanto, o estamento 

burocrático foi a instituição fundamental para atingir os objetivos das conquistas do 

Estado patrimonialista e colonial: lucros financeiros, expansão e defesa territorial.  

 Acerca da marca conservadora na manutenção da estrutura estamental brasileira, 

Florestan Fernandes, ao abordar no seu livro “A Revolução Burguesa no Brasil” o 

processo histórico de formação e transformação da sociedade burguesa brasileira, aponta 

que a transição das estruturas patrimonialistas para uma ordem competitiva se deu de 

forma gradual, com organização a partir de elementos conservadores. Tal fato pode ser 

constatado na manutenção da grande propriedade e do trabalho escravo ao longo do 

século XIX, e a influência no poder, após a Proclamação da República, de grupos políticos 

e econômicos simpáticos à manutenção do Império; e, ainda, a manutenção e, talvez, a 

expansão da sociedade estamental (FERNANDES, 2006).  

 Neste contexto, Florestan Fernandes rebate a tese de Caio Prado Jr. que defendia 

que o capitalismo teria nascido no Brasil com o empreendimento colonial, haja vista que 

ele estaria inscrito em um círculo internacional do capital mercantil. A crítica é no sentido 
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de que o senhor de engenho não era inovador, nem feudal e nem capitalista, além de não 

possuir um comportamento empresarial e voltado à ordem competitiva.  

 Desta forma, a ausência de uma real ruptura e a manutenção de algumas estruturas 

coloniais tornaram-se condições propícias para o desenvolvimento de arcabouço 

institucional, nas estruturas do Estado, alicerçado no patrimonialismo, onde a não 

diferenciação entre interesses privados e interesses públicos coexiste com a lógica 

capitalista de acumulação. Assim, para Florestan Fernandes, se, por um lado, o Estado 

patrimonial e estamental, resultante de um longo processo histórico que remonta à 

expansão capitalista das conquistas ultramarinas, representou um empecilho na transição 

para uma estrutura dinâmica nacional capitalista moderna, por outro lado, se tornou 

fundamental para explicar a própria dinâmica de acomodação no cerne da revolução 

burguesa no Brasil (FERNANDES, 2006). 

 Tanto Florestan quanto Faoro apontam o estamento como um fenômeno 

relacionado com a estrutura institucional desenvolvida ao longo da colonização 

portuguesa e que continuou sendo reforçada por grupos participantes desta estrutura 

mesmo após a independência nacional (FERNANDES, 2006).  

Ainda, acerca das características da formação do Brasil enquanto Estado e pelas 

razões já descritas, Florestan aponta que o Brasil não foi uma nação capitalista desde o 

seu descobrimento, o que só ocorreu tardiamente. O país nasce de uma estrutura social 

formada pela aristocracia agrária, com um passado colonial, escravocrata e periférico, 

regado à concessão de privilégios às oligarquias e latifundiários, além da dependência 

dos principais centros da economia mundial e posterior integração desigual do Brasil no 

cenário mundial, com exportação de gêneros primários e importação de manufaturados, 

ou seja, importou-se um modelo de capitalismo incompleto (FERNANDES, 2006).  

A burguesia no Brasil, em sua fase de formação, composta por fazendeiros de café 

e o imigrante, não se comportava como uma classe propriamente dita, mas como uma 

espécie de congérie social (ajuntamento social), permeada por distinções e padrões 

estamentais, mas que tendiam a aglutinar-se pela maneira pela qual surgiam socialmente 

certas utopias, isto é, pelo modo como reagiam às ocorrências de uma sociedade na qual 

imperava a violência como técnica de controle do escravo, aos fundamentos do 

patrimonialismo e da dominação senhorial e, por fim, à emergência de movimentos 

inconformistas (FERNANDES, 2006).  

Os momentos de alteração da forma administrativa do país ocorreram sem sinais 

de real ruptura da ordem estabelecida, mas sim por meio de ajustes para manutenção do 
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poder das classes dominantes. Assim, foi proclamada a Independência do Brasil (1822), 

articulada como forma de manter o poder de Portugal sobre a antiga Colônia.  

 

Em todo o período imperial a administração pública era baseada 

no poder dos “clãs locais”, e nas cidades, no poder da burguesia 

mercantil. O Estado brasileiro, criado a partir do processo de 

libertação nacional, foi ocupado pelas elites rurais, sem romper 

com seu caráter subalterno à ordem mundial, especialmente ao 

poder do capital inglês. A construção do Estado nacional não 

alterou as condições de vida da população trabalhadora. A 

permanência do regime escravocrata e a concentração das rendas 

e riquezas na elite rural inibiram o potencial de transformações 

sociais, construindo um Estado moderno sem universalizar a 

cidadania (COSTA, 2006, p. 113). (grifou-se). 

 

Da mesma forma, a República (1889) foi proclamada sem a participação popular, 

mas sim foi montada a partir do poder das oligarquias regionais, “num novo arranjo de 

forças internas, sem mudar a subalteridade externa do país e sua dependência frente ao 

capital inglês” (COSTA, 2006, p. 117). Apesar da reestruturação política, não ocorre 

redistribuição da renda nacional ou tampouco mudança na estrutura agrária, o que acabou 

por manter as difíceis condições de vida da população. Assim, segundo Florestan, a ideia 

de “democracia burguesa” seria, estruturalmente, uma “democracia restrita”, aberta e 

funcional só para os que tivessem acesso à dominação burguesa (FLORESTAN, 2006, p. 

249). 

Com base nas próprias raízes históricas do Brasil, Faoro (1989) reconhece que os 

fenômenos do estamento e do patrimonialismo são complementares e se auto-sustentam 

ao longo da história da formação da sociedade brasileira. Quanto ao patrimonialismo há 

o destaque para a formação do Estado Nacional, que está intimamente relacionada com a 

evolução do comportamento estamental dos “donos do poder” em detrimento da ausência 

de uma legitimação formal-legal do poder político.  

O patrimonialismo pode então ser visto como uma forma resultante da dominação 

tradicional weberiana e que apresenta como característica marcante a indistinção entre a 

esfera pública e a privada. A coisa pública é tratada pelo governante como se fosse 

privada, resultando em confusão de patrimônio, com predominância dos interesses 
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pessoais sobre os interesses públicos. “O chefe governa o estamento e a máquina que 

regula as relações sociais a ela vinculadas.” (FAORO, 1989, p. 739). 

Segundo Faoro (1989, p. 733), a estrutura político-social brasileira resistiu a todos 

os desafios e transformações fundamentais em seis séculos de história. De D. João I a 

Getúlio Vargas, foi moldada uma realidade estatal que se ajustava mais facilmente às 

transições, pois absorvia e incorporava mudanças. Na perspectiva do autor, que nesse 

aspecto converge com a proposição weberiana, o domínio tradicional se configura no 

patrimonialismo. Este se apresenta com o surgimento do estado-maior de comando do 

chefe. As muitas unidades políticas subordinadas à casa real e a ausência de um quadro 

administrativo efetivo fizeram com que a chefia dispersa assumisse um caráter patriarcal, 

nas mãos dos senhores de engenho, dos fazendeiros e dos coronéis. Logicamente as 

oportunidades tais como desfrute dos bens, das concessões e dos cargos, despertavam o 

interesse da manutenção dessa ordem, dando o tom de impenetrabilidade e resistência a 

mudanças característico dos estamentos. 

 
[...] A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os 

negócios, como negócios privados seus, na origem, como 

negócios públicos depois, em linhas que se demarcam 

gradualmente. O súdito, a sociedade, se compreendem no âmbito 

de um aparelhamento a explorar, a manipular, a tosquiar nos casos 

extremos. Dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a 

forma de poder institucionalizada num tipo de domínio: o 

patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo – 

assim é porque sempre foi (FAORO, 1989, p. 733). 

 

É claramente perceptível que no Brasil a burocracia nunca funcionou 

racionalmente como se esperava devido ao emaranhado de relações pessoais existentes 

desde sua formação. A burocracia no Brasil escapou aos planos portugueses e acabou por 

ser “abrasileirada” e corrompida. “[...] A experiência e a tradição ensinam que toda 

cultura só absorve, assimila e elabora em geral os traços de outras culturas, quando estes 

encontram uma possibilidade de ajuste aos seus quadros de vida. [...]” (HOLANDA, 

1978, p. 11).  

Portugal buscou fazer da colônia sua imagem e semelhança, inclusive no que 

tange à formação universitária, já que não restava alternativa senão a formação em Lisboa. 
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Nesse aspecto, o ambiente universitário se tornava o lugar preparatório para a entrada no 

governo, principalmente para os filhos dos senhores de engenho que, depois de 

intelectualizados, tornam-se os bacharéis do império, prontos para servir à burocracia 

estamental. 

Assim, o termo patrimonialismo pode ser compreendido como uma forma de 

exercício de dominação por uma pessoa e/ou grupo. Essa autoridade é legitimada pelos 

preceitos da tradição e costume, onde as características fundamentais repousam no poder 

individual do governante, este selecionado através de critérios pessoais. O governante 

exerce, de forma legal, o poder político e administrativo em determinado território e 

através de um quadro de funcionários, além de preparar e educar as gerações novas para 

ingressar em seu serviço.  

Schwartz (1979, p. 264) demonstra o quanto era comum as relações pessoais 

prevalecerem sobre os propósitos burocráticos. Com frequência, os magistrados usavam 

de seu cargo para obterem vantagens pessoais ou proteção, para si mesmos, para seus 

familiares e até mesmo para seus escravos, quando esses infringiam as leis. 

 É nesse período histórico que a semente do “homem cordial” começa a germinar 

dentro das instituições políticas e jurídicas brasileiras. Holanda (1978) aborda as 

características próprias do brasileiro que na realidade são consequências das “relações de 

simpatia” nas quais ele foi moldado anteriormente no meio patriarcal e rural. Relações 

que desde então dificultavam ou impediam o cumprimento das determinações de 

impessoalidade representativas da burocracia. 

Retomando a análise do “homem cordial” é importante ressaltar que o termo 

“cordialidade” não indica bondade, mas sim uma forma de usar de aparente afetividade 

mesmo nas relações que deveriam ser impessoais. Indica sim uma forma de oposição aos 

ritualismos da polidez. De acordo com Holanda (1978, p. 107), na civilidade há algo de 

coercitivo e nenhum povo está mais distante dos ritualismos da polidez que o brasileiro, 

já que sua moldagem inicial na realidade o afasta e incompatibiliza tal polidez dita em 

seu verdadeiro sentido. 

Maria Sylvia de Carvalho Franco em sua obra “Homens livres na ordem 

escravocrata” também aborda a questão do peso e da influência familiar na formação da 

sociedade brasileira. No entanto, a população em questão eram as comunidades livres à 

época da escravidão, que foi o seu objeto de estudo nessa obra. Franco (1997, p. 45) 

explica que, diferentemente dos abastados, na camada livre e sem posses a relação 

familiar não tinha o mesmo peso, justamente pelo fato dessas comunidades não terem 
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posses e nem representação política a preservar. Visto que no Brasil as relações de 

parentesco tiveram por fundamento a busca pela preservação do poder, não haveria 

coerência em se admitir relações semelhantes nos grupos socialmente dominados. Ainda 

assim admitem-se vários caracteres patriarcais que eram transferidos do modelo das 

classes mais altas para as mais baixas. 

Com relação ao sistema de trabalho adotado no Brasil, segundo a autora, a 

utilização de mão de obra externa (negra) foi fundamental para a instalação do sistema de 

produção mercantil, mas no momento da produção cafeeira do século XIX, a manutenção 

do escravo foi uma opção, uma vez que já existia no território mão de obra livre disponível 

suficiente para o trabalho. O sistema econômico mercantil baseado na escravidão que se 

instalou no Brasil permitiu o surgimento de homens livres e expropriados dos meios de 

produção, desvinculados dos processos principais da sociedade; era um grupo a rigor 

desnecessário e dispensável. 

A produção do sistema colonial português privilegiava a monocultura em larga 

escala para suprir as necessidades do mercado externo, porém, não impediu que ao redor 

das grandes plantações, os sitiantes, tropeiros e diversas outras categorias de homens 

livres, que não tinham a propriedade da terra, mas o direito de uso, utilizassem o espaço 

para suprir as necessidades da vizinhança com alimentos, animais para transporte etc. 

No contexto colocado, Franco analisa a relação entre estes dois extratos da 

sociedade, os tropeiros, vendeiros e sitiantes, por um lado, como extrato inferior, e os 

fazendeiros, extrato superior da sociedade. Reconhece uma relação de troca de favores 

entre esses agentes sociais, contudo, se mantém a dominação dos fazendeiros sobre os 

demais segmentos, que passa despercebida pela também relação de proximidade, como é 

o caso do sitiante que entrega seu filho para ser batizado pelo fazendeiro. Assim, o 

fazendeiro exerce poder sobre sua família, e com sua família estendida, seus afilhados e 

protegidos, escravos, criando uma relação de respeito que mascara a sua dominação sobre 

os demais, que se estende para um espaço geográfico maior que suas propriedades. 

Após traçar alguns aspectos da formação do estamento burocrático e do 

desenvolvimento econômico no Brasil, passar-se-á ao estudo da presença das crianças e 

adolescentes neste processo histórico marcado pelos reflexos do patrimonialismo, que 

resultou na situação de ausência de amparo jurídico e político a estes sujeitos até o início 

do século XX. 
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A presença (invisível) das crianças e adolescentes na história do Brasil: 

reflexos do estamento brasileiro e do patrimonialismo 

 

Nos primeiros séculos de colonização no Brasil, da mesma forma que ocorreu na 

maior parte da Europa Medieval, ainda não existia a noção da particularidade infantil, ou 

seja, a criança não era vista como tal, mas como um pequeno adulto, um aprendiz que 

deveria adquirir subsídios para ingressar no mundo do trabalho o mais rápido possível. A 

infância era vista como um período neutro, frágil, vulnerável inclusive às bruxarias, 

havendo uma série de procedimentos para proteção dos infantes (DEL PRIORE, 1999).  

Na aventura marítima da epopeia portuguesa rumo à Terra de Santa Cruz as 

crianças também estiveram presentes. A relação dos adultos com as crianças era 

influenciada pela alta taxa de mortalidade infantil verificada em toda a Idade Média e 

mesmo em períodos posteriores. “A expectativa de vida das crianças portuguesas entre 

os séculos XIV e XVIII, rondava os 14 anos, enquanto cerca da metade dos nascidos 

vivos morriam antes de completar sete anos” (RAMOS, 2004, p. 20). Assim, as crianças 

eram consideradas um pouco mais que animais, cuja força de trabalho deveria ser 

aproveitada ao máximo enquanto durassem suas curtas vidas.  

Na travessia até a colônia brasileira, as crianças subiam a bordo na condição de 

grumetes ou pagens, crianças estas vendidas por seus pais ou ainda raptadas de suas 

famílias, ou como órfãs do rei enviadas para se casarem com os súditos da Coroa, ou 

como passageiros em companhia de seus pais ou de algum parente. 

Eram as crianças as que mais sofriam em alto mar. Grumetes e pagens eram 

submetidos a abusos sexuais de marujos rudes ou ainda dos próprios oficiais, “crianças, 

mesmo acompanhadas de seus pais, eram violadas por pedófilos e as órfãs tinham que ser 

guardadas e vigiadas cuidadosamente a fim de manterem-se virgens, pelo menos até que 

chegassem à Colônia” (RAMOS, 2004, p. 19).  

Ademais, a alimentação nos navios era racionada, dormiam em minúsculos 

espaços e eram submetidos aos piores e mais perigosos trabalhos. Em uma situação de 

naufrágio, eram os primeiros a sucumbir pela fragilidade de sua condição física e quando 

sobreviviam ficavam lançados à própria sorte, muitas vezes vitimizados em terra por 

alguma doença. A mortalidade em alto mar girava em torno de 39% dos embarcados 

(RAMOS, 2004).  

Com o desembarque dos Jesuítas da Companhia de Jesus, como também de outras 

ordens como Frades Menores, iniciou-se o esforço docente pela instrução de crianças e 
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adolescentes e neste propósito foram inaugurados colégios. Ademais, os jesuítas 

estenderam seu ensino também às crianças indígenas, como uma forma de conversão dos 

gentíos, haja vista que os adultos se mostravam arredios. A criança indígena era 

considerada uma “folha em branco” na qual se inscreviam nova história, costumes e 

religião (CHAMBOULEYRON, 2004).  

Já as crianças negras eram poucas a atravessarem o Atlântico, pois entre os cativos 

predominavam os adultos, porém filhos de escravos eram escravizados na Colônia, 

chegando as crianças a corresponder a um terço dos escravos em terras brasileiras. Não 

existia propriamente um mercado de crianças cativas, algumas por certo foram vendidas, 

pois elas não representavam uma função dentro do sistema escravista, mas sim se 

agregavam ao trabalho desenvolvido por suas mães nos cafezais, plantações de cana-de-

açúcar e outros (GOÉS; FLORENTINO, 2004). 

Os autores Goés e Florentino traçam um painel das condições de vida das crianças 

escravas no meio rural do Rio de Janeiro entre os séculos XVIII e XIX, procurando 

mostrar como, apesar de separados pelo tráfico negreiro, os escravos resistiam através da 

criação e reinvenção de laços familiares e cooperativos numa terra desconhecida. O 

batizado, por exemplo, era um importante elo de ligação entre escravos e entre as 

fazendas, o compadrio, além de laço afetivo, era também uma fonte de proteção até a 

morte (GOÉS; FLORENTINO, 2004).  

Quanto mais próxima da casa grande mais ambígua era a vida do pequeno cativo: 

a ilusão infantil da “igualdade familiar” era incutida do aprendizado da sua dura realidade 

do escravo subjugado. Mesmo ainda crianças, os escravos exerciam algumas tarefas 

domésticas e, geralmente, aos quatorze anos já eram tratados como adultos. Os escravos 

aproveitavam o sacramento católico do batismo para estabelecer entre si fortes laços 

parentais (GOÉS; FLORENTINO, 2004).  

Neste sentido, Del Priore (1999) verifica que a vida infantil era, desde cedo, 

envolta num pesado manto religioso. A aprendizagem da doutrina católica era feita tanto 

de forma oral quanto através de rituais de passagem, como o batizado por exemplo.  

Por outro lado, nos séculos XVIII e XIX, as crianças pequenas em geral, eram 

extremamente mimadas pelas mães e algumas vezes também pelas amas-de-leite, afeto 

esse que se estendia em alguma medida também aos filhos de escravos, postura muito 

criticada pelos educadores da época que sempre vinculavam castigos corporais e rígida 

disciplina aos métodos pedagógicos (DEL PRIORE, 1999). 
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Havia uma série de medidas para evitar o “ataque” de bruxas e espíritos maléficos 

aos recém-nascidos: defumadouros, ramos de arruda entre os lençóis, aposentos regados 

com cozimento de herbena, borrifar o bebê com infusões, dentre outros, isto embora a 

postura de higiene corporal dos médicos contrastasse com a simbologia dos odores e 

substâncias predominante na época (DEL PRIORE, 1999).  

Já as mães negras inundaram a imaginação infantil com um folclore riquíssimo de 

assombrações e criaturas estranhas, como o boitatá e o mão de cabelo, que, segundo 

Gilberto Freyre, tiravam o sono dos meninos malcriados, perambulando pelas casas 

grandes e senzalas (DEL PRIORE, 1999).  

Posteriormente, as imigrações europeias ao Brasil, no final do século XIX e século 

XX, vinham impulsionadas pela extrema miséria de seus próprios países de origem e são 

os imigrantes, juntamente com seus filhos, os elementos predominantes no início da 

indústria brasileira, mais especificamente no Estado de São Paulo. Aqui as crianças foram 

inseridas ativamente e sob condições de trabalho deploráveis em cotidiano exaustivo 

(MOURA, 2004). 

Os acidentes de trabalho envolvendo mão-de-obra infantil eram frequentes, mas a 

violência também se estendia ao modo como essas crianças eram tratadas por seus patrões 

e pelos trabalhadores mais velhos. As brincadeiras, próprias da idade, eram aí uma forma 

especial de resistência e eram, por isso mesmo, motivo para a adoção de atitudes 

repressivas mais intensas pelos patrões. Segundo fontes da época, havia uma legislação 

trabalhista, mas seu caráter subjetivo e a pouca fiscalização das fábricas deixavam brechas 

para abusos e infrações (MOURA, 2004). 

A situação de miséria urbana que lançava os menores na economia informal ou na 

mendicância alimentava um discurso paternalista sobre o trabalho infantil, como o 

movimento e a imprensa operária, que não tinham discurso meramente humanitário, em 

favor das crianças, mas eram movidos pela própria concorrência que a mão-de-obra 

infanto-juvenil representava, por ser mais barata e mais facilmente explorada (MOURA, 

2004). 

Dados da época do Departamento Estadual de trabalho Têxtil de São Paulo 

apontam que foi a indústria têxtil que mais recorreu ao trabalho de menores (25%) e 

mulheres no processo de industrialização (MOURA, 2004). 

Assim, crianças e adolescentes foram explorados, seja nas fábricas do início do 

século XX, ou mesmo nas instituições teoricamente destinadas a acolhê-los, haja vista 
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que os asilos de menores foram transformados em escolas profissionalizantes e patronatos 

agrícolas, nas quais o interno era “docilizado” para o trabalho industrial (RIZZINI, 2004). 

Ademais, este trabalho infantil nunca se limitou ao meio industrial ou ao campo. 

Pode-se mencionar uma infinidade de outras funções, inclusive informais, exercidas por 

crianças, como por exemplo, as meninas que deixam de estudar para cuidar dos afazeres 

domésticos e dos irmãos menores ou as chamadas “filhas de criação”, muitas vezes 

submetidas a uma servidão enrustida e abusos sexuais; sem falar nas pequenas mãos 

mendicantes nos grandes centros, vagando horas a fio e sendo geralmente exploradas por 

terceiros (RIZZINI, 2004). 

A história das crianças e adolescentes no Brasil passou ainda pela 

institucionalização, como no início do século XX, quando as populações carentes que não 

possuíam condições de sustentar seus filhos, ou as mães solteiras que não podiam expor 

à sociedade seus filhos, deixavam os mesmos nas Igrejas Católicas, através de algumas 

instituições, como na Santa Casa de Misericórdia, fundada no Brasil em 1539 na cidade 

de Olinda. As crianças eram deixadas neste instituto através do sistema de roda das Santas 

Casas.  

Somente em meados de 1902 surgiram os primeiros sinais de preocupação quanto 

à legislação voltada aos menores infratores, assim nomeados na época, sendo o advento 

da República o responsável pela primeira referência positiva e direta à criança e seus 

direitos. Este foi o impulso para o início de lutas, revoluções e transformações 

sociopolíticas e econômicas voltadas aos direitos da classe que antes era inferiorizada, e 

que passou a ter direitos garantidos e amparo desde a condição de nascituro 

(VERONESE, 1999).  

 

Considerações finais  

 

Do estudo acerca da formação do estamento burocrático brasileiro foi possível 

identificar fortes resquícios do Império de Portugal, que se exteriorizaram na construção 

histórica do Brasil, em práticas marcadas pelo patrimonialismo ainda hoje presentes na 

organização política, jurídica e administrativa do Estado brasileiro.  

Também no segundo momento deste trabalho pode-se observar que as 

características do Brasil patrimonialista e colonial tiveram profundos reflexos no 

tratamento dispensado às crianças e adolescentes desde o início da colonização até o 

período industrial e, sem sombra de dúvidas, atingem a atual concepção que se tem da 
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infância e juventude. Esta trajetória vem marcada pela invisibilidade e vulnerabilidade 

das crianças e adolescentes, expostos a toda sorte de exploração e descaso, cabendo às 

atuais e futuras gerações garantir seu reconhecimento enquanto sujeitos de direitos. 
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