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RESUMO 

 

Neste presente Trabalho de Conclusão de Curso analisamos a criação de instituições para crianças e 

adolescentes com recorte no período de 1930-1954 momento no qual buscamos construir um histórico da 

institucionalização no Brasil além de trazer informações do surgimento do Serviço Social em seu 

contexto histórico. Na introdução deste Trabalho verificamos o histórico destas instituições quando 

trazemos um dos nossos principais referenciais teóricos: Irene Rizzini. Esta análise teve maior objetivo no 

seu primeiro capítulo, quando fizemos uma pesquisa sobre o governo Getúlio Vargas, suas conquistas e 

os principais acontecimentos do período recortado de modo que enfatizamos esta questão e damos 

destaque à Constituição de 1934 momento no qual exploramos alguns de seus artigos, além de citar a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fato de grande importância tanto para o Governo quanto para 

classe trabalhadora. Enfatizamos este Governo por exatamente ser o que se inicia a institucionalização e 

as primeiras leis de amparo ao menor, além do surgimento do Serviço Social. Portanto, no segundo 

capítulo, é feita uma contextualização do nascimento do Serviço Social. Também traçamos uma linha do 

tempo de acontecimentos da profissão, além de destacar o movimento feito pela primeira dama do 

período, Darcy Vargas, em relação à criação da Legião Brasileira de Assistência (LBA), instituição de 

extrema importância pois é a partir dela que se obtém ênfase ao Serviço Social. Assim, nesta 

contextualização usamos o livro Relações Sociais e Serviço Social, de Marilda Vilela Iamamoto e Raul de 

Carvalho,que nos traz uma base em relação ao histórico da profissão. Para finalizarmos trazemos 

informações sobre o SAM, Serviço de Atendimento ao Menor, primeira instituição criada para crianças e 

adolescentes. A partir do SAM que se obtém o início da atual Fundação Casa. Percebemos que a criação 

do SAM teve um propósito mas que, entretanto, não conseguiu suas finalidades de quando foi criado por 

inúmeros motivos relatados neste TCC.  


