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difícil de se organizar como uma experiência para ela própria. Se a 
excellence da socialização18 da criança pode ser verificada através de sua 
fala, pode-se afirmar que o internato não contribui para a socialização das 
crianças desde bem pequenas. Ao contrário, ele lhes é prejudicial do ponto 
de vista do desenvolvimento da linguagem e da socialização.  

E, como bem mostra o exemplo da criança que atendeu ao meu 
pedido, quando se fala e se explica às crianças o que se passa, elas tendem a 
compreender e a ter uma resposta mais evoluída e organizada além de 
simplesmente chorar e entrar em enorme ansiedade. Dialogando com elas e 
ouvindo o que têm a dizer, aprendem a se diferenciar e assim a separação 
também é possível. E, como diria Bernstein, à medida que a consciência das 
particularidades e das diferenças individuais se torna mais aguda, cresce a 
significação de objetos percebidos. 

Um efeito de retroação se instaura entre o modo de designação e 
aquilo que ele designa e induz, na criança, uma disposição a 
pesquisar, a explorar e a estabilizar suas relações (Bernstein, 1975, p. 
34). 

No internato, entretanto, tal possibilidade é praticamente inexistente. 
Desde que a criança começa a falar, não é estimulada a se expressar e a 
pesquisar. Tal realidade está também presente nos demais internatos, como 
veremos ao longo deste trabalho, configurando uma prática extremamente 
prejudicial ao desenvolvimento saudável das crianças. 

                                                      
18 Cada vez que a criança fala, se pode verificar a excellence de socialização; assim, a 
linguagem não é um simples suporte da comunicação, mas condiciona o comportamento. 
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INTERNATO II  

Capacidade: 200 internos  
Faixa etária: 2 — 10 anos, meninas; 2 — 6 anos, 
meninos  
 
O pior é que eles são mesmo uns animaizinhos! 
Amanhã para um ônibus ai e chama eles pelo número, 
nem é pelo nome, e são transferidos como animais. 
Precisa ver quando chegam aqui! Quase nus, porque se 
vêm de outra escola, quando eles saem têm de deixar a 
roupa lá. Muitos chegam de sunga, cabelos grandes, 
com um plástico com algumas coisinhas dentro. 
Depois vão para o banho, cortam o cabelo, vestem 
uniforme e já melhoram o aspecto.  

Diretora do Grupo Escolar do Internato VI  
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1. Introdução  

Neste internato a primeira questão que surge é o processo de 
transferência das crianças, em geral praticado pelos estabelecimentos 
próprios ou conveniados com a Funabem e a Feem. E feito para favorecer a 
organização administrativa, sem qualquer respeito às relações afetivas que 
as crianças possam estabelecer. Elas são jogadas de um internato para outro 
como se fossem objetos. A disciplina se torna mais rígida pois, nesta faixa 
etária (dois a quatro anos, meninos, e dois a dez anos, meninas), as crianças 
já andam e falam. Todos os seus deslocamentos são feitos em fila, o uso da 
linguagem é controlado e, a qualquer desvio, os internos são punidos com 
castigo. A criança não é sujeito em nenhum momento. O que se nota é uma 
infantilização do interno, havendo o tempo todo uma tensão entre a sua 
autonomia e sua dependência. Assim é mais fácil o controle de um número 
grande de internos por cada funcionário (50 para 1 adulto). Não há 
praticamente possibilidade de surgimento da criatividade por nenhuma 
fresta, nem pelo brinquedo nem pela linguagem.  

2. Transferência — a roda-viva do internato  

A primeira experiência de transferência institucional que a criança 
vive é quando sai do Internato I para o Internato II. A partir daí a mudança 
de internato será realizada com frequência, ao longo de sua vida de “menor” 
interno, numa verdadeira roda-viva de mudanças. Existem mudanças de 
uma escola para outra e mudanças dentro do próprio internato — chamarei 
a primeira de transferência externa e a segunda de transferência interna. As 
transferências externas, segundo a direção da Fundação, são de 
responsabilidade dos órgãos de convênio. Eles é que “exigem” vagas para 
certa faixa etária e a Fundação tem que se reorganizar para oferecer estas 
vagas. Assim se justifica a transferência de uma escola para outra, entre as 
escolas da própria Fundação, o que é mais frequente, ou para outras escolas.  

Esta submissão aos órgãos de convênio não é questionada pela 
direção central, demonstrando assim a priorização de regras arbitrárias de 
organização. Isso tem como consequência prática o rompimento de vínculos 
afetivos e o impedimento da formação da criança, numa total ignorância 
dos resultados de estudos já realizados que analisam as graves 
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consequências para o psiquismo infantil, quando não é dada, à criança 
pequena, a possibilidade de estabelecer vínculos afetivos significativos.1 

O sistema de transferência só obedece às regras burocráticas 
administrativas. Não há qualquer cuidado institucional em relação à criança 
de qualquer faixa etária. O mais comum é que a transferência seja feita de 
maneira repentina, sem que a própria direção do internato e seus 
funcionários saibam da data com antecedência. Até os seis anos a criança 
não se dá conta de quando poderá mudar de escola. A partir daí as 
informações sobre as mudanças começam a circular entre os internos e eles 
aprendem que a transferência ocorre com a chegada da idade-limite da 
escola à qual pertencem. Sobretudo quando vão para uma escola deste 
mesmo agrupamento de internatos (Internatos II, III, IV, V), se 
familiarizam um pouco com a idade de ir para a escola próxima que passam 
a ver e conhecer. Mas mesmo assim a criança nunca é avisada previamente 
— ela aprende através de seu sofrimento e vivência institucional.  

A transferência repentina pretende evitar problemas de resistência à 
mudança, que os internos expressam através do choro, depressão e fuga. 
Toda expressão de afeto da criança é mobilizadora e perturba o 
funcionamento, portanto deve ser evitada. Assim o mais comum é que se 
engane as crianças dizendo que “elas irão dar um passeio”. Os funcionários 
das escolas também sofrem com a separação das crianças. E sempre que 
possível visitam-nas nas outras escolas. As funcionárias aqui demonstram 
claramente uma ligação afetiva forte com as crianças.2 Em parte isto se dá 
devido à faixa etária — são crianças bem pequenas e isto parece mobilizar 
mais as funcionárias. As crianças nesta idade ainda fazem uma demanda 
explícita de que as funcionárias ocupem o lugar de “mãe” na relação com 
elas. Com seu crescimento e sucessivas mudanças de internato, elas vão 
aprendendo o funcionamento institucional e esperam menos que as 
funcionárias ocupem esse lugar.  

A questão da transferência é duplamente complicada porque, além de 
afetar diretamente a criança, com todas as perdas e mudanças a que ela tem 
que fazer face, muda também a rotina dos internatos, o que complica seu 

                                                      
1 Ver nota 14, referente ao INTERNATO I. 
2 Assim como as da creche, só que neste conjunto de internatos elas têm mais chances de 
rever a criança. 
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funcionamento e se reflete novamente na criança, ou seja, na qualidade de 
atendimento que recebe. As transferências se fazem em maior número no 
início do ano mas também ocorrem, aos poucos, durante o ano todo. Isto, 
sobretudo, no primeiro semestre de cada ano. E, no Internato II, talvez por 
trabalhar com uma faixa etária bastante larga, estas transferências 
frequentes são em número mais significativo que nas outras escolas a 
seguir. Isto se reflete na dificuldade de conseguir formar uma turma de 
convivência constante. Pergunto para uma “tia” quando se define de fato 
quem são os membros de seu dormitório; ela diz, em tom reclamativo, se 
resignando à rotina, mas deixando claro que isto torna seu trabalho difícil:  

Se vai chegando criança menor para mim, os meus maiores vão para 
o outro dormitório. E se em outro dormitório recebem crianças 
maiores, vêm os menores daquela turma para mim. Não tenho uma 
turma fixa no primeiro semestre. Só no segundo e logo chega o fim 
de ano quando começam as transferências em dezembro 
(Coadjuvante).  

É comum haver também transferência quando se precisa abrir vagas 
para crianças de idade menor em determinada escola. Os maiores desta 
então irão para a escola seguinte. Como regra, as transferências devem ser 
feitas no final de ano — isto é do conhecimento dos funcionários e das 
crianças. Mas sempre que necessário são feitas a qualquer instante. Isto é 
motivo de muita confusão, sobretudo nos Internatos I e II — as crianças 
mais novas sofrem muito e expressam este sofrimento através de choro, 
irritação, inquietação, febre ou doença. E a disciplina fica muito mais difícil 
“de ser controlada como deve ser”.  

Este ano vieram mais meninas e são maiores. Este ano está mais 
organizado. Ano passado demoramos mais para organizar (se 
referindo à época em que ali trabalhei). As crianças estão bem, as 
‘tias’ nem precisam bater (Chefe de disciplina).  

Mas, se a responsabilidade das transferências é dos órgãos de 
convênios com suas exigências, a Fundação também não cumpre o 
compromisso que, estatutariamente, é defender os interesses das crianças. 
Essa maneira de administrar as vagas faz com que ocorram situações 
absurdas. Um exemplo significativo aconteceu durante a pesquisa. Era o 
final de maio de 1982 quando 10 crianças entre dois e três anos, que haviam 
chegado do Internato I em março, tiveram que retomar por necessidade de 
maior número de vagas para crianças maiores nesta Escola II. Os pirralhos, 
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que ainda sofriam a adaptação ao seu novo lugar de moradia, perderam-no 
abruptamente, voltando ao Internato I, sendo que, no final do mesmo ano, 
deveriam retornar ao Internato II. Esta situação gerou sofrimento em 
particular num menino que, com a volta à creche, se separou do irmão. A 
solução encontrada foi permitir que ele voltasse novamente e permanecesse 
no Internato II. Isto, por um lado, nos mostra que há alguma flexibilidade 
de funcionamento, mas esta flexibilidade está muito mais referida ao 
distúrbio que uma criança pode causar ao funcionamento geral ou ao apego 
que alguns funcionários possam ter a uma criança do que a uma 
preocupação real com o bem estar da criança. Em um segundo caso temos o 
exemplo de um menino que já estava com sete anos e não tinha ido para a 
escola seguinte porque, como disse a chefe de disciplina, “ele é muito 
querido aqui”. E esta afeição ao menino é justificada por ele ter vindo da 
creche muito pequeno, com dois anos. Ele, apesar de ser considerado muito 
levado, é também “muito prestativo e bom menino”.  

Esta situação de apego e formação de vínculo, paradoxalmente, é 
analisadora da situação de abandono e rejeição que, a cada transferência, a 
criança vive. Se aquela fica porque “é muito querida”, esta exceção pode 
estar significando, para todos os outros, que aqueles que vão embora não 
são queridos e amados pelos adultos. A transferência frequente, abrupta, 
múltipla, certamente traz à criança mais uma vez o sofrimento da 
experiência de abandono dos pais, sofrimento este que as autoridades 
institucionais pretendem minorar ao interná-la mas que, na verdade, 
fabricam,3 relembrando e reavivando esta dor.  

É espantoso e completamente ilógico que mesmo esta regra também 
possa não funcionar — ao invés de saírem os maiores daquela faixa etária, 
saem os mais novos. Não há explicação que os próprios funcionários 
possam entender. Por exemplo, nessa mesma época, foram transferidas 
mais 10 crianças para o Internato III, sendo que a ordem por escrito, vinda 
da secretaria, era de enviar crianças pequenas, ou seja, menores de seis anos 
e não as que já tinham completado ou estivessem completando seis — idade 
regular para transferência. As “tias”, por sua vez, se mostram ressentidas 
por não serem ouvidas e terem que acatar as ordens sem discutir.  

                                                      
3 Ver INTERNATO VI, item: “Família — laços que se perdem”. 
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Se a ligação afetiva que as funcionárias têm com algumas crianças 
permite, excepcionalmente, que consigam aumentar a permanência das 
preferidas, esses casos são raros. É comum aqui que as “tias” tenham uma 
ligação mais forte com uma ou mais crianças, as quais chamam de “filhos”.4  

Temos abaixo um bom exemplo do desrespeito da direção 
administrativa em relação à criança e à funcionária. A “tia” fala sobre as 10 
crianças de sua turma que foram para o Internato III e, junto com elas, dois 
gêmeos dos quais ela se considerava “uma mãe”. Eles foram transferidos no 
dia da sua folga de trabalho, sem oportunidade para despedida. Eliminar a 
despedida é uma prática corrente nos internatos, seja na situação de 
transferência dos alunos ou saída e demissão de funcionários. Ninguém se 
despede, ninguém explica nada, o que parece atuar no sentido de não se 
compreender o funcionamento institucional.  

Isto [transferência] é prática corrente em qualquer época do ano 
dentro do... [Conjunto dos Internatos II, III, IV, V]. Um dia eles me 
perguntaram se eu era mãe deles e eu disse que sim e a partir deste 
dia resolvi ser. No dia de visita então eu me arrumava e levava 
biscoito para eles, como as mães fazem, e ficava junto com as outras 
mães. Eles gostavam! E no serviço aqui não podia zangar com eles. 
Outras pessoas podiam mas, se eu zangasse, eles faziam pirraça, 
ficavam magoados. Eu tinha que falar com jeito. E o pior é que 
trabalho todo domingo e não poderei visitá-los, só na minha folga 
mensal. Aqui dava para visitar (Auxiliar de disciplina).  

A mudança de escola certamente traz alguns distúrbios, como foi 
possível constatar na escola seguinte. As crianças dormem mal, fazem xixi 
na cama com mais frequência, ficam irritadas e doentes. A diretora do 
Internato III enfatiza o lado positivo da transferência — as crianças se 
sentem promovidas e orgulhosas das novas conquistas, de serem tratadas 
como “grandes”. Mas certamente esta “promoção” não elimina O 
sofrimento da perda abrupta dos laços afetivos. A diretora relativiza os 
aspectos afetivos e, intencionalmente ou não, se coloca como instituição, 
enfatizando alguns aspectos individuais do procedimento burocrático. O 

                                                      
4 “Elas reconhecem que este apego ocorre e a criança passa a ter, de alguma maneira, uma 
atenção especial que acaba por distingui-la das outras” (Altoé, S., Rizzini, L 1985). Isto 
ocorre nos Internatos I e II. Quando esta relação privilegiada e espontânea ocorre nos outros 
internatos, o mais comum é que as crianças considerem os adultos como seus “‘padrinhos”. 
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que se pode concluir é que o que norteia a prática das transferências são os 
interesses da burocracia da direção central e dos órgãos de convênio, que 
determinam a existência de vagas onde consideram conveniente.  

Como se não bastasse a chegada e saída das crianças do internato 
dentro do sistema de transferência que analisei, vejo que este sistema se 
repete no nível da organização interna dos estabelecimentos. Aqui, como 
nas outras escolas, durante as férias de julho e do final de ano, quando 
muitas crianças saem para passar alguns dias com os pais, os internos são 
reagrupados temporariamente em novos dormitórios. Buscam preencher 
alguns dormitórios e esvaziar outros. Como no exemplo a seguir:  

Com a saída de férias de muitas crianças, eles rearrumam os 
dormitórios de maneira que o dormitório 2 ficou vazio — as crianças 
foram colocadas nos outros dormitórios — algumas menores foram 
para o dormitório 4, outras para o dormitório 3 e outras para o 
dormitório 4, para caber as do dormitório 2. Assim o dormitório 2 
está vazio (Coadjuvante).  

Vemos, então, o desrespeito pelo pouco de individualidade que resta 
às crianças. Elas não podem sequer dormir em sua cama.5 A única razão 
clara para esta mudança é novamente o aspecto da “facilitação” do trabalho 
e da limpeza.  

Algumas “tias” que percebem a transferência interna como 
problemática discriminam alguns pontos:  

As crianças no seu dormitório têm roupa individual (as mais velhas) 
e as outras não têm e reclamam. As crianças não gostam de mudar de 
dormitório. Só se for para idade dos maiores, elas gostam de crescer. 
Elas não gostam de trocar de tia também. Elas acostumam com a 
gente e os colegas. É como se fosse a casinha delas o dormitório. 
Ninguém gosta de trocar. Eu também não gostava quando mudava de 
professor quando eu estudava. Ninguém gosta, né?  

                                                      
5 No Internato I não há cama fixa; são todas iguais e cada dia as crianças ocupam uma. A 
partir do Internato II o adulto determina a cama da criança e troca quando considera 
conveniente. No Internato III, as crianças não usam sua cama ao fazer a “sesta” à tarde. 
Como o número de crianças é pequeno, elas são agrupadas em camas contíguas para que a 
“tia” possa descansar e vigiar ao mesmo tempo. 
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As funcionárias acham que a mudança também é feita para tentar 
separar os meninos das meninas, pois sempre tem um dormitório misto 
devido à idade.6 Atribuem a responsabilidade desta troca à chefe de 
disciplina e à diretora. Elas não opinam. E como bem percebem algumas 
“tias”, é desperdiçada a oportunidade de uma convivência mais estreita com 
sua turma, já que nesta época é menor o número de crianças por dormitório. 
Uma outra explicação típica do funcionamento de uma instituição total é 
que assim se pode liberar dois auxiliares de disciplina para realizar 
pequenos trabalhos como, por exemplo, fazer cartazes para enfeitar a 
escola. Ou seja, se dá mais importância à aparência do estabelecimento do 
que ao atendimento interno.  

Um outro aspecto que começa a surgir nesta primeira mudança de 
internato é a separação de irmãos. Em 200 crianças do Internato II, 60 
tinham irmãos — sendo que 45 no Internato II; 12 no Internato III; 1 no 
Internato I e 2 nos Internatos IV e V. O fato de existirem irmãos nos 
diferentes internatos não quer dizer que as escolas levem isto em 
consideração. Em geral, o irmão mais velho procura os outros quando ele 
tem interesse e assim consegue, com os funcionários mais amigos, 
permissão para visitá-los nos internatos vizinhos. Não há qualquer 
preocupação oficial que facilite o encontro deles. Este descaso da direção 
pelos irmãos se passa em todos os níveis da administração. Dentro de uma 
escola, os irmãos são separados, mesmo quando requisitam estar mais 
próximos, como no exemplo seguinte. Vejo duas crianças demãos dadas 
durante todo dia e pergunto à “tia” se são irmãos:  

“São e estão sempre de mãos dadas. Quando chegaram, elas queriam 
dormir na mesma cama” (ri). “Colocamos uma em cima, outra 
embaixo. A menor dizia para a outra: ‘Rita, olha para mim. olha!’” 
(ri). “Mas não coloquei uma do lado da outra porque a cama estava 
ocupada”. 

Esse exemplo mostra como as “tias”, apesar de perceberem o 
desrespeito à criança, funcionam nos moldes institucionais pois, mesmo 
quando a solução é simples, não usam seu bom senso para proporcionar 

                                                      
6 Neste internato se inicia a preocupação com o atendimento misto. Considera-se que, devido 
ao desenvolvimento e à curiosidade sexual das crianças, elas só podem permanecer juntas até 
os seis anos. Assim, os meninos nesta idade são transferidos para o Internato III. 
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uma relação melhor entre as crianças. O uso da regra, quando se faz, é em 
detrimento da individualidade da criança.  

Se os internos são gêmeos e do mesmo sexo, a possibilidade de se 
manterem juntos é muito grande. A burocracia, aleatória, permite a 
transferência aos pares, que seguem juntos por diversas escolas criando 
entre esses internos um laço de fraternidade. São casos raros, mas ocorrem.7 

Mas, se são de idades diferentes, os irmãos podem ser separados já na 
saída do Internato I. O mais velho atinge a idade de transferência primeiro e 
com isto é transferido. Pude acompanhar uma menina e um menino órfãos, 
que vieram do Internato I, os quais conhecia devido ao meu trabalho ali, em 
1980. Quando vi o irmão, mais velho que a irmã, na Escola III, perguntei 
por sua irmã e ele fez cara de choro. A diretora fez sinal para que eu não 
insistisse e me explicou depois que a irmã era mais um desses casos da 
arbitrariedade da burocracia. Ela fora transferida para uma escola fora da 
Fundação e não se sabia onde estava. O mais estranho é que, sendo menina, 
poderia ficar na Escola II até os 11 anos (e ele poderia ficar até os 12 anos, 
mudando do Internato III para o IV e V, podendo visitá-la). Mas nada disso 
foi considerado e a diretora que me deu a informação, como muitos 
funcionários que sabiam do caso, não fizeram nenhum movimento junto à 
administração para que mantivessem a criança ali. Não tenho mais 
informações sobre o que aconteceu com essas crianças, mas o que se observa 
nos diversos internatos é que, devido a tantas transferências, é comum que os 
internos não só se percam dos irmãos como também muitas vezes percam a 
referência da família (que nem sempre é avisada da transferência do interno e, 
quando vai visitá-lo, ninguém sabe informar para onde foi). 

                                                      
7 “Tem um aqui que desde que eu era pequeno ele vem acompanhando minha idade. Desde 
quando eu era nenê. Todo colégio que eu vou ele vai atrás. Ele é o Antonio. Ele não gosta de 
falar assim não, porque ele é vergonhoso. Ele é muito tímido.” (João, interno)  
(E como você o considera?)  
“Como o melhor amigo do colégio. O melhor, né! Todos os colégios eu considero ele como 
o melhor, pode ter outro, mas sempre é ele. É, porque a mãe dele é assim, quando a minha 
mãe não ia me visitar e a mãe dele ia, aí visitava nós dois juntos. Quando a dele não ia, ela (a 
minha) visitava nós dois juntos. Eu já levei ele na minha casa e já fui na casa dele. Ele é da 
minha idade e está na 8º série também. Ele repetiu a mesma série. Inclusive a mãe dele 
trabalha no abrigo. Ela é cozinheira das irmãs.” (Internato VII, João, 17 anos). 
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A única coisa clara é que todos os adultos que trabalham com as 
crianças têm consciência do que fazem. Separar os irmãos é acabar com 
uma referência de identidade importante e com o vínculo familiar mais 
estável do interno. Trata-se de total desrespeito à criança, feito sem qualquer 
constrangimento. O que me leva a dizer que a prática de atendimento, se 
chega a suprir as necessidades da criança, o faz de maneira perversa.  

O procedimento de transferência é um analisador por excelência do 
desrespeito a que essas crianças são submetidas, uma vez que entram no 
sistema de atendimento mantido pelo governo federal e estadual, 
contraditoriamente chamado de “Bem-Estar do Menor”.  

Os funcionários dos órgãos de convênio da Funabem e da Feem, 
quando perguntados sobre os critérios de transferência, sempre tentam 
passar uma ideia de boa organização, sobretudo no que concerne aos 
internos que têm irmãos. A regra básica, dizem, é sempre manter os irmãos 
juntos. Na prática, entretanto, parece que qualquer dificuldade é motivo 
para que os irmãos sejam separados com a maior facilidade.  

Uma situação analisadora que ocorreu durante a pesquisa, devido ao 
fechamento do Internato VI, evidencia com transparência o descuido das 
autoridades nesta questão.8 

Tanto o diretor como professores e funcionários disseram, na época, 
que não entendiam qual o planejamento adotado pela Funabem para 
transferência de seus alunos; e parecia, na verdade, que os internos eram 
escolhidos ao acaso. O critério não levava em conta a escolaridade, nem o 
parentesco nem o fato de haver visita ou saída. Este último aspecto foi o 
mais comentado em relação aos 70 meninos transferidos para Minas Gerais, 
pois a grande maioria deles estava entre os poucos que tinham visita e saída 
sistemática; ir para Minas significava ter saída somente nas férias escolares 
e, portanto, maior afastamento dos familiares.  

Durante todos os dias em que lá estive, havia um clima de tensão 
enorme em relação a quem seria transferido, quando e para onde. Os 

                                                      
8 É importante que se leve em consideração que o fato da escola estar sendo fechada, quando 
todos os funcionários queriam a sua manutenção, possibilitou que esta questão fosse tratada 
por eles com discrição, porém com clareza, sem o silêncio habitual em relação às decisões da 
Funabem. 
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meninos me perguntavam também — “tia, é verdade que estão transferindo 
de dois em dois todo dia?” Ou “tia, eu vou ser transferido hoje?”.  

Os 70 meninos que foram para Minas9 só souberam de seu destino 
dentro do ônibus. Três deles conseguiram fugir, sendo que um voltou para a 
escola no dia seguinte. Foi recebido com carinho por todos. Foi 
especialmente interessante presenciar este fato, pois este menino era 
considerado um interno muito rebelde, malcriado, difícil de se submeter às 
disciplinas da escola. Nesta época, as fugas eram constantes, pois já existia 
o boato das transferências para fora do Estado e os alunos não queriam ir. 
Alguns deles tentaram até interceder junto à secretaria da Fundação para 
que ficassem nas escolas do Rio de Janeiro.  

Mesmo na situação de tensão, a possibilidade da transferência era 
escamoteada preferindo falar-se, como de costume, que eles iam “dar um 
passeio”. Os funcionários, que sempre foram cúmplices desse “passeio”, 
agora diziam — “levem tudo que têm direito. Passeio, hein! Os meninos 
têm dificuldades de acreditar que vão para um passeio”.  

Os funcionários, mesmo temerosos de fazer qualquer crítica, estavam 
ansiosos para falar da transferência dos internos:  

Dentro da situação os alunos estão até mesmo muito calmos. Se eu 
fosse criança não sei se ficaria assim. Ser mandado lá para Minas 
sem avisar os pais! Eu, quando já estava grande, no quartel, quando a 
gente ia para o mato e ficava dois meses por lá eu sentia falta de 
minha mãe. Imagina esses meninos nessa idade! (Coadjuvante)  

Na situação de crise institucional, quando os funcionários foram 
atingidos diretamente, eles puderam explicita suas opiniões discordantes do 
funcionamento institucional.  

Um outro fato que tive oportunidade de presenciar evidencia também 
o desrespeito às autoridades nos internatos. Quando o diretor do Internato 

                                                      
9 Durante o ano de 1987 fiz várias conferências em Minas Gerais, organizadas pela Febem, e 
tive informações de que só recentemente tinham conseguido organizar o local de 
pern1anêneiado interno segundo o critério do internato ser, sempre que possível, na mesma 
cidade de origem da criança. Lá, como no Rio de Janeiro, não havia o cuidado de se internar 
a criança em estabelecimento o mais perto possível de sua casa. Quando trabalhei na Feem, 
em 1985/86, tive oportunidade de fazer esta constatação. 
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VII veio de Kombi buscar alguns alunos (o que, segundo a secretária 
central, já havia sido comunicado à Escola VI) constatou que o diretor da 
Escola VI não fora avisado, portanto os meninos não estavam prontos para 
partir. Todos, indignados com as atitudes das autoridades mais altas da 
Fundação e da Funabem, falavam alto para que os escutassem: “a secretaria 
central sempre esconde o jogo. Ninguém assume nada. Fica difícil trabalhar 
dessa maneira”. Todos estavam indignados com o fechamento da escola de 
maneira precipitada e com a confusão que ocorria com as transferências.  

A questão da transferência revela que as autoridades dos órgãos de 
convênio e da Fundação tratam os “menores” não como crianças mas como 
objetos ou animais, como dizem os funcionários, evidenciando uma 
preocupação de ordem administrativa ou financeira em detrimento do bem-
estar da criança.  

Nunca vi coisa como aconteceu em (Internato IV). Igual a um curral! 
Para um ônibus, entra uma porção deles e muda de escola como se 
mudasse de pasto! Tá muito errado isto! Este ano foi para lá 
(Internato VI) e voltou todo mundo.10 Só fez criar trauma na criança! 
(Funcionária do Internato IV) 

Isto é um comércio! Não há ninguém interessado na criança. É igual 
a boi! Põe no carro e vão se batendo e alguém ganha dinheiro com 
isto (Inspetor do Internato VII)  

Para concluir, a transferência tal como é realizada não permite que os 
internos construam uma história pessoal, pois esta se perde a cada mudança. 
E como seus dados familiares, quando existem nos prontuários, além do 
dado de identificação, ficam em poder do técnico, não é possível ao 
funcionário ou à criança ter acesso a eles. Muitas vezes ficam ainda nos 
arquivos dos órgãos de convênio por medida de “proteção e sigilo de 
informação das crianças”. Assim, a cada mudança, é sempre um novo 
início, não há passado. Não há fatos, nem pessoas a serem lembrados, não 
há história possível de ser construída. Tudo é presente despojado de 
qualquer individualidade, de qualquer apego, de qualquer lembrança. 
(Altoé, S., Rizzini, I., 1985)  

                                                      
10 Como de costume, os internos do Internato V foram para o VI, e os do IV foram para o V. 
Com a volta, esta transferência se fez ao inverso. 
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3. A condição humana  

A primeira adaptação da criança à vida institucionalizada é no 
Internato I. Quando a criança com dois anos é transferida para o Internato 
II, mudanças importantes ocorrem. Em termos físicos, o estabelecimento é 
muito maior e a área livre e de recreação é muito ampla. Este e os 
Internatos III, IV e V se situam dentro de uma grande extensão de terra. 
Nesta escola, particularmente, os espaços são pouco delimitados e os muros 
fáceis de serem transpostos. A criança já anda com desenvoltura quando 
chega e se supõe que seja capaz de atender a ordens simples. Elas entram 
num regime de internato que vai se assemelhar aos outros dos quais 
possivelmente participarão. A importância de entrar no “grupo” e pertencer 
a este é uma exigência que ela terá que cumprir o mais rápido possível. É o 
que se espera dela.  

As crianças que vêm da creche paradoxalmente oferecem uma 
dificuldade a mais para as funcionárias, em relação àquelas que chegam de 
casa. Elas não têm a autonomia que é esperada da criança de dois ou três 
anos. Sentem-se perdidas no local estranho, em meio a tanta gente, sem as 
pessoas de sua referência, que lhes dão segurança, tendo que fazer parte de 
uma turma que lhes é desconhecida, com a qual terão que disputar para 
conseguir o que querem, sobretudo a atenção do adulto. Como vimos no 
Internato I, o sistema de atendimento ali não favorece o desenvolvimento 
geral da criança. Assim, aquelas que vêm de casa chegam também com dois 
ou três anos de idade, porém são mais desenvolvidas; apesar de não estarem 
habituadas ao atendimento institucionalizado e vivendo o sofrimento da 
primeira separação dos pais, dão menos trabalho do que as que vêm 
diretamente do Internato I. Estas, apesar da experiência de internato, saem 
de lá muito pequenas, quando estão apenas iniciando a linguagem, 
adquirindo ainda a possibilidade de entender ordens e de serem aculturadas. 
O grupo que vem da creche tende a ficar unido no início, pois se reconhece. 
Os que vêm de casa, quando vêm com um irmão, também tendem a ficar 
juntos, e os outros ficam sós no meio de todos. Todo ano, ao longo do 
primeiro semestre, o funcionamento é muito tenso e difícil, pois a cada 
semana entra criança nova. Elas têm que se adaptar à dinâmica da 
instituição e as funcionárias têm que se adaptar às novas crianças, que ainda 
não conhecem e sobre as quais não têm domínio. O clima geral é de tensão, 
muito choro e angústia.  
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As crianças, quando vêm da creche, não sabem pedir para ir ao 
banheiro e então muitas fazem nas calças. A gente tem que ensinar. 
Só no final do ano é que as crianças estão sabendo pedir e estão mais 
adaptadas e a gente também com elas. Elas já fazem tudo conforme o 
regime (Chefe de disciplina).  

Estar “conforme o regime” quer dizer entrar no funcionamento da 
casa sem dar problemas, ter autonomia para se vestir, comer, ir ao banheiro. 
Cada um dos quatro dormitórios tem 50 crianças para uma funcionária 
atender. Assim, é necessário que a disciplina funcione para que todos sejam 
atendidos dentro de horários regulamentados, dispostos de tal maneira que o 
funcionamento institucional seja organizado e eficiente.  

Se, por um lado, neste internato, a criança é incentivada a adquirir 
logo autonomia para realizar algumas tarefas sozinha (comer, ir ao vaso, se 
vestir), ela aprende simultaneamente que só pode ter autonomia quando lhe 
for dada ordem para tal. A noção de autonomia é um paradoxo importante 
que a criança pequena enfrenta neste internato. A confusão que isto gera vai 
estar presente em todos os outros internatos. Se o interno decide realizar uma 
atividade, sem que a ordem tenha sido dada, é repreendido ou castigado. 

Sônia: “Para ir ao banheiro tem que pedir à ‘tia’?”  

“Tem. A gente tem que avisar à tia porque uma hora a tia procura a 
gente e não sabe onde tá, ela fica como uma doida procurando para lá 
e para cá. Se a gente faz sem ordem dela fica de castigo. Porque não 
pode ficar sem ordem dela não. Tudo aqui tem que ser na ordem da 
tia. Tudo! Pegar toalha, pegar perfume, ir lá no banheiro, beber água. 
Às vezes ela não deixa pegar xampu que a gente traz de casa. Às 
vezes a tia nem deixa beber água, ela pensa que a gente lá com 
frescura.” (Carmen, nove anos) 

As crianças pequenas, como as maiores, sofrem o mesmo tipo de 
coerção da autonomia de seus atos. Não há nada que escape à vigilância da 
“tia” tanto as necessidades do corpo (beber água, ir ao banheiro, estar com 
calor ou frio), como a vontade de brincar ou de usar um perfume que é seu. 
A menina recém-chegada de casa expressa com clareza a diferença que 
encontra entre sua casa e o internato.  

Em casa pergunto, mãe, posso brincar? Ela diz — ‘brinque à 
vontade’. Eu brinco, brinco, até de noite e de noite eu vejo televisão. 
É bom na minha casa. Aqui não, aqui a gente não pode viver solto, a 
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gente não pode brincar até a hora que a gente quiser. Aqui tem que 
depender das tias. O que a tia quiser que a gente faça, tem que fazer. 
Se a gente não quiser fazer uma coisa, a gente não quer, a tia diz: 
castigo, então (Maria, 10 anos).  

Um ponto importante sobre as consequências do sistema disciplinar se 
explicita aqui com clareza: não favorecer o desenvolvimento da autonomia do 
interno e sua capacidade de ter iniciativa. Este sistema favorece, sim, a 
infantilização do sujeito. Apesar de causar algum prejuízo ao funcionamento 
rotineiro, em contrapartida é melhor que a criança fique dependente e não 
cresça, pois pode-se mantê-la dentro de um controle planejado. 

Os procedimentos disciplinares começam a tomar uma forma que 
deverá ser seguida nos outros internatos. Toda locomoção das crianças em 
grupo é feita em fila — esta exigência vai até a Escola VI, faixa etária de 12 
a 14 anos. Não importa se a distância é curta ou longa. Eles saem formados 
dos dormitórios e entram formados no banheiro e saem deste formados 
novamente. Assim é feita qualquer locomoção para o refeitório, para o 
pátio, para o grupo escolar, para o passeio, etc. Aqui já há exigência do bom 
ordenamento da fila, que não existia no Internato I. Quando fazem fila, 
antes de se movimentar é feita a “forma”: o perfeito alinhamento da fila, a 
ordem pelo tamanho, a posição do corpo ereto e em certas ocasiões, o braço 
cruzado atrás das costas (ver foto 6).  

 
Foto 6: Se não andam calados, em perfeito alinhamento, a 
fila pode ser refeita. 
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Se, ao se locomoverem, infringem o regulamento de andar calados, 
em perfeito alinhamento, a fila pode ser refeita novamente e exigida a 
“forma”. Todos assumem uma expressão de concentração e o rosto expressa 
seriedade, tristeza e tensão. Inicia-se aí, como diz Foucault,  

uma verdadeira técnica para a apropriação do tempo das existências 
singulares para reger as relações do tempo, dos corpos e das forças, 
para realizar uma acumulação da duração; e para inverter em lucro ou 
utilidade, sempre aumentados, os movimentos do tempo que passa. 
Como capitalizar o tempo dos indivíduos, acumulá-lo em cada um 
deles em seus corpos, em suas forças ou capacidades e de uma 
maneira que seja susceptível de utilização e de controle? Como 
organizar operações rentáveis? As disciplinas que analisam o espaço, 
que decompõem as atividades, devem ser também compreendidas 
como aparelhos para adicionar e capitalizar o tempo (Foucault, 
1977).  

O que nos resta saber aqui é para quê essas disciplinas capitalizam o 
tempo dos indivíduos. Uma coisa que se percebe desde este internato é que, 
além de se manter maior controle sobre o indivíduo, ao passar o tempo 
fazendo fila e “forma” é a vida que está passando. Constata-se então que a 
disciplina também é um “aparelho” (Foucault, 1977) para matar o tempo, 
ou seja, ocupa e mata o sujeito no tempo. Um exemplo, que já vimos no 
Internato I, neste sentido, é que o tempo gasto para permanecer no banheiro, 
aprendendo a disciplina do asseio, é muito maior do que o tempo livre para 
brincar. Ao longo deste trabalho veremos como a disciplina é o fator 
preponderante nestes internatos e como sua prática se transforma atingindo 
seu objetivo final no Internato VII.  

A disciplina, neste internato e em todos os outros, é mantida pelas 
coadjuvantes, controladas pelas pessoas de cargo superior a elas — a “chefe 
de disciplina” e a “assistente de direção”. A disciplina é uma exigência “da 
casa”. Todos os funcionários que entram devem aprender como exigi-la. 
Não há curso, a pessoa deve aprender olhando os antigos fazerem. Assim, 
não sabem porque utilizam a “disciplina”, nem a sua origem, mas têm que 
exigi-la, pois assim são considerados “bons funcionários”.  

Sempre foi assim. Trabalho aqui há quatro anos e sempre foi assim.  

Dizem que é para a disciplina. Senão as crianças fazem muita 
bagunça. Eu não gosto, mas se só eu não fizer fila, eles vêm me 
chamar atenção. Os superiores. Se não formar, por exemplo, para 
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entrar no refeitório as crianças vão para o pátio, dispersam, ao invés 
de entrarem. E dizem que a gente não está dando conta das crianças, 
do serviço. Dizem que a gente dá conta se as crianças formam bem 
quietas e não fazem bagunça na fila. Então a gente é boa funcionária 
(Coadjuvante de disciplina) (Grifo meu).  

Vemos então que as funcionárias também têm que ser disciplinadas, 
ou seja, seguir as instruções de seus superiores. Elas não podem questionar 
o que fazem. Elas só são capazes de disciplinar porque elas próprias já estão 
disciplinadas.  

O número muito grande de internos para uma só funcionária tomar 
conta faz com que a disciplina seja um aparelho importante para o controle 
das crianças. 

Cinquenta são muitas crianças. Não é que a gente não dê para ficar, 
mas seria melhor se fosse menos. A gente poderia dar mais atenção. 
Dar recreação, por exemplo, é difícil, porque tem muita gente 
querendo brincar de coisas diferentes. Se a gente tem menos crianças 
é mais fácil controlar. Se tem mais criança a gente tem que tê-los 
todos juntos para controlar porque senão elas se espalham, vão para 
a rua, etc. Se acontecer algo com a criança, a gente é responsável. 
Está anotado no caderno que a gente é responsável. Por isto é mais 
fácil para controlar fazendo fila. Se fosse menos podia andar mais à 
vontade. Vindo na fila elas se acalmam mais. Esse número grande, se 
vêm soltos fazem muita bagunça. Quando eu cheguei já faziam fila e 
eu aprendi. Quando tem pouquinha criança acontece de eu chamar 
para o lanche, sendo poucas, elas ficam mais junto da gente e mando 
entrar sem fazer fila (Coadjuvante) (Grifo meu).  

A funcionária, ao falar da possibilidade das crianças se relacionarem 
de maneira mais individualizada, não consegue deixar de usar o termo 
“controle”, tão presente para expressar sua função junto às crianças. 
Quando há muita criança, ela fica impossibilitada de dar atenção e só pode 
mantê-los junto de si sob uma rígida disciplina. Sem a sua atenção, as 
crianças não têm interesse ele permanecer ao seu lado e se afastam à 
procura de algo mais interessante. Apesar de perceber o que se passa, ela 
sabe de sua impossibilidade para modificar as normas disciplinares pelas 
duas razões que menciona: 1) com muitas crianças só é possível mantê-las 
juntas sob rígida disciplina; 2) ela própria está inserida dentro de uma 
hierarquia disciplinar, da qual não pode fugir. A disciplina perpassa todas as 
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relações dentro do internato, sendo utilizada de modo silencioso. Não se 
fala muito a respeito, mas se controlam todos os indivíduos pelos olhares e 
pelas anotações escritas nos cadernos.11 

As crianças com frequência se alinham sobre a linha dos ladrilhos 
para facilitar o aprendizado da fila em linha reta. E, se alguém se descuidar, 
o auxiliar de disciplina pode empurrar com seu pé o pé da criança para que 
fique bem alinhada. A exigência com a disciplina nesta escola e nas outras 
data de sua fundação. Os alunos que entram na creche têm oportunidade de 
passar pelas diversas escolas da Fundação. Um deles, já adolescente, 
morando na Escola VII, lembra de sua passagem por esta escola:  

Lá a pessoa não podia andar fora da linha. Se andasse, apanhava. Se 
errasse, se a pessoa sujasse na calça, pegava o chinelo e batia. Tinha 
que aprender onde era o vaso. Para tomar banho lá a gente ia 
formado para dentro do chuveiro. Aí a D. Maria pegava a bucha 
esfregava sabão e esfregava a gente. Outro aluno já ia botando a 
gente debaixo do chuveiro e o outro maiorzinho já ia enxaguando e 
outro já ia botando short e a gente ia formando um atrás do outro. 
Depois dali ia para o recreio, para a televisão. Para ver televisão tinha 
que formar sentado um atrás do outro, braços cruzados, não podia 
falar. Tinha hora de dormir — era 6 horas. A hora de dormir certo. 
Não podia passar de 6 horas (Luiz, 17 anos, Internato VII, 7a série. 
Foi internado na creche e passou por todos os internatos desta 
Fundação). 

4. Espera: tempo de morte, de morte lenta  

Na realização de todas as atividades, há sempre um período de espera 
antes e depois. Sendo o grupo de crianças sempre grande, essa espera pode 
ser de 15 ou 30 minutos. A espera entre uma atividade e outra é um 
momento de passagem, quando algo poderia escapar ao controle, onde 
alguma coisa poderia ser inventada. E por isto, “pra que não haja tumulto”, 
os internos devem sempre aguardar a sua vez em fila, em pé, encostados na 
parede, ou sentados no chão (vide foto 7).  

                                                      
11 Há nos internatos um caderno de “ocorrências diurnas” e outro de “ocorrências noturnas”. 
Neles são descritos todos os fatos que ocorrem no internato — visita de autoridade, chegada 
de crianças, pequenos eventos diários sobre as crianças e sobre os funcionários. 
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Foto 7: “Pra que não haja tumulto” os internos devem sempre 
aguardar a sua vez em fila, em pé, encostados na parede, ou 
sentados, no chão. 

As crianças mais novas, aqui como nos outros internatos, são sempre 
as primeiras a serem atendidas. A espera é feita, em geral, no “recreio 
interno”, que é um pátio coberto. Deste local, as crianças vão para o 
refeitório, o dormitório, o banheiro ou a recreação externa. É um espaço 
usado com frequência e as crianças aprendem a não gostar de permanecer 
ali, pois mesmo quando podem estar soltas, brincando, elas não têm 
brinquedos e se sentem presas, tendo à sua volta um enorme parque com 
árvores. É mais uma situação cotidiana de esvaziamento do significado, 
pois o “recreio” é mais um local de punição do que de recreação. É mais 
uma expressão do princípio da organização do espaço institucional nos 
internatos da Fundação — ele é o sujeito e não a criança. Ela, como já 
vimos no Internato I e veremos nos seguintes, é o objeto. Em nenhum 
momento o interno é sujeito.12 

Todos devem se locomover de uma só vez, o que implica que, 
quando um interno termina a sua atividade, deve esperar pelos outros. 
Ninguém pode fugir do olhar da “tia”. Até para fazer curativo na 
enfermaria, as crianças (até o Internato V) enfrentam fila e espera. A 
enfermeira vê uma a uma (vide foto 8). 

                                                      
12 A porta e o portão de entrada principal dos internatos só devem ser usados pelos internos 
quando são em pequeno número, do contrário devem sempre sair e entrar pelo portão dos 
fundos. É uma regra. 
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Todo mundo faz curativo todo dia. Vêm todas as crianças pequenas 
— elas sempre têm um machucadinho e assim vejo todas logo 
(Enfermeira) 

 
Foto 8: Ninguém pode fugir do olhar da “tia”. Até para fazer 
curativo na enfermaria, as crianças enfrentam fila e espera. 

A regra de todos serem atendidos igualmente e sem distinção é um 
dos aspectos que justifica a fila e a consequente espera.  

Uma das consequências importantes de tantas esperas é o ócio. Essa 
falta do que fazer existe nesta hora como na maior parte do tempo. A 
imposição do ócio na vida institucionalizada do interno é o vazio, puro 
adiamento, é a imposição da morte. A adaptação da criança ao internato 
implica em nada poder desenvolver-se nela, muito menos a inteligência 
pois, como diria Piaget,13 a inteligência se constrói pela ação, por uma 
abstração a partir da ação. Vejamos 30 minutos de rotina diária das crianças 
neste internato:  

18 horas — Os meninos saem do recreio em fila indo em silêncio ao 
vestiário do banheiro e lá dentro, em fila, aguardam a “tia”. Cada um 
tira sua roupa e fica nu. A “tia” recolhe a roupa e depois passa dando 
o macacão de dormir. Tem criança que ainda chora pela mãe que foi 
embora. Foi domingo de visita dos pais. Alguns não sabem se vestir 
sozinhos e a “tia” ajuda. Dormitórios 1 e 3 ainda estão no recreio 
interno.  

                                                      
13 Cf. Piaget, J., 1975. 
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18h10min — A “tia” manda que todos saiam de braços cruzados, em 
fila, para ir para o dormitório. Lá ela manda guardar a sandália na 
sapateira.  

18h15min — Todos estão no maior silêncio, sentados no chão, em 
fila dupla.  

Ela diz: “Essa fila aqui de pé. Essa não, essa senta. Vão para o 
banheiro, a turma de pé.” Logo chama a outra fila para o banheiro — 
reina o silêncio. A “tia” é severa agora. Dentro do banheiro aguardam 
em fila, em silêncio, com os braços cruzados. Ela vai chamando pelo 
nome para escovar os dentes. A “tia” chama a atenção: “É assim que 
fica na fila? Psiu!” A “tia” chama alguns nomes e as crianças dizem: 
“foi embora”, ou “foi para o Internato III”. Muitos não foram mas 
não estão ali presentes, talvez em casa (“saída”), mas eles também 
respondem que se foram. A impressão que me causou foi que eles 
queriam que muito mais crianças tivessem mesmo ido embora, talvez 
seu desejo também. Os que estão no dormitório brincam nas camas. 
A “tia” vai lá e dá a maior bronca.  

18h30min — Todos estão deitados em silêncio. Devem dormir.  

O castigo nesta escola se dá, como nas outras, sobretudo, pelas faltas 
cometidas na disciplina. A diferença é a acentuação do castigo em cada 
escola de faixa etária maior que pode se expressar pela duração do mesmo 
ou pela agressão ao corpo. Nesta escola foi difícil obter dados sobre os 
castigos ou punição corporal. Tanto as funcionárias não falavam sobre o 
assunto como as meninas, como vemos abaixo. Mas o que posso afirmar é 
que, provavelmente, ainda na escola, isto não passa de algo esporádico e 
mais usado com as meninas maiores.  

Numa conversa com as meninas no parque, elas falam do castigo que 
levaram pela manhã porque conversaram no dormitório, no refeitório e 
outras duas porque brigaram. Dizem que ficam de castigo quando fazem 
“essas coisas”. Hoje ficaram 30 minutos.  

“Tem dia que a tia anota o nome e o castigo é de noite — em pé no 
banheiro com o pé junto e o braço cruzado, E ainda de cara para a 
parede. E de cara para as baratas a tia disse” (Márcia, oito anos) 

Às 11h15min — As meninas dos dormitórios 1 e 2 formam em fila 
no parque e, depois que estão bem formadas, andam. As meninas 
continuam a falar que foram castigadas. A “tia” parece não gostar 
muito e diz: “Teve razão para isto!”. Aí uma menina começa a falar 
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que a outra é bagunceira. A que é acusada não gosta e diz que não é. 
Uma outra diz que a “fulana” fugiu e a acusada protesta muito. 
Finalmente diz que é porque a “tia tábua” batia nelas por isto teria 
fugido: “Ela, tia, disse que se a outra tia matasse a gente, que ela nem 
ligava. Aí eu fugi”. As meninas explicam que o apelido da tia é 
tábua. Riem. Falo, “tábua porque ela bate?” Ninguém responde. Ela 
continua contando que a tia soco (seu nome começa com S) tem esse 
apelido”.Um dia ela disse que a tia devia era bater na tia tábua!  

As que saem do parque saem em total silêncio. Andam um pedaço e 
param para ficarem bem formadas. Erram e formam de novo na 
frente do banheiro antes de lavar as mãos. Entram aos poucos no 
banheiro. 

O castigo mais comum é a exclusão da criança de alguma atividade, 
ou ficar em pé por um determinado tempo. O castigo é dado em geral por 
desobediência à disciplina ou por briga entre as crianças, como veremos nos 
exemplos abaixo:  

Observo cinco meninas fora do dormitório e pergunto o que fazem 
ali. Elas explicam: “Estamos de castigo porque duas saíram da fila e três 
conversaram no refeitório. A tia avisa uma vez e na segunda ou terceira ela 
diz que não precisa mais entrar na fila”. Elas aguardavam ali, enquanto a 
“tia” cuidava dos outros dentro do dormitório. Vejo 18 meninas sentadas 
com a “tia” no meio-fio do parque, todas em silêncio. O restante da turma 
brinca. Pergunto à “‘tia” o que fazem ali e ela explica: “Estão de castigo por 
meia hora porque estão muito desobedientes, brigando, xingando a mãe da 
outra hoje cedo. Então, vão deixar de brincar, coisa que elas gostam muito”.  

Há algumas justificativas para que o castigo seja dado, mas nem 
sempre a regra colocada pela “tia” é por ela própria respeitada e as meninas 
são castigadas assim mesmo.  

6h20min — As internas do dormitório 1 entram para ver televisão. 
Quatro meninas ficam na varanda, de castigo. Elas me explicam: “É 
porque viemos correndo” — “e nós, porque viemos arrastando o pé”. 
“Não se pode fazer isto porque tem gente dormindo”. Interfere outra: 
“Mas agora não tem não”. Era verdade, o resto das crianças ainda 
não tinha entrado para o dormitório. Elas estavam do lado de fora 
mas não pareciam dar muita importância ao castigo, conversavam e 
pareciam se divertir.  
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A ameaça de fugir também é um motivo para castigo. Nesta escola, 
essa situação não passa de uma ameaça por parte das meninas maiores. Nas 
outras escolas, sobretudo a partir da Escola IV, esta ameaça dos meninos se 
concretiza e são duramente castigados.  

Neste internato o castigo já se inicia como uma punição para os 
pequenos desvios disciplinares. A criança, como vimos nos exemplos 
acima, não pode demonstrar qualquer expressão de liberdade e autonomia. 
Se se revela como sujeito, é castigada para aprender que ali não há lugar 
para esses pequenos atos de autonomia. Os adultos são todo-poderosos e 
devem ser obedecidos cegamente. Apesar de assimilar este sistema, as 
crianças acabam sempre “se esquecendo” e fazendo “coisas de criança” 
como correr, que é um prazer e um divertimento. O castigo exemplar se 
inicia aqui “a bem da disciplina”.  

Do Internato II ao VI, a fala, fora da hora de recreação, é submetida a 
um controle rígido. As crianças só podem falar quando lhes é dada 
permissão. Na forma é exigido o perfeito silêncio. A “tia” responsável pelo 
grupo é severa nesta hora e pode ser dura no trato com as crianças. Em geral, 
as “tias” não gritam, sabem falar em tom baixo, mas com tonalidade que não 
deixa as crianças terem dúvidas de que devem obedecer. Certamente, nem 
sempre as crianças ficam caladas ou permanecem na fila de bom grado, mas 
se habituam e a rebeldia expressa individualmente é controlada sem muitas 
dificuldades. Há, entretanto, algumas manifestações espontâneas que não 
são tolhidas. Por exemplo, quando muitas delas gritam alegremente no 
parque sempre que o ônibus passa: “Ah, ah lá a minha mãe”.  

Devido à faixa etária, é aqui que a criança começa a falar com mais 
desenvoltura. Não há, entretanto, qualquer estímulo por parte dos adultos. 
Na recreação, as crianças falam entre si e com a “tia”, na medida do 
possível, o que significa atender a alguma reclamação ou pedido da criança, 
pois não há tempo para muita conversa, uma vez que tem que estar atenta a 
todas. As crianças adoram ouvir estórias infantis, mas só têm acesso aos 
livros quando ficam doentes na enfermaria;14 a “tia” não conta estórias para 
elas. Se não há qualquer estímulo à leitura, há por outro lado grande 

                                                      
14 Nos outros internatos a leitura de livros também não é incentivada, mas é permitida. Há 
severo controle, entretanto, da leitura de jornais (com exceção da parte dos esportes) e das 
revistas consideradas pornográficas. 
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repressão e controle. Este controle vai ocorrer em todos os outros 
internatos, como teremos oportunidade de ver.  

Como já vimos, o sistema disciplinar e institucional impede o 
movimento do corpo, impede a entrada do tempo, controla o espaço e 
controla a realidade. E agora vemos que também controla a própria fala, 
quando começa a surgir. A fala espontânea, quando é permitida (“Ah, ah lá 
a minha mãe”) expressa o desejo (de estar junto da mãe e de não estar na 
situação em que se encontram). O que começamos a perceber é que este 
sistema disciplinar dos internatos, para funcionar, tem que controlar o 
desejo e, portanto, tem também que controlar a linguagem. O discurso é a 
estrutura que ordena o desejo e ele pode ser expresso, desde que dentro da 
lei (Cr. Foucault, 1971).  

5. Individualidade — privacidade e objeto particular  

No Internato I, onde as crianças, ainda bebês, já iniciam a vida tendo 
que compartilhar com muitas outras crianças o carinho e atenção do adulto, 
elas já não têm qualquer referência que as individualize, que as situe como 
singulares no mundo em que vivem. As crianças, ainda muito pequeninas, 
se rebelam contra esta falta de reconhecimento de sua individualidade que 
tenta, com dificuldade, florescer. Neste internato, esta situação aparece com 
vigor. Apesar da aparência física ser menos hospitalar, o atendimento 
massificante, em série, é bem caracterizado em todas as dependências do 
estabelecimento. As crianças aqui se dão conta mais claramente do quanto 
lhes é tolhida qualquer possibilidade de ter um objeto que lhes dê a 
sensação de posse: todos os objetos são coletivos, todos os lugares são de 
uso comum.  

A criança percebe que lhe negam essa possibilidade e muitas vezes, 
apesar de nunca ter experimentado uma vida diferente (se desde que nasceu 
passou a viver em internato), ela, mesmo assim, como as outras (que já 
tiveram um lar), busca e reivindica a possibilidade de um relacionamento 
que a diferencie das demais como, por exemplo, através da posse de algum 
objeto que possa ser seu, que possa ser único, particular. A privacidade é 
uma das possibilidades também descartadas. No Internato I a criança 
também não a tem, mas pode ficar só no berço sem ser importunada por 
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outras crianças.15 A partir desta escola nem esta possibilidade existe mais. 
A criança nunca está só. Ela está sob a vigilância dos adultos o tempo todo 
e é invadida pela presença das outras crianças. Sua intimidade é violada. 
Não há possibilidade de uma criança ter um momento de recolhimento sem 
que outro coleguinha interfira, queira se relacionar ou provocar. Vejamos o 
exemplo observado de uma criança de três anos, miúda, pouco entrosada 
ainda na sua turma e que busca uns minutos de sossego, mas que é 
importunada de imediato e humilhada:  

16h30min — As crianças estão no recreio interno com as “tias” e 
brincam sem brinquedo. No centro, há uma tábua sobre a qual as 
crianças ficam sentadas ou agrupadas quando a “tia” exige — serve 
para proteger da friagem dos ladrilhos. Vejo sobre a tábua um 
menino bem pequeno deitado com o bumbum para cima — tipo 
posição para dormir. Noto que seu macacão está rasgado exatamente 
onde aparece o ânus. Ele está quieto, só, acordado. Não demora 
muito e algumas crianças descobrem o rasgo no short e juntam cinco 
outras para ver. Comentam e finalmente tocam no seu ânus. De 
imediato ele parece não se importar mas depois se incomoda e senta 
no chão, se protegendo assim. Continua calado, só, triste e não busca 
o colo ou a proteção do adulto.  

As crianças, como em todos os internatos, não usam roupa de casa. 
Os uniformes são iguais para todos, sendo distintos se usados para ficar no 
internato, ir à escola ou passear. As meninas, em particular, podem ter 
alguns tipos de roupas diferentes quando são de passeio (ao invés de haver 
somente um modelo, há dois ou três). Quando a criança vai para casa, veste 
então a roupa de casa que a mãe traz. No internato ela veste a roupa que a 
“tia” lhe oferece. Em geral, a criança não faz qualquer reivindicação 
expressa. Tive a oportunidade de acolher pedidos das meninas maiores para 
trocar uma roupa por outra. A menina tinha claro discernimento de que eu 
acataria seu pedido e não a “tia”. Mas, com a chegada desta, ela logo se 
explicou, possivelmente com receio de levar uma bronca por sua iniciativa. 
Na minha presença, a funcionária não se importou e disse achar graça que 
aquela menina fizesse questão de não usar roupas muito largas, como se 

                                                      
15 A privacidade do berço é também uma prisão — os bebês mais crescidos, quando 
irritados, se rebelam segurando as grades do berço e balançando com o movimento de seu 
corpo, fazendo o berço se levantar num forte e barulhento movimento de balanço. 
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fosse uma vaidade boba a da menina. As meninas maiores têm algumas 
roupas numeradas, o que permite que usem sempre a mesma roupa, apesar 
de ser igual à das colegas.16 A funcionária justificou que as maiores sabem 
ver seu número, o que facilita a tarefa de distribuição e uso das roupas. A 
outra justificativa para os menores não terem roupas individuais é a 
escassez de roupa e o atraso, a cada início de ano, para o envio de nova 
remessa de uniformes por parte da administração geral.17 

As crianças, vestindo roupas uniformizadas, não se distinguem umas 
das outras e seu agrupamento parece mais uma massa humana 
indiferenciada. Elas, entretanto, mesmo quando nunca tiveram a 
oportunidade de ter a vivência de uma relação individualizada, descobrem 
esta possibilidade e lutam por ela. Lutam pela diferenciação, mesmo que o 
funcionamento institucional faça tudo para anular este seu esforço. É 
admirável esta expressão de resistência das crianças. E é impressionante 
como as funcionárias, mesmo as mais delicadas e sensíveis no trato com a 
criança, naquele ambiente, não conseguem perceber a importância que esta 
possibilidade de individuação tem para os internos. O único pensamento 
parece ser — “todos têm que ser iguais a todos” — ou ainda — “não é 
possível nenhuma criança ter necessidade de posse de objeto que a distinga 
das outras”. Vejamos o exemplo seguinte:  

No final do rápido banho — são trinta e uma crianças que tomaram 
banho em 20 minutos —, quando a turma acabou de sair para a 
varanda, a “tia” trouxe Paulo de volta da varanda pelo braço: “Olha 
só!”, mostra para mim e para a outra “tia” — ele calçava uma meia 
velha e suja, num só pé, e usava também a sandália de dedo. Parecia 

                                                      
16 Por proibição dos órgãos de convênio, o internato não deve aceitar roupas que os pais 
tragam. A escola deve prover tudo. Mesmo assim, os Internatos I e H aceitam que a criança 
traga blusa de frio e sapatos, pois sempre faltam no internato. Nos Internatos IV e VI os 
uniformes dos internos são numerados. Nos outros, não há numeração. No Internato VI a 
roupeira é orgulhosa de sua boa organização e explica: “A roupa sempre fica na escola com 
o mesmo número. O aluno é que muda de número. Quando ele muda de pavilhão, muda 
também de conjunto de roupa.”. 
17 No início do ano, com frequência, a escola ainda não recebeu do almoxarifado as roupas e 
congas novos. No ano em que realizei a pesquisa, o novo provimento só chegou à Escola III, 
por exemplo, em julho. Isto significa que a criança, ao entrar no internato, além de perder 
sua vestimenta, não ganha roupas adequadas — são surradas, rasgadas e não são individuais. 
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orgulhoso de sua meia. “Imagine, ele quer ir assim para o recreio, 
veja só!” “Êta menino!” — diz a outra.  

Paulo, zangado, cara de choro, não quer tirar a meia e o corpo tenso, 
curvo, tenta passivamente não deixar que ela a tire. A “tia” tira a meia sem 
procurar, por um instante sequer, entender o que se passa com ele, olhando 
a questão só enquanto disciplina. “Está imunda, não sei onde foi conseguir 
isto!” E joga no monte de roupa suja. Ele, zangado, humilhado, anda de 
costas até o fundo do vestiário sem mudar de expressão. A “tia” parece ver 
isto como pirraça: “sai daí menino! Você vai para o castigo, hein!”. Ele fica 
lá, magoado, não se mexe. Finalmente a “tia” que cuida do banho puxa-o 
pela mão e ele sai sem oferecer resistência. Ele não disse uma palavra o 
tempo todo.  

Antes deste acontecimento ocorreu o seguinte: este menino, 
considerado “impossível”,18 estava pulando muito no banho quando eu fui 
lá observar. A “tia” pedia que ele parasse e ele continuava. Ela dizia que ele 
precisava assoar o nariz e por isto ela não o mandava sair, porque estava 
ocupada com outra criança e ele não assoava só. Finalmente acabei 
interferindo, ajudando-o a assoar o nariz e levando-o para o vestuário. Ele 
então indicou que tinha algo no Box — era a meia. Disse-lhe que se vestisse 
primeiro e depois me pedisse que eu daria a ele a meia. Eu vi que era um 
pano, não sabia que era meia. Ele, sem dizer nada, foi se secar e se vestir, 
não mais me pediu a meia e eu me esqueci. Mas de alguma forma ele teve 
sua meia e apareceu vestido com ela. Ele a tinha trazido do parque. Mais 
tarde conversei com Paulo, à mesa do refeitório, sobre a meia: “Você queria 
guardar a meia para você e a tia não deixou”. Olhou-me e sorriu (em geral 
ele tinha um comportamento esquivo e gostava de bancar o bagunceiro. Era 
difícil falar com ele). Ele comia bem. Digo: “A tia não deixa você guardar 
nada com você?”. Ele: “Não!”. Fico ao seu lado mais um pouco e depois 
pergunto se quer mais comida. Diz que sim e dou. Ele come algumas 
colheradas, mas deixa muita comida no prato.  

Paulo, que durante todo este acontecimento não teve qualquer 
atenção do adulto, a não ser para repreendê-lo, não consegue falar e nada 
faz a não ser protestar com seu corpo. Quando lhe dou um pouco de atenção 

                                                      
18 Este menino é o mesmo que veio do Internato I com a irmã e depois a irmã foi transferida, 
sem que ninguém soubesse informar para onde. 

61 

e reconheço seu desejo de posse de um objeto particular, ele consegue 
responder e “pedir mais”. A “fome” era de atenção e não de comida, por 
isto deixou no prato.  

Ainda com referência à roupa, a troca desta e todo o seu controle é 
feito pelos adultos. Se a possibilidade de permitir a opção à criança não 
ocorre devido a problemas do funcionamento administrativo-burocrático, 
como dizem (falta de roupas, falta de espaço para arrumá-las, falta de 
pessoal para fazer esta organização), o que se nota é que o funcionamento 
institucional vai além. Tem um motor próprio e razões só justificadas pela 
regra básica de não permitir o surgimento de qualquer desejo ou 
diferenciação.19 Nesta escola, como em todas as demais, com exceção da 
dos adolescentes, as funcionárias decidem pelas crianças se estas estão com 
frio ou com calor. Elas não podem sequer aprender a perceber, no corpo, a 
sensação de frio ou de calor e o conforto ou desconforto de se agasalhar.  

Quase no final do almoço uma menina, das maiores, diz com a voz 
meio infantilizada de quem reclama “‘Tô com calor!” e olha para 
mim. Ela já havia falado isto olhando para a “tia”. Digo: “Tire o 
casaco!”. Mas ela sabia que não podia e diz para a “tia”: “Tô com 
calor e vou tirar o casaco.”. A “tia” a olha com olhar severo — “Por 
que só você vai tirar se todo mundo está com a blusa?”. Não dá 
conversa e a menina fica com o casaco. Noto que as “tias” estão sem 
casaco de frio.  

Um aspecto que caracteriza a impossibilidade da criança ter algo 
pessoal e individual é a denominação “lixo”, nos Internatos II e III para 
qualquer pequeno objeto que ela tenha em mãos, seja dado pela mãe ou 
achado no pátio. Essa tentativa de burlar a vigilância é vista pelas pessoas 
que encarnam o funcionamento institucional com total desprezo. Não podem 
ser caracterizadas a guarda e a posse de qualquer objeto.20 O controle é feito 

                                                      
19 Quando os internos trocam de roupa, o inspetor dá ordens do tipo: “Todos só de short” ou 
“Todos de short e camisa”, etc. Nos Internatos IV e V é frequente que algum menino tente 
burlar a regra, saindo com uma camisa escondida dentro do short para vesti-la no pátio. 
Assim se distingue dos demais e é imediatamente repreendido. Outras vezes, com satisfação, 
me mostraram sob a camisa, uma outra, de casa, sendo assim possível vestir uma peça de 
roupa que é deles. 
20 A partir do Internato IV alguns dormitórios têm armário de metal ou madeira para que o 
interno guarde suas coisas. Isto não modifica a situação, entretanto, pois ele só guarda ali as 
 



62 

sistematicamente na entrada para o refeitório e para o dormitório. No 
Internato III, as crianças chegam a guardar pequenos objetos — pauzinhos, 
linha, pedrinha, caco de vidro — na boca para burlar a vigilância. As razões 
institucionais para este cuidado são a higiene e o receio de que possam se 
machucar com os objetos. Em suma, agem assim para proteção e suposto 
bem-estar das crianças. Vejamos o exemplo a seguir: 

Antes de deitar para dormir, a “tia” alerta que deixem o “lixo” sobre 
a sapateira. Chama a irmã de Roberta (elas choraram muito quando a 
mãe se foi — hoje é dia de visita) e pergunta “Você está com lixo?”. 
Ela levanta as mãos abertas, como se fosse um assalto, para mostrar 
que não. Diz que a irmã é que tem. A “tia” manda que ela guarde o 
“lixo” sobre a sapateira. Ela guarda a bonequinha que a mãe deu. A 
“tia” diz: “Amanhã você pega, tá?” (Mas no dia seguinte não havia 
mais boneca, como pude observar).  

As crianças, portanto, não têm roupa, nem qualquer objeto que seja 
de seu uso particular21 — nem colher ou prato, lugar à mesa, roupa de cama 
ou brinquedo.22 

A toalha de banho é colocada num cabide coletivo numerado e seu 
uso é exclusivo, enquanto em uso, para evitar doenças ou contágios. 
Eventualmente uma criança pode ter um brinquedo guardado com a “tia”, 
brinquedo que a mãe trouxe. Este brinquedo lhe será dado, quando pedido 
em horas adequadas. Os funcionários não estimulam que os pais deixem 
brinquedos mas aceitam se houver um motivo especial e se acharem que 
isto fará bem à criança. Estas situações são raras. O comum é o desestímulo 
e o não cuidado com o objeto que a criança guarda após a visita dos pais.  

                                                                                                                           
roupas do internato. Os objetos pessoais também são carregados com ele ou guardados com 
o inspetor. 
21 Durante a pesquisa observei uma exceção a esta regra. Uma “tia” teve a iniciativa de 
confeccionar travesseiros individuais e não foi barrada pela direção. Não há travesseiros nos 
internatos. Ela conseguiu retalhos e na hora de folga costurava. Os meninos podiam escolher 
a combinação de retalhos que preferiam. Eles ficaram muito satisfeitos e respeitavam o 
travesseiro do outro, aguardando a sua vez, aqueles que ainda não tinham. 
22 Um dos argumentos institucionais para a não permissão de objetos individuais é que as 
crianças não respeitam os objetos do outro, brigam e destroem. Mas o que observei nos 
Internatos II e III é que há muita briga e destruição quando o objeto é de uso coletivo. 
Quando o objeto tem dono (roupa, brinquedo), os colegas respeitam. 
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Na observação acima, a “tia” não permite que a boneca fique na cama 
com a criança. Ela dá ordens expressas para que esta seja guardada no local 
apropriado. A criança tenta esconder mas as “tias” estão sempre alertas. O 
fato se repete e as crianças desalentadas acabam sempre entregando o objeto 
guardado. A funcionária promete que no dia seguinte a criança terá de novo 
seu biscoito mas, como pude observar, isto raramente acontece. As coisas 
somem durante a noite e a “tia” que coloca as crianças para dormir é diferente 
da que fica à noite e da outra que pega o turno da manhã. E, assim, ninguém 
dá conta daqueles objetos. Pode-se dizer que isto é um descuido fabricado 
dentro do funcionamento institucional, pois quando se trata do sumiço de um 
objeto que pertence à escola como a sandália, crianças e funcionários têm que 
dar conta a cada mudança de turno. As “tias” fazem as anotações adequadas 
sobre a questão para que a funcionária seguinte saiba do que se passou e 
crianças e funcionárias são responsabilizadas pela perda. Esse descuido passa 
também por uma total falta de respeito à criança e seus objetos. 

As meninas maiores, já escaladas neste sentido, carregam para todo 
lado “seus pertences”, dentro de uma sacola, para que não se percam. No 
Internato III, algumas crianças carregam seus objetos dentro de um 
embornal. Aqueles que não têm disputam os shorts que têm bolso, pois 
assim, pelo menos durante o dia, podem guardar ali algum objeto seu. 
Carregar seus objetos para que não desapareçam é uma regra em todos os 
internatos. Não há lugar seguro para guardar “seus pertences” sem o receio 
de que estes não sejam mais encontrados.  

Vemos aí, mais uma vez, o esforço institucional para apagar qualquer 
diferenciação que possa existir entre os internos. Se um objeto é 
propriedade particular, ele é diferente. Poder se reconhecer num objeto 
particular que tenha sua marca, seu cheiro, sua história, é construir sua 
identidade. E uma forma de você se reconhecer dentro de um espaço que 
não lhe dá qualquer reconhecimento. Assim, no internato também se 
inviabiliza que a criança possa investir num objeto de significação afetiva. 
Winnicott denomina “objeto transicional” a posse de um objeto que se torna 
de estimação pelo bebê ou criança pequena. Este objeto “se torna 
vitalmente importante, para seu uso no momento de ir dormir, constituindo-
se numa defesa contra a ansiedade, especialmente a ansiedade do tipo 
depressivo” (Winnicott, 1975). Ele estuda a importância do uso destes 
“objetos” em relação à saúde mental do adulto. No Internato I (com exceção 
da chupeta), como nos outros, nunca é permitida a posse de qualquer objeto. 
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Vemos aí mais uma característica institucional que dificulta o 
desenvolvimento mental saudável da criança, a construção de sua 
identidade e sua possibilidade de se constituir enquanto sujeito.  

Às meninas maiores é feita alguma concessão quanto à possibilidade 
de guardar alguns objetos de perfumaria — sabonete, lavanda, pente, etc.23 
Mas se cuidados higiênicos ou atenção à vaidade feminina que surge são 
permitidos, esta é a única brecha possível. Não há outra. Uma coisa que 
marca muito as crianças, tanto os meninos quanto as meninas, é o corte de 
cabelo — um ritual do qual ninguém escapa. As crianças têm o cabelo tão 
curto que, se vestidas igualmente, não se podem distinguir os meninos das 
meninas. A razão institucional para o corte é a higiene, o combate aos 
piolhos, ameaça constante nos internatos. O ritual do corte nesta escola 
pode ser considerado ameno e cuidadoso. É feito pelas “tias” que estão 
diariamente com as crianças e as conhecem bem. As “tias” podem ser 
pacientes e gentis mas as crianças não podem fugir à regra do cabelo curto. 
Vejamos o exemplo abaixo:  

A “tia” tenta explicar a uma menina, relutante em cortar o cabelo, 
que precisa tratar de seus piolhos. Ela vem sem falar, sem protesto, 
com o rosto triste. Senta-se resignada. As colegas dizem coisas do 
tipo: “não fique chateada Sílvia”, “ela vai chorar”, “ela não quer 
cortar”. E, de fato, silenciosamente, à medida que a tia corta o cabelo, 
suas lágrimas rolam em silêncio e ela tenta manter uma cara digna. 
Está muito triste mas não soluça. O corte demora muito, inclusive 
porque a tia tem que parar umas duas vezes para atender a pais e a 
meninas. Mas a “tia” capricha, corta devagar, diz que não é 
cabeleireira mas capricha nos arremates! “Não gosto é de deixar 
caminho de rato”. Fala também do cuidado que tem, do uso do sabão 
apropriado, mas que mesmo assim há muito piolho. A menina que 
cortou o cabelo volta com o cabelo molhado, a “tia” passa o sabão e 
ela vai brincar com o cabelo assim.  

Ao lado da uniformização do vestir, o corte de cabelo vem completar 
a anulação das diferenças que o cabelo pudesse trazer ao rosto dos internos. 

                                                      
23 As crianças notavam e comentavam sempre que eu aparecia com pintura no rosto e algum 
adorno como brinco ou pulseira. Era um contraste com sua “nudez” e igualdade de 
vestimenta. 
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É um ritual que desfigura parte do corpo tentando também apagar a 
diferença sexual entre as crianças.  

6. Brinquedo — a criatividade e o risco  

É no brincar e talvez apenas no brincar que a criança ou o adulto 
fruem sua liberdade de criação e podem utilizar sua personalidade 
integral e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu 
(self). 

Winnicott  

O brincar é uma das atividades que as crianças têm dentro da rotina 
diária. É planejada, tem um tempo delimitado, é uma atividade também 
vigiada. As crianças brincam com seus colegas de turma. Cada turma tem 
um espaço delimitado pela “tia”. Um espaço com fronteiras invisíveis, sem 
muros, com uma delimitação arbitrária, ou seja, o espaço onde a “tia” julga 
poder dominar através de seu olhar ou voz. Espaço que não ofereça “perigo 
para a criança”. Durante a semana, um número de internos vai à escola de 
manhã e outro à tarde, e as crianças se agrupam não em quatro turmas, mas 
em três ou em duas turmas, perdendo novamente a referência da “tia” 
responsável por sua turma.  

O espaço mais utilizado é o “recreio interno” pois há uma 
delimitação clara pelos muros e, sendo de cimento, as crianças não se sujam 
muito. É mais fácil para a “tia”, ela pode relaxar, conversar com a colega. 
Como já vimos, ao falar do problema da espera, as crianças não gostam 
deste espaço. Segundo ordens da direção, as crianças devem sempre sair 
deste pátio, se não está chovendo. O outro espaço usado é o do parque — 
um lugar amplo, com árvores frutíferas, brinquedos do tipo balanço, 
gangorra, escorrega. As crianças gostam muito deste lugar. Estão também 
perto da estrada por onde passam os ônibus e os carros que vêm às escolas. 
Elas gostam de observar, dar adeus, gritar pelos passantes. Os outros 
espaços são menos significativos, são locais que não têm nada de especial, 
mas fazem parte do grande espaço arborizado que rodeia o internato.  

No parque, além de brincar nos brinquedos existentes, também 
brincam de comidinha, casinha, desenhar na terra, escolinha, bandido-
mocinho, pique. Há também a televisão e o toca-discos. E, quando têm 
brinquedos com eles, os mais comuns são bonecos e carrinhos.  
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Gostam também de “brincar de tias” ou seja, de dramatizar as 
situações vividas no seu cotidiano do internato, passando assim da condição 
de passividade para a atividade, tornando-se senhores da experiência. 
Repetem as situações, sobretudo de disciplina, exigindo dos colegas um 
comportamento irrepreensível. As “tias” acham graça e parecem não 
entender muito bem por que as crianças as imitam.  

Elas brincam muito de turma — fazem fila, mandam abaixar a 
cabeça e fica todo mundo quieto. Elas obedecem mais que à gente. 
Elas gostam de brincar de tias.  

Inventam de sentar no chão com a cabeça no banco e fingem que é a 
mesa do refeitório. Ficam quietas de braços cruzados e cabeça baixa 
(ri). Fingem também que estão no dormitório. Elas falam: “Virar de 
bruço! Fechar os olhos e dormir!”. Elas fazem tudo direitinho. A 
gente finge que não vê (Auxiliar de disciplina).  

Quanto aos brinquedos, eles são escassos como nos outros internatos. 
Os problemas que envolvem a possibilidade de ter brinquedos, seu uso e 
preservação são praticamente os mesmos em todas as escolas. Há poucos 
brinquedos. São de qualidade ruim, se estragam facilmente, são quebráveis, 
de material plástico e com pouca variação. Cada criança recebe um, mas não 
há possibilidade de distinguir qual é de quem e todos são misturados no 
mesmo “saco” onde são guardados. Não há brinquedo individual, salvo raras 
exceções, como no caso abaixo, que a escola permite. A criança tem acesso a 
este de vez em quando, em horas muito mais determinadas pela disponibilidade 
do funcionário do que pelo desejo da criança de ter o brinquedo.  

A chefe de disciplina trouxe duas bonecas para duas irmãs e disse: “a 
gente guarda, pois elas só têm a tia e temos pena. Elas têm essas duas 
bonecas há tempos”. Outras crianças querem e ela explica: “elas têm 
porque a tia delas trouxe. Olha, é para brincar com as colegas 
também, hein! E não é para quebrar, hein!”. 

Durante a semana o tempo é muito dividido, pois são muitas as 
atividades e muitas as crianças. Assim, considera-se pouco conveniente 
distribuir brinquedos mesmo nas horas de recreação. Isto sempre implica 
em trabalho para as “tias” — ter que trazê-las, tomar conta, evitar disputas e 
recolhê-los no final. Então eles são distribuídos praticamente só nos fins de 
semana, sobretudo no domingo entre 8 e 9 horas da manhã ou 9 e 10 horas. 
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Há mais tempo disponível, menos atividades a serem cumpridas e, devido 
às saídas dos internos, há menos crianças na recreação.  

Domingo, l0h15min — Observo crianças brincando de boneca no 
chão de terra. Daí a pouco passa uma boiada — as crianças correm 
para ver os bois, gritam com eles, acompanham do lado de cá da 
cerca o movimento. As crianças têm brinquedos na mão. Pergunto à 
“tia” sobre os brinquedos: “Eles ganham brinquedos no Natal e no 
dia da criança, mas durante o ano todo não temos brinquedos, só os 
pedaços. É que eles ganham e no outro dia eles quebram. Quebram 
muito por curiosidade para ver como é feito. Sobretudo os carros, os 
meninos tiram logo as rodas”. “Eles brincam com pedaços de 
brinquedos no máximo entre 9 e 10 horas. Durante a semana é difícil. 
Nos domingos eu sempre dou. Eles não têm brinquedos, só esses 
pedaços aí, e nem todo mundo tem brinquedos, é pouco”. Umas 
crianças vêm me trazer flores — fazem isso com frequência, tanto 
para mim como para a “tia”. Vejo uma menina penteando outra com 
carinho e a outra gostando. Observo outra turma de meninos que 
brinca com carrinhos, de “cavalo na árvore”, de fazer “bolo de areia”. 
Acontecem algumas brigas por disputa de brinquedo. Vejo também 
as meninas maiores que brincam de casamento.  

O uso dos brinquedos é limitado mas, quando permitido, as crianças 
gostam muito e não querem devolvê-los, pois sabem que, em seguida, a 
“tia” não os dará de volta. Por exemplo, as crianças estão brincando durante 
uma hora com os brinquedos e em seguida vão lanchar, voltam para o 
recreio e depois vão tomar banho. Quando termina a primeira parte da 
recreação, a “tia” recolhe os brinquedos — as crianças protestam, tentam 
esconder os brinquedos. Algumas são bem sucedidas ou, por serem 
consideradas “difíceis”, a “tia” permite que os conservem. Promete a todos 
que vai dar de volta depois do lanche para que eles guardem no saco. Mas 
não os devolve e eles ficam muito frustrados. Alguns internos fazem 
“pirraça”, não comem o lanche. Ouço dois falando:  

“Então vou fugir, vou para minha casa”. Eles pedem de volta os 
brinquedos inúmeras vezes e os que sabem melhor se virar conseguem 
pegar escondido quando estão em lugar acessível. Mas a maioria fica sem 
ter o brinquedo. No final do dia a chefe de disciplina deu-lhes uma bronca 
dizendo: “Isto não se faz. Não quero nenhum de vocês pegando brinquedo! 
Quando quiserem peçam à tia que ela dá”. Mas as crianças tinham acabado 
de viver uma situação que tornava esta afirmação falsa. Como as crianças 
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podem lidar com isto? A verdade é que através dessas pequenas coisas elas 
descobrem, desde cedo, que o adulto lhes nega o prazer de brincar com 
objetos que lhes dão satisfação e têm a experiência de não poder confiar na 
palavra do adulto. Essas atitudes se passam cotidianamente em pequenos 
acontecimentos como esse que, para as crianças, são de grande significação 
— não se estabelece uma base de confiança com o adulto, pelo contrário, 
cria-se uma incerteza total. Além disso, as crianças vivem uma experiência 
de máximo autoritarismo e infantilização. Na mentira, como vimos no 
exemplo acima, os adultos exercem um controle também sobre a verdade. 
Eles são a lei, eles não se submetem à lei. Isto ocorre na medida em que a 
criança não pode dizer nada que confronte o que o adulto fala, mesmo 
sabendo que ele fala uma mentira. É como se dissesse: você é tão idiota que 
eu posso mentir, mesmo sabendo que você sabe que é mentira.  

Além da recreação livre, sem brinquedos ou com brinquedos, as 
crianças participam de “passeios”, que podem ser fora do estabelecimento; 
quando há transporte disponível vão à Quinta da Boa Vista, ao Tivoli Park, 
etc. Estes passeios ocorrem raramente durante o ano letivo (como o 
transporte é escasso, é dada preferência aos meninos maiores dos Internatos 
IV e V) e algumas vezes durante as férias, quando as crianças podem ser 
levadas à praia. Mas, durante a semana, as crianças “passeiam” no terreno 
da Fundação, por exemplo: vão em fila, ou à vontade, até o portão de saída 
do estabelecimento (distância de uns 300 metros). Passeiam também de 
uma escola para outra, quando o tempo é maior, nos fins de semana — 
passeiam então em fila, mesmo que esta não seja de muito rigor disciplinar. 
O espaço é sempre demarcado, delimitado, restrito à vontade do adulto — 
sair dali implica em desobediência à ordem e é considerado falta grave. As 
crianças, nessas idades, quase não cometem esse tipo de desobediência. São 
muito ameaçadas também quando dizem que vão fazer isso.  

Domingo, 8 horas. Quando chego, os maiores já estão brincando no 
recreio interno e os menores brincam na frente da casa 23. Outros 
brincam de casinha na areia. Os meninos receberam uma folha de 
papel para brincar. Às 9 horas os meninos vêm me mostrar o que 
fizeram com os papéis: balões, aviõezinhos pequenos, papel dobrado 
e vejo muito papel picado pelo chão. As crianças que ficaram no 
recreio até agora ganham biscoito e, após comerem, saem para 
“passear até o portão”. Os maiores, que estavam fora, entram em fila 
e sentam, bem comportados, para receber o biscoito. E as meninas 
maiores entram em fila, sentam no banco, comem biscoito sentadas e 
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fazem fila para sair. Agora os grupos se separam mais, indo para 
lugares mais distantes uns dos outros.  

17hl0min — Os internos do dormitório 3 estão vendo televisão 
dentro da casa 23. Todos sentados no chão com as pernas cruzadas, 
numa organização quase de fila (alguns ficam meio de lado para 
poder enxergar). A “tia”, a pouca distância, está sentada na cadeira. 
Só se escuta o barulho da televisão. Duas crianças encostadas na 
parede do fundo, sentadas como as outras, estão distantes porque 
ficaram de castigo. A “tia”, sentada, chama a atenção deles para a 
televisão. Ela só abre a boca para dizer “psiu”, “olhe”, “preste 
atenção”, “oh, depois eu vou perguntar, hein”. Uma das crianças, 
colocada de castigo naquele instante que eu presenciava porque 
“mexeu” com o colega (algo de insignificante), é trazida para perto 
dela e cruza as pernas, que se recusava a cruzar. Observo que a certa 
hora uma criança bate na outra ligeiro, dá um tapa e a outra reage. Na 
mesma hora a “tia” as separa e ajeita-as para que fiquem de braços e 
pernas cruzados. Logo em seguida, ocorre o mesmo com outra 
criança. A “tia” explica: “Temos que ficar atentas porque se brigam e 
se machucam, lá dentro querem saber da gente como é que foi. E dá 
uma confusão! E já aconteceu deles brigarem muito e se 
machucarem.” Quando a “tia” vê uma criança se mexendo no lugar 
(creio que com o cansaço começam a se mexer, mas é muito pouco), 
pede: “Fique quieto, senão você outro dia não vê”. (Eles começam a 
se mexer em torno das 18 horas e só falam sem fazer som para a “tia” 
não zangar). Observo uma criança, já com dificuldade de prestar 
atenção à televisão, achar um bichinho. Ela o pega contente e o 
examina. A “tia” vê, imediatamente zanga e retira o bicho.  

Às 18h30min “a tia” desliga a televisão e eles saem.  

A “tia” me explica todo o seu esforço para oferecer este programa de 
televisão às crianças. O aparelho é seu (pois o do internato ainda está 
encaixotado); também coloca música para as crianças no seu toca-discos. 
Certamente é uma preocupação carinhosa para com as crianças no sentido 
de que “não fiquem só no pátio”. Mas, como vimos, lhe é impossível 
abrandar o rigor disciplinar. E o divertimento especial de ver televisão, ao 
invés de representar alguns momentos de prazer e de informação, acaba 
sendo uma tortura, porque a disciplina ali vai além da ordem, de se querer 
que o interno seja disciplinado.  
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Recreação livre é assim chamada pelo fato das crianças estarem num 
campo aberto e não na recreação do “recreio”, onde ficam num espaço 
delimitado por muros. Mas a liberdade das crianças é, na verdade, muito 
pequena — não é possível sair de certo espaço delimitado pela” tia”, que 
marca com pontos de referência, por exemplo, uma árvore. Não é permitido 
subir em árvore ou fazer qualquer coisa que seja novidade, ou seja, que 
escape ao hábito da “tia”, da rotina — brincar sem fazer muita algazarra, 
brincar com folhas e paus pequenos, conversar entre eles. Por qualquer 
atitude fora do habitual a criança é chamada à atenção e, se não obedecer, 
todo o grupo pode sofrer um castigo. Vejamos o exemplo a seguir, onde isto 
ocorre e a criança tenta se rebelar do jugo da “‘tia”.  

8h30min — Vejo a “‘tia” de uma turma segurando um menino que 
esperneia e tenta mordê-la.24 Minha aproximação certamente 
incomoda. Ela logo solta o menino, que corre em direção à casa 23. 
Ela chama-o de volta, mas ele não atende. Fico ali e vejo os meninos 
brincando com pequenos aviões de papel. Ela me diz que ele queria 
fugir e que ela teve que segurá-lo — noto que ambos estavam sujos 
de barro. Digo-lhe que, se ela quiser ir atrás dele, eu fico com a 
turma. Ela vai. E mais dois vão junto, disfarçando. À medida que ela 
se afastava da turma, eles pisaram na grama e subiram na árvore. 
Quando ela voltou, chamou a turma: “para o recreio, todo mundo”. 
Eles logo começaram a resmungar: “não quero ir pro recreio”. Ela 
grita firme sua ordem. Dois corriam para fora da cerca que separa o 
terreno do internato e o do jardim. Na medida que ela se aproximava, 
eles se afastavam mais. Ele esperou então perto de mim. Eles ficaram 
do outro lado da cerca — alguns, ambivalentes, voltavam e outros 
seguiam. Finalmente veio a turma toda e passaram dando volta longe 
dela. Nisso tudo, eles riam e se divertiam muito. Ela estava muito 
nervosa. Eles passaram pela grama, atrás da árvore, correndo para o 
“recreio”. Ela, mais descontraída comigo, ri e explica: “Eles gostam 
de fazer gracinha e também gostam de correr, então aproveitam a rua 
(a de fora). Mas então tenho que castigá-los e os coloco sentados no 
recreio. Eles não gostam do ‘recreio’”.  

Mais tarde a “tia”, mais calma, me contou uma nova versão para o 
fato: 

                                                      
24 Uma atitude de rebeldia que raramente ocorre neste internato. 

71 

“Você viu o buraco que tem lá. Os meninos queriam só ficar lá e 
não pode. Então, acabei mandando todo mundo sentar (no meio-fio) 
e ele não quis (o que esperneou) de jeito algum, quis correr e eu 
segurei ele.” 

O brinquedo é, por excelência, o espaço de liberdade, de criatividade, 
do sonho, do prazer, do uso da imaginação, da possibilidade da criança 
investir afetivamente em determinado objeto. Tudo isto vai permitir o 
surgimento da individuação e a descoberta do eu, como diz Winnicott (1975). 

Se o mundo onde a criança vive lhe dá a oportunidade de brincar, 
então lhe está oferecendo a oportunidade de individuação, de se tornar 
sujeito. Mas no internato, como estamos vendo, a individualidade é 
equalizada, é homogeneizada, então o brincar é perigoso, tem que ser 
limitado, impedido, barrado.  

Já no Internato I isto é uma evidência. Nos berços os bebês não têm 
brinquedo, porque “jogam no chão e não há ninguém para pegar”. “Não se 
pode amarrar o brinquedo com um barbante, pois eles podem se enforcar 
acidentalmente”.25 No recreio externo, onde há muito espaço, também dá 
muito trabalho porque eles jogam no terreno abaixo (pátio do hospital) e 
alguém tem que recolher.  

Outra justificativa é que eles brigam muito, não sabem dividir o 
brinquedo, não se contentam com o que têm e ficam querendo tomar o do 
colega. No recreio interno os motivos são os mesmos e por isto as crianças 
só têm os brinquedos uma vez ou outra, quando uma “tia” se dispõe a 
oferecê-los. As “tias” são muito pouco hábeis para resolver uma situação de 
conflito que possa surgir no brinquedo. Em geral, sua intervenção é para dar 
uma bronca ou terminar a brincadeira.  

Ainda no recreio externo, onde as crianças têm oportunidade de 
formar pequenos grupos ou brincar a sós, além de diversificar a brincadeira, 
isto pouco ocorre. Como as “tias” ficam na parte cimentada perto das mesas 
conversando entre si, as crianças ficam ali por perto. É verdade que às vezes 
elas ousam ir mais longe, brincar na grama ou no espaço que tem labirinto, 

                                                      
25 Às vezes, o brinquedo era amarrado com um barbante curto, para evitar acidentes, o que 
não permitia à criança manuseá-lo e ela acabava rapidamente jogando-o para fora, sem 
conseguir reavê-lo, pois ficava pendurado na cama.  
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mas são repreendidas, pois não estão imediatamente sob o olhar da “tia” e 
podem se machucar. Mesmo brincar de rolar na grama é impedido porque 
“podem ficar com coceira depois”. Um dos grandes acontecimentos, na 
época, foi a colocação de alguns pneus. As funcionárias acharam uma 
“péssima ideia porque é perigoso”. Na verdade, não considerando tarefa sua 
brincar com as crianças, elas conversam entre si e só vigiam. Estar com as 
crianças e se interessar pelo que fazem não ocorre. Os internos, sempre que 
em grande número, precisam que o adulto se interesse por eles para poder 
brincar. Observei que somente quando em pequenos grupos ou quando 
estavam a sós na presença de um adulto podiam organizar seu brinquedo.  

Além do espaço cimentado e da grama, há um outro com areia que 
tem um balanço formado de duas cadeiras, uma de frente para a outra. As 
crianças gostam muito deste local mas, como se sujam de areia, quando as 
funcionárias deixam brincar, só o fazem à tarde, pois tomam banho em 
seguida. O que me deixava perplexa é que, muitas vezes, devido à 
insistência das crianças para irem a este local, a “tia”, querendo evitar 
qualquer trabalho, colocava o maior número delas sentadas no balanço e 
ficava ali balançando-as, comprimidas umas contra as outras, sem poderem 
se mexer. Em oposição à contenção corporal que já se inicia aqui, quando 
algum brinquedo era oferecido elas sempre preferiam aquele que fizesse 
qualquer movimento, que oferecesse uma possibilidade de vida.  

Nos internatos de “menores” as crianças não podem usar o 
brinquedo, porque, segundo os adultos, eles sempre fazem algo de ruim, 
algo negativo. Isto é uma regra praticamente sem exceção. As desculpas 
mais corriqueiras e frequentes para não permitir seu uso são que eles 
brigam, se machucam, destroem os brinquedos. Na realidade, como se sabe, 
o brinquedo é criativo, logo tem que ser proibido nestes ambientes. A 
imagem do mundo sério, que é a do mundo adulto, se sobrepõe o tempo 
todo ao mundo da criança, da brincadeira, da imaginação, da curiosidade, 
de experimentar os possíveis no “faz de conta”, de arriscar a descobrir o 
novo. O grande trabalho que as “tias” parecem evitar é se confrontar com a 
riqueza, a complexidade e a imprevisibilidade das produções lúdicas. É 
como se assim elas pudessem evitar entrar em relação com as crianças. Essa 
parece ser a grande ausência de disponibilidade das “tias”. Ver uma criança 
brincando é vê-la em sua alteridade. É ver a criança no exercício pleno de 
ser-humana, possuidora de um mundo próprio, cuja significação escapa à 
modelagem institucional.  
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O despojamento dos objetos, dos bichos, das árvores e o 
confinamento à área vazia de cimento representa aí não pobreza ou 
singeleza de material, mas um verdadeiro cerceamento à produção 
simbólica, com todas as implicações que isso coloca para o sujeito humano.  




