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INTERNATO VI  

Lotação: 250 internos 
Faixa etária: 12 — 14 anos  
 
A polícia não dispensa nem menor. Às vezes quero 
mudar, mas penso naquele dia que a polícia me bateu, 
me enjaulou e me deixou dormir na cadeia. Quero 
mudar, mas não consigo. Não quero me acostumar com 
a rua porque senão eu vou ser ladrão. Quero ficar aqui 
na escola, quero me preocupar com os estudos. Estou 
gostando daqui agora. É ruim ficar na escola porque a 
gente não vê ninguém da rua, não vê os parentes, só 
alunos. A gente fica enjaulado aqui. Mas agora quero 
ficar aqui. Só quero que minha mãe venha me visitar. 
Às vezes penso que uma pessoa é amiga, mas me 
ensina o mau caminho. Tem gente que é escolhido para 
sofrer, né? Dizem isto. É verdade, não é? A gente já 
nasce com pecado, né? Eu antes não acreditava cm 
Deus, agora acredito.  

Luarlino, 14 anos, 2ª série  
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1. Introdução  

Este internato, que abrange a faixa etária de 12 a 14 anos, mostra de 
maneira contundente outros pontos de estrangulamento do sistema de 
internação ora examinado. Tal evidência se manifesta, sobretudo, a partir de 
articulações entre este referido sistema e outros adotados em instituições 
governamentais congêneres. Haja visto que grande parte da clientela aí 
registrada é chamada de “refugo da Funabem”, ou seja, internos que dão 
mostras de graves complicações geradas a partir da própria internação. 
Trata-se de situações que emperram o funcionamento do sistema que as 
produz. A própria Funabem não consegue assimilá-las harmonicamente. 
Diante desta incapacidade, busca repassá-las a outras instituições como a 
Fundação. Tem-se um efeito irradiado das tensões geradas e um 
concomitante agravamento das distorções verificadas naqueles organismos. 

 
Foto 13: “Tem jardim, mas a gente não pode ficar ali na 
sombra. O coco, se a gente pegar, tem castigo”. 

Com este componente, algumas questões, que já se delineavam nos 
internatos anteriormente analisados, ganham realce aqui e revelam de 
maneira diáfana o sujeito que a Fundação forma. Além de adolescentes com 
grande atraso escolar, constata-se o enfraquecimento marcante ou a perda 
total dos laços familiares preexistentes, assim como uma representação de 
trabalho que consiste na negação do indivíduo e dos direitos individuais. 
Pode-se alinhar ainda o predomínio de práticas que burlam sistematicamente 
as regras instituídas, desenhando um quadro deveras sombrio. 
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2. Teoria do castigo crescente  

Este internato não difere dos outros no que concerne à estrutura 
básica de atendimento da Fundação. A disciplina também obedece aos 
mesmos princípios de “regime militar”, como diz um coadjuvante.  

O que sempre me pareceu muito positivo nesta escola é a área 
belíssima que a cerca, com amplo gramado e coqueiros muito altos. Esta 
aparência sugere que o funcionamento deste internato não é da mesma 
natureza que os demais e, ao observador desatento, pode impedir de perceber 
o que se passa de fato. A construção, em formato de cruz, não transmite a 
mesma impressão de enclausuramento perceptível nas escolas anteriores, 
ainda que a utilização do espaço seja tão restrita quando nas demais, com 
seus limites invisíveis sendo acionados a cada momento da vida cotidiana:  

Tem jardim, mas a gente não pode ficar ali na sombra. O coco, se a 
gente pegar, tem castigo. Aqui na quadra, podemos ficar, no campo 
e sala de jogos. Não pode passar da sala de pingue-pongue. A sala 
de pingue-pongue lá de enfeite, só tem rede (Carlos, 12 anos) (Vide 
foto 13).  

As outras escolas são cercadas por muros altos, apesar do terreno da 
Fundação continuar para além deles. Nesta escola, a fuga é relativamente 
fácil, pois os limites reais são mais distantes do estabelecimento, e a cerca 
alta fácil de ser transposta. Situada muito perto da estrada, com muitas 
moradias e transporte fácil, favorece também a saída ou “fuga”. Sendo uma 
escola com espaço mais amplo e diversificado e tendo, na época da 
pesquisa, quase a metade (250) dos alunos a que atendia anteriormente 
(400), tornava-se possível aos internos se agruparem de acordo com sua 
preferência, não havendo grande concentração num espaço único, como nas 
duas últimas escolas observadas. Nas anteriores — Escolas I, II e III — o 
espaço também é mais variado, mas, como as crianças são menores, é para 
elas mais difícil escapar da vigilância da inspetora. Assim, a organização 
espacial da Escola VI nunca me pareceu tão aprisionadora como as outras, 
onde as crianças pareciam estar sempre amontoadas. Foi possível observar 
que antes também não havia falta de espaço real, mas, não sendo ele 
diversificado, os internos eram obrigados a estar uns com os outros, ou pelo 
menos sob a vista de alguém e, de alguma maneira, se agrupavam com mais 
frequência, parecendo amontoados. Apesar da sensação mais agradável, a 
disciplina nesta escola tem todas as características apontadas nas anteriores, 
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sendo considerada, na opinião dos alunos, ainda mais rígida — tanto pelos 
alunos que estavam na escola, quanto por aqueles que já estavam na Escola 
VII ou tinham voltado para a Escola V, por ocasião do fechamento da 
Escola VI. Na Escola VII os alunos entrevistados sugeriram que uma das 
minhas perguntas fosse: “qual a escola que você menos gostou”. E a 
resposta mais frequente se referia à Escola VI, devido ao rigor disciplinar. 
Alguns alunos, entretanto, defendiam a escola como sendo “a melhor” e, 
com referência à disciplina, mencionavam a maior organização entre os 
alunos e sobretudo os poucos “roubos” lá ocorridos.1 

Nas outras escolas, a disposição das dependências obedece 
claramente aos princípios da arquitetura típica das instituições totais. Nesta, 
a desconsideração destes princípios é compensada pela eficácia na 
imposição da disciplina. Os efeitos imobilizantes estão mais claramente 
colocados no nível da hierarquia. O rigor disciplinar pressupõe menor 
tolerância, e a disposição de aplicar castigos sucessivos aos internos é 
levada ao extremo. O controle do tempo também atinge o auge. Após o 
primeiro apito imobilizador, a ordem é dada e os internos devem fazer a 
formatura em um ou dois minutos, conforme a vontade do inspetor.  

O castigo mais frequente nesta escola é aplicado aos que conversam 
no refeitório. Não se admite qualquer conversa e, por isto, o “castigo geral” 
é frequente. Alguns alunos, já na Escola VII, lembram que, quando ali 
passaram, a disciplina era tão rígida que o inspetor não admitia ouvir sequer 
o raspar de uma colher na bandeja, aplicando imediatamente um castigo. 
Trata-se de um mecanismo de controle do som, não bastando para tanto 
impedir a conversa. Dentro das normas repressivas da instituição total, 
qualquer ruído é interpretado como indisciplina.  

Porque aqui (V) se eles deixa de castigo, não é mais de um dia. Lá 
(VI) eles encaminha um dia, dois, três e assim por diante. Lá o 
castigo era como o daqui: fica de pé olhando para a parede ou então 
de joelhos, essas coisas assim (Renato, 13 anos).  

O castigo após o jantar é tão frequente que passa a não ser mais 
associado à conversa proibida. Observo os alunos rezando uma Ave-Maria 

                                                      
1 Esta opinião pode significar que estes meninos já internalizaram a violência e a rigidez 
disciplinar. É importante ressaltar também que eles admitem a possibilidade de que a ordem 
disciplinar possa organizar seu convívio e permitir menos agressão entre eles. 
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após o jantar. Um ajudante de cozinha me explica que ele não precisa rezar 
porque trabalha, mas que os demais rezam todo dia.  

Mas de que adianta rezar, se depois todo mundo vai para castigo? 
Nem tem graça rezar. Você vai ver como vão para o castigo se 
conversar (Pergunto: “quantos?”) Se todo mundo conversar vão 
todos para o pavilhão logo depois da janta. Dia sim dia não, pelo 
menos, tem castigo (José, 13 anos).  

Apesar de haver repressão igual para todos, há uma maneira diferente 
desta afetar o indivíduo. O aniquilamento do sujeito não se dá com a mesma 
intensidade. Os internos vão percebendo, através da prática cotidiana, as 
diferenças que ocorrem nas relações entre eles e os funcionários. Isto 
permite, em certa medida, uma percepção crítica desta realidade.  

O castigo que se prolonga exageradamente afeta muitos deles, de 
maneira que não se importam com o fechamento da escola. Um grupinho, 
em conversa comigo após o almoço, falava sobre o castigo, sendo que um 
deles afirmava:  

Ah, é bom esta escola acabar mesmo.  

Ele falava seriamente, com certa tristeza e desânimo. Perguntei-lhe o 
motivo. Ele e outros mais próximos atribuíram esse desejo às punições 
severas. Há muitos castigos e, muitas vezes, se ocorre uma bagunça, a 
turma toda é punida: é o “castigo geral”. O castigo mais prolongado é 
aquele dos sábados, quando não há atividades obrigatórias:  

Deixa das 13 às 19 horas e não pode se mexer. Se a gente se mexe, às 
vezes porque se coça, então o inspetor bate. Eles não batem com pau 
porque não pode, mas batem dando soco. Aqui [na barriga] e nas 
costas. Dão chute também no aluno. E, às vezes, a gente tem que 
repetir o castigo (Carlos, 14 anos).  

Dizem também que há muitos mosquitos à noite, que deixam umas 
feridinhas nas pernas e que, quando estão de castigo, não podem coçá-las. O 
tom da conversa é calmo, e a expressão do rosto é de sofrimento e 
resignação, de quem está acostumado a que as coisas sejam assim. Indaguei 
sobre o que poderia acontecer caso mudassem de internato. Eles disseram 
que não sabiam, mas que não queriam ficar ali. A impressão que ficou é 
que, embora soubessem que provavelmente não encontrariam nada melhor, 
também não tinham razões para ficar ali, e que talvez fosse preferível 
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mudar mais uma vez, para ver o que poderiam encontrar pela frente, porque 
sabiam que dali nada tinham a esperar.  

A diferença mais importante que pude perceber entre este internato e 
os anteriores é que aqui já não se repetem a forma e a “ordem-unida” até o 
acerto. A disciplina implementada não pressupõe a repetição indefinida até 
levar ao acatamento da norma, mas sim à punição pura e simples.2 O 
castigo é o instrumento saneador. Poderíamos dizer que aqui se evidencia 
uma teoria do castigo crescente, que é o castigo dentro do castigo, 
implementada pelos inspetores.  

Nesta teoria, o castigo qualitativamente é o mesmo, mas aumenta em 
quantidade e intensidade. É a lei de eficácia do internato, percebida aqui 
com maior clareza, mas que está disseminada por toda a vida da criança no 
internato.3 O inspetor, entretanto, como nos Internatos IV e V, vê a 
repetição do castigo, ou o castigo crescente, como um desejo dos internos:  

Se os que estiverem de castigo hoje repetirem [a bagunça] vão para o 
castigo amanhã o dia inteiro. É o que nós não queremos, mas é o que 
vocês querem (Inspetor)  

De acordo com esta teoria do castigo crescente, qual seria o limite 
possível? O inspetor que pune é prisioneiro desta teoria, pois sua 
“autoridade moral” (Moore, 1987, p. 144) fica por um fio, ou seja, a ponto 
de romper-se, se ele leva o mecanismo de punição ao máximo. Aqui, no 
Internato VI, os internos parecem viver a repressão no seu limite e, quando 
chegam no Internato VII, desorganizam o sistema disciplinar.  

Os meninos que vêm da Escola VI são péssimos, não obedecem. 
Sabe o que ocorre? É que lá o cacete come pra valer. Batem mesmo! 
E os meninos só sabem obedecer no cacete (Assistente do diretor — 
Escola VII)  

                                                      
2 Um exemplo desta punição quase automática me foi relatado por um aluno, quando lhe 
perguntei por que estava com a mão machucada. Ele disse que no dormitório o inspetor 
ordenou “cobrir” e, como ele não escutou, o inspetor derrubou-o deixando-o nervoso; como 
ele não podia bater no inspetor, deu murros na parede e machucou a mão. 
3 Poderíamos dizer que os primeiros indícios de fatos que confirmam esta teoria aparecem 
desde o Internato II, pelo registro de várias cruzes no nome do interno, indicando a 
intensidade do castigo. 
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O assistente do diretor do Internato VII, após citar o exemplo do 
aluno que levava uma surra todo dia, tema explicar por que aqueles alunos 
são tão difíceis:  

É que lá tem um problema muito grande, com muitos meninos de 
idade alta e escolaridade baixa, como também a falta de atividade e 
de algum trabalho.  

Mesmo considerando que a percepção que os funcionários têm desta 
interligação entre as escolas é parcial, observamos, nos capítulos anteriores, 
que desde a Escola IV os alunos reclamam frequentemente de que “se bate 
muito” nos internatos.  

3. “Toque de briga”  

a. Clientela  

A rotina desta escola não difere das demais quanto aos horários e à 
programação de atividades. O que se nota, entretanto, através da rotina 
diária, são os problemas que, apesar de não serem específicos desta escola, 
muitas vezes ganham aqui um destaque maior, devido à faixa etária e à 
clientela atendida, considerada pelo diretor como “refugo da Funabem”. O 
que se entende por “refugo” são aqueles internos sob a responsabilidade da 
Funabem que, por já estarem com 12, 14 ou 15 anos de idade e por terem 
muitos problemas, não conseguem mais se encaixar na rotina de um 
internato comum sem atrapalhar o funcionamento deste em relação ao todo 
dos meninos internos. Então, busca-se como solução a concentração 
daqueles numa escola designada pela Funabem entre suas conveniadas, sem 
no entanto avisá-la ou oferecer-lhe recursos técnicos adequados.  

Este “refugo” são os meninos que, em geral, estão internados há 
muitos anos e que, por diversas razões, sofreram muito, não atingindo o 
mínimo desenvolvimento necessário para poder responder ao que lhes é 
exigido dentro da organização de um internato com 200 a 500 internos. São 
problemas de ordem psicológica, que se refletem especialmente na sua 
aprendizagem mas também no seu comportamento. Poucos dentre eles 
poderiam ser considerados “desviantes”. O “refugo” é constituído, 
sobretudo, por aqueles que ficam deprimidos, sem interesse por nada, com 
aparente retardo mental, ou que perturbam mais ativamente o andamento da 
rotina, sem entretanto cometer atos considerados “delinquentes”.  
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Há um consenso geral entre os funcionários e o diretor de que a 
clientela do internato estava mudando muito, e de que era mais difícil 
trabalhar com esses meninos, uma vez que não se submetiam à disciplina 
tradicional e exigiam uma preparação dos funcionários que estes não 
tinham e nem poderiam alcançar, já que não lhes era oferecido qualquer 
curso. O diretor depõe sobre a diferença entre a clientela da época em que 
foi aluno e a de agora:  

Naquela época o atendimento era mais orientado para o trabalho. 
Juntando-se a isto, havia mais civismo. Era importante que o menino 
tivesse uma ocupação. Não havia quase castigo. Eles sentiam a 
necessidade da escola. Sabiam que os funcionários gostavam deles. 
Tinha confraternização, muitos de nossos funcionários eram ex-
alunos carentes — eles podiam sentir o problema do menino. Hoje é 
outra finalidade — o menino é pago, tem convênio. O menino mudou 
— hoje não se pode mentir, ele tem outra vivência, vê televisão. Não 
é possível confinar o menino no internato. Hoje ele tem mais 
consciência. Fica difícil ter o mesmo tratamento daquela época. Tem 
que dialogar mais com ele e fazer ele sentir a realidade da vida. A 
gente fala para ele: ‘Você vai se libertar daqui’. Mas, na realidade, 
não há condição do menino se libertar. Fica muito tolhido aqui, 
inclusive no fim de semana.  

A clientela enviada pela Funabem, segundo o diretor, mudou muito, 
sobretudo nos últimos três anos para cada quatro meninos que chegavam, 
dois eram chamados “píssicos”. O recreador também considera que seu 
trabalho se tornou mais difícil pois, segundo assevera: “só chega no 
internato preto, bicha e maluco”.  

Outros funcionários dizem que os alunos são mais “complicados”, sem 
outras explicações. O diretor diz que o problema sócio-familiar é maior. 

Hoje a família se esconde e exige tudo da escola. Antes dava mais 
orientação ao menino e contribuía mais com a escola.  

O diretor responsabiliza também a Funabem por reter o menino 
muitos meses na triagem, antes de transferi-lo para uma escola. Na triagem, 
o menino não tem o que fazer e lhe é dada pouca orientação sobre a vida no 
internato para o qual será enviado. Ele não tem motivação para o estudo e, 
com todos esses problemas, o internato acaba por ser “um confinamento”, 
segundo afirma o diretor.  

175 

O internato, sem muitas atividades para oferecer além da escola, faz 
com que o garoto “fique de boresta” (à toa, no ócio) grande parte do dia. 
Cerca de 90 a 100 alunos passam o recreio, à tarde, sem fazer nada. Não há 
trabalho profissionalizante, mas apenas pequenos trabalhos para ocupá-los, 
principalmente os serviços de limpeza e de cozinha. Há um consenso entre 
os funcionários sobre a necessidade de se fornecer ensino profissionalizante 
para a faixa etária atendida (a maioria tem de 13 a 16 anos, com 
escolaridade muito baixa), mas é decisão não depende deles, uma vez que 
são impotentes para influenciá-la. O diretor advoga a existência, sobretudo, 
de trabalho e ocupação para os meninos com “problemas” e que não se 
interessam pelos estudos.  

b. Rotina  

No início de um dia de semana rotineiro, os alunos acordam entre 5 e 
5 e meia. Alguns fazem ginástica, todos se banham, tomam café e depois 
aguardam no pátio o apito para a formatura. Nesta primeira formatura da 
manhã, os alunos fazem “ordem-unida” e cantam o Hino Nacional. A 
introdução do hino, como atividade rotineira, ocorre nesta escola e se repete 
na Escola VII. Está hora é chamada pelos inspetores de “toque de briga”. 
Eles explicam que assim a denominam porque marca o início das 
atividades. Eles devem “obrigar os meninos a irem às aulas e ao serviço 
geral, pois sempre tentam escapar”.  

A organização dos inspetores é muito eficiente, e o chefe de 
disciplina tem uma ascendência clara sobre eles, não se limitando a fazer 
relatórios e trabalhos burocráticos, como às vezes acontece nas escolas 
anteriores. Nestas, o chefe atua mais junto à burocracia e aos inspetores. 
Aqui, na Escola VI, ele está mais próximo do inspetor e dos alunos, para 
melhor impor a disciplina. Quase sempre é o chefe quem organiza e dá as 
ordens para que os alunos façam a “ordem-unida”. Eles se organizam para 
fiscalizar os diferentes espaços em que os alunos circulam: durante o dia, 
dois inspetores ficam no corredor do grupo escolar para atender à escola; 
um fica na sala de televisão; outro, perto da sala da banda (na parte de trás 
do prédio) e um, bem no centro, em frente à secretaria.  

A título de ilustração, vejamos abaixo uma observação de formatura 
feita pelo chefe de disciplina:  
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Agosto — 1982 — 16h55min. Após apitar, o chefe de disciplina 
grita:  

“Banho! Formar! Rápido, rapazinho! Ande!” Os alunos formam e 
fazem a “ordem-unida”. Repetem cinco vezes o exercício até que a 
formatura esteja realmente bem-feita.4 Então, o chefe se dá por 
satisfeito — filas bem alinhadas, silêncio, corpo ereto. O chefe 
continua dando ordens: “Pare de falar. Na formatura não se fala!” 
Depois exibe uma caixa (de sardinha) e pergunta:  

“Quem tem uma caixa como esta!” Três alunos respondem que têm. 
“Não podem ficar com vocês. Têm que entregar!” (Eles entregam 
sem protestar) “Vocês podem se machucar” — explica o chefe de 
disciplina.  

Enquanto isto, dois inspetores, que também estão ali, anotam num 
papel os nomes dos alunos que não estão se comportando como 
deveriam. Os inspetores anotam em silêncio, sem fazer repreensões. 
Os alunos cujos nomes foram anotados receberão um castigo: ficar 
de pé, após o jantar. De repente, o chefe, que estava mais calmo nos 
últimos instantes, começa a gritar enfurecido: “Você último, está de 
brincadeira?” (Ele havia chamado um interno de “último”, e este não 
lhe respondia) “Olhe para trás, tem alguém? Então você é o último!”  

O que provocou sua irritação foi a demora do aluno para responder-
lhe. Os inspetores ficam indignados quando os alunos não respondem 
prontamente e do modo como eles exigem, mostrando submissão 
irrestrita.  

Agora, tudo está organizado e silencioso. O chefe libera uma turma, 
que segue em fila para o dormitório e o banho. Em seguida, outra 
turma é liberada, restando duas filas no pátio. Ele chama a atenção de 
uma delas, comanda novamente a ordem-unida. Antes de liberar as 
duas últimas filas, grila: “Vestir blusa de frio e sapato”. Depois, os 
alunos seguem em fila para o dormitório.  

Às 17h30min: formatura — o chefe de disciplina exige rapidez e faz 
a “última forma”. Insatisfeito, repele-a várias vezes até que os alunos 
estejam bem alinhados e possam debandar. A “última forma” é mais 
um exemplo de situação em que o que é dito não corresponde ao que 
se faz, perdendo-se assim o seu significado.  

                                                      
4 Nos Internatos IV e V, a repetição se dá entre 5 e 30 vezes. 
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c. Tensões características  

Este internato, entre todos os que compõem a Fundação, mostra com 
clareza alguns pontos de estrangulamento gerados pelo sistema atualmente 
existente no Brasil. O que se chama “refugo” é um bom analisador do que 
este sistema provoca, pois aos 12 anos de idade e, portanto, seis anos antes 
de ser “desligado”, o interno já apresenta complicações tão graves que 
emperram o próprio funcionamento da máquina. Assim, segregá-la numa 
escola separada permite que as outras possam seguir sua rotina comum sem 
qualquer questionamento ou reflexão sobre o resultado do trabalho de 
atendimento em internato. A esta altura, algumas questões já se delineiam 
com clareza: 

1) o atraso escolar significativo (em geral de quatro a cinco anos) e o 
desinteresse pelo estudo;  

2) o desamparo completo em que essas crianças se encontram, 
perdendo, ao longo dos anos, os laços afetivos com seus familiares ou 
parentes e os órfãos permanecendo sem conseguir qualquer relação 
substituta para minimizar a inexistência dos laços familiares;  

3) a ideia de trabalho é transmitida ao interno como uma atividade 
desinteressante, uma ocupação qualquer, em oposição ao ócio completo; 
uma atividade obrigatória incapaz não apenas de ensinar, como também de 
permitir que se estabeleçam relações afetivas mais duradouras com os 
adultos;  

4) a prática de recreação e de esportes por parte dos jovens internos é 
problemática, não permitindo que sejam elementos recreativos, criativos e 
formativos, pela quase inexistência de tais atividades.  

Todos estes pontos são objeto de reflexão elaborada a seguir, e são 
abordados nesta escola porque, apesar de serem questões que permeiam 
todas as escolas anteriores, aqui se expressam com maior clareza.  

Nesta escola, os internos terminam uma etapa do caminho que têm 
que percorrer antes de seu desligamento. O que se nota, de maneira gritante, 
é que este sistema não está inculcando nos adolescentes nenhum dos valores 
básicos da sociedade. As tensões e conflitos se avolumam quando os 
próprios internos se autorrepresentam como à margem da vida social: sem 
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domicílio, sem família, sem profissão. Parecem antever o futuro próximo de 
maneira temerosa e inconformada.  

Na Escola VII, algumas situações novas surgem, em especial o 
ensino profissionalizante e a nova expressão da disciplina.  

Citarei alguns depoimentos dos alunos que corroboram as análises. 
Estes depoimentos foram anotados em 1981, quando ali trabalhei como 
psicóloga. Portanto, são comentários feitos durante entrevistas com os 
internos que me procuravam na condição de psicóloga e funcionária do 
internato: 

Todo mundo tem endereço e eu não tenho. Por que não tenho 
endereço? Ela esqueceu de dar? Não tenho um irmão chamado 
Eduardo, lá da escola de Caxambu? Não fui batizado? Não tenho 
madrinha? (Cláudio — 14 anos, 1ª série, interno desde bebê)  

Quero ir para lá [Internato VII]. Aqui é chato. Já trabalhei na capina, 
mas quero trabalhar para aprender uma profissão. Tenho amigos lá de 
infância de outras escolas. Quero estudar mecânica (Luis Cláudio — 
15 anos, 3ª série, não tem visita)  

As tensões também se adensam na vida cotidiana do internato. Não 
só as regras são percebidas como injustas, mas generalizam as propensões a 
confrontos com os funcionários, no desempenho de diferentes atividades.  

Tia Helenir, da cozinha, não é justa na divisão. Ela parece que tem 
medo. Quando vou pedir repite, ela me responde: ‘quer mandar 
recolher esta dendeca, sr. Ademar’. Eu tenho vontade de dizer: vou 
mostrar esta dendeca para a senhora, o tamanho desta belezinha. 
(Dimitrios — 15 anos, 2ª série)  

Os maiores têm mais regalias, comem mais, veem televisão. Por que 
esta diferença? Os pequenos são mais castigados. Os maiores, pela 
mesma coisa, são só avisados. Os maiores têm camisa de jogo. 
Jogam mais futebol. Quando um faz bagunça, todos são punidos. 
Eles têm mania de trancar o aluno para bater. Sr. José é legal, 
conversa com a gente como se fosse com o filho dele. Tinha bicho na 
comida, a tia falou que é assim mesmo. Tem pouca comida. Estou 
gostando daqui. Não reclamo com o inspetor para ele não levar carão 
do coordenador. (José Amâncio — 13 anos, 2ª série, tem mãe, tem 
irmão no internato)  

179 

Não tenho saída, posso sair com colega? Já tenho 15 anos, quero sair, 
passar o fim de semana fora. Não aprendo na escola, não sei somar 
nem diminuir. Trabalho na limpeza do banheiro. É bom trabalhar. A 
gente também sente falta de casa. Tá fugindo nego prá caramba 
porque querem ir em casa. Foge, não volta mais não. Ficam em casa. 
Quero ir para o GI — lá é bom, lá pode sair na rua. (Celso — 15 
anos, 1” série)  

Sr. Ademar põe a escola inteira de castigo porque a gente conversa. 
Tem que ficar em pé igual estátua. Só num sentido. Deixa de meia 
hora a duas horas. Não gosto da escola. Quase ninguém gosta de mim 
aqui. (Blen Keller — 14 anos, 3ª série)  

Quando tem filme bom e o inspetor apaga a televisão, se a gente 
reclama, fica de castigo. Castigo também por conversar no refeitório. 
‘Se você não falar o que você caguetou para a psicóloga, vou te bater 
e colocar de castigo’, me ameaçou o inspetor. Tem castigo das 5 às 8 
horas em posição de sentido olhando para a parede. Barra de tudo: 
piscina, televisão, passeio. Quando ele (sr. Ademar) tá com raiva, por 
uma palavrinha à toa, fica todo mundo de castigo. Os menores pagam 
mais, não sei por quê. Dorme-se mais cedo — 19 ou 20 horas. Acaba 
a janta e vai-se para o castigo. (Kung-Fu — 14 anos, 2ª série, interno 
nesta escola há sete anos)  

4. Escolaridade  

a. O atraso esperado e fabricado 

O ensino formal oferecido às crianças e adolescentes internos é dado 
pelas professoras do estado ou do município, conforme convênio realizado 
com a Fundação. Com exceção do Internato VI, que nos últimos anos de 
funcionamento (após 1979) contratou professoras porque o município não 
quis dar continuidade ao convênio anterior. Nos Internatos VI e VII, o 
prédio do grupo escolar é contíguo ao prédio do internato.5 Nas outras 
escolas ele se situa no mesmo terreno, mas se localiza de 300 metros a 1 
quilômetro de distância dos prédios dos internatos. Os prédios onde 

                                                      
5 Para evitar confusões, sempre que me referir neste texto à escola estarei falando do grupo 
escolar, e nunca do internato. 
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funcionam as escolas são de propriedade da Fundação. De acordo com o 
convênio, a Fundação se obriga a receber alunos da comunidade.  

O número de alunos externos ou da comunidade não é expressivo nas 
Escolas II, III, IV e V. No Internato VII, entretanto, é muito significativo, 
totalizando 200 alunos de ambos os sexos. Isto ocorria também no Internato 
VI, quando este estava incluído no convênio. Sendo o grupo escolar de 
responsabilidade do Estado ou do município, a direção dos internatos não 
tem ingerência direta na sua direção e funcionamento. O diretor do 
Internato VI considera ser este um ponto negativo do convênio, porque 
limita sua atuação. A ingerência, entretanto, se faz de maneira sutil, estando 
presente apesar da diretora ser uma autoridade distinta da direção dos 
internatos. A direção da escola é chamada a conversar e participar de reuniões 
com as autoridades do internato, mas ela mantém sua autonomia. Isto, 
aparentemente, é muito interessante, mas logo se nota que esta autonomia é 
relativa e não favorece o aluno. É novamente a questão básica do sistema 
disciplinar que perpassa as duas instituições. Os inspetores dos internatos 
ficam à disposição da escola para executar as medidas punitivas. Ou seja, se a 
professora tem um problema dentro de sala de aula com o aluno, ela recorre 
ao inspetor para retirá-lo de sala ou para puni-lo posteriormente no internato 
com os castigos rotineiros — ficar em pé, perder o passeio ou a saída, etc. 
Ela também pode enviar “ocorrências” ao chefe de disciplina ou ao diretor 
do internato, para que providências sejam tomadas com relação àquele 
aluno. Portanto, a autoridade da escola, em relação ao interno, não reside na 
figura de autoridade que disciplina, pune e castiga. 

A escola poderia ser uma instituição diferenciada, com suas regras e 
normas próprias, onde o interno pudesse experimentar um outro tipo de 
funcionamento institucional e escapar da autoridade única do internato. Mas 
esta não é a realidade. Portanto, em relação ao aluno, a autonomia relativa 
da escola não representa um benefício. Se a direção do internato interfere na 
disciplina de seus alunos na escola, ela não se sente no direito, e nem a 
escola lhe permite, de reclamar da qualidade do ensino ou, no caso mais 
flagrante, da habitual falta de professores para atender aos alunos, seja no 
quadro da escola, seja no dia-a-dia quando as professoras não comparecem.  

Durante a pesquisa, e quando trabalhei nas Escolas II, III, IV e V, era 
comum que os alunos saíssem uniformizados para a escola e voltassem 
devido à falta de professor. Os inspetores ficavam furiosos com os 
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professores, pois percebiam a frustração das crianças que retornavam para o 
pátio do internato e para o tédio e ócio costumeiros. Eles sabem que a 
escola representa, para os meninos, o estímulo ao novo e à aventura do 
conhecimento. Apesar de serem geralmente discretos na crítica a tal 
situação, em 1982 eles se organizaram para conseguir professores para a 
escola, pois, no final do primeiro semestre escolar, menos de metade dos 
alunos dos Internatos II, III IV e V frequentavam as aulas, por falta de 
professores. Segundo eles, era ano de eleições, e havia uma disputa política 
entre o estado e o município que provocava o descaso com o funcionamento 
da escola. Havia também outras justificativas, como a de que a escola se 
situava muito longe do local de moradia dos professores, ou de que não 
havia professor querendo dar aula para alunos internos. Os inspetores, 
então, conhecendo as pessoas da comunidade, conseguiram professoras 
interessadas no trabalho, mas a Fundação não as contratou, esperando que o 
Estado ou o município tomasse as decisões quando pudesse. Isto gerou uma 
situação especial, naquele ano de 1982, mas que mostra com clareza o 
descaso e a negligência das autoridades competentes, tanto da Fundação 
quanto da Secretaria de Educação estadual e municipal.  

Referindo-se à desorganização escolar, um inspetor do Internato VI 
diz: 

Muitos meninos não aprendem. Tem menino que está há três anos aí 
e não sabe nem escrever nem contar. Ninguém se interessa! Se se 
interessassem pelos meninos mesmo, teriam conseguido professora!  

Um outro dado para se entender a repetência dos alunos é a 
transferência de internato durante o período letivo. Em geral quando a 
criança chega ao novo internato e à nova escola, seu aprendizado não 
corresponde ao programa da série de seu boletim e ela é rebaixada de 
turma. Através da fala da diretora da escola do Internato VI, temos um 
exemplo claro deste problema.  

Tem casos de alunos que chegam na 4ª série, mas não sabem ler e 
têm que voltar para a 1ª série. Em 1981, de 27 alunos que vieram da 
Escola V, após os testes, todos tiveram que ser rebaixados da 2ª e 3ª 
série, como veio indicado nos seus boletins, para a 1ª série, pois eram 
totalmente analfabetos. Este ano (1982) vieram 17 alunos na 4ª série 
e só quatro permaneceram. Cinco alunos foram para a 2ª série e oito 
para a 3ª série.  
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Quanto às transferências no meio do período letivo, fato que ocorreu 
no caso de fechamento do Internato VI, comenta:  

São manipulados como animais, e depois não conseguem 
acompanhar, e dizem que não aprendem. Além dos programas 
diferentes das escolas, muitas vezes há falta de professores, ou seja, o 
menino está matriculado, mas às vezes passou o semestre todo sem 
ter aulas.  

... Eles manipulam o menino como querem e depois querem que seja 
alfabetizado. O menino perde o interesse pelos estudos e não quer 
mais estudar.  

Como vemos, mesmo o funcionamento da escola, que deveria 
promover o aluno, age muito mais como um elemento estigmatizador. Ou 
seja, seu funcionamento, na prática, tenta provar que o interno não aprende 
porque lhe falta inteligência, capacidade, atenção e interesse. A escola não 
age no sentido de promover a criança, de dar-lhe uma oportunidade de se 
instrumentar com um bom ensino formal para, no futuro próximo, se inserir 
no mercado de trabalho. E os meninos começam a acreditar que são 
realmente burros, pois não percebem o quanto são manipulados. Já na 
adolescência, alguns percebem esta questão mas, quando a apontam aos 
colegas, podem ser alvo de críticas, como vemos no exemplo abaixo, na 
Escola VI, quando já havia uma certa confusão no funcionamento da escola 
devido à possibilidade de fechamento do internato.  

João: Tia, segunda, terça, quarta e quinta-feira tem uma turma que 
não tem aula depois da merenda. Na sexta-feira tem missa (na hora 
da aula). Então é melhor ficar no recreio de vez. Depois a gente não 
passa de série! 

Carlos: Aqui nenhum aluno pode falar mal da escola. É a tua mãe 
que faz as coisas para você? A tia não explicou por que tinha que 
terminar a aula? 

João: Eu sei, mas... 

Carlos: Você está há 10 anos aqui e ainda está reclamando? 

Com o funcionamento do internato nos moldes que vimos ao longo 
deste trabalho, constata-se que não há nada que possa motivar e incentivar 
as crianças a aprender. Não somente há pouco tempo de lazer, poucos 
brinquedos e jogos, como não há acesso a jornais, revistas, livros ou 
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qualquer outro material que mostre às crianças a importância da 
comunicação e as possibilidades de troca de informação que funcionam 
como um estímulo à leitura e à escrita. Quando ali trabalhei, havia 
proibição de entrada de jornais, como censura clara para que os meninos 
não tivessem acesso às informações. Mesmo o noticiário da televisão só 
recentemente havia sido liberado para ser assistido pelos alunos nas escolas 
de adolescentes. Não há falta de livros ou de espaço para uma biblioteca. 
Inclusive, nos dois últimos internatos, havia bibliotecas montadas, às quais, 
porém, os alunos não tinham acesso. Na Escola VI, os alunos ainda as 
usavam durante o período de aula junto com a professora. Na Escola VII, 
nem isto. A razão oficial para seu fechamento é a falta de um funcionário 
disponível para dela “tomar conta”. A sugestão de que os próprios alunos se 
encarregassem desta tarefa não foi aceita pela direção, sob o argumento de 
que o mais importante era preservar os livros (como os brinquedos, no que 
se refere às crianças mais novas). Não se admitia o risco de que os livros 
sumissem ou fossem estragados.  

Quando trabalhei na Escola VI, tentei convencer os professores a 
criarem um incentivo para que os internos escrevessem cartas, mas nada 
aconteceu. Tive então a oportunidade de eu mesma criar esse “correio”, 
quando, depois de alguns meses, passei a fazer um trabalho direto com os 
internos, e estes souberam que eu trabalhava nos diversos internatos da 
Fundação. Pediam então que eu desse recados e levasse mensagens aos 
amigos, parentes ou funcionários. Aproveitei a ocasião para pedir que o 
fizessem por escrito, pois não me lembraria de tantos recados, e a quem não 
sabia escrever sugeri que pedisse a ajuda de um colega. E, assim, se 
estabeleceu o funcionamento do que eles denominaram “correio”. Quando eu 
chegava nos internatos, eles se aproximavam dizendo: “o correio chegou”. A 
ida e vinda das cartas incentivava-os a escrever mais e, em pouco tempo, eu 
levava e trazia em média 20 cartas a cada vez. Isto ocorria nos Internatos V, 
VI, VII e, com menos intensidade, no IV. Os alunos, inclusive, me pediam 
para colocar cartas no correio para seus pais, recusando-se a entregá-las à 
secretaria do internato, com receio de que não fossem enviadas. A direção 
do Internato VI não interferiu nesta atividade, apesar de me perguntar se eu 
censurava as cartas (algumas seguiam lacradas, outras só dobradas). 

O diretor fez um comentário que me pareceu exemplar. Brincou 
comigo que não sabia por quê, no dia em que eu ia ao internato, havia 
sempre muitas cartas para serem colocadas no correio. Ele dizia que 
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aprovava o incentivo, porém considerava excessivo o dinheiro gasto, pois 
mesmo os alunos que recebiam visitas escreviam cartas para seus parentes, 
o que lhe parecia desnecessário. Os argumentos do diretor eram de natureza 
orçamentária, com uma preocupação administrativa burocrática. E querer 
censurar as cartas significa que ele tentava manter o controle das relações. É 
como se a cada canal aberto houvesse algo a ser fechado. Esta possibilidade 
de comunicação foi tão importante que, mesmo quando voltei para a 
pesquisa, fui muito solicitada a colocar cartas no correio ou a entregá-las 
em outros internatos. Depois de minha demissão, não houve continuidade 
nesta atividade. Enfim, o que vemos mais uma vez é que a comunicação, a 
possibilidade de manter e estreitar laços e ter uma rede de relações sociais 
mais ampla não pode ser absorvida pela instituição. É uma atividade 
considerada perigosa em último grau, como também o foi a minha atuação 
como psicóloga, promovendo reuniões e permitindo o diálogo entre os 
funcionários dos vários internatos. Ocasiões em que podiam falar e pensar 
em seus problemas enquanto funcionários e no atendimento às crianças e 
adolescentes. A comunicação pode permitir a formação de esquemas de 
resistência e, portanto, não deve ocorrer.  

No ambiente dos internatos, é muito raro que as crianças tenham 
acesso a folhas de papel e lápis, seja para desenhar ou para escrever. São 
raras as atividades deste tipo, e o que o justifica, segundo os funcionários, é 
a falta de material. Quando perguntei a alguns meninos do Internato IV se 
tinham acesso a papel e lápis, eles me contaram o que ocorre no cotidiano.  

Tem quando a tia dá. Às vezes, a gente pede e ela dá. Dá não, 
empresta, a gente desenha, pinta e entrega a ela. A nossa folha 
verdadeira é o chão que a gente desenha, escreve e desenha no chão. 
(O chão é de terra)  

Fala-se, também, vez por outra, em se organizar um grupo de estudo 
após a aula com os próprios inspetores ou estagiárias, mas isto nunca 
acontece. Até o Internato V as crianças não têm permissão de entrar no 
internato com seus cadernos. Estes ficam guardados na escola. Não há 
“dever de casa”, nem há atividade escolar além das horas passadas na 
escola. Vejamos como os internos entendem esta proibição, mais uma vez 
indicando algo de negativo neles mesmos: 

“O caderno fica com elas mesmo, numa sala que elas colocam!” (Por 
que não pode trazer para cá?)  
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“Não pode porque a gente rasga, fica com orelha.”  

“Eles pegam, quebra o lápis. Não pode não, tem que ficar guardado 
com elas. E no final do ano eles pegam e botam dentro da prova e a 
gente pode levar.”  

“Tiro zero, zero, zero [riem].” (Meninos do Internato IV)  

Outra questão, que sempre me pareceu muito importante, é o 
preconceito das professoras em relação ao “menor” interno. Elas também 
trabalham com a criança internada com todo o estigma existente dentro e 
fora do internato, tal como o “menor” é representado. É considerado pobre, 
perigoso, desinteressado, ruim, tem pouca inteligência, não aproveita aquilo 
que o internato lhe dá de bom grado, nem a oportunidade de estudar e 
melhorar de vida. Ele representa sempre algo negativo. É claro que também 
há professoras que, individualmente, conseguem fazer um trabalho eficaz 
com os alunos, e que têm sensibilidade para ensinar. Muitas delas, 
principalmente as diretoras das Escolas VI e VII, se empenham muito em 
suas tarefas apesar de se sentirem pouco recompensadas.  

A criança internada reclama de tudo, sobretudo da comida. Está 
sempre insatisfeita. Parece que vem de nascimento. Dá angústia na 
gente, pois a gente faz o máximo. (Diretor do grupo escolar do 
Internato VI)  

Elas ficam, em geral, envolvidas na trama do internato, que é a da 
representação do “menor” sempre como um jovem difícil, problemático, 
que não coopera, que não é disciplinado. A falta de compreensão da 
problemática da criança institucionalizada, creio, é um dos elementos que 
permite maior confusão. Foi neste sentido que concentrei meu trabalho com 
as professoras da escola do Internato VI, única escola onde pude fazer um 
trabalho junto ao professorado6 questionando a visão dos internos não como 
“menores”, mas percebendo-os antes de tudo como crianças e adolescentes 
pobres com uma experiência de vida por demais dramática.  

                                                      
6 Justamente por serem contratadas da Fundação, não se negaram a realizar um trabalho com 
uma psicóloga, como ocorreu nas outras escolas após algumas reuniões iniciais, quando 
ficou claro que eu não compartilhava da ideia de que todos os problemas estavam colocados 
nos meninos. 
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Vejamos abaixo algumas das queixas sobre os internos que os 
professores e alguns funcionários me traziam, na condição de psicóloga. 
Elas revelam como eles representam o interno e como, muitas vezes, os 
comentários mais se parecem com uma lista de estigmas, excluindo tudo o 
que se passa na relação deles com os meninos:  

“Não se relaciona com o grupo, se isola o tempo todo.”  

“Menino que se autoagride e destrói o que gosta [planta, gato].” 

“Menino que não obedece a horários para nada, mas depois volta a 
obedecer”.  

“Menino que não pode ser contrariado, agride as pessoas que mais 
gosta.”  

“Menino que mente muito, malandro e acomodado.”  

“Não acata o que a professora diz, quer ser mais autoritário que a 
professora.” 

“Briga com os colegas em sala.”  

“Não copia dever, não quer fazer nada, fica então à vontade em sala.” 

“Muito menino não gosta de ir para aula.”  

“Criança que tem boa aprendizagem, mas não conversa com 
ninguém, apático, só faz o que a professora manda, é como se não 
existisse.”  

“Criança superagressiva, vai mal na aprendizagem.”  

“Menino que dorme em sala, repetente, pela terceira vez, da 3ª série.” 

“Tem vontade, mas não consegue nenhum aproveitamento em sala.” 

“Menino que foge muito e depois volta.”  

“Criança que não aceita tomar os remédios.”  

“São agressivos uns com os outros — é devido à faixa etária?”  

“Menino que chega com diploma de 3ª série, mas não sabe ler 
ainda.” 

“Menino que fala palavrão em sala e desrespeita a professora — o 
que fazer?”  

“Garoto que se frustra rapidamente — ‘não sei, não tento’.” 
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“Adolescente (é) retardado, não aprende.”  

“Garoto que faz gesto imoral para a professora.”  

“Menino cínico, bom aluno, ruim em conta, fala sempre em fugir.”  

“Menino muito agitado, levanta toda hora, só obedece se for por 
favor.”  

“Menino que só copia do quadro, mas não entende nem lê.”  

“Aluno que come folha, se pinta de giz, estraga seu material”  

“Garoto bom, normal, mas tem crises de choro, quer saber da mãe.”  

“Aluno que tem períodos de progresso no aprendizado, mas depois 
regride.”  

“Aluno que estoura à toa quando frustrado, agride, quebra. Não fica 
no recreio, fica iscando por aí. Todo mundo faz muito sua vontade. 
Ele faz cena para conseguir o que quer. Já correu muitas escolas da 
Funabem. É um espinho na garganta da escola.”  

“Menino que não dá valor às coisas do internato e quebra as coisas. 
Antigamente ele tinha que pagar.”  

“Não há motivação para esporte que não seja futebol.”  

“O aluno não valoriza o que recebe na escola porque recebe tudo na 
mão porque não tem inteligência para valorizar.”  

“Menino do internato é um eterno menino descontente.”  

“Escola nunca presta quando o aluno está aqui, depois que sai vem 
visitar.”  

“Menino que rouba muito.”  

“Menino abusado com todo mundo.”  

“Muitos meninos são pederastas, o que fazer?”  

“Menino que tem mania de perseguição.”  

“Todo mundo já sabe quando o aluno chega na escola — eles já se 
conhecem”.  

“13 anos, 1ª série, não conversa, presta atenção, muito quieto, triste, 
não consegue discernir nada de letra, caderno limpo, educado. Conta 
que o pai matou a mãe e ele não tem ninguém.”  
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“Ótimo aluno, briga com ele mesmo, se deprime. Chamam-no de 
mongoloide.”  

“Aprende e esquece tudo em seguida, interessado e esforçado.”  

“Bom aluno, mas fica muito nervoso e não consegue ler, apesar de 
saber. Não tem muitos amigos.”  

Vários adolescentes percebem com clareza o preconceito das 
professoras, sendo que alguns enfrentam o problema, enquanto outros 
perdem o interesse e passam a faltar às aulas. Na Escola VII, a presença de 
alunos da comunidade torna esta questão ainda mais flagrante. Vejamos:  

Não gosto das professoras daqui não. Gosto de poucas. Não de todas. 
Porque sinto que tem professora aqui que dá mais atenção a externo 
do que ao interno.7 A pessoa que está com dificuldade, ela vai lá e 
explica. A gente vamos lá e ela dá um fora. Fala que não aprende 
porque não quer, porque está brincando. Fala se a gente está com a 
letra ruim, para a gente consertar a letra. Se for assim não vai corrigir 
nosso caderno. Só depois que estiver com a letra boa. Aí não corrige, 
deixa sem corrigir. (16 anos, interno há 15 anos)  

(Eu soube que 20% dos alunos da escola foram reprovados por 
frequência na aula de Educação Física — o que ocorreu?)  

Vou explicar, dona, que não é nada disso. É porque o professor de 
Educação Física aqui só sabe ensinar às garotas que são externas, dá 
mais apoio a elas. Agora, aos alunos que pretendem aprender vôlei, 
aí ele não ensina, só quer dar bola, bola e os outros enjoa não é? E as 
meninas, ele pega umas 60 e pega mas vinte bolas assim e dá na mão 
das meninas que começam a treinar. Enquanto os meninos que 
querem aprender, na natação, handball, vôlei e outras coisas mais que 
ele não ensina. Aí acontece isto que ninguém não vai, e acontece isto 
que a senhora está falando aí.”(Helcenir, 16 anos)  

b. Defasagem escolar  

A análise que fizemos até agora do funcionamento institucional dos 
internatos e a situação específica em que está inserida a escola formal nos 
indica que as crianças internas têm todas as chances de serem mal sucedidas 
no aprendizado. O que se constata através das estatísticas é que a 

                                                      
7 Alunos que moram na comunidade. 
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escolaridade regular é um problema relevante dentro dos internatos.8 Esta 
defasagem surge desde os primeiros anos de estudo.9 E o mais interessante, 
ou estarrecedor, é que a Fundação, assim como as escolas da Funabem, 
parecem não considerar a possibilidade dos internos seguirem uma 
escolaridade regular, pois não oferecem estudo além da 8ª série do 1º grau. 
Isto significa que a quase totalidade dos alunos que são desligados aos 18 
anos, quando bem sucedidos, termina somente a 8ª série. Numa 
escolaridade regular o adolescente estaria terminando o 2º grau ou entrando 
para a universidade.  

Pela faixa etária que o Internato VI atende, podemos ver com 
surpreendente clareza a distorção entre idade e escolaridade existente entre 
os internos. Podemos ver estes números em tabelas oficiais10:  

  

                                                      
8 O internato não minimiza o alto grau de repetência existente nas escolas públicas, cuja 
clientela é da mesma origem social. 
9 Numa pesquisa realizada por várias entidades (Inplan, Ipea, Unicef, Sudene) percebe-se 
claramente que o atraso escolar é uma constante no funcionamento do sistema educacional. 
Pois, em 1986,45,4% das crianças da 1ª série do 1º grau tinham sete anos; 8,6% das que 
cursavam a 8ª série do mesmo grau tinham 14 anos de idade. Isto mostra, além do ingresso 
tardio, que as crianças acumulam muitas repetências, não conseguindo progredir 
regularmente através das séries. 
10 Em 1978 ainda havia o convênio com o município e a escola recebia alunos externos. A 
clientela da escola era considerada regular, e não “o refugo da Funabem”, como depois de 
1980. 
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Tabela 1 — Quadro geral da população por idade e escolaridade 

Ano de 
nascimento 

Analfabetos Alfabetizados 
Total 

1ª série 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 
1971 05 - - - - 05 
1970 01 - - - - 01 
1969 17 02 - 01 - 20 
1968 32 07 14 03 - 56 
1967 11 04 18 21 02 56 
1966 12 06 16 18 12 64 
1965 11 02 18 30 21 82 
1964 - 04 20 34 25 83 
1963 - 01 03 10 11 25 
Total 89 26 89 117 71 392 

Tabela 2 — Quadro de população nas escolas por idade e escolaridade 
Escola: Internato VI  Mês:Novembro   Ano: 1981 

Série escolar Ano de nascimento Total 
1964 1965 1966 967 1968 1969 1970 1971 

1ª 
(analfabetos) 

- 03 04 12 32 02 - - 53 

1ª 
(alfabetizados) 

01 02 01 06 12 02 - - 24 

2ª - 07 18 24 12 01 01 - 63 
3ª - 06 17 28 11 02 - - 64 
4ª - 13 26 24 03 01 - 01 68 

Total 01 31 66 94 70 08 01 01 272 

Um dos dados gritantes que podemos observar na Tabela 1 é quanto à 
alfabetização dos internos. Em 115 alunos que estão sendo alfabetizados (1ª 
série, analfabetos e alfabetizados) há somente 6 alunos com sete ou oito 
anos, o que é considerado idade regular para estas séries. Os outros 109 têm 
de nove a quinze anos.  
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Na Tabela 2 estes dados ainda são mais graves, pois há apenas 1 aluno 
dentro da escolaridade regular (1 aluno com dez anos na 4ª série). O restante, 
na sua grande maioria, tem de quatro a sete anos de atraso escolar.11 

Em documento que mostra o quadro geral da Fundação, verificamos 
como este problema da escolaridade atinge todos os internos. Nunca percebi 
nenhuma preocupação por parte dos dirigentes quanto a estes dados, que 
mostram uma falha gritante no que pretende ser um dos objetivos principais 
e justificativa importante para a internação das crianças “carentes” — dar-
lhes possibilidade de estudo. É verdade que quando lhes asseguram o 
direito aos estudos não esclarecem a sua qualidade. Assim não há 
preocupação real com uma escolaridade que as prepare para enfrentar a 
competição quando de sua reinserção na sociedade e no mercado de 
trabalho. Veremos mais adiante, na Escola VII, que também não há esta 
preocupação em termos de oferecer um ensino profissionalizante que 
prepare os internos para a competição no mercado de trabalho com chance 
de serem bem-sucedidos.  

5. Família — laços que se perdem  

Tia, você é bom de vida? Parece assim como rico, tem dinheiro, para 
cuidar dos filhos, tem casa...! 

Ivan, 11 anos, Internato V  

A grande maioria das crianças, ao ser internada, tem algum vínculo 
familiar. Em geral, a mãe é o vínculo mais forte e é a “responsável”, que 
visita regularmente a criança.  

O ato de internação marca o início de um distanciamento dos 
vínculos afetivos existentes que, na maioria dos casos, vão se 
enfraquecendo na proporção dos anos que a criança fica internada. O que se 
observa no estudo dos sete internatos desta Fundação é que as visitas dos 
pais escasseiam à medida que a criança cresce. Ou seja, nos internatos de 
faixa etária baixa o número de crianças que recebem visita dos pais ou saem 

                                                      
11 Em documento com dados coletados somente entre os alunos da Funabem (a pedido 
desta), selecionei 32 alunos — todos com mais de 10 anos de internação na Fundação — e 
verifiquei que o atraso escolar é de três a cinco anos. 
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no final de semana12 é grande, e este número decresce, sendo muito 
significativa esta redução quando a criança atinge a idade de oito anos 
(Internato IV). Esta situação perdura nos internatos subsequentes que 
atendem até a faixa etária de 14 anos. Nestes internatos (IV, V e VI) menos 
de1/4 dos internos recebe visita ou tem permissão de saída. Muitos só veem 
os pais nas férias de verão.13 Esta questão se atenua no Internato VII, pois 
os alunos conseguem permissão para ir em casa de 15 em 15 dias. O 
número de visitas dos pais neste internato é insignificante, segundo 
informações do diretor. Nesta faixa etária, o adolescente tem autonomia 
para aprender a andar nos transportes públicos e, se os pais consentem, a 
escola dá permissão para sair só ou com os colegas. É do interesse também 
do internato que os vínculos familiares se fortaleçam, ou, ao menos, sejam 
reconhecidos, para que a família receba o jovem de volta à casa ao 
completar 18 anos. É verdade que nesta época se intensifica o trabalho das 
assistentes sociais na localização das famílias cujos endereços se encontram 
nos prontuários dos internos.  

Este trabalho, mesmo quando “bem sucedido” — o que as assistentes 
sociais denominam de “reintegração familiar” — não significa que consiga 
resgatar a possibilidade de uma ligação afetiva do interno com sua família. 
No documento “Relação dos alunos em situação de desligamento”, feito 
pela assistente social do Internato VII, encontramos uma relação de 93 
alunos, com nome, número de registro, data de nascimento e o item família. 
Encontramos 27 internos sem qualquer referência que permita a localização 
da família, o que significa 29% do total de internos em “situação de 
desligamento”. Rizzini (1985, p. 19) fez um estudo com o objetivo de 
mostrar que há uma relação entre a prática de internar crianças e o 
consequente abandono das mesmas. Neste estudo são feitas algumas 
constatações que mostram uma situação semelhante à encontrada na 
Fundação. Ela considerou que a criança internada era “desassistida” sempre 
que seu contato com algum membro da família fosse esporádico ou 

                                                      
12 Os livros de registro de “visitas e saídas” do Internato I mostram este quadro. Vejamos a 
título de ilustração o mês de outubro de 1981 do total de 76 crianças internadas, 25% 
recebeu visitas semanais, 65% saiu com os responsáveis nos finais de semana e somente 9% 
não recebeu visita ou teve saída. 
13 Os dados se invertem nas férias de verão — somente 1/4 dos alunos não sai para passar 
pelo menos uma semana na casa dos familiares. 
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assistemático — de uma amostra de 363 crianças abaixo de cinco anos, 
58% foram consideradas desassistidas. Isto mostra que crianças numa faixa 
etária bastante baixa já começam a perder os laços familiares e a viver no 
internato em estado de abandono.14 Constata-se que já na triagem, no 
estabelecimento que recebe a criança para em seguida determinar o local de 
internação, os laços familiares tendem a se enfraquecer. Na triagem da 
Feem, localizada em Niterói, que atende a crianças de quatro a dezesseis 
anos, somente 20% recebem visita quinzenalmente.15 

O distanciamento da família traz conflitos e profundo sofrimento à 
criança. Autores célebres como René Spitz, John Bowlby, J.J. Robertson e 
Ana Freud desenvolveram pesquisas envolvendo crianças internadas e têm 
apontado, há mais de 20 anos que os bebês adoecem como uma forma de 
expressão deste sofrimento, como vimos neste estudo, no internato I. 
Quando começam a falar já reclamam, choram e chamam pela mãe. E assim 
se passa também nos outros internatos, variando esta expressão com a idade 
e o relacionamento existente com a família. Eles se expressam dando 
mostras de depressão, ressentimento, revolta ou desculpando os pais por 
colocá-los no internato.16 O clima geral nos internatos é de busca da família, 
sobretudo da mãe.  

Até os 12 anos é mais frequente ouvir as crianças se queixarem por 
não verem os pais. Elas dão alguma mostra de ressentimento de estarem ali, 
largadas, abandonadas no internato.  

Eu mesmo pensava que eu era jogado no colégio interno sabe. E 
muita gente falava de mim e judiava de mim. Mas eu não ligava, 
sabe? (Pedro, 13 anos, 2ª série, interno desde bebê).  

Tem seis meses que minha mãe não aparece. Se ela não liga de vir 
aqui, por que eu vou telefonar para ela? No fim do ano eu vou para a 

                                                      
14 “Atribuir-se-á ao tenho abandono neste artigo um sentido social e psicológico mais amplo 
que engloba situações comuns na prática; sentido este que é capaz de expressar o estudo de 
abandono no qual vive uma criança. Assim sendo, uma criança que é internada num 
estabelecimento de menores e não é assistida pela família, ou seja, não tenha uma relação de 
continuidade com a família, será considerada abandonada, ainda que não o seja em termos 
jurídicos” (Rizzini, 1985, p. 25). 
15 “Uma proposta de Mudança”, FEEM, 1985, p. 23. 
16 Campos também fala destas questões no seu estudo sobre “A Visão da Família” pelos 
internos (Campos, 1984 p. 82). 
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casa de minha tia. Ela sabe. Vou de qualquer jeito. Não fico mais. 
Meu irmão, não sei; quando foi para (Internato V), ele fugiu. Ficou 
na rua e agora o sr. Tião (funcionário), meu padrinho, disse que ele 
está lá (Henrique, 14 anos, 3ª série, Internato VI).  

Após a idade de doze anos já surge nos depoimentos mostra de raiva 
dos pais por não visitá-los nem retirá-los daquela situação.  

Sabe tia, minha mãe me deixou 12 anos aqui e agora que estou 
grande, estudando, ela quer me tirar. Agora eu não quero. Fiquei 
interno desde a creche. Ela é cínica! (Robson, 13 anos, 4ª série)  

Outros suspeitam que os pais querem que saiam para trabalhar e 
ajudar nas despesas e ficam indignados. Preferem permanecer no internato e 
terminar seus estudos. Outros ainda dizem que, quando a mãe estiver velha, 
vão colocá-la no asilo, “para ela ver como é bom ficar internado”.  

Muitos internos consideram que seus responsáveis não vêm visitá-los 
por falta de dinheiro e dificuldade econômica. Estes parecem ter menos 
ressentimentos dos pais, buscando compreender a razão de serem deixados 
no internato. Tendem a valorizar o internato como sendo um bom lugar que 
os acolhe e lhes dá chance de ser alguém na vida:  

Mas tem vez que não saio nas férias. Sabe por quê? Porque tem dia 
que minha mãe não tem muito dinheiro não. Ela busca a gente para 
passar o fim de semana lá e volta e fico aqui no colégio. (Rosa, 10 
anos, Internato II)  

Eu queria falar para a França, lá onde a senhora vai levar nossa 
entrevista, se lá tem muitos garotos desamparados, e não tivesse 
colégio interno, pede para pelo menos criar um. Porque colégio 
interno não é ruim. É só saber escolher as pessoas para cuidar dos 
alunos. Porque as mães que não têm condições, bota os alunos no 
colégio interno para estudar, para se formar alguma coisa algum dia. 
Como eu, que pretendo ir para a aeronáutica. Se não conseguir 
passar, faço curso e trabalho em algum lugar. (José, 14 anos, 
Internato V)  

O dia de visita é um dia de alegria e tensão entre os alunos. Alguns 
internos sabem que podem contar com a visita do “responsável”, mas a 
maioria fica sempre na expectativa.  
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Muitos internos se preocupam com os colegas que não têm pais e 
nunca saem do internato. Quando há permissão do internato muitos levam 
um amigo para passar o fim de semana em sua casa.  

Aquele nunca saiu dona. Quero levar ele para minha casa, mas a 
assistente social disse que não pode. Coitado, nunca saiu! Nem 
conhece o metrô. (Interno da Escola VII)  

No Internato VI, a psicóloga afirmou que o motivo mais importante 
para a busca de atendimento espontâneo é por “problemas com famílias: 
vontade de estar em casa, pedido de permissão para saída nos fins de 
semana, pedido de transferência para outro internato mais perto de casa, ou 
onde tem um irmão. Também pedem para serem desligados por insatisfação 
geral com o internato”.17 A psicóloga considera que os internos não têm 
clara compreensão de seus problemas, mas afirma que os conflitos 
familiares são enormes. E conclui: “Todos os meninos deveriam ter um 
acompanhamento, como também a família. A própria situação de estar 
longe da família traz problemas. Nesta fase parece que eles têm mais 
consciência do abandono e isto angustia muito todos eles”. Neste internato, 
o aluno tem grande consciência da falta de perspectivas de futuro, da perda 
de tempo ou da “mocidade”. Tudo isto parece influenciar para que 
adquiram uma aguda consciência da falta dos pais, talvez como sendo a 
única possibilidade de saírem do confinamento involuntário.  

Segundo informação do diretor, em 250 internos, somente 40 tinham 
saída (semanal, quinzenal ou mensal) e menos de 10 recebiam visita aos 
domingos. Ele afirma que houve uma redução na saída dos internos a partir 
de 1981, após a exigência de maior controle feita pelo Juiz de Menores. A 
permissão de saída não mais poderia ser dada pela escola, mas teria que 
passar por sua decisão. Tornou-se então necessária a atuação da assistente 
social, junto ao “responsável”, para elaborar um “sumário social” para o 
Juiz ter dados para tomar a sua decisão. O “sumário social” é feito por 
apenas uma assistente social, tornando o trabalho extremamente lento, o 
que não só dificulta, como impede a realização da saída. Segundo o diretor, 
o objetivo seria “ver se a família tem condições de receber o aluno, para não 

                                                      
17 Estas informações coincidem com os dados que obtive quando ali trabalhei como 
psicóloga. Durante as entrevistas feitas podia ouvi-los com calma e individualmente. Surgia, 
então, toda a angústia por estarem ali, abandonados, ou pela relação conflitiva com a mãe. 
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desfazer todo o trabalho que se faz com ele na escola”. Apesar de 
reconhecer que com menos burocracia seria mais fácil a manutenção de 
laços afetivos com algum parente do interno, o diretor expressa o 
pensamento institucional não só da Fundação, como também dos juízes, que 
consideram que internar a criança é protegê-la dos males e vícios das 
famílias das quais se originam. Neste internato como nos outros, entretanto, 
os funcionários afirmam que os alunos que recebem visitas regularmente 
(seja de pais, tios, avós, irmãos ou madrinha), em geral, causam menos 
problemas durante a semana. Como dizem alguns, “eles ficam pianinho”.  

Na escola dos adolescentes — Internato VII — é difícil encontrar 
internos que, ao falar de seus pais, demonstrem ter uma boa relação com 
eles. É frequente que a visita aos pais nas “saídas” seja pautada por 
conflitos. Muitos pais são separados e casados novamente, tendo outros 
filhos. Os internos falam do padrasto ou da madrasta dando mostras de uma 
relação cheia de conflitos, sentem-se rejeitados e discriminados:  

Não tenho ido mais para casa, pois meu padrasto disse que aluno de 
colégio interno é marginal. Por isso não volto mais lá. Vou construir 
uma casa com mais dois colegas para morar e vou tentar ir para os 
Fuzileiros Navais. (Fábio, 16 anos, Internato VII)  

Alguns internos, entretanto, não querem voltar a casa ou saber dos 
pais, devido aos maus-tratos recebidos. Temos situações também em que os 
pais não querem mais ver os filhos. No Internato VII, as assistentes sociais 
trabalham mais intensamente para localizar os pais para que possam receber 
o interno de volta a casa quando estes completam 18 anos. Nestes casos 
pode-se, inclusive, pedir ao Juiz de Menores que faça uma intimação aos 
pais para que visitem os filhos ou assinem sua “permissão de saída”. Em 
outras situações os internos reivindicam a busca de seus pais e acham que 
as assistentes sociais não fazem nada para resolver seus problemas:  

A assistente social não resolve nada. Minha família ainda não veio. 
(João, Internato VI)  

Tem muita Kombi, aí. Bem que podiam procurar a família do aluno. 
(Rodrigo, 15 anos, Internato VII)  

As assistentes sociais, por seu lado, se sentem “impotentes” para 
resolver tantos problemas — a proporção é de 200 internos para uma 
assistente social. Além disso, o trabalho de localização dos pais não é uma 
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tarefa fácil, nem rápida. A assistente social é uma figura controvertida entre 
os internos. Muitas vezes, no Internato VII, eles chegam a temer que ela 
visite seus pais pois, “se tiver televisão em casa”, isto significa para ela que 
podem receber o filho de volta. Eles temem sair da escola antes de 
completar seus estudos. Em outras horas temem que a assistente social 
impeça sua saída do internato, ao invés de facilitar sua volta para casa:  

Minha mãe vai me tirar. Não sei se a assistente social vai deixar. 
(Robson, 14 anos, Internato VI)  

Os funcionários consideram as famílias muito “problemáticas” nos 
últimos anos:  

“Não dão apoio à criança, manda eles se virarem para ter o ganha-
pão”. E, com isto, “tem piorado muito o tipo de criança que vem para 
cá. Antes era difícil encontrar um que tivesse roubado. Hoje, entre 
eles, é fácil encontrar.” (Inspetor do Internato VI)  

Collen nos fala da situação dos internos na Febem de São Paulo:  

“A partir do momento em que um menino não sabe onde está o pai e 
mãe, deixa de dar valor a si mesmo. Quando sabe, a maioria das 
vezes é como se não soubesse: o pai está na penitenciária, é passador 
de fumo, a polícia matou. A mãe cata restos de frutas e verduras nas 
feiras e leva para a favela para os irmãos pequenos.” (Collen, 1987, 
p. 123)  

Por parte do internato, não há qualquer preocupação com a família. 
Exceto pela assistente social, que a procura para recolher dados para o Juiz 
de Menores. Eventualmente se faz alguma reunião com os pais nos dias de 
visita. Todo o funcionamento institucional, entretanto, aponta no sentido de 
distanciar os pais e considerá-los incompetentes para cuidar dos filhos.  

Se a internação das crianças pode ocasionar maior descompromisso 
dos pais em relação aos filhos, é verdade que a instituição fabrica muitos 
impedimentos que ampliam as dificuldades desses vínculos se manterem.18 
Uma questão da responsabilidade dos órgãos de convênio é a prática de 
internar crianças em internatos que ficam muito distantes do local de 
moradia dos pais: muitas vezes se situam em outra cidade, ou mesmo em 

                                                      
18 Altoé e Rizzini analisam esta questão no artigo “Sobre as Relações Afetivas nos Internatos 
para Menores” (1985, p. 111). 
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outro Estado. No âmbito da organização dos internatos como a Fundação, 
há regras e normas que mostram claramente como se limitam as 
possibilidades do contato da criança com os pais:  

1. o dia de visitas é estipulado pelo internato — no I, VI e VII a visita 
pode ser feita todos os domingos; no II, III, IV e V é no 1ª e 3ª domingos de 
cada mês. Se a família vem no dia errado, eventualmente poderá ver o filho 
se o funcionário tiver boa vontade, mas é a regra que prevalece;  

2. se os pais retirarem o filho para passar o fim de semana e não o 
devolverem no dia estipulado, o internato não recebe o interno e o 
responsável tem que ir à secretaria central para se desculpar e depois trazer 
então a criança (isto implica em enorme gasto de tempo e dinheiro com o 
transporte);  

3. a transferência da criança de uma escola para outra pode ser feita 
sem aviso prévio ao “responsável”, que descobre o ocorrido quando vem 
visitar o filho; muitas vezes os funcionários não sabem para onde a criança 
foi; os pais têm que ir à sede do órgão de convênio para se informar;  

4. como forma de castigo por alguma indisciplina durante a semana, 
o aluno pode ter as saídas “cortadas” ou não ter permissão para se encontrar 
com os pais no dia de visita.  

Barra visita, barra! Até ir embora para casa eles barram! Mas não 
barram todo dia não. Barra assim num dia que o seu quer. (Perereca, 
10 anos, Internato IV)  

5. os pais não podem levar nada para seus filhos porque o internato 
deve prover tudo. Alguns meninos burlam estas regras e os funcionários 
fazem vista grossa, sobretudo quando é material que sempre falta no 
internato (blusa de frio, sapato, pasta de dentes).  

A instituição, que idealmente fortaleceria os laços familiares, 
suprindo necessidades que, porventura, não possam ser satisfeitas pelos 
grupos domésticos, acaba por propiciar um enfraquecimento, quando não 
uma ruptura destes vínculos. Generaliza-se, em decorrência, uma espécie de 
negação da família, por parte dos internos, implicando numa visão positiva 
da falta de vínculos, no contexto da atividade escolhida para a sua inserção 
na vida social. Ao afirmar que desejam fazer carreira militar, auto-
qualificam-se como preparados para enfrentar a rudeza das provas, posto 
que se veem como indivíduos que atravessaram sozinhos as agruras da 
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infância e da adolescência, sem as facilidades que assinalam para os que 
chamam de “filhos de papai”. Afirmam-se enquanto indivíduos isolados e 
passam a interpretar isto como uma qualidade que os habilita para 
instituições congêneres.  

Do mesmo modo se percebe isto quando afirmam que vão se reunir em 
grupo para construir uma casa e morar juntos. Desenha-se um ideal de vida 
em conjunto que implicitamente suprime a referência às figuras básicas da 
família nuclear. Auto-representam-se, neste sentido, como à margem de uma 
das mais caras instituições da organização social: a família não aparece 
delineada em suas projeções futuras. E esta imagem nutre práticas que 
reforçam outras modalidades de coesão e solidariedade entre os ex-internos, 
tanto em domínios socialmente definidos como de manutenção da ordem 
apoiados em instituições totais, quanto naqueles outros classificados como 
de marginal idade e banditismo. Tem-se o verso e o anverso de uma mesma 
moeda, cunhada nas pesadas engrenagens de uma fundação que a todo 
instante desdiz o que se propõe, mesclando filantropia com tragédia. 

6. Monitor e ajudante  

Denomina-se “monitor” aquele interno que presta serviços ao 
inspetor na tarefa de vigilância dos colegas. É um aprendizado do papel de 
inspetor, que se inicia na Escola II com as mais velhas dentre as internas, 
que já passam dos oito anos de idade. Nas Escolas II e III, essas crianças 
que ajudam a manter a disciplina não são sempre chamadas de “monitoras”. 
É mais comum serem chamadas de “ajudantes”, denominação específica 
para aquelas que ajudam numa parte do serviço. A partir do Internato IV 
esta distinção será mais nítida, como veremos adiante. Em todos os 
internatos, o “ajudante” que trabalha como auxiliar de um funcionário na 
realização de uma tarefa participa de uma “escala”. Algumas crianças se 
candidatam, outras são escolhidas pelo inspetor ou funcionário com o qual 
vão trabalhar, durante a manhã ou a tarde, quando não estão em horário 
escolar. A falta ou a recusa em realizar a atividade é passível de punição e 
castigo. O interno é incluído numa “escala” que determina quem vai 
trabalhar em cada um dos diversos setores — na rouparia, limpeza de 
banheiros, pátio, refeitório, dormitório e também como ajudante de cozinha 
no caso dos maiores de 10 anos. Nas escolas de adolescentes (Internato VII) 
há também o trabalho na horta, na coelheira, na capina, entre outros.  
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O trabalho de “ajudante” é uma maneira de ocupar o interno, de 
iniciá-la no aprendizado do trabalho e também de aliviar o serviço do 
funcionário, às vezes até substituindo-o, como acontece com o trabalho dos 
adolescentes. Serve, portanto, à instituição de maneira eficaz. Para as 
crianças, é uma forma de iniciá-las em trabalhos que provavelmente 
poderão oferecer, quando saírem dali com 18 anos, no mercado de mão de 
obra não qualificada. O mais importante é o treinamento dado, bem como 
os valores que se inculcam desde cedo, quando a criança aprende qual é o 
seu lugar na pirâmide da hierarquia institucional e posteriormente na 
sociedade. Uma das questões que se pode levantar, a partir desta prática 
institucional, é se um dos objetivos da formação do sujeito, nesta 
experiência pedagógica do internato, seria, como diz Moore:  

Do ponto de vista do grupo dominante, a tarefa fundamental é inibir 
qualquer forma potencialmente perigosa de autoestima, e desviar 
todas as tendências inatas de tal tipo, para sentimentos como o 
orgulho em realizar trabalhos humildes, que vão servir de 
sustentáculo à ordem vigente (...) Uma variedade de coerção difusa e 
informal que se inicia precocemente na infância pode ser o 
instrumento mais efetivo para tal propósito. (Moore, 1987, p. 119)  

O trabalho de “ajudante”, ou “assistente” e “monitor” na Escola II 
reflete claramente o papel da inspetora. Ali, além de manter a ordem e 
disciplina, a inspetora cuida da criança pequena que ainda não tem inteira 
autonomia nas atividades diárias, tais como se vestir e ir ao banheiro. A 
menina aprende assim a disciplinar e a cuidar dos colegas mais novos. 
Vejamos uma observação:  

18h40min — Nos vários dormitórios, noto que os pequenos grupos, 
sentados no chão em fila dupla, recebem escovas e vão ao banheiro 
escovar os dentes. Uma menina maior ajuda a ‘tia’ recolhendo as 
escovas e zelando pela ordem dentro do banheiro. Após todos se 
deitarem ela distribui a coberta numerada. A ‘assistente’ zanga como 
faz a ‘tia’, para que as crianças durmam: ‘anda, fechem os olhos, 
quietos’.19 

                                                      
19 A monitora aprende com os funcionários a controlar o sono dos internos. Este controle é 
realizado com os internos de todas as faixas etárias. Collen nos fala de um internato de 
adolescentes da Febem-SP: “Era uma vida difícil. Num lugar assim esquecemos até que 
Deus existe. Com todos os meninos dormindo os inspetores ficavam a noite inteira assistindo 
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Como nas demais atividades, também no trabalho a criança não tem 
qualquer autonomia e depende quase completamente do adulto. O “trabalho 
no setor” é mais uma atividade que faz parte do funcionamento institucional 
sem maior interesse para a criança, pois esse mesmo funcionamento se 
encarrega de transformar todas as atividades em tarefas a serem cumpridas 
como atividades burocráticas. Isto se deve sobretudo ao fato de que a 
vontade da criança não é reconhecida, e o objetivo único reduz-se a 
submetê-la ao adulto. Vejamos no exemplo abaixo:  

As tias são mais ou menos, porque, eu sei lá, a gente pede as coisas a 
ela e tem uma que não deixa. Peço para pôr prato na mesa e ela pede 
para esperar, mas na hora de botar ela não deixa. Ela manda outra no 
lugar da gente (Rosana, nove anos)  

(Você escolhe onde você quer trabalhar?)  

Não, a tia que manda. E se não quiser ajudar, a tia manda forçada. Aí 
a gente não ajuda direito e a gente fica de castigo. Na minha casa não 
é assim não. Se eu não quiser, eu não faço, minha mãe faz. Minha 
mãe não liga. Sabe por quê? Ela diz assim: ‘você faz se você quiser, 
se você não quiser você não é obrigada a fazer aquilo’. Mas eu sinto 
pena de minha mãe e faço. Para não prejudicar a minha mãe; naquele 
tempo já tinha meu irmão que morreu e eu não queria que minha mãe 
pegasse peso, que ela não podia; minha mãe não trabalhava. Quem 
ficava com a gente quando a minha mãe ia trabalhar? A gente ficava 
sozinho; eu tomava conta de meus irmãos, meu irmão de 11 anos vai 
por mês para casa. Tomava conta de minha irmã de quatro anos, de 
meu irmão de cinco anos, e de meu irmão de dois anos.” (Conceição, 
10 anos)  

Percebe-se, através da fala desta menina que vive pela primeira vez a 
experiência de vida no internato, o quanto sua participação no trabalho de 
casa tem significado dentro de um contexto de relações familiares, do qual 
ela faz parte. Se, por um lado, na família lhe cabiam responsabilidades 
grandes, no internato ela não as tem absolutamente, e sua participação 
depende da vontade arbitrária da “coadjuvante de disciplina”. Esta situação 

                                                                                                                           
tevê e ouvindo rádio, e de meia em meia hora passavam com as lanternas, para ver se tinha 
alguém acordado. Era esquisito isso, pois depois que entrávamos no quarto não podíamos 
mais falar e éramos obrigados a fechar os olhos para dormir. Eles tinham poder até sobre 
nosso sono” (Collen, 1987, p. 82). 
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difere muito da relação estabelecida com a mãe, que é de confiança e 
solidariedade. No internato, quando estes sentimentos surgem, são barrados 
pela burocracia e pelas relações hierarquizadas.  

Desde a Escola II as crianças realizam o trabalho de “monitor”, 
ajudando as “coadjuvantes de disciplina” a manter a ordem dos internos nas 
tarefas rotineiras. Nas escolas seguintes, sobretudo III, IV e V, a figura do 
“monitor” é muito importante. Como vemos no exemplo a seguir, as 
crianças que fazem o trabalho de monitor aprendem desde cedo a se 
identificar com a posição de mando dos inspetores e a almejar esta posição.  

A coisa que eu mais gosto é tomar conta das crianças. O dormitório 
mesmo que eu gosto de tomar contar é o 3 [são os meninos maiores] 
porque o 3 não faz bagunça, não faz pirraça. 

(Qual é a pirraça que fazem?)  

Pular na cama. Um dia eu cheguei no dormitório e eles estavam bem 
assim: ‘ieh, eh’ — brincando nas camas em cima da cama do outro 
em tempo de cair [riem] e quebrar os ossos. E aí a gente fala assim: 
‘vai sentar na tábua’. Aí um sai correndo e vai lá para o parque, para 
o balanço. Aí nós tem que correr atrás deles. No refeitório ficam 
batendo na mesa, conversam. Não pode! Dá o prato para o outro 
botar comida, joga o prato no chão. A gente fala assim: ‘para de fazer 
isto’. E a gente bota de pé de castigo. (Meninas da Escola II, 10 e 11 
anos)  

A menina que colabora na manutenção da disciplina aprende a dar 
significado àquilo que se denomina comportamento “certo” e “errado” das 
crianças e a castigá-las devidamente. Assim, todas as crianças vão se 
identificando com as inspetoras, tanto aquelas que exercem a função de 
monitoras, como as outras, que passam a almejar serem também 
merecedoras desta posição. As crianças costumam aprender bem esta tarefa, 
e são consideradas pelas funcionárias dos diversos internatos como sendo 
mais duras do que elas próprias na exigência de bom comportamento e na 
aplicação do castigo. 

A punição da monitora é disciplinar, mas certamente também podem 
estar em jogo outros fatores, como raiva do colega ou brigas de turma:  

Aí, a Danubia falou para a tia: ‘A Conceição está conversando’. Aí a 
Erika foi, anotou meu nome e eu fiquei de castigo. Era dentro do 
refeitório. Danúbia, que é irmã da Erika, falou que eu estava 
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conversando. Aí a Erika foi e colocou três cruzinhas. A gente bota 
cruz no nome e quer dizer que a gente vai ficar mais tempo de 
castigo. Eu tenho três cruz, aí eu vou ficar três dias de castigo. Fico 
de castigo, de noite na hora de dormir. A gente fica de pé, braço 
cruzado, virado para a parede, no dormitório. E quando a gente não 
quer ficar direito a tia põe lá perto da Irmã (na sala da direção) ou no 
banheiro. 

Pode-se pensar, aqui também, que a existência do monitor é mais um 
elemento que vem dificultar a relação de confiança, amizade e solidariedade 
entre os internos. Como o monitor ocupa esta posição por um tempo 
provisório, e logo outro toma seu lugar, os internos nunca sabem quem será o 
próximo — ou seja, todos podem sê-lo. Uma vez monitor, ele pode se valer 
de informações e segredos do colega para castigá-lo ou denunciá-lo ao 
inspetor. Isto constitui, talvez, um forte fator de bloqueio à confiança mútua. 

A monitora tem permissão do adulto para castigar os colegas, embora 
com ressalvas: “A gente só pode bater na poupança, a tia disse” conta uma 
aluna. Esta permissão, como sabem os funcionários, possibilita que atos 
mais agressivos ocorram e, por isto, os inspetores dizem que é preciso estar 
atentos ao trabalho da monitora.  

Na posição de monitor, a criança interna tem a possibilidade de revidar 
aquilo que ela sofreu na posição passiva, sob o mando do inspetor, como 
também de exercer seu sadismo infantil exacerbado pela situação masoquista, 
que lhe é imposta pelo adulto, como vemos no exemplo a seguir: 

(Você também ajuda a tomar conta das crianças pequenas?) 

“Às vezes.” 

(Você gosta?) 

“Gosto.” 

(Como você toma conta deles?) 

“Mando eles ficarem quietos. Mando eles abaixarem a cabeça no 
refeitório. Ajudo a trocar a roupa deles. Tem uns que são bons e tem 
uns que são abusados.” (Danúbia, 10 anos)  

“Aqui, a Joelma do meu tamanho, ela bate no Gugu, um garotinho do 
dormitório 3, coitadinho, Eduardo o nome dele. Ela bate nele. Uma 
vez ela levou ele para o banheiro e deu três chineladas no bumbum 
dele, apertou a barriga dele. Ele ia fazer cocô, ela apertou o bumbum 
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dele, ele não fez! Aí ela deu uma palmada nele, e o garoto fez xixi e 
cocô. Ela falou assim: ‘Viu, você estava com vontade de fazer...’. Aí 
deu umas palmadas nele!” (Erika de 10 anos)  

Nas escolas dos meninos maiores (Internatos III, IV e V) também é 
comum que os monitores batam nos colegas:  

18h52min — Entro no pavilhão 2 para ver o que ocorre: há três 
meninos de cara para a parede com os braços para trás. Os outros 
estão sentados com os braços cruzados e cabeça baixa. ‘Os monitores 
podem ir para trás’ — ordena o inspetor. Eles obedecem. Barreto 
chora e o inspetor manda que o deixem em paz.  

O inspetor volta-se para o grupo e diz ‘O garoto que estiver se 
mexendo na posição dele eu vou botar o nome dele aqui, e vamos 
fazer uma recreação aqui depois do jantar’. Observo o “monitor” dar 
vários tapas num menino de castigo. Ele chora. O inspetor finalmente 
manda deixá-lo em paz. Três minutos depois, repetindo-se a situação, 
o inspetor manda que pare novamente.  

Mas nem todos os gestos das crianças para com as outras são de 
severidade e castigo. Na Escola III pude observar um “ajudante” acordando 
os outros colegas que dormiram o sono da tarde, ora com agressividade, ora 
com delicadeza. A “tia” que o acompanhava acordava os que dormiam com 
carinho, enquanto o ajudante acordava seus colegas aos empurrões, gritando 
“acorda”. Mas quando foi acordar dois irmãos que tinha chegado naquele 
dia ao internato, em sua primeira experiência de separação da família, ele os 
acordou com carinho, fazendo cócegas e brincando com delicadeza. Ele 
parecia discernir com clareza o sofrimento dos novatos, que estavam muito 
assustados, tensos e acordaram chorando. Era solidário com eles. Os mais 
antigos ali internados, entretanto, ele tratava com a dureza frequentemente 
observada nas inspetoras.  

Ajudar na vigilância da disciplina, nas Escolas II e III, não é uma 
atividade tão organizada como nas escolas seguintes. Nestas é comum que a 
“auxiliar de disciplina” chame um interno para ajudá-la, por alguns minutos 
ou horas, e depois dispense-o. Escolhe um menino ou menina de sua 
preferência, ou seleciona-o entre os candidatos que aparecem quando ela 
faz uma requisição. Sempre há muitos candidatos para “ajudar a olhar”. O 
selecionado assume uma posição de destaque como, por exemplo, sentando-
se na única cadeira existente na sala de televisão onde todos os seus colegas 
estão sentados no chão. O ajudante é requisitado nas situações em que a 
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“tia” está muito atarefada ou sem a colaboração de uma outra coadjuvante 
que, por algum motivo, não está presente. Na hora do banho é muito 
comum que ela requisite uma criança para “dar uma cobertura” e impedir 
que haja tumulto. Os monitores também são chamados quando ela quer se 
desimpedir da tarefa de vigiá-los por algum tempo, como por exemplo 
quando quer conversar comigo ou com outra colega, ir ao banheiro ou 
realizar alguma coisa de seu interesse fora daquele local. As crianças não 
podem ficar sem um “vigia”, senão “fazem muita bagunça”, “fazem 
algazarra”, segundo dizem as “auxiliares”. Se um dos internos assume o 
posto de “vigia”, passa a fazer as advertências e anota no caderno o nome 
dos faltosos para depois entregar à “tia”. Neste caso, todos lhe obedecem e 
ficam em silêncio em seus lugares, sem ousar contestar o colega que 
assumiu a autoridade do adulto. Eles reconhecem esse colega como 
autoridade legítima, sobretudo nos Internatos II e III.  

Nestes internatos, por outro lado, o trabalho das crianças como 
“monitoras” não é encorajado oficialmente, mas é tolerado pelas diretoras. 
A posição da direção é sempre ambígua, segundo me parece. Sobretudo na 
Escola III, onde a diretora se pronuncia mais claramente contra este 
procedimento das coadjuvantes, embora elas o adotem na sua ausência. 
Pude perceber esta situação num dia em que ao entrar no dormitório às 13 
horas — próximo do horário da troca de plantão das coadjuvantes — 
encontrei três “ajudantes” tomando conta da turma, que estava sentada no 
corredor do dormitório em fila tripla. Um dos ajudantes, com papel na mão, 
anotava o nome dos que lhe pareciam perturbar a ordem. Todos três 
estavam muito sérios e compenetrados na sua tarefa, sem se deixar 
perturbar pela minha chegada. Todos permaneciam em silêncio e quietos. 
Assim que a “tia” percebeu que eu havia entrado, aproximou-se correndo e 
se desculpou, dizendo que eles estavam ali apenas um instante, enquanto ela 
conversava com a chefe de disciplina. Ela se justificou: “logo vai mudar de 
turma [plantão] e eles estão descansando 30 minutos do almoço enquanto a 
outra tia não chega”. Expliquei-lhe que só queria observar como os ajudantes 
trabalhavam, e ela então, mais tranquila, saiu novamente do dormitório para 
continuar sua conversa. Assim que a “tia” entrou, os ajudantes reclamaram 
com ela do comportamento de seus colegas. Uma das reclamações era que 
um menino conversara, e outra que um menino olhara em direção a uma 
exposição de artesanato feita por eles próprios. A “tia”, na minha frente, 
entretanto, não lhes deu atenção e não puniu os “faltosos”. Podemos ver que a 
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exigência dos ajudantes quanto à boa disciplina é de uma severidade 
impressionante. Na posição de monitores, as crianças revivem, de forma 
invertida, a relação de disciplina existente e do lugar do funcionário que 
detém a autoridade para fazê-la vigir. A criança, antes punida, pode agora 
punir. E, na medida em que não deixa de ser um interno e uma criança, ela 
aprende, ao mesmo tempo, a ser um alcaguete ou delator oficializado. 

Os internos aprendem não só a cuidar das crianças como fazem as 
funcionárias, mas também a vê-las sob a mesma ótica. É um aprendizado 
eficiente, pois são submetidas à prática de submissão diária e têm 
oportunidade de ocupar o lugar da “tia”, aprendendo a comandar, 
disciplinar e castigar.  

A diretora e outras coadjuvantes me falam especialmente de um 
menino com admiração — “ele sabe controlar mais de 50 colegas”. Elas me 
narram o que ele diz frente aos colegas:  

Não pensem que estou aqui como colega de vocês. Agora eu não sou 
colega não, e vocês têm que me obedecer. 

Elas acham graça da “precocidade” do menino, e outra coadjuvante 
comenta que, quando precisa de um “reforço”, chama este menino, pois 
sabe que ele “dá conta da disciplina”, muitas vezes melhor do que ela.  

A organização da “escala”, ou “trabalho de setor” tem mudado ao 
longo do tempo. No ano em que realizei a pesquisa na Escola V, o inspetor 
muitas vezes determinava qual aluno deveria trabalhar em cada setor, e o 
tempo, que antes era de meses ou um ano, passou a ser de um mês. Estas 
mudanças influenciaram a organização do trabalho e a relação das crianças 
com os funcionários com os quais eles trabalhavam, conforme veremos no 
depoimento a seguir:  

A assistente social me levava os piores. Eu tratava eles com carinho. 
Eles ficavam mais tempo na escola naquele tempo. E não trocavam a 
escalação. Agora todo mês é uma criança nova. É difícil de trabalhar 
com ela, não há tempo suficiente para fazer amizade. Os meninos 
levam mais problemas para gente que para o inspetor. Têm mais 
confiança. A gente sabia quem era bom, quem tinha mal costume. 
Isto antes, porque agora a gente não tem tempo para conversar, para 
saber da vida dele durante o trabalho e também porque eles ficam só 
um mês aqui. Eles gostam de ficar aqui, eles não saíam daqui. 
Principalmente no sábado, quando se aproxima das 12 horas, eles 
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sabem que a gente vai e só volta na segunda-feira. É o maior 
problema, para tirar eles daqui. (Roupeira, Internato IV)  

É interessante mais uma vez notar que a direção determina e os 
inspetores, assim como os funcionários, cumprem as ordens sem que nem a 
eles, nem às crianças seja perguntado se esta nova maneira de funcionar é a 
melhor. Como bem observa a roupeira, que ali trabalha há 20 anos, este 
rodízio imposto pela nova organização da “escala” só faz perturbar as 
relações que poderiam se estabelecer na relação de trabalho. Parece que a 
modernização do internato tornou-o mais desumano, não dando 
oportunidade à criança de estabelecer relações estáveis nem mesmo no 
trabalho. O objetivo parece ser sempre o de dividir e compartimentar e não 
permitir que elas estabeleçam vínculos. Assim, a criança torna-se solitária, 
perdida na massa, sendo mais facilmente submetida aos desmandos dos 
funcionários. 

Nas Escolas II e III as crianças ganham algum doce, pão ou biscoito 
como recompensa pelo trabalho. Nas escolas seguintes há também uma 
pequena remuneração em dinheiro. Só que esta remuneração, cujo objetivo 
é estimular o aluno, ocorre de maneira muito desorganizada e pouco 
pontual. Os meninos mais uma vez se sentem ludibriados na sua relação 
com os adultos, que são seus educadores, o que faz com que muitos internos 
não queiram trabalhar. A relação de trabalho, que se inicia entre seis e oito 
anos, é feita de uma maneira que, poderíamos dizer, perverte seus objetivos 
mais elementares, quais sejam a disciplina do trabalho implicando numa 
relação estável com o funcionário com o qual o menino trabalha, o gosto 
pela execução da tarefa recebida, e a remuneração adequada como 
recompensa pelo seu esforço. Esta é a maneira mais frequente pela qual se 
estabelece a relação de trabalho nos internatos. Nesta Fundação, é 
sobretudo uma forma de ocupar o interno. Não é propriamente uma forma 
de pedagogia do trabalho. Pellegrino faz uma reflexão importante sobre esta 
questão, observada no internato de adolescentes “infratoras”:  

Uma outra coisa que me impressionou muito foi a relação da 
pedagogia instituída com o trabalho, porque é curioso que o trabalho 
seja transformado numa forma de castigo. Se você pensar o que isto 
significa, vai ver que é algo muito sério porque o homem se conhece 
através do seu trabalho. A gente se resgata à medida que a gente 
transforma o mundo — a consciência nasce deste processo. Contudo, 
a instituição pune exatamente transformando em castigo alguma 
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coisa que pode ser a própria possibilidade da solidariedade, do ser 
humano se resgatar, se diferenciar, exercer sua singularidade. 
(Pellegrino, 1985, p. 155)  

Os adolescentes das Escolas V e VI, que percebem esta relação com 
mais clareza, se ressentem e passam a questioná-la embora sem ter ainda 
um comportamento que expresse sua indignação, como ocorre na Escola 
VII. Muitas vezes, os adolescentes contam com o dinheiro para ir para casa 
de ônibus nos dias em que podem sair e não recebem o dinheiro prometido 
pelo trabalho. Isso implica em que fiquem retidos no internato. Muitos deles 
já passaram por outros internatos, e sabem que há outras formas de 
funcionamento. É comum que as escolas administradas diretamente pela 
Funabem paguem uma quantia maior, o que as torna, aos olhos dos alunos, 
mais valorizadas.  

Queria saber o motivo por que a gente recebe só 300 cruzeiros e 
ainda assim descontando. Por que essa miséria? [riem] Porque nas 
outras escolas aí, ganham mil cruzeiros quando o cara não faz nada. 
No Batlet James é a maior bagunça e os caras recebem parece que é 
12 mil, acho que é 3. Aqui para a gente ir para casa a gente depende 
do pagamento. E quando recebe pouco, quase ninguém vai para casa 
por causa do dinheiro. Ainda mais que a passagem do ônibus 
aumentou. Aí até agora nem deu pagamento. O pagamento é de três 
em três meses. E só. Quem que pode ir? A gente é duro e fica 
dependendo do pagamento que ainda vem descontado. É mensal, mas 
a gente não recebe não. Para ir para a casa a gente pede emprestado. 
Vai na secretaria. Acho que eles já fazem isto mesmo para a gente ter 
que pedir emprestado à secretária, aos inspetores. É a maior bagunça 
isto aqui. (Jorge, 13 anos, Internato V)  

Podemos concluir, mais uma vez, que também as atividades de 
trabalho, que deveriam ter como objetivo formar a criança e o adolescente, 
e neles inculcar valores para que participem dessas relações posteriormente 
na sociedade, são mal sucedidas. Os internos são desrespeitados em seu 
direito, dentro das normas estabeleci das pela própria Fundação. Os internos 
se dão conta, mais uma vez, de que as leis não existem para serem 
cumpridas, sobretudo quando lhes trazem algum benefício.  

A ideia do trabalho aqui veiculada é também uma negação do 
indivíduo e dos direitos individuais. Não favorece que o interno tenha uma 
interpretação positiva do trabalho, ao contrário das concepções do 
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capitalismo. Portanto, nem esses valores da sociedade estão sendo 
inculcados nos meninos.  

7. Monitor — treinamento para ser inspetor  

A escolha do “monitor” é sempre feita pelo inspetor. Ele seleciona os 
meninos que considera os melhores na disciplina e que são capazes de ter 
alguma ascendência sobre os outros. Algum inspetor pode permitir que a 
escolha seja feita através de eleição entre eles. Mas os candidatos devem 
receber primeiro sua aprovação. Os meninos percebem bem os critérios 
empregados, como se pode ver no depoimento a seguir:  

O seu Gama, inspetor, vê o garoto que está quieto, sabe ser monitor 
realmente, sabe concordar com as coisas. Aí ele escolhe. (Jorge, 10 
anos, Internato IV)  

Ao perceberem os critérios, os meninos também compreendem com 
clareza a posição que devem ocupar, e qual seu papel a desempenhar:  

Como monitor a gente dá ordem, avisa o garoto para guardar o 
material, avisa o que é certo o que é errado, quando eu mesmo falo 
com outro que ele não obedece, pego um papel, anoto e boto de 
castigo, e entrego ao seu Gama, ou senão, faz hoje mesmo e entrega 
amanhã ao seu Gama. Assim faz com todos os inspetores. (Jorge, 10 
anos, Internato IV)  

Mas nem todos os meninos concordam com os critérios aplicados, e 
acham que os escolhidos são “peixinhos” do inspetor. Esta opinião expressa 
uma relação caracterizada pela troca de alguns favores entre o inspetor e o 
“monitor” de sua escolha. Os “monitores” gozam de algumas liberdades 
não desfrutadas pelos outros internos; podem, por exemplo, não fazer a 
formatura com os outros, podem ganhar algum presente, ou ter alguma 
regalia, como, por exemplo, ganhar alguma coisa para comer; e ainda podem 
se distinguir do grupo, usando camisa quando todos estão só de short. 

Alguns meninos, apesar de não escolhidos, gostam de ocupar a 
posição de monitor e agem como se o fossem, mesmo não tendo autoridade 
para tal. Os internos os chamam de “engregeiros”. É interessante perceber 
como é forte a identificação dos meninos com a posição de mando. Talvez 
seja a única possibilidade que vislumbrem para sair da posição em que se 
encontram. Estas crianças só têm duas opções: mandar ou serem mandados. 
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Assim, é inevitável a identificação com os funcionários. Só eles detêm o 
poder sobre as crianças. Elas não têm como escapar de suas mãos.  

O monitor se torna ainda mais importante quando falta um 
funcionário. Seu trabalho é valioso para o inspetor que tem 
responsabilidade sobre duas turmas. Geralmente, quando um funcionário é 
despedido, a contratação de um substituto não ocorre rapidamente.  

Apesar do entusiasmo de muitos internos para ocupar a posição de 
“monitor”, nem todos o desejam. Um dos motivos que faz com que os 
meninos não gostem de ser monitores é a falta de autonomia e de respeito. 
O inspetor não lhes delega poderes, apenas ordens de mando. Para o 
monitor realizar seu trabalho, sendo respeitado pelos colegas, o inspetor 
deveria respaldar sua autoridade, pois é através desse respaldo que o 
monitor cumpre sua tarefa.  

Na Escola V (faixa etária de oito a dez anos) observei mais 
claramente algumas situações narradas acima pelos meninos. Um dos 
motivos pelos quais o trabalho de monitor não é muito bem-sucedido pode 
ser, como dizem os meninos, a falta de respaldo do inspetor para que ele 
realize sua tarefa. Outro pode ser por não haver, em muitos meninos desta 
idade, uma identificação muito intensa com a figura do inspetor. É difícil, 
entretanto, situar esta questão na faixa etária. Um dos resultados positivos 
desta identificação é, com certeza, a existência de alunos que se tornam 
inspetores — são os funcionários ex-alunos da própria Fundação.20 É 
comum que os próprios inspetores, como também diretores (ex-alunos) 
valorizem o trabalho dos inspetores que são ex-alunos. Consideram que isto 
é uma “vantagem”.  

Tem muitos funcionários bons e muitos que não servem. Não é só um 
problema de disciplina. Os ex-alunos, com poucas exceções, são os 
melhores. Ele viveu, tem tarimba, viveu na pele. Não adianta só 
estudo. Tem que ter vocação. Muitos trabalham por necessidade e 
não por vocação. O ex-aluno conhece os segredos dos meninos, sabe 
descobrir certas faltas, qual menino fuma ou pratica pederastia. 
Conhece a maneira de mentir. Aquele que não é ex-aluno muitas 
vezes não sabe conversar, não sabe como resolver os problemas. Os 

                                                      
20 É comum que se encontre também, nas outras instituições que atendem a “menores”, 
funcionários que foram internos daquele mesmo internato ou de outro. 
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ex-alunos que são funcionários são, em geral, os que se destacaram, 
os mais disciplinados, que davam mais cooperação e melhor 
desempenho como monitores. Esses demonstravam vocação. (Diretor 
do Internato VII)  

A partir dos dados disponíveis neste estudo podem-se reconhecer 
alguns pontos que permitem e estimulam a identificação da criança ou do 
adolescente com o inspetor.21 Não se pode esquecer que, neste estudo, o 
sujeito que se identifica é uma criança em crescimento e formação, portanto 
em fase propícia para que as identificações ocorram. Estas vão acontecer 
certamente com as pessoas com as quais convive. Vejamos alguns pontos 
que podem favorecer esta identificação: o inspetor, ou inspetora, é a pessoa 
adulta que lhes assegura os cuidados básicos de que necessitam para a sua 
sobrevivência — alimentação, roupa, sono. É com essas pessoas que eles 
têm um contato íntimo, frequente, e com quem algum relacionamento 
afetivo se dá. Na posição de monitor, o interno desfruta de algumas 
vantagens e liberdade, como também de uma relação privilegiada e de 
cumplicidade com o inspetor. E, por último, dentro do confinamento do 
internato, ser monitor é a única possibilidade de escapar das arbitrariedades 
do inspetor e do castigo.  

8. Brincadeiras, jogos e passeios  

Como já vimos, o horário rotineiro dos internatos não prevê muito 
tempo para divertimento, brincadeiras ou jogos. Há muito tempo livre, 
ocioso, de espera, não utilizado para recreação. Os alunos conversam 
entre si, brigam, divertem-se com alguma brincadeira, mas nada é feito 
com o incentivo do internato. Não há falta de local adequado; quanto aos 
recreadores, ainda que seu número seja pequeno em alguns internatos, há 
pelo menos um ou dois, mas que pouco fazem e não se dizem em 
condições de fazer. Por parte dos recreadores, há uma reclamação justa de 
falta de material adequado, como bolas, rede, etc. Mas há também um 
desânimo, característico do funcionamento institucional, que prega que não 
é possível fazer nada. Não há praticamente nenhum esporte organizado. 

                                                      
21 Moore, no seu estudo sobre campos ele concentração, analisa a “aceitação aparentemente 
estranha e paradoxal da autoridade moral do opressor” nos casos dos prisioneiros que se 
identificavam com os SS (Moore, 1987, p. 114). 
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Somente na Escola VII há alguns times de futebol, organizados pelos 
próprios alunos ou por um coadjuvante que se interessa em fazê-lo. Eles 
chegam a realizar algumas disputas com times de fora, mas jogam 
sobretudo entre eles próprios. 

A disciplina referente ao esporte não é utilizada neste ambiente de 
internato. E por quê? Além de causar mais despesas — “os meninos teriam 
mais fome e comeriam mais”, como ouvi muitas vezes — não interessa ao 
internato uma disciplina que forme o sujeito, que lhe dê capacidade de 
liderança, de decisão, de competitividade, na qual ele descubra suas 
potencialidades. É assim também em relação a toda atividade recreativa. 
Não há qualquer incentivo. E, como dizem alguns funcionários ex-alunos, 
esta atitude parece fazer parte de uma estratégia mais ampla:  

Eles nunca gostaram que o aluno se saísse bem. Não podia ser 
esperto para não saber seus direitos. Eu era bom no futebol e comecei 
a jogar num clube e me saí bem lá, aí logo me proibiram de ir. 
(Inspetor do Internato VII, ex-aluno da Fundação)  

Os funcionários muitas vezes tentam tomar iniciativas, mas seus 
esforços são em geral insuficientes e impotentes frente ao descaso da 
direção. Não sei se há uma estratégia premeditada por parte da direção 
central, mas certamente há uma consciência dos efeitos multiplicadores que 
ocorreriam, se houvesse alguma atenção ao esporte e ao lazer. A 
infantilização e a submissão quase total dos internos não seria viável.  

Durante minha pesquisa,22 pouca coisa pôde ser observada no que se 
refere ao esporte e ao lazer. O que se verifica, em geral, nos internatos, é a 
falta de organização para promovê-los.23 

Normalmente as crianças jogam bola, boleba, brincam de pique, 
soltam pipa, jogam marimba (uma pedra amarrada num fio é jogada em 
cima de uma árvore), jogam bola de papel, leem revistas, tocam pandeiro, 
desenham no chão, brincam de “agarramento”, polícia-ladrão, de dirigir 

                                                      
22 Não me preocupei especificamente em estudar jogos e brincadeiras. Este assunto me 
parece, entretanto, merecer um estudo mais aprofundado.  
23 Dentro de minha experiência de trabalho e inúmeras visitas a internatos, nunca conheci 
algum que tivesse um funcionamento melhor, em termos de esporte. O mais frequente é que 
tenham ainda menos atividades, e um pátio muito mais reduzido, onde os internos são 
obrigados a permanecer. 
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carro, de piquenique, de “conversas sobre as coisas de casa”. Uma das 
brincadeiras que observei no Internato IV uma única vez foi a roda de 
capoeira. Os meninos que entravam na roda pareciam estar bem treinados, e 
havia um grupo animado de admiradores, onde se ouviam comentários 
sobre quais eram os melhores. O fato de nunca ter observado este jogo antes 
me leva a crer que, se não há uma proibição explícita, não se permite que 
ocorra com frequência. É um jogo e, ao mesmo tempo, uma luta, na qual se 
afirmam os melhores. Um dos grupos me contou os apelidos que os internos 
colocam como sendo algo que faz parte do humor e da brincadeira:  

“Boneca, Grilo, Peteca, Frankstein, Gabalão, Belas-Coxas, Baleia, Pai-
Herói, Lampião, Neguinho do Morro, Boi Neguinho, Bicudinho, Palito, Viva 
o Gordo, Boião 81, Cocudo, Kung-Fu, Perereca, Leopardo, Olho de Boi, 
Pelé, Coelho, Zé-Galo, Cavalo, Cocho, Stop”. Os internos contaram também 
estórias que circulam entre eles. Primeiro contaram “estórias de saliência e 
sacanagem” e em seguida muitas estórias sobre “bandido e polícia”. Depois 
uma estória sobre “disco voador” e uma brincadeira que o inspetor fez com 
eles — colocou uma bala sob o travesseiro de cada interno para que a 
encontrassem na hora de acordar, o que lhes proporcionou muita alegria. 

Ao falarem sobre as coisas “engraçadas” que ocorrem no internato, 
me relataram:  

Teve um menino que o marimbondo mordeu no piru e ficou muito 
inchado; outro foi chupar o mel de abelha e inchou o lábio; tem 
menino que finge desmaio para ficar internado uma semana no 
hospital. 

Através desses relatos, eles falam de suas vidas no internato, e uma 
das coisas mais interessantes que incluíram nesses depoimentos foi a da 
“marca de amigo”. Eles explicam: “a gente corta o braço e fica a marca; 
para ficar a marca tem que raspar com vidro ou esfregar com cuspe e água”. 
Disseram que, no ano anterior, mais de 100 alunos se marcaram desta 
forma, e me mostraram as marcas no corpo. É muito significativo que a “a 
marca de amigo” se inscreva no corpo. Como temos visto ao longo deste 
estudo, a dinâmica institucional funciona de maneira a impedir o interno de 
criar vínculos afetivos, quaisquer que sejam. Eles descobriram, então, uma 
maneira de expressar um vínculo que conseguiam estabelecer no internato, 
cujo significado nos dá Pellegrino:  
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Ao invés de haver uma inscrição psíquica dessas referências básicas, 
o que havia era uma inscrição a nível corporal (Pellegrino, 1985, p. 
147).24 

No Internato V os jogos e brincadeiras sofrem as mesmas restrições 
que no IV. O futebol é o jogo predileto, e sempre que conseguem uma bola 
se mobilizam para jogar, seja no pátio ligado ao prédio, o que é mais 
frequente, ou no “campão”. Nesta escola há um recreador que organiza 
estas atividades, sobretudo quando se passam fora do internato. Mas a 
sistemática falta de material esportivo dificulta enormemente a prática de 
esporte com os internos.25 

Uma das atividades que o recreador ajuda a organizar são os passeios 
aos domingos, sobretudo nas férias. E, mesmo na brincadeira, se expressa a 
introjeção de uma punição que implica na agressão ao colega, prática que se 
inicia no internato anterior. Um dos jogos que observei aqui consistia em 

                                                      
24 Este tipo de marca no corpo existe também em outros internatos. Pellegrino fala sobre o 
internato Santos Dumont, que atende a adolescentes “infratoras” no Rio de Janeiro: 
“...acredito que, nessas escolas, praticamente o que sobra para as crianças é o próprio corpo, 
porque tudo o mais lhes é tirado. O eixo básico sobre o qual a instituição trabalha é o tempo. 
O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a criança, quando é internada, nunca tem uma 
referência, perde o contato com a família, ficando sem passado, nem futuro. Na instituição 
em que trabalhei, as meninas viviam um eterno presente. O tempo só existia a partir da 
instituição, com sua palavra ordenadora. Como é que as internas exprimiam isto? Elas 
quebravam os vidros e começavam a inscrever no próprio corpo o nome do pai, da mãe. 
Porque elas sabiam que não podiam perder essas referências fundamentais, pois, se 
perdessem a memória, elas estariam definitivamente impossibilitadas de ser. Então o espaço 
onde elas mareavam as memórias fundamentais que as constituíam enquanto sujeito era o 
próprio corpo, elas o cortavam, mareavam, faziam cicatrizes” (Pellegrino, 1985, p. 153). 
25 No verão de 84 estive na escola, e tudo continuava como antes, como me disseram os alunos 
e funcionários. Um funcionário, que foi muito tempo recreador, contou que pediu para ser 
inspetor, pois se cansou de não ter o que fazer com os alunos por falta de material. Seu tom é de 
resignação quando fala da situação da escola nestas férias. Não houve nenhum passeio, a 
televisão esteve quebrada por muitas semanas, a sala de jogos fechada por falta de material e 
também não houve esporte, por falta de bola. Se o número de alunos fosse bem reduzido, 
entorno de 121, facilitaria, dizem eles; o relacionamento entre eles se acalmaria. Os alunos 
também parecem resignados com a situação. O desânimo é da parte de todos. A esperança de 
que as coisas mudem parece se esvair a cada ano que passa. O inspetor falou também da 
“ociosidade completa” em que os alunos se encontravam diariamente, concluindo que isto 
facilitava o surgimento da pederastia (esta é uma opinião geral), que alcançara um índice muito 
alto, jamais visto antes. Mostrou-me os meninos brincando no pátio, uns com os outros, sem 
qualquer brinquedo ou bola, e disse-me que eles passaram as férias de verão assim. 
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rodar, ao nível do chão, uma corda com um pau ou sapato amarrado na 
ponta. Os alunos pulam; aqueles que erram o pulo são “malhados” pelos 
colegas. Eles me contaram que, também em outras brincadeiras, usam a 
“malha” como punição.  

No Internato VI a novidade é a sala de jogos com quatro totós e 
quatro sinucas que, segundo o chefe de disciplina, é aberta aos sábados, 
domingos e feriados, além de alguns dias da semana após o jantar, quando 
algum inspetor está disponível para tomar conta das crianças. No Internato 
V também há uma sala de jogos, mas dificilmente é aberta, devido à falta de 
manutenção. Aqui, entretanto, é bastante usada e disputada pelos meninos. 
Segundo o inspetor, nunca sai briga ali dentro, desde que um funcionário 
esteja presente para intermediar os conflitos. Pergunto ao chefe de disciplina 
se, entre os meninos, há uma escolha daqueles que são os melhores em 
determinado jogo. Ele me esclarece que eles só escolhem “os melhores na 
disciplina”. A televisão aqui, como no Internato VII, fica no mesmo local 
onde é rezada a missa e por isso, para ver televisão, os alunos sentam-se nos 
bancos de madeira, típicos de igreja. Sempre está presente um inspetor para 
vigiar seu comportamento e postura, uma vez que, segundo o regulamento, 
ninguém pode se deitar ou colocar o pé sobre o banco. 

Devido à ação individual de um recreador esta escola era a que mais 
passeios oferecia aos meninos. Sair do internato é uma das coisas que os 
internos mais apreciam como forma de lazer e o diretor sabia disto. A posse 
de um ônibus possibilitaria que os passeios fossem feitos com frequência. 
Entretanto, quando surgiu a oportunidade de um ônibus ser doado pela 
Funabem, as autoridades superiores da Fundação preferiram a construção 
de uma piscina.26 Vejamos o que o diretor disse sobre isto:  

Os meninos, os mais rebeldes, ficam bons durante a semana se no 
fim de semana eles tem uma hora de esporte, se saem um pouco da 
escola. Quando se construiu a piscina eu preferi o ônibus — com a 
mesma despesa poderia ter comprado um ônibus que poderia passear 
todo domingo com os meninos. Mas o diretor da escola nunca é 
ouvido! No inverno a gente não usa a piscina e a sua manutenção é 
bastante cara. Por tudo isto, o ônibus era melhor. 

                                                      
26 E o mais curioso é que há muito tempo já se falava na possibilidade de fechamento deste 
internato, cujas terras já tinham sido vendidas — mesmo assim se construiu a piscina e, dois 
anos após suas obras estarem concluídas, o internato foi fechado. 
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Aqui, como em todos os internatos, é a vontade do inspetor que 
orienta o local e os jogos possíveis. Mesmo uma ida ao Maracanã só é 
oferecida se o time de futebol agrada ao recreador. Tudo funciona como 
numa instituição total — o que existe e que poderia oferecer distração e 
prazer aos internos serve muito mais para ser exibido aos visitantes do que 
para a satisfação dos internos. Muitos meninos percebem isto com clareza:  

Ligam a televisão de vez em quando, quando tem inspetor sobrando. 
A sala de jogos só abre à noite. De dia, quando está chovendo. 
Abriram hoje, tia, porque tem visita. Aí eles abrem para mostrar que 
a escola tem tudo. A piscina também é assim. (José, 12 anos, 
Internato VI)  

Ontem gente via um filme e os inspetores mudaram o canal. 
Mudaram de propósito. E a gente gritou, e então ficamos 45 minutos 
de castigo, em pé. Eles é que escolhem o canal. Garoto não tem vez! 
(Jorge, 14 anos, Internato VI)  

O Internato VII é o que melhores possibilidades oferece para a 
prática de esportes — há um campo de futebol, uma quadra de futebol de 
salão, uma quadra coberta para vôlei e uma piscina. Os rapazes se 
organizam e jogam. O futebol é o jogo predileto, seguido do vôlei. Apesar 
de existirem recreadores e professores de ginástica, eles não aprendem 
nenhum esporte. O futebol é o único em que times foram organizados, pois 
é um esporte que os rapazes conhecem muito e os inspetores se interessam 
ensinando e organizando jogos. É a única escola que tem uma discoteca, 
controlada por internos. Eles controlam seu funcionamento e a música é 
ouvida na quadra coberta.  

Conversando com um grupo de adolescentes, fui apresentada ao 
“campeão de jazz”. Os colegas pareciam ter orgulho, apesar do “campeão” 
desmentir envergonhado. Para confirmar, disseram: “Todo mundo para para 
ver no baile”. Em outra oportunidade me apresentaram um colega que era um 
bom flautista. O que notei neste internato de adolescentes é que, apesar dos 
esforços institucionais, alguns jovens conseguiam se sobressair, exercitando 
suas aptidões e criatividade para admiração e orgulho dos colegas. A música 
é uma atividade valorizada pela escola, havendo uma banda que se apresenta 
sempre nas festas comemorativas da fundação. Devido a esta valorização e 
à dedicação de alguns funcionários, foi organizado um grupo musical que 
toca músicas populares e carnavalescas. Nas melhores fases desse grupo, 
eles se apresentam em festas e bailes da redondeza. 
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Uma outra curiosidade que só foi observada nesta escola é a criação 
de animais. Em um feriado, observei um grupo de seis adolescentes 
conversando entre si, em roda, e observando seus pássaros, que pegam nos 
ninhos das árvores. Eles trocavam ideias sobre os pássaros e sobre os 
cuidados de que necessitavam. Depois que crescem, eles os vendem para 
apurar algum dinheiro. Eles explicam que, oficialmente, é proibida esta 
atividade, mas que nem sempre há muito rigor. Criam também cachorros, 
apesar de haver um controle maior da direção:  

Esses são para caçar tatu, ouriço e lagarto. Depois a gente faz uma 
gororoba para comer no mato. A gente também faz bolinho com 
trigo, açúcar e água (Internos da Escola VII)  

Fazer comida no mato é uma diversão importante que, segundo os 
funcionários ex-alunos, sempre foi muito apreciada pelos internos.  

Para concluir, posso dizer que, se o jogo e o esporte não são 
incentivados no internato, isto não ocorre por questões materiais, mas pela 
estrutura da instituição, que não pode permitir e incentivar atividades como 
o jogo, uma vez que esta é “uma atividade descompromissada, em que o 
indivíduo se empenha numa criação particular, aberta ao possível” 
(Navarro, Vital Brazil, 1987, p. 90). Nada pode ocorrer no internato que 
escape ao controle institucional. Como diz Navarro, 

fora do jogo, os homens pretendem que o sujeito esteja determinado 
pela história de sua vida, numa situação que não é mais objeto de sua 
escolha. Aí o caminho é estreito em termos de novas possibilidades. 
A norma espreita, a lei preside, o social produz (Navarro, Vital 
Brazil, 987, p. 90).  




