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Militar, por exemplo. É o sinal de que se integrou perfeitamente à 
instituição e de que o Estado-inconsciente controla seu imaginário. Porque 
tudo está ali: como institucionalizar estes animais selvagens, mentirosos, 
predadores, perversos, para que o Estado possa dormir em paz?  

Nesse país magnífico que é o Brasil, uma psicossocióloga tenta 
descobrir o segredo das crianças perdidas. Ela não elabora um grande 
discurso sobre a condição das crianças como outros fazem grandes 
discursos, grandes teorias sobre a condição das mulheres, dos moradores 
das favelas, dos delinquentes, etc. Mas, ao contrário, descreve o que lhe 
aconteceu ao ocupar-se dessas crianças confinadas. De seu lugar — que ela 
igualmente descreve — Sônia mostra o funcionamento de uma máquina de 
socializar a infância. Esta máquina é o analisador de uma sociedade. Ela a 
revela e a interroga, a obriga a reagir. Nos meses e anos que virão, o que 
seria do estatuto da infância no Brasil? As eleições presidenciais passadas 
significaram um desafio para a infância? Para sua liberação? O livro de 
Sônia não tem qualquer pretensão ao profetismo. Ele se contenta em 
restituir o que existe.  

Marx disse em alguma pane que se descrevemos completamente um 
fenômeno, isto equivale a uma teorização perfeita. Eu acrescentaria: desde 
que esta descrição englobe também a pessoa que descreve. É o que Sônia 
faz, praticando a teoria da implicação do pesquisador na sua pesquisa. Esta 
implicação é institucional: ao mesmo tempo sociológica e psicológica. Ela 
contém uma espécie de hipercomunicação do pesquisador com a instituição, 
do pesquisador com as crianças. A instituição que exerce sua monstruosa 
pressão de dimensão estatal — mesmo obedecendo a um estatuto privado. 
As crianças que passam pelo que Ferenzci, no final de sua vida, chamou de 
intropressão do adulto sobre a criança.  

Ferenzci teria ficado feliz ao ler esta pesquisa. O leitor brasileiro 
também ficará, se não massacrou definitivamente a criança que existe 
dentro dele.  

René Lourau 
Paris, 1990  
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INTRODUÇÃO  

1. Objetivo de estudo  

Este estudo tem por objetivo proceder a uma análise institucional de 
um conjunto de sete internatos que integram uma determinada Fundação 
filantrópica, localizada na área periférica da cidade do Rio de Janeiro. Estes 
internatos se propõem a dar atendimento a crianças “menores carentes e 
abandonadas”,2 desde recém-nascidas até atingir 18 anos.  

O termo “menor” é usado para dialogar com a literatura de referência 
sobre a questão. Entretanto, considero no decorrer do trabalho que esta 
categoria é produto de estigma mesmo nos Códigos de Menores de 1927 a 
1979.3 Devido a isto não usei o termo como categoria para o meu trabalho e 
adotei o procedimento de relativizá-lo, consoante o texto “Infância e 
Sociedade no Brasil”, que aponta para a incorporação não crítica da 
categoria “menor” pelas Ciências Sociais.  

Gostaria de esclarecer o que me motivou a empreender este estudo. Ele 
se iniciou quando, a convite da direção da Fundação, ocupei o cargo de 
psicóloga atendendo a todos os internatos. Depois de 13 meses de trabalho fui 
demitida através de uma carta que recebi em minha casa, alegando falta de 
verbas. Resolvi depois de seis meses voltar à Fundação e pedir autorização 
para realizar a pesquisa. Ela me foi concedida, para minha surpresa, de 
imediato e sem restrição de qualquer ordem. Assim, comecei a pesquisa de 
                                                      
2 “As expressões menor carenciado, abandonado, desassistido ou marginalizado são usadas 
para identificar a criança ou adolescente vítima de disfunção social que, por não dispor de 
renda suficiente, tem insatisfatória participação no consumo de bens materiais, recreação e 
outras benesses do desenvolvimento.” (CPI do Menor. Câmara dos Deputados. Brasília, 
1976, p. 25) “... a estatística da Funabem para 1985 indicou que no Brasil temos cerca de 65 
milhões de menores que são 47% da população brasileira. Desses, 36 milhões são carentes, 7 
milhões abandonados, 527 mil internados e 14 mil infratores sob sua guarda” (Passetti, 
1987). 
3 “O espírito do Código se expressa logo no seu 1º Capítulo quando diz que o objetivo e fim 
da lei é ‘menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 
anos de idade’. A partir de então a palavra “menor” passa ao vocabulário corrente, tomando-
se uma categoria classificatória da infância pobre. O Código distingue dois tipos de menores, 
os abandonados e os delinquentes, como que reconhecendo duas variantes possíveis no 
universo da pobreza.” (Infância e Sociedade no Brasil, BIB, RJ, ANPOCS (26): 3-37,2º 
semestre de 1988). 
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campo, buscando estudar a Fundação de outro ângulo que não o de funcionária 
da mesma, compreender melhor seu funcionamento e voltar a ter um contato 
com as crianças, aliviando, assim, a súbita interrupção que ocorreu. 

Além de meu interesse específico de conhecer melhor o 
funcionamento dos internatos, na época só havia a publicação de Guirado 
(1980) sobre crianças institucionalizadas. Uma das razões que dificulta este 
tipo de estudo são os obstáculos que estas instituições criam uma sua 
realização. Outra é a dificuldade inerente a tal tipo de pesquisa — o 
pesquisador precisa ter grande respaldo ou liberdade, por parte da direção, 
para realizar seu trabalho de campo sem constrangimento e desenvolver 
uma relação de confiabilidade com os funcionários e as crianças internas 
que permita realização de entrevistas e obtenção dos dados. Sou grata à 
diretoria da Fundação que permitiu a realização deste estudo. Agradeço em 
particular aos diretores e funcionários das escolas que foram solidários e 
colaboraram na pesquisa de campo e na coleta de dados.  

Na tese, como parte da metodologia, faço uma análise do trabalho de 
psicóloga desenvolvido nos internatos; e há uma parte dedicada às 
referências históricas da Fundação. Por uma questão de necessidade de 
redução do volume de páginas para a publicação do livro, considerou-se 
primordial manter o mais integral possível o texto sobre os internatos, 
reduzir as duas partes citadas e também suprimir os anexos. Estes capítulos 
permitem situar melhor a análise da estrutura dos internatos, porém não são 
imprescindíveis à sua compreensão.4 

Pretendo fazer um estudo detalhado da vida cotidiana das crianças 
nos internatos, buscando explicitar o percurso que um interno faz desde 
recém-nascido até alcançar a maioridade quando é desligado do internato. 
Pretendo desenvolver uma análise acurada, sobretudo dos “procedimentos 
disciplinares” (Foucault, 1977), que são um dos aspectos mais importantes 
nestes internatos com organização que se assemelha a uma caserna. O que 
perpassa todos os internatos indiferentemente é a disciplina, a mesmice, o 
determinismo, o massacre, o não reconhecimento, a vitória da morte 
psicológica. As escolas são analisadas por ordem de faixa etária das 
crianças atendidas, tentando tematizar suas questões dominantes.  

                                                      
4 O título da tese “École-caserne pour enfants pauvres” surgiu da leitura do livro Chronique 
de l’école-caserne (Oury, 1972). 
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Durante a pesquisa optei por percorrer as escolas segundo a crescente 
faixa etária das crianças, acreditando que assim poderia melhor perceber 
suas características e como estas poderiam afetar os internos.5 

Esta é a única fundação filantrópica de meu conhecimento que 
oferece atendimento a todas as faixas etárias, desde recém-nascidos até 18 
anos. Esta característica me pareceu ser de particular interesse, pois as 
pesquisas até então publicadas sobre crianças internadas sempre se limitam 
a uma faixa etária restrita. Ou seja, um dos interesses deste trabalho é tentar 
ir além das características básicas do funcionamento dos internatos. Busco 
analisar as diferentes características dos estabelecimentos que atendem a 
uma faixa etária restrita e como estas características afetam as crianças de 
diferentes idades.  

O atendimento oferecido pela Fundação é considerado pela Funabem, 
órgão oficial, como “modelar”.6 A exemplaridade desta instituição realça o 
interesse e ampara a pesquisa científica. É uma instituição que fornece as 
etapas completas de atendimento ao “menor”, permitindo assim maior 
acesso à lógica deste tipo de instituição, fundamentada em rígidos métodos 
disciplinares e em procedimentos de inculcação pedagógica marcados por 
mecanismos coercitivos. O padrão de atendimento no que diz respeito ao 
aspecto material é considerado “muito bom” em relação aos demais 
existentes. Pude constatar este fato quando trabalhei na Feem,7 cujo padrão 
de atendimento é muito inferior, sobretudo no que se refere a condições 
materiais e espaço físico.  

As instituições filantrópicas, em geral, se assemelham à Feem quanto 
ao atendimento precário. Este é mais um dos elementos que favorece o 
                                                      
5 A única exceção se deu quando passei da IV para a VI e voltei então para a V, pois correu o 
boato de que a escola VI seria fechada num espaço de tempo que não me permitiria a 
realização da pesquisa de campo. 
6 “A Fundação (..) tem as escolas Internato VII, Internatos II, III, IV e V e Internato VI, 
considerado pela Funabem como escola-modelo de sua rede de convênios.” (Jornal do 
Brasil, 13.08.82) 
7 Trabalhei na Feem como assessora-chefe da presidência, na gestão de Roberto Mangabeira, 
no período de julho de 85 a abril de 86, numa tentativa de reforma da instituição para a qual o 
apoio político do Governador do Estado, prometido, não ocorreu. Aliada ao não apoio político 
e financeiro do Governador, encontramos enorme resistência dos funcionários, ocasionando a 
demissão coletiva da assessoria da presidência. Esta experiência contribuiu para melhor 
compreensão da atuação do Estado, assim como para as análises feitas nesta tese. 
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estudo aqui feito. A precariedade de atendimento material existente nos 
outros internatos, no meu entender, seria um elemento por demais 
perturbador na análise do funcionamento institucional.  

Na introdução do estudo de cada internato descrevo o que considero 
serem os temas dominantes ali encontrados. Durante a própria pesquisa de 
campo e na análise do material recolhido, alguns temas se tornaram 
relevantes em cada escola. Procedi da seguinte maneira: à medida que um 
tema era analisado, como por exemplo, no Internato I, o “ritual de entrada”, 
abordei este tema também no que pudesse se repetir nos outros internatos. 
Com isso tentei evitar repetições que mesmo assim, muitas vezes, 
ocorreram. A regularidade, a recorrência, a monotonia fazem parte dos 
procedimentos disciplinares. São impostas ao pesquisador. Entretanto, não 
se repetem tal e qual. O trabalho de análise dos internatos chamará atenção 
para os pequenos deslocamentos que ocorrem nas regras e procedimentos 
disciplinares de cada estabelecimento nas diversas faixas etárias. Em cada 
internato abordei os temas que surgiram como dominantes e que ainda não 
haviam sido tratados nos internatos anteriores. Este estudo se aproxima de 
uma etnografia, o que permite ao leitor seguir as análises feitas, discordar 
ou descobrir questões que me passaram desapercebidas.  

2. Considerações teóricas  

A orientação teórica deste estudo se baseia nos conceitos de análise 
institucional que me têm sido úteis na prática de trabalhos nas instituições. 
Para a realização dessa análise, aceito uma hipótese de Lapassade (1917) de 
que “toda análise passa necessariamente pela mediação de certos 
analisadores. A relação do analista com seu objeto não é imediata. Passa 
pelo desvio dos analisadores que ele tem como referência ou que constrói 
no seu campo de intervenção”. A noção de analisador é utilizada enquanto 
elemento que permite a análise e revela a estrutura da instituição.  

A análise institucional é entendida no sentido de revelar a transversal 
idade da instituição, dos grupos e dos seus membros, ou seja, o que 
determina o funcionamento da instituição. O estudo da transversal idade, 
presente no decorrer de várias etapas, se atualiza e se expressa nas práticas 
institucionais e pressupõe um sistema de relações entre as pessoas, 
membros da instituição. A análise leva em consideração o que é dito, o 
discurso institucional, ou seja, os depoimentos recolhidos, os estatutos, o 
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regimento interno, e a relação entre este discurso e as práticas institucionais 
cotidianas efetivas.  

O conceito de instituição é fundamental para perceber os níveis em 
que esta relação se atualiza. Num sentido mais amplo, temos, como define 
Lourau, ao recordar o essencial deste conceito, estudado em duas obras 
importantes, uma de Lapassade e outra sua:  

Primeiro, as instituições são normas. Mas estas incluem também a 
forma pela qual os indivíduos concordam ou não em participar dessas 
normas. As relações sociais reais, tanto como as normas sociais, 
formam pane do conceito de instituição (..). Seu conteúdo está 
formado pela articulação entre a ação histórica dos indivíduos, 
grupos, coletividades, de um lado, e, de outro, pelas normas sociais já 
existentes.  

Segundo, a instituição não é um nível da organização social (regras, 
leis) que atua do exterior para regular a vida dos grupos ou as 
condutas dos indivíduos; atravessa todos os níveis dos conjuntos 
humanos, e forma parte da estrutura simbólica do grupo, do 
indivíduo(..).  

Em todos os níveis de análise, no individual, no da organização 
(hospital, escola, sindicato), no grupo informal, assim como no 
formal, se encontra a dimensão da instituição (Lourau, 1977, p. 24).  

Num sentido mais estrito, a instituição é definida como “a 
organização das relações sociais entre os indivíduos ou, mais precisamente, 
o conjunto de normas que regem esta organização” (Hess, 1978, p. 25).  

A definição de instituição leva em consideração que ela é atravessada 
por vários níveis distintos, o que remete necessariamente ao estudo de sua 
transversalidade como da de seus membros, com o objetivo de permitir o 
acesso ao discurso instituído e ao sistema de poder dentro dela.  

A importância da transversal idade das pessoas, membros da 
instituição, é ressaltada por Patrice Ville:  

(...) Os participantes são atravessados por pertencimentos ou 
referências a instituições diversas. Eles podem se situar 
positivamente ou negativamente em relação a estas instituições. Os 
elementos da transversal idade influenciam o comportamento e as 
falas no curso da análise institucional. O jogo da transversalidade, 
que se encontra dentro de todas as situações da vida cotidiana, se 
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atualiza, de maneira negativa ou positiva, em relação aos objetivos 
do estabelecimento (Hess, 1978, p. 28).  

A fala de cada entrevistado será percebida como expressão de sua 
transversalidade, que se atualiza de maneira distinta, particular. Isto 
permitirá ao leitor seguir a análise feita, podendo perceber o depoimento 
dos entrevistados levando em consideração seus vários pertencimentos e 
sua posição dentro da organização e da hierarquia da Fundação.  

Para uma compreensão mais clara de minha relação com a instituição 
e da minha escolha de fazer este estudo, é importante atentar-se para o 
conceito de  

análise implicacional — um dos aspectos mais característicos da 
análise institucional é o esforço do militante, do pesquisador (..) 
engajado no processo de análise para revelar não somente o não dito 
institucional mas também o caminho (gênese) que o leva, homem ou 
mulher determinada, a produzir esta análise (Hess, 1978:21).  

Nesta pesquisa, ao se analisar o movimento histórico da instituição e 
seu funcionamento, o conceito de instituição será apreendido dentro de uma 
perspectiva dialética. Ou seja, “como produto da luta permanente entre o 
instituinte e o instituído, a instituição está em perpétua mudança” (Hess, 
1978:21). A dialética institucional funciona segundo o esquema seguinte:  

a) instituído: apreendido enquanto uma análise organizacional do que 
é determinado dentro do estabelecimento, seus mecanismos de 
funcionamento, as relações de trabalho; é também força de inércia, 
conservadora, que busca preservar a situação tal como ela é;  

b) instituinte: são as forças de transformação que contestam o 
instituído e demandam novas normas;  

c) institucionalização: é a fase de resolução da contradição inicial — 
o instituinte contra o instituído; é também o reconhecimento das novas 
normas que emergem.  

Em relação ao funcionamento dos internatos, mostro que todos têm 
estrutura semelhante, a de uma “instituição total” conforme definição de 
Goffman:  

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e 
trabalho onde um grande número de indivíduos com situação 

XIV 

semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável 
período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 
administrada (Goffman, 1974, p. 11).  

Passando em revista alguns aspectos institucionais, posso ressaltar 
métodos que são mais comumente usados e são a base da organização da 
vida das crianças e adolescentes no internato. Como define Foucault,  

esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do 
corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 
impõem uma relação de docilidade-utilidade são o que podemos 
chamar as disciplinas (Foucault, 1977, p. 126).  

Levei em consideração a literatura específica publicada sobre o tema 
do “menor”, sobretudo no que se refere ao estudo do internato (Guirado, 
1980 e 1986 e Campos, 1984) e também os autores autobiográficos como 
Herzer e Collen, que falam de suas experiências como internos na Febem de 
São Paulo (Herzer, 1982, Collen, 1987).  

3. Procedimentos metodológicos de pesquisa  

A pesquisa se propõe a uma análise das representações e práticas 
institucionais que abrangem não apenas estatutos, documentos oficiais e 
regimento interno, mas também as relações sociais que envolvem os 
funcionários, o quadro de dirigentes e o interno. Ao mesmo tempo, sem se 
restringir aos limites do discurso instituído, intenta estabelecer, através da 
observação direta, relações entre os fundamentos deste discurso e as 
práticas institucionais.  

As entrevistas com informantes selecionados foram realizadas no 
próprio local de trabalho dos funcionários e dirigentes. As perguntas 
objetivaram reunir informações sobre as tarefas que executam e como as 
percebem. Outras perguntas foram feitas visando compreender as posições 
que ocupam na estrutura institucional, as relações entre elas e suas 
repercussões na dinâmica da instituição e na reprodução e aplicação dos 
procedimentos disciplinares. Não houve preocupação quantitativa quanto 
aos informantes, mas sim em obter material significativo, que permitisse 
uma análise clara e criteriosa.  

Coletei informações objetivas a partir do esboço de um pequeno 
roteiro com perguntas, tais como: idade, grau de instrução, cargo ocupado, 
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tempo de serviço na Fundação, cargos ocupados anteriormente, outros 
trabalhos anteriores, relação de parentesco dentro da Fundação, local de 
moradia. 

As entrevistas com os internos foram realizadas individualmente e de 
maneira privada, tendo como objetivo obter dados sobre sua representação 
acerca dos procedimentos disciplinares, da dinâmica institucional, e da sua 
história familiar e institucional. Realizei também algumas entrevistas em 
pequenos grupos que se formaram espontaneamente ou foram por mim 
organizados, como veremos na análise dos internatos.  

Inspirada nas técnicas de trabalho de campo em pesquisa em Ciências 
Sociais, realizei observações diretas nos estabelecimentos (de 7 a 20 dias 
em cada) procurando perceber como são executadas as atividades cotidianas 
e os procedimentos disciplinares. No conjunto de Internatos II, III, IV e V, 
como também no VII, permaneci no local de três a oito dias seguidos, 
alojando-me na casa da diretora do Internato III e, no VII, na casa onde 
dormem as professoras e assistentes sociais. O trabalho de campo ocorreu 
entre janeiro de 82 e abril de 83. O processo de análise e escrita foi 
interrompido em meados de 85, sendo retomado em novembro de 86 e 
finalizado em maio de 88.  

4. Características gerais da Fundação e dos internatos  

A Fundação compreende um grande complexo de estabelecimentos 
oferecendo três tipos básicos de atendimento: abrigo de velhos, atendimento 
hospitalar a doentes e assistência a “menores”. Nosso estudo se refere 
somente à rede de atendimento oferecida aos “menores”, cuja administração 
é feita pelo DAM — Departamento de Assistência ao Menor.  

A Fundação oferece atendimento a dois mil menores, acolhendo-os 
em sete estabelecimentos.8  

                                                      
8 Os diversos internatos da Fundação são denominados “Instituto” ou “Escola”. Todos têm o 
nome de alguma personalidade que trabalha ou trabalhou na Fundação, nome de santo ou de 
presidente da República. Os funcionários e crianças se referem aos estabelecimentos 
denominando-os “escola”. Neste estudo nomeei-os internatos, para melhor evidenciar suas 
características e os enumerei com a finalidade de manter o sigilo de seus nomes. Dentro dos 
textos, entretanto, uso os termos internato ou escola para me referir ao estabelecimento 
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O Internato I localiza-se em Bonsucesso, com capacidade para 
receber em regime de internato 80 crianças, de ambos os sexos, na faixa 
etária de recém-nascidas a 2 anos. Um conjunto de quatro estabelecimentos 
está localizado em Duque de Caxias, dentro de uma mesma área muito 
extensa. Atendem a crianças em regime de internato e oferecem o ensino 
pré-escolar e de 1º grau (1ª e 2ª séries). Compreendem o seguinte:  

Internato II: com capacidade para 200 internos, na faixa etária de 2 a 
10 anos, meninas, e de 2 a 6 anos, meninos.  

Internato III: com capacidade para 200 internos, na faixa etária de 6 a 
8 anos, meninos.  

Internato IV: com capacidade para 400 internos, na faixa etária de 9 a 
10 anos, meninos.  

Internato V: com capacidade para 360 internos, na faixa etária de 10 
a 12 anos, meninos.  

Há um sexto estabelecimento localizado em Santa Cruz, com 
capacidade para receber em regime de internato 420 internos, na faixa etária 
de 12 a 14 anos. Administra o ensino de 1º grau, da 1ª a 4ª série.  

Há ainda um último estabelecimento localizado no interior do Estado, 
com capacidade para receber, em regime de internato, 460 rapazes na faixa 
etária de 14 a 18 anos; e, em regime de externato, 200 jovens, de ambos os 
sexos, da própria comunidade. Administra o ensino de 1º grau, da 1ª a 8ª 
série, e mais o ensino profissionalizante em 10 especialidades diferentes.  

Os objetivos da instituição, segundo documentação oficial, 
consistem em: 

Assistência religiosa, moral, material e educativa ao menor, 
especialmente ao desamparado. (...) Recebem moradia, alimentação, 
vestuário, material de higiene, instrução de 1º grau, religiosa e 
esportiva, e assistência médica, social, odontológica e psiquiátrica.9 

                                                                                                                           
estudado. Também por uma questão de sigilo, os nomes próprios do texto são fictícios. 
Somente mantive os nomes dos internos, resguardando seus sobrenomes. 
9 Estas informações foram extraídas de documento da direção datado de 25 de fevereiro de 
1980. O atendimento psiquiátrico, entretanto, não é feito pela instituição, mas pelo órgão de 
convênio ao qual a criança está vinculada. A primeira contratação de assistentes sociais e 
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O que se pretende, oferecendo-se esta forma de assistência, é 
remediar, nos melhores moldes possíveis, situações graves de ordem 
sociológica; é evitar que aquele indivíduo que se criou na creche 
volte mais tarde, no mesmo estado de incapacidade, para o pavilhão 
de abrigados; é dar-lhe condições de sobrevivência, de 
autossuficiência; é integrá-lo no contexto social.10 

A internação das crianças ocorre por intermédio do Juizado de 
Menores e através de órgãos com os quais mantém convênio, como a 
Funabem, a Feem e a LBA.  

As características de funcionamento da Fundação se assemelham ao 
que Goffman denominou “instituição total”. No estudo dos internatos 
veremos com detalhes como estas características afetam a vida das crianças 
que são clientes da Fundação. Mas, para melhor compreender o 
funcionamento dos internatos, considero importante delinear alguns 
elementos que favorecem o funcionamento da Fundação, no que diz 
respeito aos funcionários, como uma instituição que tende ao fechamento. É 
importante marcar que a Fundação exerce forte controle sobre a vida dos 
funcionários, seja através de uma rígida estrutura organizacional, seja pelo 
oferecimento de moradia, como também empregando funcionários parentes 
entre si e ex-internos da própria Fundação.  

A estrutura organizacional da Fundação é fortemente hierárquica. As 
decisões são tomadas pelas pessoas que ocupam os cargos mais altos sem 
qualquer consulta às pessoas que ocupam cargos mais baixos. A 
comunicação das decisões, muitas vezes, ocorre através de uma “CI” — 
comunicação interna. Todo o funcionamento é muito burocratizado, 
gerando uma enorme quantidade de registros, relatórios, mapas, etc. O 
diretor do DAM é a principal autoridade dentro da Fundação no que se 
refere ao atendimento ao “menor”. Ele é o principal representante da 
Fundação face a outras instituições, como por exemplo os órgãos de 
convênio. Trabalha na sede, em Bonsucesso, diretamente junto às 
autoridades principais da Fundação: o presidente e seus auxiliares diretos. 
Sua autonomia é relativa frente a estas autoridades, a quem sempre deve 

                                                                                                                           
psicólogos ocorreu em 1980. Tais informações foram obtidas a partir do trabalho de 
atendimento psicológico desenvolvido entre junho de 1980 e julho de 1981. 
10 Texto extraído da revista publicada pela Fundação — O Redentor, 1943-1977. 
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fazer consulta quando se trata de tomar alguma decisão que foge ao 
cotidiano de sua administração. Ao diretor do DAM estão subordinados os 
“diretores” dos Internatos I, VI, VII e o diretor do conjunto dos Internatos 
II, III, IV e V.11 Todos os diretores têm um “assistente”. Assim, os 
funcionários que trabalham nos internatos ocupando o cargo mais alto 
dentro da organização dos Internatos II, III, IV e V são denominados 
“assistentes do diretor”.12 

O importante nessa hierarquia é que somente os “diretores” têm 
acesso ao DAM. Os “assistentes” que dirigem os internatos têm poder de 
decisão muito limitado e restrito ao âmbito de seu internato. Os “técnicos” 
são diretamente subordinados aos “diretores”. Os “chefes de disciplina”, 
assim como os “encarregados de setor” (cozinha, rouparia, etc.) são 
diretamente subordinados ao “assistente do diretor”.  

Uma característica importante existente desde a criação desta 
Fundação e que favorece sobremaneira a manutenção da organização 
autoritária é o oferecimento de moradia a custo irrisório para os 
funcionários. As casas se situam bem próximo aos internatos, o que 
pretende se constituir em facilidade e conforto para os funcionários. O que 
se percebe é que esta “facilidade” permite enorme controle sobre suas vidas 
e funciona como se os funcionários tivessem total disponibilidade para 
atender à Fundação, podendo ser solicitados mesmo em horas de descanso. 
Essas moradias são situadas distante dos centros urbanos, o que faz com 
que os funcionários tenham uma vida social muito limitada, restringindo-se 
ao âmbito dos internatos e aos seus moradores. Desde a fundação sempre 
houve, por parte dos dirigentes, incentivo para que os funcionários 
morassem nestas casas, constituindo obrigatoriedade para todos que 
ocupassem cargos de “diretor” e de “assistente de diretor”. As casas são de 
construção simples, porém de boa qualidade.  

                                                      
11 Estes internatos se localizam um próximo ao outro, tendo somente uma secretaria 
administrativa em local independente. 
12 Dentro do texto de análise dos internatos, entretanto, chamei-os de diretor, porque me 
pareceu ser mais fácil para a compreensão do leitor, na medida em que me referia à 
autoridade máxima daquele estabelecimento. Quando me referi ao “diretor” dos quatro 
internatos, chamei-o de diretor-geral. 
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Uma outra característica que se relaciona com a moradia é o emprego 
de pessoas que são parentes entre si. Desta maneira, é comum encontrar 
uma família inteira que trabalha na Fundação, sendo também estimulado o 
casamento entre os funcionários. Este estímulo passa pela maior facilidade 
de conseguir uma casa, como também pela ajuda financeira para a 
cerimônia de casamento. Certamente estas relações de parentesco permitem 
maior controle sobre os indivíduos, que se tornam muito dependentes da 
Fundação. Tudo isto favorece a permanência no emprego por muitos anos e, 
em muitos casos, a dedicação de toda uma vida; muitos filhos desses 
funcionários antigos também são empregados, dando continuidade ao 
trabalho de seus pais. No Internato I, temos a situação extrema dessa 
dependência — são as “abrigadas”. Essas pessoas entraram para a Fundação 
como clientes — crianças ou adolescentes abandonados e adultos pobres 
para se tratar de alguma doença — e acabaram ficando, sem conseguir sair. 
Na medida em que se tornaram trabalhadores úteis, passaram a prestar 
serviços com pagamento praticamente simbólico, porém tendo garantidos 
moradia, alimentação e vestuário.  

Um outro elemento que favorece o funcionamento e a manutenção da 
ordem institucional é o emprego de ex-alunos da própria Fundação. Os 
diretores das Escolas VI e VII e os assistentes do diretor das Escolas IV e V 
são ex-alunos. Um número significativo de inspetores dos internatos 
também foi interno da Fundação. Encontra-se nos organogramas a 
indicação do número de pessoas que são ex-alunos. Estas pessoas 
reproduzem a ordem aprendida nas suas experiências de vida de interno. 
Nos Internatos I, II e III o cargo de “assistente de diretor” é ocupado por 
mulheres; nos dois primeiros, ambas são freiras; e no terceiro, é ex-freira. 
Portanto, a direção dos internatos se faz por pessoas que tiveram uma 
experiência de vida em “instituições totais”, o que facilita a manutenção da 
hierarquia e da organização institucional.  

Todas essas características têm como pano de fundo as ideias de 
filantropia do fundador, lembrado por todos como um “santo”. O fundador, 
um filantropo de prestígio, tinha fácil convívio com autoridades políticas, 
militares, governadores, presidente da República, presidente do sindicato 
dos lojistas, industriais e juízes, o que possibilitou e viabilizou a construção 
e a manutenção de diversos estabelecimentos. Até a década de 50, a 
Fundação manteve-se com subvenções, donativos e os seus próprios 
recursos. Havia uma importante atividade produtiva em agricultura, 
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pecuária e pesca, da qual os internos participavam diariamente. Mas, a 
partir dessa década, a Fundação começou a entrar num período de grave crise 
financeira. Das obras criadas para atender ao “menor”, resta atualmente um 
conjunto de seis escolas, mantidas por convênios com a LBA, a Funabem e a 
Feem. O início dos convênios nos anos 60 marcou importante mudança no 
funcionamento dos internatos. Nesta época decidiu-se acabar com toda 
atividade produtiva existente. Na representação senso-comum de 
funcionários mais antigos, o apogeu da Fundação é uma lembrança 
acionada para demonstrar a situação precária do presente. Verifiquei, 
inclusive, forte descrença quanto à possibilidade de ocorrerem mudanças 
significativas e este desencanto parece disseminar-se cada vez mais.  

A Fundação, criada em 1936, tem uma história típica das instituições 
filantrópicas dos anos 30. Estudo mais detalhado de sua história e 
funcionamento pode elucidar muitas questões sobre o atendimento 
oferecido ao “menor” e o papel do Estado, que se tornou significativo e 
dominante após meados dos anos 60.  

5. Notas sobre o trabalho da psicóloga  

Minha relação com a Fundação se deu em três momentos:  

1. Contratada como psicóloga para trabalhar em sete internatos 
(24 horas semanais), de agosto de 1980 a setembro de 1981.  

2. Demitida, desconstruo minha relação de membro da 
instituição.  

3. Recoloco-me como pesquisadora, de março de 1982 a abril 
de 1983.  

Meu olhar sobre a instituição muda e é na dualidade do olhar de 
membro (psicóloga) e de pesquisadora que construo meu discurso.  

Minha contratação se deu em 1980, quando foi criado o cargo de 
psicólogo nos quadros da Fundação. Nas primeiras entrevistas como 
candidata e depois como psicóloga contratada, esclareceram-me que a 
Fundação vinha enfrentando problemas no seu atendimento devidos a 
mudança da clientela que recebia. A Fundação se via na obrigação de 
aceitar crianças, na sua grande maioria enviadas por órgãos de convênio, 
que julgavam por demais problemáticas para serem ali atendidas. Assim, 
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era preciso repensar a estrutura dos internatos para que estes pudessem 
receber alunos com dificuldades e facilitar a sua adaptação. Pediram-me 
como psicóloga que pautasse meu trabalho na “mudança de mentalidade 
dos funcionários”, uma vez que a preocupação predominante nos internatos 
até então fora “disciplina”, quando deveria ser, por exigência dos novos 
tempos, “educação”. Todos deveriam “trabalhar como educadores, 
independente do cargo que ocupassem”, disse-me o diretor do DAM. As 
contradições da demanda feita, entretanto, afloraram desde o início. Seja no 
pedido do diretor do DAM para que eu tivesse um carro a fim de atender às 
exigências dos internatos, seja pelas resistências encontradas em cada 
internato, caracterizando pela maior ou menor disponibilidade dos 
funcionários, sobretudo dos diretores, em permitir a organização de 
reuniões regularmente, fosse em grupos institucionais ou em assembleias 
gerais. A negativa era sempre justificada com base numa suposta 
inviabilidade das reuniões do ponto de vista organizacional. Levando em 
consideração as resistências, organizei minhas atividades conforme foi 
possível e consentido, acreditando que essas resistências teriam que ser 
enfrentadas ao longo do trabalho. Ou seja, dentro do espírito da pesquisa-
ação, acreditando, como diz Boumard (1982, p. 113), que  

não existe o bom funcionamento para uma instituição, e o instituinte 
se entende como a permanente busca da brecha no instituído.  

O desenvolvimento e a organização deste estudo basearam-se nos 
meus conhecimentos e nas práticas anteriores como psicóloga e foram 
influenciados pelos conceitos da Análise Institucional. As características do 
trabalho, entretanto, não favoreciam a aplicação de uma intervenção sócio-
analítica, que se caracteriza como intervenção externa. Assim, procurava 
inventar um tipo de intervenção que me parecia mais apropriado à situação 
que se colocava. Isto muito me angustiava, pois não tinha parâmetros 
claros; a rapidez do desenvolvimento e a absorção nas minhas atividades 
não me deixavam muito tempo para um recuo de reflexão. O trabalho que 
pretendi desenvolver na época era o de psicóloga contratada como 
funcionária da Fundação, portanto com perspectiva de longa duração. 
Dentro de uma démarche clínica, sem me basear em regras precisas, 
observei e tentei descobrir estratégias que me permitissem realizar o que me 
fora pedido, sem provocar dificuldades incontornáveis que resultassem na 
minha demissão.  
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Refletindo sobre toda a experiência dois anos depois penso que, 
segundo as questões que a Análise Institucional se coloca, este trabalho se 
caracteriza como intervenção interna ou análise institucional do 
estabelecimento (AIE). Como diz Lapassade (1982, p. 98), “o objetivo da 
AIE poderia ser fazer com que ocorra uma análise coletiva do 
estabelecimento...”. A demanda feita não foi exatamente de uma análise, 
mas de mudança de objetivos educacionais. Como fazer isto sem passar por 
uma análise desses objetivos e do funcionamento institucional? Este 
esclarecimento foi dado através de conversas e de relatórios. O método 
proposto foi a realização de assembleias e reuniões com “grupos 
institucionais” nos diversos internatos que podemos considerar como 
“dispositivos analisadores”, para permitir que a instituição se revelasse. 
Como diz Coulon, “a análise institucional do estabelecimento é antes de 
tudo uma prática social que permite a todos os atores compreenderem os 
mecanismos institucionais que regem sua vida cotidiana de trabalho” 
(Coulon, 1982, p. 104). Considerei o trabalho como uma pesquisa 
permanente onde o conhecimento científico se constrói a partir de uma 
prática social cotidiana.  

Neste tipo de abordagem as questões que se colocam são inúmeras. A 
ação do psicólogo no estabelecimento funcionava sempre como 
“analisadora” e reveladora da instituição, o que é uma regra na intervenção 
interna. O problema se coloca à medida que, como revelador, o psicólogo 
também provoca uma ação de perturbação na dinâmica institucional. Essa 
perturbação, necessária, era ao mesmo tempo o que podia causar a 
interrupção do trabalho.  

Ao escrever o primeiro relatório,13 deparei-me com uma grande 
dificuldade para fazê-lo sem precipitar situações. Mesmo assim, os 
obstáculos acabaram por surgir, demonstrando a impossibilidade de 
prosseguir, não tanto por dificuldades criadas nos estabelecimentos, mas 
principalmente pelo recuo da direção central, que se manteve subordinada, 
ao que tudo indica, a exigências da Funabem.  

Sendo a primeira vez que uma psicóloga trabalhava na Fundação, nos 
vários internatos não havia um espaço próprio para sua atuação — como 

                                                      
13 Havia exigência da elaboração de relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas 
nos internatos e pelos profissionais que ali atuavam.  
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também não se sabia bem o que esperar dela. Quanto ao local, parecia-me 
realmente desnecessário; e era até positivo não ter um lugar definido. 
Assim, me sentia mais livre para circular — minhas atividades se 
desenvolviam no estabelecimento, junto aos funcionários e alunos. 
Portanto, conversava com todos, procurava saber de seus trabalhos, como o 
realizavam, o que pensavam do internato. Tentava dessa forma me sentir 
mais próxima de todos, permitindo que se estabelecesse uma relação. 
Muitos estranhavam que ficasse entre os alunos, que conversasse com eles 
no pátio, que me interessasse também pelos próprios funcionários. Todos 
me viam como enviada do diretor central, portanto situada na mais alta 
hierarquia (não era claro para eles se eu era superior ou não ao diretor da 
escola). Desconfiavam de minha proximidade mas, com o tempo, se 
habituaram à minha presença e alguns se tornaram mais confiantes.  

Este primeiro fator foi bastante perturbador, mais do que eu podia 
avaliar na época. Houve uma quebra de hierarquia ao lado de utilização do 
espaço e uma busca de proximidade com alunos e funcionários que fugiam 
às regras habituais da instituição. Não respeitei a “engrenagem do sistema”, 
segundo opinião de um recreador. Creio que esta foi minha transgressão 
maior aos olhos dos funcionários e dos diretores.  

Após seis meses entreguei o segundo relatório de Psicologia. Nessa 
época o diretor do DAM pediu aos diretores dos internatos um relatório 
secreto sobre a atuação da psicóloga o qual, por uma falha no 
funcionamento burocrático, veio a cair nas minhas mãos. Pude, então, ter 
uma noção clara de quanto meu trabalho importunava os diretores. Cito 
aqui, a título de exemplo, o relatório do Internato VII, onde fui acusada de 
escutar as reivindicações dos internos. O simples fato de ouvi-las, estar com 
eles no pátio, conversar demonstrando interesse por eles, gostar de estar no 
seu meio, comer em sua companhia a comida servida no refeitório (o que 
era proibido pelo diretor), tudo isso era estranho e desorganizador. Como 
me disse um menino do Internato VII, quando fui demitida: “Dona, eu 
gosto da senhora porque a senhora trata a gente como pessoa”. O meu 
comportamento não era controlado, submetido e dominado. Eu não dera 
ouvidos quando me falaram que os internos eram perigosos, delinquentes e 
que não devia me aproximar deles. Não acreditei e fui constatar. Se isto me 
legitimava perante os alunos, me tornava uma pessoa em quem não se podia 
confiar aos olhos da direção e mesmo dos funcionários, pois estes temiam 
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que vazassem as punições indevidas, o que podia significar, em última 
instância, sua demissão.  

Lembro-me de que me perturbava tanto a condição daquelas crianças 
que, muitas vezes, não me apercebia da necessidade de fazer alianças mais 
sólidas com pessoas da direção. No meu trabalho como psicóloga 
contratada, defrontei-me com os principais problemas do funcionamento 
institucional no atendimento à criança internada. A tradição, a organização 
institucional e a ambivalência da demanda do trabalho do psicólogo quase 
sempre impediam qualquer questionamento. As principais dificuldades que 
aponto no primeiro relatório são as características do atendimento se pautar 
por “disciplina”, cumprimento das normas, dos horários e das atividades; o 
fato dos internos de todas as idades não terem praticamente nenhuma 
chance de escolha no seu dia-a-dia; e, sobretudo, a possibilidade de serem 
ouvidos nas suas reivindicações, ansiedades, ou simples necessidade de se 
expressarem. No segundo relatório comento as frequentes transferências 
dos alunos, a ênfase nos cuidados higiênicos, no asseio e na disciplina em 
detrimento de afeto e carinho. Aponto também o ócio das crianças, a falta 
de individualidade e o tratamento massificado.  

Em resposta aos relatórios, através de “pareceres”, houve por um 
lado aceitação das ponderações feitas, mas consideraram ser impossível 
qualquer mudança devido às exigências e à dependência financeira dos 
órgãos de convênio. Isto mostrou claramente como é forte a influência 
desses órgãos (Funabem, Feem, LBA) que interferem em todo o 
funcionamento institucional. Por outro lado, ao meu pedido de maior 
número de psicólogos para cada estabelecimento tive como resposta, do 
diretor, uma relativização do trabalho profissional e um redirecionamento 
deste trabalho para o “ajustamento dos menores” no internato. Ele afirmou 
que a Funabem estaria estruturando um quadro de “técnicos” para dar 
atendimento às escolas conveniadas. Disse também que pagava ao 
psicólogo salário mais alto do que aquele concedido pela Funabem e por 
isto não poderia contratar mais ninguém.  

A atuação de uma psicóloga nas escolas é tão necessária quanto o 
trabalho dos demais técnicos envolvidos na dinâmica educacional. Os 
alunos encaminhados aos nossos educandários, de um modo geral, 
são menores carentes em tudo, traumatizados pelo abandono familiar 
e pelo desajustamento social. Dentro dessas características, são 
criados os problemas nas crianças como uma doença (efeito) que 
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exige a erradicação, através de um trabalho de eliminação de suas 
causas. Aí é que entra o trabalho técnico e, em particular, o do 
psicólogo, na identificação do comportamento dos alunos através de:  

a) diagnóstico psicológico;  

b) orientação e seleção profissional;  

c) solução dos problemas de ajustamento dos menores dentro da 
comunidade em que vivem (Parecer do diretor do DAM).  

O foco do problema foi, então, deslocado para os alunos “que são 
menores carentes de tudo, traumatizados por abandono familiar e 
desajustamento social”. Neste sentido, ser menor é ser “portador” de uma 
“doença” que deve ser erradicada. Num movimento de claro recuo em 
relação à demanda inicial, descobriu-se, então, a função tradicional do 
psicólogo, que era a de identificar o comportamento do aluno portador da 
doença de ser “menor” e a de atender ao interno procurando adequá-lo à 
realidade institucional, sem refletir mais com todos da instituição sobre o 
atendimento oferecido.14 

A questão disciplinar foi recolocada e valorizada pelo diretor do 
DAM de forma distinta da demanda inicial feita ao psicólogo: “a nossa 
disciplina sempre foi pautada dentro de condições favoráveis ao 
desenvolvimento e ao enriquecimento da psicologia do menor”.  

Deflagrou-se uma crise, na qual a direção da Fundação fez exigências 
no tipo de atuação da psicóloga, sobretudo no que se referia à ampliação do 
atendimento direto ao interno. O trabalho modificou-se neste sentido, 
porém poucos meses depois fui demitida através de uma carta sob a 
alegação de “falta de verbas”. Utilizei o mês de aviso-prévio para esclarecer 
os motivos de minha demissão e preparar, sobretudo os internos, para 
minha futura ausência. O meu trabalho com eles não poderia ser 
interrompido de imediato, pois estaria repetindo o que se passava nas suas 
vidas frequentemente. Muitos alunos me perguntaram por que eu estava 
sendo “expulsa” e outros, que se recusavam a falar comigo, me procuraram 
para mostrar solidariedade. Creio que os que tinham dúvidas sobre o meu 
posicionamento profissional perceberam claramente que, se estava sendo 

                                                      
14 Guirado analisa alguns desses aspectos da atuação do psicólogo na Febem de São Paulo 
(Guirado, 1986, p. 73 e 80). 
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demitida, era porque não com pactuava com a direção — e isto nos 
aproximou, pois entenderam melhor as minhas intenções para com eles. 
Toda esta repercussão solidificou nossas relações, o que, creio, foi muito 
importante, quando de minha volta para fazer pesquisa de campo.  

A atuação da psicóloga foi desorganizadora por levantar questões 
sobre o funcionamento institucional e sobre a maneira de se pensar as 
decisões e os precedentes desde a criação da Fundação. A discordância 
clara, a argumentação e a reflexão sobre questões pertinentes ao 
atendimento à criança interna e ao funcionamento institucional, que 
estabeleci com pessoas de hierarquia, foram consideradas pelos 
funcionários como um fato que justificou a minha demissão.  

Depois disso, antes de voltar para realizar a pesquisa, fiz algumas 
visitas aos internatos, conforme havia prometido às crianças. Sabia que 
seria difícil tanto para mim como para elas a brusca separação. Minha 
ligação com os internos, com os funcionários e com o trabalho era muito 
forte. Creio que foi sobretudo esta implicação com a situação das crianças 
internas e as questões suscitadas sobre este tipo de atendimento que me 
fizeram voltar lá. O estímulo para realizar este estudo veio das próprias 
crianças e funcionários pela maneira acolhedora como me receberam nas 
primeiras visitas que fiz, um mês após ter sido demitida.  

Quando iniciei esta pesquisa, no início de 1982, apresentei-me à 
direção dos internatos e aos funcionários com uma permissão assinada pela 
direção central. Fiquei à vontade para circular dentro dos internatos, mas 
certamente minha presença como pesquisadora causava certa desconfiança. 
Tendo trabalhado ali e conhecendo os internos foi difícil me manter a 
distância numa atitude de observadora. Era solicitada pelas crianças como 
também pelos funcionários de diferentes maneiras. Levei em consideração 
esta minha participação durante a coleta e a análise dos dados.  

As crianças me solicitavam para conversar ou para brincar. Em geral, 
ficavam muito contentes com minha presença e pareciam compreender com 
rapidez que eu estava ali para estudar como era a vida deles no internato e 
que isto era um trabalho para “minha escola”, uma universidade na França. 
Sempre tinha um grande grupo que queria falar comigo. Sair das atividades 
habituais para conversar sobre suas vidas e o internato lhes interessava 
sobremaneira. Muitos alunos voltaram a me perguntar por que fui “expulsa” 
e também se estava voltando para trabalhar com eles.  



XXVII 

Aparecia nos internatos nas mais diversas horas do dia (entre 6 e 22 
horas). O interesse pelas crianças e pelo funcionamento do internato, 
mesmo tendo sido demitida, como disse o diretor da Escola VI, era uma 
prova de meu interesse pela questão mas também fator de desconfiança. 
Voltar ali para trabalhar em pesquisa sem ser remunerada era uma 
explicação pouco satisfatória. Se o fato de não ser mais funcionária da 
Fundação os desobrigava de dar qualquer explicação de seus atos, por outro 
lado me terem conhecido como psicóloga lhes dava alguma consciência sobre 
minhas reflexões em relação ao atendimento oferecido. Isto os ameaçava. Em 
alguns internatos os inspetores eram mais reticentes ao fornecer informações; 
às vezes, mais confiantes, faziam críticas. Os mais antigos costumavam dizer 
que “nada tinham a temer”, que podiam falar à vontade. Outros (como, por 
exemplo, da rouparia ou da cozinha), muitas vezes pareciam se sentir 
orgulhosos de que alguém se interessasse por seus trabalhos.  

No início de 1984 voltei aos Internatos II, III, IV e V para tirar 
algumas fotos que faltavam para o audiovisual que realizei. Neste contato 
com os alunos, sobretudo no Internato V, percebi claramente a dificuldade 
de aproximação. Alguns brincando ainda me chamavam de “mãe”, outros 
voltaram a perguntar por que fui “expulsa”, outros me reconheciam como 
“a psicóloga que tinha tirado as fotos”. Vários internos com quem tivera um 
contato próximo não se aproximavam e se mostravam acanhados quando eu 
os procurava. Percebi que havia um distanciamento difícil de ser 
contornado, já não havia mais intimidade e confiança para falar de seus 
problemas ou do internato. Lembravam acontecimentos da época em que 
trabalhei ou de quando fiz a pesquisa. Mas já não havia como compartilhar 
suas vidas e problemas comigo. Uma enorme distância nos separava. 
Percebi então a importância de ter trabalhado com eles antes de fazer a 
pesquisa.  
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Artigo 227 
 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 




