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INTERNATO I 

Capacidade: 80 crianças  
Faixa etária: recém-nascidos a 2 anos  
 
Descobrimos que os indivíduos vivem criativamente e 
sentem que a vida merece ser vivida ou, então, não 
podem viver criativamente e têm dúvidas sobre o valor 
do viver. Essa variável nos seres humanos está 
diretamente relacionada à qualidade e à quantidade das 
provisões ambientais no começo ou nas fases 
primitivas da experiência de vida de cada bebê.  

Winnicott, 1975  
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1. Introdução  

Entre as principais questões que serão tratadas ao longo deste 
trabalho, algumas já se delineiam no estudo deste primeiro estabelecimento, 
denominado frequentemente creche por atender a bebês e a crianças 
pequenas. Na verdade, trata-se de um internato propriamente dito e 
apresenta muitas das características que encontramos nos outros que 
atendem às crianças maiores. Abordarei aqui algumas questões que se 
manifestam com veemência por atender a uma faixa etária tão baixa e por 
ser este o estabelecimento que acolhe a criança na sua primeira separação 
da família. O ritual de entrada — com a separação dolorosa e abrupta da 
mãe — é a primeira questão tratada. Em seguida, examinarei algumas 
características do funcionamento institucional e da relação do adulto com a 
criança, o início da disciplinarização do corpo e sua medicalização.  

2. Ritual de entrada  

Para muitas crianças, a primeira experiência da vida institucional 
ocorre com dias de nascidas ou poucos meses. Este estabelecimento 
denominado creche é, na verdade, um internato para crianças de ambos os 
sexos. Conforme documentos da época, atende à faixa etária “de zero a 2 
anos”. As crianças, na sua maioria, chegam através de convênio com a LBA e 
a Feem e algumas são de responsabilidade financeira da própria Fundação. 

Uma vez satisfeitas as normas burocráticas junto aos órgãos de 
convênio, a criança é trazida pela mãe — poucas têm pai — com uma guia 
de internação e entregue a uma funcionária do internato. As internações são 
feitas durante todo o ano, havendo portanto uma flutuação constante no 
número de crianças atendidas.1 

Quando a criança é entregue à funcionária, esta faz as anotações 
burocráticas devidas, tira a roupa da criança, devolvendo-a à mãe, e a veste 
com uma roupa do internato. A criança percebe o que se passa e, na maioria 
das vezes, se rebela e chora. Algumas crianças demoram um pouco para se 
dar conta e começam a chorar já dentro do estabelecimento, ao estranhar o 
local, as pessoas, e ao não serem atendidas quando chamam pela mãe. A 

                                                      
1 Ver tabela da nota 6, deste capítulo. 
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funcionária ou a diretora dá atenção à criança de imediato, ao mesmo tempo 
em que tenta iniciá-la na atividade realizada pelas outras crianças. Se a 
criança já anda, esta atenção poderá ser maior, pois existe a possibilidade de 
se rebelar e correr. A mãe, muitas vezes, sai ligeiro para evitar ouvir o 
choro do filho e só volta no domingo seguinte, pois a visita é semanal.  

Temos aí as primeiras características do ritual de entrada no 
internato, tanto para esta faixa etária como para todas as outras:  

a) A separação da mãe ou responsável é feita de maneira abrupta e 
repentina. Não é proporcionado à criança e à mãe um período de transição, 
que possibilite uma preparação para a separação e dê oportunidade à criança 
de se adaptar à nova pessoa que vai dar-lhe os cuidados habitualmente 
prestados pela mãe.  

b) A criança perde suas roupas e todas as suas referências pessoais e 
familiares. O único objeto que lhe é permitido manter na creche é a 
chupeta, que acalma o choro. Como diria Goffman, o interno perde seu 
“estojo de identidade” (Goffman, 1974, p. 28).2 

Nas outras escolas da Fundação o ritual de entrada é semelhante 
quando as crianças são trazidas pelos pais.3 A separação é sempre dolorosa 
e até a Escola III (oito anos) as crianças mostram claramente seu sofrimento 
por choro, rebeldia, desespero, e depois apatia e depressão. É frequente que 
este quadro se repita quando a criança volta ao internato, após passar dois 
dias com a mãe em casa (é permitida a saída dos internatos, semanalmente 
no Internato I e quinzenalmente nos demais).  

Não há uma entrada gradual da criança no internato, como a que é 
feita com as famílias de classe média e alta, quando colocam seus filhos 
numa creche ou escola, para passar algumas horas por dia. Nestes locais a 
criança fica algumas horas por dia acompanhada pela mãe ou por alguém de 

                                                      
2 Estojo de identidade: “A pessoa geralmente espera ter certo controle sobre a maneira de 
apresentar-se diante dos outros. Para isto, precisa de cosméticos e roupas, instrumentos para 
usá-los ou consertá-los, bem como de um local seguro para guardar esses objetos e 
instrumentos; em resumo, o indivíduo precisa de um estojo de identidade para o controle de 
sua aparência pessoal” (Goffman, 1974, p. 28). 
3 O ritual de internação aqui e nas demais escolas é suave em relação à situação de violência 
vivida quando elas entram inicialmente pelas casas de triagem da Febem e da Funabem, 
conforme inúmeros depoimentos que me foram dados pelos internos. 
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seu relacionamento. Essas horas vão diminuindo gradativamente até que a 
criança, mais tranquila no novo meio ambiente, fica só. Neste internato que 
estudamos e nos seus similares, as crianças são entregues na primeira visita 
aos cuidados de pessoas que ela nunca viu antes e sem nenhuma atendente 
que se ocupe dela especialmente.4 As atendentes trabalham em plantão de 
doze por trinta e seis horas, o que torna tudo mais confuso para a criança. 
Na medida em que a rotina permite, as funcionárias são cuidadosas e 
atentas com as crianças novatas, mas não há nenhum planejamento especial 
para recebê-las. Essa separação traz enorme sofrimento para a criança, que 
não entende o que se passou com ela e raramente encontra alguém para lhe 
falar sobre isto ou sobre sua mãe.  

Geralmente quando eles vêm de casa assim, coitados, eles começam 
a chorar, a chamar a mãe deles: mãae, mãae! Mas ninguém responde 
e eles calam a boca e não choram mais não (Funcionária abrigada).  

O que se nota nestes internatos de crianças pequenas e pobres é que ali 
não existe a noção de adaptação.5 Desde a entrada, a criança é percebida 
como um número, criança-objeto e não uma criança com sentimentos e 
sofrimentos. Um ser carente de atenção, que precisa ter suas necessidades e 
demandas atendidas. Neste primeiro contato com a mãe e a criança, a 
instituição já passa a mensagem clara das regras às quais ambas terão que se 
submeter sem protestar. Pode-se perceber que, desde o ingresso da criança 
no internato, a instituição já aponta para uma direção, na qual ela se considera 
“‘melhor mãe do que a própria mãe”. É ela que acolhe a criança de que a mãe 
não pode cuidar, oferecendo-lhe roupa, cama e alimento. Começa desde a 
creche uma crença: é melhor a criança estar no internato sem o carinho da 
mãe, porém bem cuidada, alimentada e medicada. Esta crença se fortalece em 
todos os internatos no período de férias, quando as crianças voltam de casa, 
eventualmente, adoentadas, mais magras ou com algum ferimento.  

                                                      
4 Temos aí a situação denominada por Bowlby “privação quase total” da mãe — situação 
“ainda bastante comum nas instituições, nas creches residenciais e nos hospitais, onde 
frequentemente uma criança não dispõe de uma determinada pessoa que cuide dela de forma 
pessoal e com quem ela possa sentir-se segura” (Bowlby, 1981, p. 14). 
5 Entenda-se adaptação como um tempo intermediário entre a separação da mãe e a 
permanência no estabelecimento, para que a criança possa se sentir segura em relação à 
pessoa que vai lhe dar os cuidados, habitualmente prestados pela mãe, e para que as 
situações novas possam lhe trazer alguma satisfação. 

7 

Apesar dessa ser a tônica da mensagem passada às crianças e pais em 
todos os internatos, o que se observa, desde sua entrada no estabelecimento, 
é a situação que Bowlby chama de “privação da mãe”. Ou seja, o internato 
não oferece “o que se acredita ser essencial à saúde mental” do bebê e da 
criança pequena — que elas possam ter a vivência de uma relação calorosa, 
íntima e contínua com a mãe (ou mãe-substituta permanente — uma pessoa 
que desempenha, regular e constantemente, o papel da mãe), na qual ambos 
encontrem satisfação e prazer” (Bowlby, 1981, p. 13). A criança ao chegar é 
colocada num dos setores existentes, transforma-se em um ponto numa série 
e deve aprender o mais rápido possível a rotina estabelecida. As funcionárias 
do setor atendem às crianças indiscriminadamente. As crianças mais novas 
entram para o setor dos bebês (recém-nascidos a 1 ano) e dos babys (1 ano a 
1 ano e 8 meses) ocupando o mesmo dormitório (vide foto 1); varia de 14 a 
20 o número de internos com duas atendentes por turno. As outras, em 
número de 40 a 50, fazem parte do setor recreio (1 ano e 8 meses a 3 anos) 
e ocupam um outro dormitório, com três atendentes e uma abrigada por 
turno. Isto significa uma média de seis crianças para uma funcionária, no 
caso dos babys, e uma média de 12 crianças para uma funcionária, no caso 
dos recreios.6 O problema vai crescendo: o número de crianças aumenta nos 
internatos, o mesmo não acontecendo com o número de funcionários. 
Nessas condições é muito difícil realizar um atendimento mais humano e 
personalizado. Existe também uma outra agravante que é a prática de 
trabalho por rodízio — os funcionários dão plantão de 12/36 horas. 
Justamente na creche encontramos mais um problema — a constante 
hospitalização da criança, que contribui muito para dificultar o estabelecimento 
de uma relação mais significativa. A criança vive constantemente indo e 
vindo da creche para o hospital, justamente quando está doente e precisa de 
um ambiente estável, onde encontre pessoas conhecidas.* 

                                                      
6 Cabe observar que, apesar da capacidade do internato ser de 80 vagas, as condições de 
atendimento, segundo a diretora e o médico, é de 50 crianças. O bom atendimento às 
crianças pequenas, segundo eles, não se deve somente à proporção crianças x funcionário, 
mas ao número total de crianças atendidas, que permite existir um ambiente mais calmo e 
acolhedor. Entretanto, a opinião da diretora e a do médico não têm qualquer peso na decisão 
administrativa da direção geral, como podemos observar na tabela da página seguinte: Total 
de crianças na creche. 
*  
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3. “Adaptação” e suas consequências na saúde mental e física  

A criança em geral expressa sofrimento pela separação abrupta de 
sua mãe com perda de peso, falta de apetite ou recusa de alimento e febre. 
Estes sintomas podem levar a outros mais sérios e a criança acaba sendo 
internada na “pediatria”.7 Segundo a enfermeira, em alguns casos, a mãe 
percebe o sofrimento do bebê e o retira, mas não há casos em que a direção 
do internato aconselhe tal procedimento. Algumas concessões podem ser 
feitas: quando a criança está doente, é permitido um número maior de 
visitas; quando ela chega recém-nascida e não desmamou ainda, há casos 
esporádicos da mãe ficar com o bebê por um ou dois meses até que ele 
esteja mais forte e possa ser feito o desmame. Nestas situações, é 
fundamental a atitude da Irmã diretora para que as regras burocráticas 
funcionem de maneira flexível.  

Os funcionários e a diretora têm uma visão otimista quanto à criança 
se “adaptar bem” à creche, “mesmo que demore um pouco, há uma 
adaptação satisfatória”, dizem. Essa “adaptação satisfatória” é difícil de ser 
definida, pois para quem é satisfatória? Esta “adaptação” visa favorecer o 
enquadramento do interno às normas do internato, que nem sempre estão de 
acordo com as necessidades básicas da criança. O que se considera 
“adaptação satisfatória” é, na verdade, o fato da criança não chegar a 

                                                                                                                           
Mês/ano 1979 1980 1981 
Janeiro 63 49 66 
Fevereiro 68 53 43 
Março 68 59 50 
Abril 70 63 55 
Maio 67 66 54 
Junho 67 76 55 
Média do semestre 67 61 54 
Julho 70 77 54 
Agosto 72 83 72 
Setembro 72 82 77 
Outubro 72 86 76 
Novembro 70 85 70 
Dezembro 68 87 67 
Média do semestre 71 83 71 

Dados recolhidos das estatísticas da creche, referentes aos anos de 1979, 1980 e 1981, sobre 
o total de crianças existentes. 
7 Hospital que tende às crianças da creche e funciona a poucos metros de distância.  
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situações-limite que coloquem em risco sua vida. Como vimos acima, a 
direção jamais indica a desinternação de uma criança. Entretanto, é comum 
se observar no interno, conforme descrição de Bowlby, “a criança separada 
típica — indiferente, parada, infeliz, que não reage a um sorriso ou a um 
murmúrio” (Bowlby, 1981, p. 26). Encontramos também, nos bebês, 
características de depressão, que Bowlby descreve num estudo feito com 
crianças entre 6 meses e 12 meses — “O tom emocional é de apreensão e 
tristeza. A criança se afasta de tudo a seu redor, não há qualquer tentativa 
de contato com um estranho e nenhuma reação positiva se este estranho a 
toca. Há um atraso nas atividades e a criança frequentemente fica sentada 
ou deitada inerte, em profundo estupor. A falta de sono é bastante comum e 
todas as crianças têm falta de apetite. A criança perde peso e apanha 
infecções facilmente. Há uma queda acentuada em seu desenvolvimento 
geral” (Bowlby, 1981, p. 26). 

 
Foto 1: A criança ao chegar é colocada num dos setores 
existentes, transforma-se em um ponto numa série e deve 
aprender o mais possível a rotina estabelecida. 

Vejamos os problemas que se apresentam e que questionam a 
“adaptação satisfatória”. Um dado inegável é a quantidade de doenças que 
essas crianças têm. Verificou-se a partir da análise do prontuário de 13 
crianças que 15% das crianças são hospitalizadas com 7 dias de 
permanência na creche, 25% com apenas 15 dias, 30% com 1 mês, 15% 
com 2 meses, 15% com 3 meses. Na mesma amostra verificou-se que as 
crianças são hospitalizadas pela primeira vez em consequência de diarreia 
(25%), bronquite (15%), desidratação (15%), vômito (15%) e gastrenterite 
(15%). O principal motivo admitido pelos médicos, atendentes de 
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enfermagem e funcionárias para o adoecer das crianças é o “convívio em 
grupo que facilita o contágio de uma para outra”. Doenças como gripe, 
diarreia, vômito, piodermite, impetigo, escabiose e conjuntivite são comuns 
e basta uma criança ter para que as outras peguem, dizem eles. Nem os 
médicos nem as funcionárias admitem que a separação da mãe e a vivência 
no internato possam ser fatores causadores de debilidade maior na criança, 
deixando-a mais propensa a adquirir doenças.  

Apesar de negarem que a separação da mãe possa fragilizar o interno, 
a enfermeira, o médico e mesmo a diretora admitem que a criança sofre e 
adoece por “saudade” da mãe ou por “paixão”.  

Eu trago uma criança e falo para o médico: Ah, doutor, este menino 
está assim, não quer comer, está com febre. Ele internou agora 
recente. Aí ele vê aquele dia e pede para ver no dia seguinte. Eu 
torno a voltar e digo a mesma coisa. Aí ele diz: Ah, este menino aí, 
isto é paixão. Quer dizer eu aprendi isto com o médico. Ele pede para 
acompanhar três, quatro dias e então eu venho com a mesma 
ladainha: Dr. ele está triste, não come. Ele diz: Ah. Ele está triste, é 
paixão. Ele está sentindo falta da mãe (Enfermeira).  

Dr. K. é o único que concorda comigo em que a separação da mãe 
influencia o adoecer da criança. Entretanto, ele enfatiza o fato desta já estar 
desnutrida desde sua gestação, ou seja, a criança chega “doente”, debilitada. 
Desta forma responsabiliza a mãe e releva as consequências do atendimento 
institucional.  

Um dos sintomas iniciais de sofrimento é a perda de peso. Quanto à 
quantidade de doenças que as crianças têm, é interessante como a diretora 
tem dificuldade de admitir os problemas decorrentes da internação. Ela 
explica o fato pela eficiência médica, ou seja, “porque no internato a criança 
é vasculhada... se tem registro de tudo, porque temos um serviço médico”. 
O serviço médico é considerado bastante “eficiente”. A criança é vista por 
dois médicos diariamente, um pela manhã e outro à tarde. Os médicos têm 
sua secretária exclusiva só para fazer as anotações e registros, além das 
enfermeiras. Tudo isto dá um cunho bastante hospitalar ao ambiente do 
Internato I, além do ambiente físico marcado pelas cores branca e cinza, 
assim como pelas camas de ferro, típicas de hospital (vide foto 2). 
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Foto 2: O ambiente físico marcado pelas cores branca e cinza 
e pelas camas de ferro dá um cunho hospitalar ao internato. 

O funcionamento da creche é fundamentalmente marcado pelo 
controle do corpo através da medicalização do atendimento (saúde, 
alimentação, hospitalização) e pela disciplina.  

É verdade, aqui se tem uma preocupação muito grande com a doença 
das crianças. De manhã a gente arruma as crianças e o nosso serviço 
para estarmos prontos à espera do Dr. A.. De tarde, à espera do Dr. 
K.. O tempo passa ligeiro e nossa principal preocupação é a visita 
médica. Preocupação com recreação, passeio para as crianças não há 
(Diretora).8 

4. Disciplina e espaço disciplinar  

O aprendizado de vida em comum surge já nesta primeira experiência 
da criança no internato. O convívio em grupo assim o exige, segundo a 
ótica dos dirigentes. A criança é retirada do seu meio familiar e passa a 
viver num internato que pretende ser um substituto da vida familiar. No 
internato ela deve ser capaz de compartilhar sua vida rotineira, suas 
necessidades básicas afetivas e os cuidados dos adultos com outras crianças 
de sua idade, que têm necessidades semelhantes. Aquela que não adquiriu a 
linguagem ainda não pode ser socializada mas, mesmo assim, é submetida 
desde o início a uma rotina rígida de organização institucional.  

                                                      
8 Durante o trabalho de campo, esta diretora me pediu alguns livros sobre desenvolvimento 
infantil. 
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As crianças do recreio são aquelas que já andam, podendo frequentar 
o recreio e o pátio externo; na maioria, já adquiriram a linguagem, portanto 
têm representação e podem ouvir uma ordem, podem ser aculturadas. Sobre 
elas, sobretudo, recai a disciplina mais rígida, no momento em que a 
socialização, a entrada na ordem, no sistema, se faz. Quando a criança 
começa a falar e a se expressar, aprende logo que “não tem voz”, que o que 
ela fala não é considerado pelos adultos. E, para que o atendimento seja 
dado a todos, a disciplina se impõe como uma necessidade inquestionável 
tanto para as crianças como para os funcionários, para que se possa manter 
a ordem no funcionamento e ter condições de trabalho. Este é o objetivo 
explícito da disciplina na rotina diária das crianças.  

Onde existe um grupo é preciso que haja um pouco de disciplina. E 
para que haja um pouco de disciplina deve existir uma sequência 
porque então, o que é que eu faço? Para onde vou? Onde deixo as 
crianças? Então, existe uma sequência para que haja uma harmonia 
no ambiente. Está certo? (Diretora)  

A disciplina serve também para organizar os adultos nas suas 
atividades e para que o funcionamento institucional seja harmônico, seja 
eficiente e permita controlar o que o adulto faz. A disciplina favorece o 
funcionamento organizacional porque as próprias crianças aprendem a 
sequência e assim dão menos trabalho. Há uma hierarquia da disciplina: 
adultos disciplinados controlam crianças disciplinadas na sua rotina diária, 
dentro de uma sequência organizada e detalhada no espaço e no tempo. A 
imposição da sequência rege a vida da criança em todas as suas 
necessidades. Vejamos como a diretora justifica a existência de horários 
fixos para ir ao banheiro e permanecer no vaso sanitário:  

Não é tanto para que eles façam a sua necessidade, mas é mais uma 
questão de ensinar, dele aprender aonde ele deve ir e também de 
rotina. Porque ela (funcionária) tira, leva naquele determinado lugar, 
e lá dá banho e vai para a recreação ou para a cama, conforme o 
horário. É mais uma sequência, como você pode observar. Está no 
refeitório, do refeitório vai para o banheiro, do banheiro lava e vai 
para a cama ou vai brincar, conforme. A sequência é importante para 
manter um pouco de ordem, para haver condições de trabalho.  

Assim, observei que a rotina diária não é orientada para as 
necessidades da criança; e muitas vezes há detrimento destas em favor do 
aprendizado da rotina. Como aprender a fazer cocô no vaso, se ir ao vaso 
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não tem nada a ver com a vontade de fazer cocô? (Vide foto 3) Existe uma 
falta de ligação entre o fato de ir ao banheiro e as sensações corporais. A 
imposição da disciplina, tal como ela é praticada, tem consequências 
importantes sobre o desenvolvimento da criança. Uma das consequências 
mais evidentes é a impossibilidade da criança criar significações. A maior 
parte de seus atos e gestos são esvaziados de significação, até mesmo aqueles 
nos quais um suporte corporal é evidente, substituindo-a por uma significação 
alienante, inteiramente exterior à criança, a saber, a sequência, a disciplina. 

 
Foto 3: Como aprender a fazer cocô no vaso, se ir ao vaso 
não tem nada a ver com a vontade de fazer cocô? 

O termo grupo, neste caso, se refere a um grupo indiferenciado, o que 
Sartre denomina “serialidade”. Serialidade é justamente diferente de grupo, 
pois este supõe a diferenciação dos indivíduos, enquanto a serialidade seria 
uma massificação (cf. Lapassade, 1971, p. 165). Veremos que, em todos os 
internatos desta Fundação, os internos se agrupam como uma serialidade e, 
em raras situações, como um grupo. Coloca-se aí a minha primeira grande 
questão deste estudo — tentarei analisar o que se passa nestes estabelecimentos 
que não permitem ao indivíduo se constituir enquanto sujeito. 

Há, por parte de todos os adultos, um claro reconhecimento do 
enorme sofrimento e prejuízo causados à criança pela sua vivência num 
local onde não se permite que ela cresça e se constitua enquanto indivíduo 
diferente dos demais colegas de convívio. Dentro dos moldes atuais de 
funcionamento deste internato e dos demais, parece formar-se um círculo 
vicioso tão forte que não se acredita poder criar qualquer possibilidade de 
minorar o sofrimento e a submissão da criança interna. Na creche que 
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estudei, a diretora se sente impossibilitada de orientar suas funcionárias 
para que façam o trabalho de forma diferente, que favoreça o crescimento 
da criança. As funcionárias o fazem, por sua vez, da maneira que 
consideram mais efetiva, para que possam controlar todos os internos ao 
mesmo tempo, mesmo percebendo que lhes é prejudicial. Além de 
comentários que fazem neste sentido, o reconhecimento é feito sem 
qualquer dúvida quando elas, como também os funcionários dos outros 
internatos, declaram não admitir a hipótese de internação de seus próprios 
filhos. Eles percebem a diferença em relação a um ambiente mais acolhedor 
e mais atento às necessidades e demandas individuais da criança.  

Se damos expansão à criança, estímulo, deixamos a criança assim ela 
sempre dar mais de si, chega um ponto em que a gente não consegue 
manter o grupo. Então a criança é coagida um pouco e tentamos que 
ela fique um pouco sentada. Com muita pena eu observo isto. É por 
isto que em casa tem o desenvolvimento muito mais rápido, muito 
mais certo que em creche, em coletividade. Para que nós déssemos 
aquele estímulo que ela tem em casa, aquela liberdade, nós teríamos 
que ter pessoal especializado, espaço e muita constância junto da 
criança (Diretora).  

A fala clara e consciente da diretora não é comum nestes ambientes. 
Tenho sempre a impressão de que a grande maioria dos funcionários, 
através do seu bom senso, sabe das consequências maléficas desse tipo de 
tratamento para a criança; porém poucos expressam sua opinião com a 
clareza da diretora.  

As atividades são feitas em “grupo” e a criança deve permanecer no 
“grupo”, para que se possa controlar todas ao mesmo tempo com o mínimo 
possível de atendentes. Por isto tolhe-se qualquer iniciativa individual, 
qualquer motivação para se expressar. A manifestação de um 
comportamento diferente é vista pelas funcionárias como podendo levar 
outras crianças a se expressarem também e, assim, a desorganizar o 
funcionamento grupal.  

Começa, já nesta idade, a caracterização das crianças que não querem 
acompanhar a turma e passam a ser vistas como “um desvio”, desviante da 
norma imposta, “um abusado”. A criança, por sua vez, está descobrindo 
num gesto seu que pode não querer se submeter à autoridade. Ela aprende a 
dizer “não” às regras que querem lhe impor e aprende a reclamar. Mas na 
medida em que diz “não” às normas, buscando, talvez, uma atenção mais 
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próxima às suas necessidades, é vista como uma criança desviante. O 
desvio aí significa a individualidade da criança que, se não for submetida à 
ordem institucional, concorre para a desarticulação do “grupo” — o que 
está em jogo é a harmonia disciplinar vigente. Então, pedir atenção 
individualizada significa ameaçar a existência do “grupo”. Essa 
caracterização do desviante, da criança “ruim”, que “já nasce ruim”, 
“rebelde” é forte na creche e vai-se estender por todos os outros internatos. 
A criança que quer algo mais, em termos de atenção e afetividade, que se 
rebela, que não aceita as regras, já é vista como futura marginal. Vejamos, 
neste exemplo específico, algo que ocorre frequentemente na relação 
adulto-criança. Antes do almoço levei o Carlinhos para a rouparia e lá ele 
ficou um pouco. A funcionária diz:  

Ele está muito bem, já fala algumas palavras, ele é muito esperto para 
uma criança de 2 anos. Não estou lhe dando muita atenção mais 
porque ele está ficando abusado. Ele vem para cá e não quer mais 
sair. Diz não, sabe reclamar. Não posso ficar muito com ele, senão 
ele não quer mais almoçar com o grupo e ele tem que ficar no grupo.  

Então, tolher a criança que apresenta um comportamento particular é 
uma regra, mesmo que este seja adequado à atividade que realiza. Isto 
ocorre inclusive nas atividades de lazer, como pude observar e como bem 
percebe a diretora:  

“Ainda ontem eu estava lá junto às crianças e a moça estava vendo 
televisão com eles. E tinha um programa interessante... Eu vi uns 
bonequinhas dançando. Assim que as crianças me viram, três delas, 
uma até foi a Ana Paula, logo se levantou para fazer o que o 
bonequinha estava fazendo. E a moça logo gritou: senta fulano!” 

Sônia: “Quer dizer que a individualidade da criança é um pouco 
tolhida?”  

Diretora: “Toda! Eu acho bastante tolhida! Eu acho! É uma coisa que 
me preocupa muito. E é uma coisa que eu gostaria de ajudar as 
moças. Gostaria que elas me atendessem. Elas não me atendem 
muito. Quando a gente quer ajudar assim, a favor da criança, elas não 
gostam muito... Eu acho que atrapalha... Eu não sei... Atrapalha a 
atividade delas! Porque eu acho que junto a uma recreação deve ter 
uma disciplina, uma ordem. Porque senão vira tumulto. Por exemplo, 
as nossas crianças são pequenas. Dizem que é costume de todo 
colégio: quando chega uma pessoa, as crianças correm e se agarram 
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nas pernas, na bolsa. Então, eu penso assim — o bom costume deve 
começar em casa. Então é preciso que seja cortado quando eu chego 
junto deles. Mas quando é que então eles vão ter a oportunidade de 
correr para junto de alguém? E como é que eu vou fazer para eles 
entenderem que comigo ou com a tia, que chegou de manhã, eles 
podem fazer e com as outras pessoas, não?”  

São frequentemente negadas a expressão do afeto e a troca afetiva. 
Não há lugar para a necessidade individual ou qualquer demanda da 
criança, pois isto significa individuação, formação de indivíduos 
autônomos.  

De novo, o que articula tudo é a disciplina. Apesar da criança ser o 
motivo da existência do internato, ela é sempre a última a ser considerada. 
A expressão de seu afeto passa pelo corpo — só tem o corpo para se 
comunicar — e não é permitida. A criança aprende, nesta sua primeira 
experiência de internação, seja bebê ou tenha dois anos, que a expressão de 
seu afeto ou a busca deste não é bem recebida pelos adultos. Ela aprende 
que não deve reivindicar nem tocar no adulto. Mas suas necessidades de 
contato corporal não são eliminadas e surgem com forte expressão quando 
da visita de estranhos. Com estes, elas tentam novamente o que já sabem 
proibido em relação às pessoas com quem convivem. A expressão das 
crianças é tão forte — são muitos que rodeiam e disputam um lugar para 
segurar o corpo do adulto — que, em geral, traz grande incômodo ao 
adulto. Expressão esta percebida pela diretora como um (mal) “costume” de 
todos os internos.  

Uma outra questão, que envolve as atividades de lazer, é que as 
atendentes9 não consideram que brincar seja parte de seu trabalho, mas tão 
somente cuidar das crianças nas tarefas cotidianas.  

As coadjuvantes não brincam no pátio com as crianças, só olham, 
porque sabem que é preciso uma recreadora e, como seria função 
dela recrear as crianças, elas se recusam a fazer este trabalho 
(Diretora).  

                                                      
9 Apesar de serem chamadas de “coadjuvantes”, segundo sua categoria profissional na 
creche, elas são serventes, o que implica em remuneração muito baixa e na exigência, além 
de cuidar das crianças, de auxiliar no serviço de limpeza do estabelecimento. É fácil notar o 
quanto elas se sentem pouco valorizadas e este ressentimento se reflete no atendimento à 
criança. 
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Este fator, somado à questão do número de crianças por funcionário e 
ao rodízio de trabalho, que veremos a seguir, dá uma qualidade de 
impessoal idade ao tratamento.  

Sônia: “Em relação às funcionárias, quais os problemas que a 
senhora encontra?”  

Diretora: “A maior dificuldade que encontro é a do grupo que está 
diretamente com a criança, a dificuldade que têm para dar o 
atendimento — saber como lidar com a criança, saber responder a 
uma atitude malcriada ou ao choro. Elas têm boa vontade, fazem o 
trabalho, mas não como deveria ser feito no meu modo de ver. Às 
vezes falta paciência, às vezes fazem assim... Ou quando a criança, 
com um brinquedo, deve deixar o momento de lazer para seguir para 
o refeitório ou para uma consulta médica. Ao invés de ter jeito e 
pedir o brinquedo, a funcionária simplesmente toma-o e a criança 
chora e reclama e para apaziguar a criança é mais difícil. Agora, com 
isto, não quero dizer que elas sejam más ou que...” 

a. Fila  

A fila tem uma importância fundamental nos internatos. Impõe-se 
que cada um saiba aguardar a sua vez para que todos sejam atendidos de 
maneira igual. Este aprendizado se inicia na creche, quando as crianças já 
se locomovem com autonomia, em torno de dois anos de idade — crianças 
da turma denominada recreio.  

Sônia: “E quando é que as crianças começam a fazer fila? Assim que 
começam a andar?”  

Atendente: “Não, só quando passam para o recreio. Nos babys já 
andam, mas não fazem fila, não. Mas aí sempre se ensina a dar a 
mãozinha ao outro, quando sair: vamos lá fora passear, dá a 
mãozinha ao outro.” 

Para se movimentar de um espaço para outro dentro do próprio 
estabelecimento-refeitório, dormitório, recreio interno e externo, banheiro 
— como também para aguardar a vez de ter os cabelos penteados, para 
tomar banho, etc., as crianças fazem fila. Quando esperam o almoço ou o 
jantar, se há atraso, elas, por vezes, fazem fila espontaneamente, sem que 
ninguém peça — fila tipo trenzinho — na porta do refeitório aguardando a 
retirada da “cancela”. Já conhecem bem os horários das várias atividades e 
parecem não esperar que algo diferente ocorra. Entram no refeitório em fila 
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e se sentam em ordem. Nesta faixa etária, a criança não é repreendida se sai 
do lugar ou fura a fila. Entretanto, quando fazem fila em pé e antes de se 
locomover, se se chateiam e saem da fila, o adulto responsável chama a 
atenção com firmeza: “fica na fila, não sai da fila”.  

Para ganhar lanche fora do refeitório, fazem fila em pé ou sentam-se 
encostadas na parede. Assim, as crianças só sabem esperar em fila e 
aprendem que deste modo têm garantida a vez. Se água, brinquedo ou 
qualquer outra coisa é oferecida sem exigir fila, cria-se um tumulto enorme, 
todos choram, ficam ansiosos e brigam. As crianças entram no hábito da 
disciplina que as controla, não tendo a possibilidade de se organizar 
internamente; o controle vem de fora e parece permanecer assim.  

Tive a oportunidade de perceber a dificuldade das crianças em 
aguardar a vez ou ter confiança de que serão atendidas quando não se 
organizam em fila. Experimentei dar-lhes água ou brinquedo sem pedir que 
organizassem fila.10 O resultado foi grande tumulto, choro e muita ansiedade. 
Por mais que eu lhes assegurasse que seriam atendidas e procurasse ser 
rápida, elas só se acalmavam depois de satisfeitas. A confusão criada 
certamente é uma das justificativas para que a organização institucional seja 
como a existente. Entretanto, me parece que esta ansiedade ocorre muito mais 
porque as crianças nunca têm a oportunidade de viver num ambiente no qual 
sua individualidade seja respeitada. Às crianças não é permitida nenhuma 
autonomia nos atos nem nas necessidades. Praticamente tudo é regulado pelo 
adulto. Ele é que decide se a criança está ou não com sede (se esta lhe pede 
água fora do horário determinado para receber sua porção de água na caneca), 
ou mesmo a quantidade (se a criança quer outra porção, o que se denomina 
“repetição” ou “repite”, a funcionária, em geral, não dá, pois considera que 
foi satisfatória a porção dada). São os adultos que regulam quase todas as 
necessidades da criança, como veremos no decorrer deste capítulo, sem lhe 
dar oportunidade de se organizar internamente e de conhecer o próprio corpo, 
sequer no que se refere às suas necessidades mais básicas de sobrevivência — 
fome, sede, sono, vontade de ir ao banheiro, sentir frio ou calor.  

                                                      
10 Isto ocorreu quando ali trabalhei como psicóloga e era uma pessoa de seu convívio, em 
quem eles tinham alguma confiança. 
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b. Necessidade e demanda  

A atenção individual aqui e nos outros internatos é pouca e não há 
lugar para o choro. Se uma criança chora chamando pela mãe, sem motivo 
aparente, o comum é deixar que ela chore, sobretudo se se supõe que “nada 
demais” se passou com ela. O cuidado é maior quando a criança chora 
porque se machucou pois, se isto ocorre, as funcionárias podem ser 
acusadas de estar pouco atentas no seu trabalho. A não atenção individual 
perpassa todas as atividades cotidianas, reguladas pelas normas 
institucionais. O choro, um pedido mais claro e desalentado de atenção 
individual, é frequente também. Vejamos uma dessas situações rotineiras 
numa observação feita pouco antes do almoço, quando a maioria das 
crianças estava no “recreio interno”.  

Uma menina que tem uma irmã gêmea chorava muito sem que 
ninguém a acudisse. Aparentemente ela não tinha motivo para chorar. 
Depois de uns cinco minutos ou mais, fui até ela. O choro me 
incomodava e me incomodava aquela situação de choro 
aparentemente sem razão, ao qual ninguém dava atenção. Tentei lhe 
falar mas acabei desistindo, pois ela chorava muito e não consegui 
entender o que dizia, a não ser a palavra “tábua”. Afastei-me achando 
que talvez fosse algo realmente bobo e que ela “chorava à toa”.11 
Depois de algum tempo, ela continuava chorando sem se acalmar e 
eu voltei lá. Ela me explicava e eu não entendia. Na verdade, o que 
ela me dizia parecia não fazer sentido — “a tábua que jogou fora”. 
Sua irmã acabou vindo, estando atenta desde o início do choro. Ela 
não chorava e me explicou que jogara a tábua de sua irmã fora do 
espaço do recreio e que sua irmã a queria de volta. Entreguei-lhe 
então a tábua e ela simplesmente cessou o choro, não demonstrando 
nenhuma alegria.  

Estou trabalhando aqui das pequenas demandas que a criança faz, que 
sistematicamente não são satisfeitas. E a criança põe-se a chorar como 
única forma de protesto. Ela chora intensamente com dor e desespero, 
apesar de parecer um choro patético, como se nada fosse de fato ocorrer. 
Essas pequenas coisas, de grande importância para a criança entretanto, 

                                                      
11 Neste ambiente tão desumano e ansiogênico, eu também me dava conta de, por vezes, ter 
atitudes semelhantes às das funcionárias. Ou seja, nestes ambientes desumanos se torna 
quase impossível ter atitudes humanas. 
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ocorrem o dia inteiro pelos motivos mais diversos — pedidos de água, de 
brinquedos, para ir no banheiro.  

Como já vimos, nem as necessidades fisiológicas das crianças da 
mais tenra idade, que vivem em internato, têm possibilidade de ser 
atendidas. Mesmo essas necessidades são reguladas através de horários.  

A necessidade é algo que o ser humano tem em comum com o 
animal, como a sede e o sono, por exemplo. A demanda é específica do ser 
humano e tem um significado que precisa ser interpretado para ser atendido. 
Se a necessidade da criança neste estabelecimento não é atendida, pelo 
contrário sofre pressão, coerção e controle, a demanda da criança tem 
menos lugar ainda no dia-a-dia. Quando a criança pede água, ela pode estar 
simplesmente com sede mas, muitas vezes, está fazendo uma demanda de 
atenção e de amor. E se esta demanda não pode ser satisfeita, ela tem que 
ser sempre enquadrada como uma pura necessidade. Então quando alguém 
resolve atender a esta demanda, dando água fora da hora e sem fazer fila, as 
crianças, creio, ficam muito angustiadas, pois percebem neste gesto alguma 
possibilidade de serem atendidas no seu pedido de atenção e afeto. A 
angústia, sempre sufocada pelo cumprimento da ordem dos rituais, vem à 
tona com força e desespero. Como as “tias” veem esta angústia como 
“desordem”, elas se zangam e ordenam de novo o caos formado. O que 
ocorre é algo grave. Quando o adulto interpreta a demanda feita pela 
criança e lhe responde satisfazendo ou dando alguma resposta que mostra 
sua compreensão, isto possibilita à criança a produção de significações 
novas. A reação costumeira das funcionárias, entretanto, de não tomar 
conhecimento da demanda da criança e silenciar a este respeito é igual ao 
silêncio da morte. Podemos assim dizer que internatos desse gênero são um 
lugar de morte e não de crescimento e de vida.  

5. Asseio e higiene — o controle do corpo  

É notória, no funcionamento institucional, a enorme preocupação 
com o asseio. Devido à importância do aspecto médico, no sentido de evitar 
doenças que se disseminam com facilidade no ambiente de internato, a 
preocupação com a higiene do corpo é uma marca importante na relação do 
adulto com a criança.  
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A preocupação com a higiene dá um aspecto hospitalar às 
instalações, sempre muito limpas; porém, mais do que isto, o que chama a 
atenção é o pouco aconchego, a falta de cores que alegrem o ambiente e a 
eliminação de tudo que seja considerado dispensável. A decoração do 
ambiente é mínima e não chega a modificar seu aspecto hospitalar (vide 
foto 4). Não há nada que lembre a casa, a mãe ou a família.  

 
Foto 4: Chama a atenção o pouco aconchego, a falta de cores 
e a eliminação de tudo o que seja considerado dispensável. 

A importância do asseio para evitar doenças e contágios transforma 
todas as tarefas de atendimento à criança em atividades obrigatórias, que 
devem ser executadas com eficiência. Aliado a isto, o fato de haver um 
número grande de crianças realizando a mesma atividade ao mesmo tempo 
favorece que a tarefa seja feita de maneira mecânica pelas funcionárias. O 
banho, por exemplo, que pode ser uma experiência prazerosa para o bebê, é 
um momento de muita tensão, pois a criança é manipulada rapidamente 
com movimentos bruscos debaixo da água fria. Observei isto não só ao 
olhar como também ao dar banho em alguns bebês. Percebi como ficavam 
temerosos de qualquer movimento meu; o corpo enrijecia e eles choravam, 
como se temessem uma ameaça física. Não há prazer nesta atividade. E, na 
“linha de produção” do banho, a funcionária não percebe o que se passa 
com a criança. O importante é cumprir a tarefa.  
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O fato das tarefas serem sempre feitas em grupo faz com que as 
atividades rotineiras demorem muito. É fantástica a quantidade de horas que 
as crianças permanecem dentro do recinto do banheiro para ir ao vaso ou 
para tomar banho — são 4 horas e 40 minutos no total de horas por dia. 
Entretanto, o tempo para brincar é de somente 2 horas e 50 minutos. Aí 
também se pode ver a prioridade dada ao asseio que, em situação de 
coletividade, é muito mais importante do que o brincar.  

O que se observa é que há, desde a creche, uma tentativa de 
disciplinarização e controle do corpo. Um dos rituais importantes é a ida ao 
vaso ou “nonol”. As crianças têm horas estabelecidas para ir ao vaso fazer 
xixi ou cocô. Espera-se que a criança não tenha vontade fora dessas horas, 
mas o aprendizado é pouco eficaz, pois é comum a criança se urinar ou 
evacuar nas calças “fora dos horários”. Isto irrita os adultos obrigados a 
limpar a criança. E, segundo uma funcionária antiga, “é uma hora em que 
elas dão beliscão ou tapa na criança”. A “tia” muitas vezes considera que a 
criança “faz sujeira de propósito”, sendo capaz de pedir ou de se controlar.  

Há uma pressão enorme para que a criança entre na ordem. Parecem 
não considerar que a ineficácia do aprendizado se deve ao fato das crianças 
serem ainda muito pequenas, à situação de tensão no convívio da creche e, 
creio, sobretudo, ao fato do ensino destas atividades se fazer muito mais por 
tentativa de “condicionamento” do que por treinamento, que leva em 
consideração as necessidades individuais, ajudando a criança a perceber a si 
mesma e a conhecer seu corpo. O que normalmente seria um início de 
conhecimento do próprio corpo e sentimento de si mesmo se torna uma 
atividade de alienação, dificultando a relação com o mundo. Quando a 
criança quer ir ao banheiro fora de hora, nem sempre é dada atenção ao fato, 
e ela permanece mijada, apesar da ordem da direção de que as crianças 
devem sempre ser trocadas. Enfim, o que quero dizer é que não é 
reconhecida a necessidade da criança ir ao banheiro fora de hora. Isto é 
visto como algo que vem incomodar a atividade que se realiza. Não se 
conversa com a criança a respeito, ela é repreendida. Assim, tudo isto aliena 
a criança de seu corpo e a paralisa, como se o cocô e o xixi saíssem de seu 
corpo sem que ela pudesse ter qualquer controle, sem ela se dar conta. E a 
atitude das crianças, não só as urinadas como as cagadas, é de ignorar que 
estão naquele estado. É como se nada tivesse ocorrido, continuam a fazer o 
que faziam ou ficam paradas sem reação. Vejamos um exemplo:  
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Uma criança fez cocô nas calças (diarreia) no pátio e ficou parada 
sem se mexer chorando. Uma outra lhe gritou: “cagão!” e a 
empurrou. Como nenhum adulto atendeu logo, ela ficou ali, em pé, 
sem se mexer. As crianças começaram a brincar aproveitando a linha 
que o xixi e o cocô faziam no chão ao escorrer pelo cimento. Abrindo 
as pernas, brincavam, fingiam que estavam num cavalinho.  

Veio então a coadjuvante e lavou a criança com a mangueira. Fiquei 
impressionada com a cena e pensei que este tipo de brincadeira surge 
como uma tentativa de lidar com a situação de humilhação do colega. 
Uma situação que, em outras horas, também é vivida por elas.  

A situação de humilhação que a criança viveu com a brincadeira das 
outras é experimentada de maneira mais intensa quando grupal, expondo 
seu corpo e sua intimidade ao comportamento autoritário do adulto. Como 
no exemplo abaixo:  

Fiquei até por volta das 21 horas no estabelecimento e pude observar 
a ida ao banheiro antes de ir para a cama. Todas as crianças ficam 
sentadas no vaso e depois a “tia”, seguindo a fileira de vasos e com 
papel na mão, toca a criança ou simplesmente diz: “Deixa eu ver, 
vamos! Anda!”. E a criança se levanta, se agacha, ficando de quatro 
no chão com o bumbum para cima. A tia vai passando o papel e diz: 
“Você não fez, vá dormir”. E a criança então se levanta e vai 
vestindo a calça e andando para o dormitório. Ninguém reclama. A 
criança que fez cocô ela limpa com dois papéis. Ela não pergunta 
antes se a criança fez cocô (inclusive a uma criança grande de cinco 
anos que estava ali excepcionalmente). Mas ela olha e fiscaliza os 
corpos.  

A alienação do corpo vem junto com a humilhação, tornando o 
indivíduo mais submetido e assujeitado.12 

6. Alimentação — redução à necessidade e à disciplina  

Segundo Dr. K., médico da Fundação, a alimentação dada às crianças 
qualitativamente não é boa. Há fartura mas deveria ser mais balanceada. As 
crianças comem nas horas certas, fora desse horário é muito raro ver 

                                                      
12 A propósito das humilhações, Foucault mostra que é uma forma de punição dentro dos 
sistemas disciplinares (Foucault, 1975 p. 159). 
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alguma criança comendo. Salvo no dia que chegam de casa ou quando a 
mãe vem visitar. No ritmo cotidiano nunca vi nenhuma criança requisitar 
algo, a não ser quando os adultos tomam café com pão, mas não é regra. 
Em geral, as crianças se alimentam bem, na hora. A criança não é obrigada 
a comer, mas o sistema opera de tal forma que ela não recusa a comida, a 
não ser quando está doente, triste ou deprimida. Em geral, comem com 
certa voracidade, rapidamente, praticamente nunca mastigam. Põem na 
boca e engolem — comem tudo que há no prato: arroz, carne, feijão e 
legumes. As crianças que deixam no prato um dos componentes não são 
forçadas a comer. Se alguma não come nada, então alguém sempre tenta 
dar-lhe na boca mas, se continua a recusar, não se insiste mais. Só os bebês 
têm opção de alimento — maçã ao invés de banana amassada, por exemplo.  

A refeição é uma hora das mais tensas na creche. A dificuldade de 
dar um alimento mais individualizado gera muito choro e angústia. E mais 
uma vez este sofrimento é visto sob o prisma disciplinar. Diz a diretora: “na 
alimentação tem muita desarmonia, muita falta de disciplina”.  

O atendimento individualizado é difícil de ocorrer, mesmo para os 
bebês: 

Sônia: “E os bebês comem sempre de mamadeira no colo ou só na 
cama?”  

Diretora: “A mamadeira deve-se dar no colo. Ainda mais à criança 
pequena. Nunca deve ser dada na cama. Elas são orientadas assim. A 
menos que esteja um tumulto muito grande e não lenha quem dê 
atendimento, mas ela deve ficar muito atenta aquela criança que está 
com a mamadeira na cama. A criança pode sufocar, pode ficar sem 
mamar, a mamadeira pode entornar sem que ela veja ou eu. Deve ser 
sempre no colo, custe o que custar. Até três, quatro meses é no colo. 
Se uma vez ou outra escapa...”  

O bom funcionamento da refeição depende, em parte, das “tias” e do 
seu bom humor. Às vezes, mais pacientes, dão na boca de uma criança se 
esta se recusa a comer. Outras horas, a “tia” zanga: “Tem que comer. Se 
não quiser comer então vai para o pátio! Só pode ficar sentada se for 
comer”. É uma medida, muitas vezes, eficaz. A criança para de chorar e 
começa a comer. Se a criança chora a “lia” grila: “É para parar o choro! 
Pare de chorar e coma já”. Certamente as “lias” fazem isto pois percebem a 
eficácia. No código disciplinar a execução de uma ordem é entendida e feita 
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por sinais, não são necessárias muitas palavras”. Parar o choro!” “Comer 
já!” são sinais que tornam a ordem mais eficaz. E o importante, elas sabem, 
é que a criança coma para que não fique doente. Se apesar disso a “tia” está 
mais nervosa ou com pressa, pode retirar o prato da criança que come muito 
lentamente. A criança é surpreendida e não reage; às vezes, entretanto, 
chora e o prato pode ser devolvido. Jamais vi alguém brincando com as 
crianças, distraindo-as para comerem.  

A hora da refeição é uma hora de concentração, de atenção no 
alimento. Não é muito frequente a briga durante a refeição mas, caso 
ocorra, a criança é imediatamente repreendida — alguém lhe grila que pare, 
em tom de ameaça. Mesmo as crianças que não sabem segurar bem a colher 
começam a fazê-lo. Nesta hora, ninguém se importa com a sujeira de 
comida na mesa ou no chão.  

O serviço das “tias” é realizado porque há uma tarefa a ser cumprida, 
sem que elas tenham tempo de ver o que se passa com a criança 
individualmente. Há dias em que essa possibilidade é maior, mas o serviço 
é encarado como uma tarefa. E há sempre outras a cumprir, portanto não se 
podem deter muito. A meta constante, ao atender a criança, é fazer a tarefa. 
Vejamos uma observação que evidencia a falta de atenção individual à 
criança, a falta de paciência dos funcionários, o ambiente pesado e pouco 
amistoso na hora da refeição:  

Às 10 horas e 15 minutos todas as crianças entram para o almoço. Os 
babys tomaram banho, foram ao vaso e sentaram para comer à mesa. 
As crianças recebiam comida na boca. Uma delas batia de leve com a 
colher no prato, a “tia” logo se irritou e chamou ,a atenção: “Pare de 
gracinha! Você sempre come bem, por que hoje faz assim? Trate de 
comer direitinho, senão lhe tiro o prato!”. O menino, de 1 ano e 7 
meses aproximadamente, continuou a não comer e a bater de leve no 
prato. Ela avisou mais duas vezes, muito irritada e, na terceira, 
retirou o prato. Ela dava comida a outras duas crianças ao mesmo 
tempo. Ele comia, em geral, só. Com a retirada do prato, começou a 
chorar. Ela se irritou mais.”Você pensa que eu vou ter esta paciência 
com você outro dia? Não vou, não!”.13 Foi lá, pegou-o, colocou-o 
mais perto com gestos bruscos e devolveu-lhe o prato. Deu a 
primeira colherada, ele ainda chorava e recusou. A “tia” largou a 

                                                      
13 Possivelmente este comentário era uma referência à minha presença. 
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colher reclamando e continuou a dar alimento aos outros. Enquanto 
isto, no pátio interno, os maiores assistiam televisão. Todos muito 
sujos, melados de doce, ainda não haviam tomado banho. Fazia 
muito calor. Todos muito irritados. Brigavam à toa. Ouviu-se uma 
criança chorando. Uma delas deitou no banco, chamando pela mãe, 
inconsolável, e chorando sem que ninguém chegasse perto. Um outro 
brincava com um cobertor — cobria os colegas e eles morriam de rir, 
neste jogo ele sumia e aparecia (vide foto 5). O cobertor, entretanto, 
foi logo recolhido pela funcionária, pois não é permitido o seu uso no 
recreio.  

No almoço dos maiores o Carlinhos, após comer um pedaço de 
mamão — dado na mão —, pedia, com um gesto, mais um pedaço. A 
funcionária tinha um prato com vários pedaços, mas quando 
entendeu que o menino queria mamão não sei por que recusou e 
resmungou algo que não entendi, devolvendo o prato com mamão à 
cozinha. Ela estava muito irritada. O período antes e durante o 
almoço sempre tem choro e criança brigando — um clima horrível de 
tensão e elas duas também já tensas. Carlinhos começou a chorar 
quando entendeu a recusa. Esfregava o olho com a mão suja e 
chorava muito. Ela se ocupava de outras crianças. Depois de alguns 
minutos, não aguentando mais seu choro forte, perguntei a ela se não 
poderia dar-lhe um pedaço de mamão. Quando dei, ele se acalmou e 
começou a comer. Tentei acalmá-lo antes fazendo carinho, mas de 
nada adiantou.  

A espera para que uma atividade seja realizada é frequente em todos 
os internatos. Para as crianças da creche, a espera da refeição é um 
momento particularmente tenso. Não deixam que permaneçam com 
brinquedos no pátio interno, contíguo ao refeitório. Elas esperam ali, sem 
ter nada para fazer, ou sentam-se à mesa.  

Logo após as refeições, as crianças vão ao vaso e depois vão dormir. 
Muitas vezes, a tensão se prolonga até que durmam. No dormitório dos 
babys ficam uma ou duas “tias” que aquietam o bebê que quer receber 
atenção, brincar ou chorar. Dizem: “Psiu! Fique quieto”. O que se nota na 
hora da alimentação, na higiene, na troca de roupa ou no momento de 
dormir é que a criança é tratada como um objeto. Estas atividades, quando 
realizadas pela mãe ou sua substituta, são momentos importantes no 
relacionamento com o bebê, momentos de troca afetiva e prazer. Neste 
internato, os cuidados dados à criança são feitos sem praticamente qualquer 
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troca afetiva, sem ninguém que lhes explique o que ocorre ou vai ocorrer, e 
sem levar em conta suas reações, que não são sequer notadas.  

 
Foto 5: Um brincava com um cobertor — cobria os colegas e 
eles morriam de rir. O cobertor, entretanto, foi logo 
recolhido, pois não é permitido o seu uso no recreio. 

Nos internatos estudados, observei as características mais 
importantes que se repetem em quase todo14 atendimento institucional: a 
criança é tratada como um objeto, sua individualidade não é respeitada, não 
é dada importância ao estabelecimento de relações afetivas significativas, 
não é notado seu sofrimento ou desejo de se sentir amada. Junta-se a todos 
esses fatores a transferência constante da criança para lugares novos, o que 
torna mais difícil o estabelecimento de relações afetivas significativas e a 
continuidade desses vínculos. Ao ser transferida, a criança perde todos os 
vínculos feitos com adultos e crianças e já começa a aprender que, nesta 
trajetória de vida institucional, as relações serão sempre desfeitas, não 

                                                      
14 Os estudos sobre crianças em atendimento institucional se iniciaram na década de 1940. 
Os mais importantes foram realizados por R. Spitz, A. Freud e Burlingham, J. Bowlby, M. 
Ainsworth, M. Ratter, F. Tustin e M.S. Mahler. Os principais distúrbios apontados, decorrentes 
da privação materna, tanto nos casos de separação múltipla quanto nos casos de internação em 
instituições, mostram a relação existente entre o não estabelecimento e a não manutenção de 
vínculos afetivos e os distúrbios mais frequentes que daí decorrem. Eles são: atraso na área da 
linguagem, problemas de aprendizagem, perturbações no desenvolvimento físico e cognitivo, 
dificuldade em estabelecer e manter relações significativas com outras pessoas, delinquência, 
psicopatia e diversos distúrbios psicóticos (Altoé, S. e Rizzini, I, 1985). 
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havendo condições de se sentir segura, de ser amada, e nem de continuidade 
deste amor.  

As funcionárias também sofrem e percebem o sofrimento que a 
transferência traz às crianças.  

Este negócio de mudança... a criança, coitadinha, se acostuma aqui, 
sai para outro lugar, eu acho que isso influi muito na vida da criança, 
né. Ah, eu acho ruim para eles. Porque você vê, ele já está 
acostumado, aí vê tudo diferente, outras pessoas, outras crianças... Eu 
acho que deveria ser assim: ter uma creche, uma creche que eles 
viessem para cá pequenininhos e ficassem aqui até chegar a uma 
idade que eles entendessem as coisas; uns 9, 10 anos para eles 
poderem entender, saber o porquê das coisas, o porquê de ter que sair 
daqui para outro lugar, porque uma criança de 10 anos, ele já entende 
as coisas. Mas uma criança até três, quatro anos, ela não entende 
nada. Ela tem um pouco de inteligência, mas ela não entende as 
coisas ainda não. Ah, sofre muito mais! (Atendente)  

Neste sistema de internatos para “menores” observa-se que há um 
consenso geral, que podemos definir como “crença de que não se devem 
estabelecer relações afetivas entre funcionários e crianças”.15 

...se a gente se apegar à criança da creche é ruim; quando eles vão 
embora a gente sofre demais, a gente não quer que eles vão embora. 
Não se deve dar carinho demais à criança, senão dá problemas para a 
criança e para a gente (Atendente).  

Há também um consenso entre as funcionárias de que se deve tratar as 
crianças de maneira igual e que se uma delas dá “dengo demais”, a criança 
chora muito e pensa que a “‘tia” só deve cuidar dela. Então, toda funcionária 
novata é advertida pelas outras para não se apegar muito às crianças. 

A maioria das pessoas que entram — a não ser aquelas pessoas que 
têm gênio de lidar com criança ali, sério, como se fosse assim um 
objeto, né. Não estou querendo dizer que há gente aqui assim, mas 
cada um tem uma natureza. Toda pessoa que chega aqui e tem aquele 
gênio assim de se apegar à criança igual a um filho, como se fosse 
em casa, dá aquele carinho demais, essa pessoa passa consequências, 
como a Maria, que nesses dias enfrentou sérios problemas. Essa 

                                                      
15 “Sobre as relações afetivas nos internatos para menores” (Altoé, S., Rizzini, L, 1985). 
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menina é nova aqui. Ah, os nenenzinhos. Tinha criança que se 
apegava demais a ela quando chegava, as crianças começavam tudo a 
chorar, entendeu? Eu estava vendo esses dias ela passando isso daí, e 
então eu estava pensando: Ah, meu Deus, eu já passei por isso. E 
sempre dando força a ela, sabe? Isso é assim mesmo, menina, eu 
também já passei por isso. Essa fase passa, depois você se acostuma 
(Atendente) (Grifo meu)  

Como as crianças, os funcionários também entram na rotina 
institucional, descobrindo formas de conviver com a ansiedade que o 
trabalho lhes causa. A negação do afeto pelos adultos16 que trabalham em 
locais como este é muito comum — é a maneira que encontram para se 
defender da ansiedade brutal, gerada nestes locais desumanos de 
atendimento à criança pequena. As funcionárias se tornam surdas, mudas, 
insensíveis, monstrinhas. Não é preciso ser especialista para saber sobre os 
danos causados a um ser humano nessas condições de vida — só é possível 
dar um jeito de des-saber (esquecer), negando humanidade ao outro. As 
condições de trabalho não permitem que elas entrem em relação com a 
criança. Elas próprias não podem construir significados para sua prática — 
o significante único é a disciplina.  

7. Linguagem e socialização  

A linguagem é outra questão de complicado desenvolvimento no 
internato: não há qualquer estímulo para que as crianças se expressem pela 
linguagem e muitas vezes são tolhidas quando se expressam. As 
funcionárias, em geral, não conversam com as crianças, não lhes explicam 
nada, não contam estórias. Sua comunicação é através de gestos de 
repreensão, indiferença ou grito. Certamente há momentos de descontração, 
onde conversam com uma ou outra criança de maneira agradável e 
amistosa. Mas no dia-a-dia estes momentos são raros.  

Podemos considerar que o choro de uma criança é sua primeira 
expressão vocal, precursora da linguagem. O choro é uma das expressões 
que não só não é entendida como um pedido de ajuda, como é repreendida 

                                                      
16 “De fato, o tormento destas crianças com a separação é tão doloroso que pode 
perfeitamente acontecer que aqueles que as têm sob seus cuidados fechem os olhos como 
defesa” (Bowlby 1981, p. 26). 
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frequentemente. É comum uma criança chorar e a funcionária gritar de 
longe — “Cale essa boca menino”. Algumas vezes a repreensão é eficiente, 
outras a criança chora até se cansar. Ou a criança é chamada de “chorona”. 
Nesta hora as crianças fazem que não entendem o que se passa. Entretanto, 
vi várias vezes tentarem acalmar o colega quando não tinha “tia” por perto 
ou quando ela estava ocupada. Fiquei impressionada com o gesto — 
crianças com menos de dois anos fazendo carinho com a mão no rosto do 
outro para que parasse de chorar. Uma cena que muito me impressionou foi 
na hora do “nonol dos babys”. Uma criança bem miúda chorava muito e as 
duas ao seu lado, sentadas no vaso, sabendo que não podiam se levantar, 
tentavam acalmá-la fazendo-lhe carinho no rosto e na cabeça e a olhavam 
com olhar triste.  

Nem sempre as crianças reagem com solidariedade. Observei, certo 
dia, o Carlinhos bater numa criança porque ela chorava. Era hora de espera 
de refeição e me pareceu que o choro da criança irritava o colega que foi 
atrás dela para lhe bater. O choro me mobilizava muito. Em alguns casos, 
acabava atendendo à criança, procurando saber por que chorava; e bastava 
esta atitude de atenção para que se apaziguasse. Certa vez eu estava 
ocupada com uma criança e resolvi pedir a uma outra que fosse perguntar 
àquela que chorava o que se passou. A criança na mesma hora atendeu ao 
meu pedido. Apesar de pequeno, entendeu o que eu dizia. Fiz isto várias 
vezes. Outro fato interessante ocorria quando estava rodeada de crianças e 
falava com eles que ia deixá-los um instante para atender um que chorava 
muito e eles aceitavam que eu os deixasse. Antes entretanto, se eu tentasse 
deixá-lo, sem motivo e sem explicação, eles impediam ou choravam quando 
eu saía. O tratamento dado pelas funcionárias em geral causa muita 
ansiedade, pois é costume não explicar nada. O explicar ou o informar é 
característico de uma relação mais individualizada, o que não ocorre ali.  

Uma das questões importantes é a relação que se estabelece entre o 
adulto e a criança através da linguagem. Este tipo de relação tende a se 
repetir em todos os outros internatos. Ao invés de ser incentivada e elogiada 
nas descobertas que apenas inicia desde que começa a falar, a criança é 
tolhida. As funcionárias podem eventualmente achar graça numa criança 
que começa a descobrir a linguagem. Mas o ambiente geral é inibidor. A 
fala da criança é considerada como algo que atrapalha as atividades 
realizadas, seja na hora da refeição ou quando veem televisão. Durante a 
recreação elas podem falar à vontade, mas não há troca com o adulto. Os 
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adultos conversam entre si sem que as crianças participem. Elas ficam em 
volta conversando umas com as outras numa linguagem pobre porque não 
há nada que as estimule. Nem mesmo sua curiosidade, pois a mesmice do 
ambiente de recreação não permite. A televisão é, na verdade, o único 
instrumento que traz novas possibilidades. Mas os horários são restritos e 
também, nesta hora, o adulto não conversa com as crianças sobre o que 
passa na televisão. Na medida em que os adultos pouco conversam com as 
crianças, a não ser para dar alguma ordem, as crianças são tolhidas no seu 
desejo de se exprimir e de se comunicar.  

A linguagem, segundo Bernstein, existe em relação com o desejo de 
se exprimir e de se comunicar. Se este desejo é inibido, teremos então uma 
linguagem bastante inibida. Os adultos se dirigem às crianças através de  

frases curtas, gramaticalmente simples e sintaticamente pobres, o que 
constitui a unidade típica da linguagem comum e que não favorece a 
comunicação de ideias e das relações, que necessitam de uma 
formulação precisa. (Bernstein, 1975). 

Poderíamos dizer, segundo este autor, que neste ambiente de 
internato a linguagem preponderante é a “comum” com a predominância do 
“código restrito”.17 Mas, na verdade, a questão vai além pois, no internato, a 
linguagem se confunde com a não comunicação e a não possibilidade de 
compartilhar do diálogo e da troca. A própria comunicação está em risco, 
pois todos os significados são dados de forma alienante. A linguagem é 
dissociada da experiência, como vimos no exemplo de ir ao banheiro. Como 
a criança pode representar internamente suas vontades se não tem 
interlocutor? O adulto não conversa com ela. Quando fala é uma 
padronização. 

A criança, desde bem pequena, organiza a totalidade de sua 
experiência de acordo com o que o meio ambiente lhe oferece. No 
internato, há um frequente desestímulo à manifestação da expressão verbal 
da criança: a palavra que serve como mediadora entre a expressão do 
sentimento e as formas socialmente reconhecidas de manifestação deste 
sentimento são também tolhidas. Tudo o que a criança vive ali se torna mais 

                                                      
17 “Um código restrito facilita a construção e troca de símbolos compartilhados pelo grupo; 
um código elaborado facilita construção verbal e a troca de símbolos individuais e pessoais” 
(Bernstein, 1975). 
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difícil de se organizar como uma experiência para ela própria. Se a 
excellence da socialização18 da criança pode ser verificada através de sua 
fala, pode-se afirmar que o internato não contribui para a socialização das 
crianças desde bem pequenas. Ao contrário, ele lhes é prejudicial do ponto 
de vista do desenvolvimento da linguagem e da socialização.  

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

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

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

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

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

Diretora do Grupo Escolar do Internato VI  

  




