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INTERNATO III  

Capacidade: 200 internos  
Faixa etária: 6 — 8 anos (sexo masculino)  
 
O internato é como uma granja: os pintinhos vão 
passando de uma seção para outra. 
Acho que as crianças saem daqui sem conseguir nem 
amar, nem odiar, não são capazes de nada.  

Diretora 
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1. Introdução  

O atendimento na terceira escola, como nas seguintes, se restringe ao 
interno do sexo masculino. A faixa etária atendida é de seis a oito anos. Os 
procedimentos disciplinares se confundem com a rotina do internato. Há um 
minucioso controle de tempo e espaço. A criança é treinada a obedecer a 
uma rotina que vai se repetir nos próximos internatos com exigência 
crescente. As infrações são mais frequentes e também os castigos. Apesar 
da disciplina, acontece a brincadeira e algum espaço de liberdade que o 
brinquedo cria.  

2. Obediência à repetição  

Quando as crianças chegam no Internato III, que atende só a meninos 
na faixa etária de seis a oito anos, na sua grande maioria já participaram da 
experiência de vida dentro do internato. Poucos vêm diretamente de casa. 
Eles vêm da Escola II e de outros internatos que não pertencem à Fundação. 
Até o Internato II o atendimento é misto. Os meninos, ao completarem seis 
anos, são transferidos para o Internato III e as meninas ali permanecem até 
10 anos, quando são desligadas1 ou transferidas para outros internatos que 
não pertencem à Fundação.  

Assim, neste estabelecimento, o grupo de internados é mais 
homogêneo e, na sua grande maioria, já está habituado à rotina do internato. 
Aqui como nos outros não há, por parte dos funcionários, qualquer 
preocupação com a adaptação das crianças novas. Elas chegam em 
pequenos grupos nos primeiros meses do ano, sobretudo em março, e 
rapidamente se inserem na disciplina imposta no novo estabelecimento.  

Há uma diferença sensível na exigência dos procedimentos 
disciplinares do internato anterior para este. Existe, por parte dos adultos, a 
expectativa de que o treinamento anterior já tenha surtido o efeito 
necessário, no sentido de “combinar as forças para obter um aparelho 
eficiente” (Foucault, 1977). Já há a consciência nos funcionários de que 
podem agrupar as crianças numa “massa”, com a qual se deve trabalhar 
usando os instrumentos adequados para controlá-la. Nesta faixa já se 
                                                      
1 Na grande maioria, os internos não são órfãos e, com 10 anos, as mães já os deixam ficar 
em casa enquanto vão trabalhar fora. 
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observa um sistema de comando mais preciso. O treinamento das crianças é 
feito com poucas palavras, nenhuma explicação e, como diria Foucault, “no 
máximo um silêncio total que só seria interrompido por sinais, palmas, 
gestos, simples olhar do mestre”. Cada “tia” tem sua maneira de controlar 
as crianças e estas conhecem bem a maneira de cada uma. O importante é 
que “dominem” as crianças, ou seja, que as crianças façam a atividade que 
devem fazer, dentro do tempo necessário, no espaço considerado adequado, 
sem que umas machuquem as outras. Vejamos algumas das técnicas de 
controle que as auxiliares de disciplina narram:  

“Tem tia que trabalha de um jeito e outras de outro. Anete, por 
exemplo, só de olhar para os meninos, eles já sabem o que ela quer 
— se levantar ou sentar. Outras já preferem falar.” 

“É um pouco difícil o trabalho. É necessário conquistar a turma. Tem 
que prometer castigo, mas tem que ceder também. Assim, explicar 
por que está internado, o porquê do castigo. Prefiro ficar a distância e 
olhar a ficar no meio deles e ter que chamar a atenção toda hora. As 
crianças cansam de receber ordens e então é importante ficarem 
soltas e se entenderem.” 

“Tânia e eu sempre preferimos trocar de turma para poder ter 
domínio sobre todos os alunos. Lidando sempre com todos, todos me 
conhecem e me têm respeito. Se fico só com uma turma, depois, 
quando tiver que ficar com os outros, fica mais difícil deles 
obedecerem, de ter o controle deles, porque eles não me conhecem.”2  

As auxiliares de disciplina se dão conta da necessidade afetiva das 
crianças e de seus problemas, mas consideram que não há como atendê-los 
nem como dar uma atenção especial. E elas sabem que a atenção individual 
faz com que a criança, naquele ambiente, tenha maior dificuldade de fazer 
parte da “massa” e de obedecer às ordens dadas. Quando pergunto o que 
acham mais difícil no seu trabalho, dizem:  

“No lidar. O mais difícil é compreender as crianças, cada uma nos 
seus problemas. Quando voltam de férias, começa tudo de novo. Tem 

                                                      
2 Nesta escola existem dois dormitórios com 100 crianças e duas auxiliares em cada um, por 
turno. No dormitório dos pequenos, estas duas auxiliares preferiram se “organizar” desta 
forma para cuidar das suas crianças no seu turno. Conhecer aqui não implica em 
relacionamento mais próximo ou individual. Trocar de alunos é somente uma técnica de 
conhecer para melhor controlar. 
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criança que se adapta rápido. A criança que vem de casa com a mãe, 
com o pai, é diferente. Ela dá mais trabalho. Ela não se adapta aos 
colegas, às tias, não quer se alimentar. Mas a atenção tem que ser 
igual para todo mundo. Se eu der atenção àquele que chegou de casa, 
e os outros?” 

“Criança nenhuma deveria ser internada. Por melhor que seja o 
internato não é igual aos que são criados em casa. Têm mais contato 
com os pais mesmo que eles sejam muito rígidos. Aqui como uma tia 
pode dar atenção para 100 garotos?”  

“Quem trabalha aqui gosta de criança. Quem fala que não gosta tá 
ficando doida! Ano passado trabalhei quase o ano inteiro com 100 
crianças dos pequenos! E não matei nenhum!” 

Assim, a única solução possível é seguir as normas institucionais e 
enquadrar a criança na disciplina. Já nesta idade se cultiva neles o ideal de 
ser um bom soldado (vide foto 9). 

 
Foto 9: A única solução possível é seguir as normas 
institucionais e enquadrar a criança na disciplina. Já nesta 
idade se cultiva neles o ideal de ser um bom soldado. 

Os procedimentos disciplinares se confundem com a rotina do 
internato. Existe uma rotina rígida a ser seguida para que se possa cuidar 
das crianças com o número de funcionárias disponíveis. Para duzentas 
crianças há quatro de manhã e outras quatro à tarde, que trabalham 
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diretamente com as crianças.3 Segundo a diretora não há possibilidade de que 
o funcionamento diário não obedeça a uma sequência de atividades iguais. 

Nesta faixa etária, oficialmente de seis a oito, mas que na prática é de 
cinco a nove anos, a diretora tem consciência de seu trabalho de 
treinamento visando a adaptação futura das crianças nas outras escolas.  

Sonia: “O que você acha do seu trabalho aqui? Por exemplo a faixa 
etária, o que você pensa disso?” 

Diretora: “É uma faixa etária boa de se trabalhar. Eu considero boa 
porque, sei lá, é uma faixa etária onde as crianças assimilam mais as 
coisas. Eu acho! É uma faixa etária fácil de se lidar, entendeu? E 
acho que assimila mais as coisas, atende melhor, e daí que, nessa 
faixa ele sendo bem orientado, eu acredito que na faixa dos 12, 13, 
14 anos, ele não vai ter muitos problemas. Pegando assim dos 5 anos, 
né, porque a orientação realmente deve vir lá do berço, da creche. 
Mas eu ainda pego uma faixa boa para se trabalhar nela. E a gente 
procura dar aquilo que a gente tem, na medida do possível, porque 
trabalhar com massa não é fácil. A gente procura dar da gente, 
entendeu?” 

Como diria Foucault, no adestramento “reina a noção de docilidade” 
que une, ao corpo analisável, o corpo manipulável. “É dócil um corpo que 
pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 
aperfeiçoado” (Foucault, 1977). O que a criança mais assimila aqui no 
Internato III é a disciplina, a obediência à rotina, que vai se repetir nos 
próximos internatos com exigência crescente.  

Mudar uma rotina? Acho que não tem condições não. É um 
regulamento de internato. São muitas crianças e pouca gente que 
trabalha; horário, tudo né?... A gente acaba acompanhando a rotina 
porque o horário que a gente tem, é tudo espremidinho. Se às 7 horas 
as crianças têm que estar na escola, como é que eu vou, com 200 

                                                      
3 O número de crianças que fica sob sua responsabilidade é 50. Quando eles têm aula, esta 
quantidade diminui, pois a inspetora fica somente com aqueles que não têm aula no seu 
turno. Aos domingos, cada “tia” fica com 100 crianças, ou seja, um dormitório todo, pois sua 
colega folga e não há ninguém para repor a folga. As auxiliares têm direito a uma folga 
semanal, sendo que a folga é só no domingo, una vez por mês. Elas fazem então um acordo 
extraoficial para folgarem dois domingos por mês. Sempre que uma colega folga, a outra fica 
responsável por suas crianças, ou seja, o dormitório todo. 
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alunos, começar a levantar esses alunos, vamos supor, às 6 horas da 
manhã? Não dá tempo. Então é às 5 horas. E em todos os colégios o 
problema é o mesmo: o tempo. O fator tempo (Diretora).  

E, assim, toda tentativa ele mudança de rotina acaba não se 
efetivando. Pessoas novas que entram, sempre que tentam introduzir 
alguma novidade, não têm sucesso. E para sair da rotina, como diz a 
diretora, a única coisa possível são os passeios, quando as crianças saem do 
estabelecimento e passam parte do dia fora.  

As pessoas que ali trabalham, em geral, se dão conta das implicações 
deste sistema sobre a formação do indivíduo. Ao mesmo tempo, elas 
próprias estão ali e, apesar de discordar do sistema, não conseguem mudá-lo 
nem sair dele. É uma constatação que certamente torna difícil o convívio 
diário com o trabalho. Vejamos o depoimento da diretora:  

Eu sou contra o internato porque bitola muito a criança, tolhe muito e 
isto é prejudicial. A gente não pode dar à criança, no internato, a 
liberdade. No internato ele não tem condição de ter iniciativa. Ele é 
tolhido, ele recebe tudo pronto, ele é uma pessoa que não se prepara 
para a vida. A gente não prepara um interno para a vida. Então ele 
vai cair no mundo perdidamente. É uma lástima. Nem a capacidade 
de se conduzir num emprego ele tem, pois ele nunca teve chance na 
vida de ter iniciativa, de ter opção. 

(..) Aqui tudo é determinado. Aqui não, em todo internato. Tudo é 
determinado! Tem um menino que vai aprender uma profissão no 
barbeiro. Você diz: ‘Você coloca a máquina ali, você tira, limpa a 
máquina’. Então se lá fora ele não encontra uma pessoa... e não vai 
encontrar, pois ele tem que ter iniciativa e responsabilidade. Ele não 
foi preparado para vida, para luta não!  

Aqui nesta escola, como nas outras, a criança não tem qualquer 
possibilidade de fazer escolhas, ter opções. Tudo lhe é fornecido na hora 
que o regulamento determina. Ela não pode desejar nada e se se expressar 
neste sentido, será novamente enquadrada. Dentro da turma lhe será 
mostrado que não pode fugir à regra e que não se pode privilegiar uns em 
detrimento dos outros. Sempre se pensa na “massa” e não no indivíduo. O 
regulamento é todo-poderoso.  

Uma maneira de fazer funcionar o regulamento é o aprendizado da 
fila. Como já vimos, nos Internatos I e II este aprendizado já foi iniciado, 
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mas aqui sua exigência é máxima.4 Andar em fila — em linha reta — é uma 
técnica utilizada para que as crianças aprendam a sua vez sem confusão e 
sem empurrar, segundo diz a chefe de disciplina. Para que esse aprendizado 
seja mais facilmente assimilável, elas introduzem jogos, canto e conversa. 
Depois do banho, por exemplo, as crianças andam em linha reta, sobre o 
risco do chão, e a tia faz disso uma brincadeira. Todos devem, em fila, 
estender sua toalha no pé da cama. Vemos a seguir um exemplo da chefe de 
disciplina sobre a “técnica da conversa” :  

Vocês deveriam sentir vergonha por bagunçar. Vocês são homens, 
são rapazes, o que querem mais das tias? Que as tias façam doideiras 
com vocês? Vocês sabem que eu faço o que vocês querem de mim e 
peço que vocês respeitem as tias e as visitas. Se chegar uma visita, 
não é para rodear, ficar agarrando, alisando, olhando. Continuem a 
fazer o que estão fazendo. Sejam educados! — Esta é a maneira que 
eu tenho para acalmá-las e discipliná-los.  

Disciplina então está sempre associada, para as funcionárias, à 
docilidade das crianças, à obediência, ao respeito e à exclusão do afeto. Este 
é o treinamento importante: saber obedecer, estar calmo sem fazer 
perguntas ou demandas e aguardar a sua vez. Aqui, como em geral ocorre 
nos internatos de “menores”, as crianças até nove, dez anos expressam sua 
demanda de afeto através do contato corporal junto aos estranhos que 
visitam o estabelecimento. Depois desta idade, eles ignoram ou se 
aproximam, podendo até tocar com as mãos, mas dificilmente seguram o 
corpo ou abraçam a perna do visitante como fazem até esta idade.  

A expressão mais concreta da intensificação da ordem e da disciplina 
do corpo é o início de uma técnica disciplinar mais complexa — “a ordem-
unida”. É com seis anos — idade de entrada na escola primária — que se 
inicia o seu exercício diário — logo após o acordar e antes do almoço — 
para que as crianças aprendam a controlar seu corpo, seus gestos, suas 
emoções e a responder com rapidez e presteza à voz de comando 
articulando vários movimentos com ritmo em perfeita coordenação com a 
turma; a “ordem-unida” é feita da seguinte maneira: as crianças são 
“formadas” (várias filas por ordem de tamanho) na quadra e executam 
certos movimentos quando a inspetora ordena. Ao primeiro grito — 

                                                      
4 Verem INTERNATO I, item “Fila”, e em INTERNATO II, item “A condição humana”. 
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“Cobrir” — as crianças esticam o braço direito até tocar no ombro do 
colega. Na segunda ordem — “Firme” — ficam em posição de sentido e os 
braços esticados junto ao corpo. Na terceira — “Descansar” — podem 
relaxar sem sair de sua posição na fila. Antes de executar cada ordem, as 
crianças devem bater com as mãos na perna, todos ao mesmo tempo 
fazendo um som único. Esta sequência pode ser repetida várias vezes. Aqui 
esta repetição se faz de três a cinco vezes. Nas escolas seguintes veremos 
como sua utilização rotineira é muito mais frequente e a cada vez seu 
exercitar se repete inúmeras vezes.  

Neste internato, como nos anteriores, a disciplina segue sempre na 
mesma direção, que é a da automatização e do aniquilamento do sujeito.  

A observação detalhada, que veremos a seguir, de um dia de semana 
mostra com clareza o funcionamento institucional. Revela como os rituais 
disciplinares já se iniciam desde o acordar para bem marcar, a cada dia, que 
não há possibilidade de, no sono da noite, o sonho trazer alguma ilusão de 
que estão num local mais acolhedor, onde há lugar para carinho e o amor 
entre adultos e crianças.  

Segunda-feira — 19/07/82  

Chego às 5h45min e encontro as duas “tias” conversando com a 
roupeira que passava roupa na rouparia. Converso um pouquinho, 
elas falam que são as primeiras a chegar. Às 6 horas entram no 
dormitório, acendem a luz e alguns meninos vão logo se levantando, 
mas a grande maioria dorme profundamente. É um dia frio de 
inverno e apenas agora começa a clarear. A “tia” chama um e outro e 
logo um “ajudante” começa a acordar os outros. Noto que tanto a 
“tia” dos maiores quanto a dos pequenos estão mal-humoradas assim 
que entram em contato com as crianças. Hoje tem duas nos pequenos 
e uma nos grandes. Quem fez xixi na cama tira o lençol, sem a “tia” 
mandar, já sabem que devem fazer isto. Assim que acordam, 
rapidamente trocam a sua roupa que ficou no pé da cama e vão se 
enfileirando sentados no chão do corredor que dá no banheiro. O 
chão é muito frio e muitos estão descalços. Faz muito frio agora de 
manhã e eles, nesta hora, não têm blusa de frio. E saíram do cobertor! 
A “tia” mal-humorada os acorda e noto que a maioria deles levanta 
mal-humorada, expressão zangada. E rapidíssimo vão se 
enfileirando. Só ouço a “tia” falar com eles para chamar a atenção. É 
horrível. Para alguns, assim que me notam ali, sorrio e eles sorriem, e 
seguem a fazer o que têm de fazer. A “tia” fala coisas do tipo: 
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“Vamos acordar! Já é hora!”. Na fila para escovar os dentes diz: 
“Meninos da escola estão moles!/Psiu! Passa para trás!/Estão falando 
demais! Muita conversa!/Vocês dois, não mandei entrar no banheiro 
ainda, o que fazem aí?”. O processo é assim. Eles se sentam e, depois 
que estão todos enfileirados, ela vai chamando alguns que, em 
pequenos grupos, entram para escovar os dentes — ela dá pasta na 
ponta do dedo e eles pegam as escovas lá dentro no armário — cada 
um tem a sua com nome.5 Nesse meio tempo ela escuta alguns que se 
atrasam no dormitório e fazem bagunça — pouquíssima: “Não quero 
ninguém no dormitório!”. E chama a atenção de um na fila: “Vicente, 
você está passando mal, é? / Não estou gostando de seus modos!”.  

Banho: às 6h 15min há 30 meninos enfileirados para tomar banho — 
o banho é frio. Faz um frio danado e a água é gelada. E a “tia” olha 
para que todos entrem, ensaboa um a um e eles se enxáguam. Nesta 
hora percebi melhor a reação à água fria, mesmo assim muito 
discreta: contorcem o corpo e esticam a mão para cima da cabeça, 
sem emitir qualquer som. Outras horas vi alguns pulando, a “tia” 
imediatamente dava um tapa na cabeça para que parassem. Observo 
que a maioria está de sandálias de borracha e alguns descalços. O 
chão está todo molhado e é de ladrilho escorregadio. Há cinco 
meninos que, na hora de se enxugar, não têm toalha e a “‘tia” zanga, 
mas não vai pegar. Tudo tem que ser rápido agora para chegar à 
escola no horário. Saem dali para pegar roupa e lá terminam de se 
enxugar. Ganham toalhas os que não têm. Passam pelo vento frio do 
corredor aberto e se embolam na rouparia. A fala dos adultos é 
sempre para dar ordens ou zangar. Lá a “tia” dá roupa, uniforme, 
para esta primeira turma que vai para a escola, e ganham também 
uma blusa de frio azul-marinho. Saem dali em fila para o refeitório. 
O mesmo se passa com os meninos que vão para o grupo escolar. 
Quando os menores ainda estão na rouparia, eles sempre riem e 
brincam um pouco, vejo muitos tremendo de frio, mas ninguém 
reclama. Vestem o casaco para ir à escola — dois têm casaco de casa 
e pegam na sua “gaveta”6 — um deles me mostra orgulhoso que tem 
também sabonete pessoal.  

7 horas: os maiores estão enfileirados no corredor da pia externa, 
formam e andam para tomar café — todos estão ali, mas só têm 
casaco os que vão para o grupo, e faz um frio doido.  

                                                      
5 Algum objeto individual é preservado nos estabelecimentos desta Fundação. 
6 Uma parte do armário que é de seu uso exclusivo.  



84 

Refeitório: os menores tomam café com leite e pão. Todos que vão 
para a aula têm casaco azul; os que ficam usam branco.7 

7 horas no refeitório: os maiores rezam o Pai Nosso. As “tias” 
chamam a atenção a todo instante — “psiu”. O café com leite é 
superdoce. A “tia” penteia os cabelos das crianças enquanto elas 
tomam o café da manhã.  

7h20min: depois do café todos formam e fazem ordem-unida. Hoje, 
excepcionalmente, os menores não fizeram porque o tempo foi 
utilizado na distribuição de congas novos. Estes últimos se enfileiram 
perto do banco da roupeira — vejo a “tia” empurrando com força 
alguns deles e gritando para que se sentem. Estou a distância, mas ela 
grita alto para qualquer pessoa ouvir. Seu mau humor, pode-se notar, 
é horrível. Nenhuma paciência. Não havia motivo para gritar, a não 
ser no sentido de que os meninos se comportassem como bonecos.  

Esta observação mostra de maneira exemplar a disciplina rotineira: a 
ordem, o silêncio e o cumprimento da sequência. A relação com o adulto se 
torna muito mais dura e pouco amistosa, apesar de aqui as inspetoras ainda 
serem mulheres. Esta relação habitual fazia contrastar, ainda mais, o que se 
passava entre as crianças e a pesquisadora. O fato de ser conhecida das 
crianças e a liberdade que, enquanto psicóloga e pesquisadora, podia ter 
com eles, me davam uma possibilidade de relação privilegiada. Sabiam que 
comigo eles podiam romper minimamente a rotina e às vezes me 
solicitavam muito. Eu procurava sempre responder a todos sem, entretanto, 
incentivar a quebra da rotina. Certas horas se tornava difícil dar atenção e 
ao mesmo tempo observar com detalhes o que ocorria. A minha presença 
me parecia sempre quebrar um pouco a austeridade da disciplina e era 
tolerada pelas “tias”. 

Um fator importante, do qual me dei conta na observação do café da 
manhã, é a questão do tempo. O café da manhã transcorreu em 10 minutos, 
marcados no relógio. Mas a sensação que tive foi de que tudo era por demais 
lento. Dez minutos não é muito tempo, entretanto me pareceu uma eternidade 
observando os movimentos rotineiros das crianças. Eram 172 atendidas e 
cada uma tinha que esperar pacientemente a sua vez. A sequência, a falta de 

                                                      
7 É uma forma de diferenciar as crianças e agrupá-las em turmas. 
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imprevisto, o silêncio, a espera da ordem de comando, tudo isto parece dar 
uma vivência de algo irreal e sempre muito lento e demorado. 

3. O ritual da alimentação  

Como as outras atividades, a alimentação, aqui e em todos os outros 
internatos, também se passa dentro de um ritual de disciplina e 
constrangimento. O tempo todo as “tias” estão exigindo o silêncio absoluto 
das crianças e a paralisação de seus movimentos — “psiu!” “fique quieto”, 
dizem repetidas vezes. As crianças têm que ficar na posição ordenada assim 
que se sentam à mesa: cabeça baixa sobre os braços cruzados, em silêncio, 
enquanto aguardam a chegada da comida e a ordem da “tia” para que então 
levantem o rosto. Entram no refeitório em fila, os menores primeiro, 
sentam-se seguindo a ordem e, após terminada a refeição, saem em fila, 
dando lugar à outra turma que segue os mesmos procedimentos. Comem 
com colher, não há uso de faca,8 a refeição é servida em pratos de alumínio 
e não há água. Os pequenos entram e sentam-se aguardando a comida que 
já vem servida. Os maiores em fila, pegam seus pratos que são fartos, 
sobretudo no almoço, no balcão da cozinha e seguem para a mesa. Nada 
pode fugir à regra. A vigilância é constante e as “tias” não param para 
comer. Em geral, comem com o prato na mão andando de um lado para 
outro vigiando as crianças. Elas não têm descanso de almoço. 

Sob severa vigilância as crianças comem rapidamente seu alimento. 
Quase não mastigam. O ritual da refeição certamente não permite um 
ambiente ameno, descontraído, de conversa, de troca, ou mesmo saborear o 
alimento. 

Ah, eu fiquei até observando, é uma característica delas. Eu não sei 
por que, um tipo de ansiedade. Comem mesmo! São comilões e 
comem depressa. É difícil você controlar essas crianças. Você acaba 
de servir, quando você acabou de servir uma mesa, a outra já está 
raspando o prato. Sabe, aquela ansiedade de comer depressa, não sei 
por quê (Diretora).  

                                                      
8 Em nenhum dos internatos é permitido o uso de garfo e faca sob a alegação de que podem 
se tornar instrumentos de agressão. Como vemos, às crianças internas, “menores”, 
precocemente é atribuída a qualidade de violência descontrolada. 
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A diretora revela um posicionamento muito comum entre 
funcionários e autoridades de internatos, no qual se atribui sempre às 
crianças características (no exemplo acima, “comilões e ansiosos”), como 
se esse comportamento fosse totalmente desvinculado da vivência 
institucional, eximindo assim o tipo de atendimento oferecido de qualquer 
questionamento. O dia-a-dia institucional é marcado por controle rigoroso, 
não sendo possível qualquer reconhecimento das demandas e necessidades 
individuais, sofrimentos e conflitos e gerando uma ansiedade enorme nas 
crianças, que têm no alimento uma tentativa de compensação de tantas 
frustrações e impossibilidades.  

Mesmo durante a refeição nada é permitido ocorrer fora da ordem das 
“tias”. Há muita ênfase em que é preciso comer tudo que está no prato para 
se ter saúde. Muitas crianças repelem a fala das “tias”, apesar de nem 
sempre gostarem do que lhes é servido.  

Observação do almoço do grupo de crianças menores: muitos 
separam no prato o chuchu que veio junto com arroz e feijão e 
hambúrguer, que eles chamam de “bonzo” (comida de cachorro na 
propaganda da televisão). A regra é não fazer qualquer concessão e a 
criança deverá se adaptar. Isto gera um problema enorme — choro, 
recusa a se alimentar. Mas é raramente contornado pelas “tias”.  

Qualquer gesto que não deve ser feito é visto pela “tia” como uma 
afronta a sua autoridade e ela reage com violência, sem se importar com a 
minha presença. Uma simples brincadeira, que observei, de bater com as 
mãos na mesa, enquanto esperam a refeição, podia ter uma reação violenta da 
“tia”. Fiquei impressionada com os seus gritos e sua agressividade com dois 
meninos — gritava com um e outro para que saíssem da mesa e ficassem de 
pé perto da parede. Os outros, no maior silêncio, ouviam assustados. Eu 
estava ali o tempo todo e ouvira o leve barulho feito pelos dois meninos — 
um tamborilar na mesa. Fiquei muito surpresa com a raiva da “tia”. E a 
sensação que tenho é que ficam ofendidas com qualquer gesto das crianças, 
que consideram como um desacato a sua autoridade, como se a criança o 
tivesse feito só para perturbá-la. Esta “tia”, em geral, é muito mal-humorada. 
Mas naquele dia ela estava desde manhã ainda pior. Só soube brigar com as 
crianças. Não ouvi uma palavra de afeto. Aliás, o mau humor era também 
característica das outras duas que tomavam conta de outra turma. 
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A humilhação, a atitude agressiva, o descaso podem ser observados 
com frequência durante as refeições. E as crianças são de tal maneira 
tolhidas que, mesmo que precisem fazer uma reivindicação adequada, como 
vemos no exemplo abaixo, não ousam fazê-la.  

17h50min: entro no refeitório e vejo um menino beliscando o prato 
com os dedos. Pergunto se não ganhou colher mas não responde. 
Pergunto ao colega ao lado — “acho que a tia não deu”. Eles comiam 
separados numa mesa. Dou a ele uma colher e começa a comer logo. 
Comem canja bem grossa, sem caldo, com farofa por cima que 
sobrou do almoço. Quando vi de longe pensei que fosse queijo 
ralado.  

O comportamento das auxiliares de disciplina não varia muito 
quando devem fazer vigir a disciplina diária. Mesmo a funcionária nova 
aprende com rapidez como deve agir e é surpreendente que sua atitude, em 
poucas semanas de trabalho, se adeque tão bem ao sistema institucional. 
Aqui, como nos demais internatos, uma das regras básicas é o suposto 
tratamento igual para todas as crianças, sem admitir diferenças, o que 
implica no fato da auxiliar de disciplina estar atenta para que nenhuma 
criança drible o sistema montado e possa fazer ou ter algo diferente dos 
outros.9 Se a “tia” percebe que a criança driblou uma das regras ela se sente 
enganada, desrespeitada na sua autoridade. O fato toma importância, pois a 
funcionária acredita que a criança vitoriosa pode espalhar a ideia entre as 
outras crianças, o que pode causar grandes problemas ao sistema montado. 
Ela acha que a criança também pode falar dela para os outros, no sentido de 
não ter capacidade de fazer obedecer às regras, que são iguais para todos.  

Parece que a autoridade das “tias” é muito frágil. Qualquer desacato 
pode ser o caos. Assim, essa autoridade tem que ser exercida a todo instante. 

Frente a uma dada situação o meu questionamento permitiu que, 
através do diálogo estabelecido, tudo isto se tenha aclarado. A minha 
pergunta de pesquisadora, querendo saber o que houve gera desconforto, 
mas creio que devido à minha presença estar legitimada pela autoridade, a 
nova funcionária me responde como veremos a seguir:  

                                                      
9 Como vimos no Internato I, esta questão é importante desde que as crianças começam a ter 
alguma autonomia com o aprendizado do andar.  
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Observo a seguinte cena ao meu lado: uma funcionária nova, “tia” 
dos mais novos, entra no refeitório para pegar uns retardatários. Vê 
um menino ao meu lado chupando uma laranja e fala em tom de 
brincadeira mas alto e, no fundo é uma enorme bronca: “o que você 
está fazendo aí’?” — ele não responde e continua a chupar a laranja 
avidamente. “Você está chupando laranja e comeu doce, hein?!” Ele 
balança a cabeça afirmativamente e continua a chupar, sem olhar 
para ela e muito sério. Ela: “engraçado você, né? Quer doce e laranja 
de sobremesa!”. Afasta-se para pegar seu pão com carne no balcão e 
diz — “estou de mal com você!”. Ele continua sem nada responder. 
Ela: “já para fora, seu feio!”. Ele então guarda a laranja e sai em 
disparada. Pergunto então: “o que houve?” Ela: “porque eu disse que 
estou de mal com ele? Não foi nada, é porque hoje eu escorreguei no 
chão no pátio e ele me olhou e disse bem feito!. Por isto estou de 
mal.”. E ri querendo dizer que tudo era uma brincadeira. Digo que 
pergunto o que se passou agora. Ela responde: “Ah, ele comeu doce e 
laranja. Comeu duas sobremesas.”. Pergunto: “e daí?” Ela: “e daí que 
não pode. Você já pensou se todo mundo quiser doce e laranja? São 
quase duzentas crianças..” Respondi que não daria, mas se ele 
conseguiu uma laranja e chupa, por que não deixar, afinal ele 
conseguiu. Não foi ela que deu. Ela então ficou danada, mas sempre 
rindo, me perguntou: “Você é filha única por acaso?” Respondi que 
aquilo não vinha ao caso, o importante era o fato dela não ter deixado 
ele comer e por quê? Digo que, se posso, se tenho em casa, e tenho 
vontade, eu como doce e chupo laranja e quantas eu quiser, se tenho 
possibilidade. “Você não chupa, se pode?” — pergunto. Ela: “eu 
chupo também” (dando a entender a fartura na sua casa). Digo: 
“então o que é que tem o menino comer doce e chupar laranja?”. Ela: 
“é que ele depois ele vai dizer que enganou a tia!” Pergunto: “e não 
pode? Você se importa com isto?”. Ela: “é verdade, eu também já fui 
criança e já enganei a professora!”. Mas ela estava muito sem graça. 
Pega os trabalhos de pintura e nanquim que faz com as crianças para 
me mostrar — estavam sobre a janela ao lado. Mostra, querendo 
dizer que era dedicada e fazia coisas com as crianças — uma maneira 
ele me “mostrar serviço”, como dizem aqui.  

No segundo exemplo a seguir veremos como a regra ele tratamento 
igual para todos funciona mesmo quando uma criança está em adaptação. 
Ou melhor, não há qualquer preocupação com a adaptação de uma criança 
que vem de casa e deve mudar completamente seu modo de vida para se 
integrar a um mundo coletivo que não conheceu antes. Apesar das “tias” 
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perceberem que há diferença significativa, elas não levam em consideração: 
talvez tenham levado, neste exemplo, devido à minha presença e ao 
conhecimento do funcionamento institucional e da possibilidade de seguir a 
regra, como já haviam feito horas antes com essas mesmas crianças, 
levando em consideração a ansiedade da criança ao chegar ao internato.  

Observo os meninos novatos: eles ainda meio assustados — não 
tomam leite com sabor morango que os meninos chamam de chiclete. 
E permanecem na mesa após os outros saírem. Uma “tia” vem ver 
por que eles não tomaram, ela não sabe que são novatos e nisto a 
“‘tia” da cozinha grita: “ah, esses aí são enjoados mesmo, não 
querem comer nada! Não almoçaram!”. Ambas percebem que eu 
observo. A “tia” dos pequenos, Alzira, percebe que são novatos, fala 
com eles e logo diz para a “tia” da cozinha: “Vocês aqui têm que 
comer o lanche senão à noite terão fome e não terá ninguém aqui 
para lhes dar comida!”. Eles olham sem nada dizer. A da cozinha 
amacia a voz e pergunta, se aproximando deles, se querem café com 
leite. Eles, ainda meio sem saber o que dizer, logo dizem que não 
querem. Ela insiste e o mais novo diz que quer. O mais velho, ainda 
perturbado, não responde e acaba aceitando. Ela vai para a cozinha 
arrumar o café com leite e nisto o mais novo diz: “quero biscoito”. A 
“tia” Alzira lhe diz:  

“Isto não tem não, só tem pão” (mas eles sabiam que tinha, pois 
tinham ganho anteriormente). E a “tia” da cozinha, que deu o biscoito 
no almoço, logo diz:  

“Tem sim, vou lhe dar.” A outra “tia” sabia que tinha, pois sempre 
tem biscoito na cozinha. Sua expressão foi muito mais algo no 
sentido de que ele já esta pedindo demais. A “tia” da cozinha lhes dá 
biscoito e diz: “ah, é isto que você conhece na sua casa, não é? 
Mamãe lhe dá café, né?”. E o menor responde afirmativamente. E 
eles começam a tomar café com leite vagarosamente. Entram então 
os maiores e a mesa se enche de meninos desconhecidos.  

Apesar de farta, a comida é considerada pela própria diretora como 
não apropriada para a idade das crianças. Os funcionários comentam que o 
arroz vem tão mal cozido que não dá para comer. Eles, os adultos, não 
comem, mas as crianças comem pois não há outra coisa. O macarrão pode 
vir cru, ou muito grudento. As “tias” comentam que, mesmo assim, têm 
ordem para insistir em que as crianças comam. Falam que elas não têm 
nenhum poder para reclamar da comida, pois há pessoas para fiscalizar e 
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nada fazem, nem mesmo a diretora. Mas para as crianças, que não têm 
opção de comer outra coisa ou de comer em horário diferente daquele em 
que é servido, muitas vezes no final da refeição querem um pouco mais de 
comida, querem o “repite” como dizem. Vejamos uma observação de um 
dia como muitos outros:  

Reina silêncio no refeitório. Todos comem sérios e compenetrados. 
Não tem sobremesa. Só se ouve o barulho da colher no prato de 
alumínio. Um menino chora e abaixa a cabeça na mesa, mas a “tia” 
insiste para que ele levante a cabeça. Durante a refeição, quando 
comem, não devem colocar a cabeça na mesa. Mas ela não vai ver o 
que ocorre. No final, alguns querem repetição. Não há 
verdadeiramente um pedido, é algo implícito de uma comunicação 
tácita. A “tia” pega a comida que sobrou, põe tudo numa mesma 
panela (macarrão, feijão e ovo) e vai pela mesa dando um pouco para 
cada um que demonstre querer (demonstra oferecendo o prato, 
olhando para ela e alguns, creio que ela já sabe que querem e 
oferece). O mau humor da “tia” é enorme (aliás de todas as que 
observei hoje). Não há conversa entre elas e as crianças. Não há 
comida para dar repetição para todos e assim ela dá pouco e nem 
todos ganham (os menores pouco repetiram e os que repetiram só 
ganharam macarrão e feijão — alguns ganharam porque sobrou no 
final de tudo). A panela tem um aspecto pouco agradável — me 
parece mais uma lavagem — tudo aquilo misturado e a “tia”, com 
uma grande escumadeira, batendo-a no prato da criança, o que me 
pareceu muito agressivo.  

As crianças, em geralmente sérias, de cara amarrada, sorriem se lhes 
sorrio.  

Mas as “tias” estão com cara zangada, o que parece influenciar a 
expressão dos meninos.  

O que falamos aqui sobre a disciplina na hora da refeição espelha o 
que ocorre em todos os internatos. É sempre um ritual tenso, no qual a 
vigilância dos adultos não é abrandada. Nos Internatos I, II e VII não há 
mesa distinta para os funcionários fazerem suas refeições. Mas existe em 
todos os outros. Eles nunca comem junto com os internos. Além desta 
separação, o que mais humilha e revolta o interno é a diferença que existe 
no próprio alimento. Em geral, a comida é a mesma, porém feita de maneira 
distinta. Por exemplo, a galinha é frita ao invés de ser ensopada, ou tem 
algo a mais, como por exemplo uma salada, um suco, etc. Além do que, na 
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maioria das escolas (com exceção do Internato VII), os funcionários comem 
no prato com garfo e faca e podem repetir, pois o alimento vem para a 
mesa, seu prato não é servido já feito. Essas pequenas diferenças exacerbam 
no interno o sentimento de desvalorização e discriminação, já tão acentuado 
nas outras atividades.  

4. A criança culpada e o castigo  

Segundo a chefe de disciplina, as “infrações mais comuns” são: fazer 
tumulto para ver televisão, trepar nas árvores, desrespeitar o funcionário, 
brigar e chutar o colega e comer fruta verde. As auxiliares enfatizam que a 
indisciplina é: não obedecer na hora, não fazer fila direito, falar sem ordem. 
A diretora vê a indisciplina como um comportamento de criança “levada”:  

“Olha, geralmente, aquele taxado de mais levado é o que não aceita 
[ri] a situação de regulamento, por exemplo: ele não aceita ficar 
numa fila, então sai da fila mesmo, então esse coitado, esse é que é o 
levado!...”  

Sônia: “E como ele é repreendido?”  

“Ah, força o bichinho a entrar na fila de qualquer maneira. Entra na 
fila e pronto. Ou então diz: ‘Não vou deixar você brincar depois’. 
Não brinca, tira o recreio dele, deixa ele sentado um tempo lá. Mas 
não tem nada assim de grave, devido à faixa etária.”  

Todas essas infrações merecem castigos, e são admitidos pela chefe 
de disciplina: ficar em pé por 10 minutos; dormir mais cedo do que o 
horário previsto para se recolherem; ameaça de perder um passeio; uma 
palmada; ficar na hora da televisão a distância vendo ou sem ver, de costas; 
ver a recreação, mas não participar; e a ameaça constante de anotar o nome 
no papel para posterior castigo.  

A diretora admite a existência de todos esses castigos e diz que frisa 
muito, com o novo funcionário, que não se pode bater nas crianças, mas 
sabe que tem uma palmada de vez em quando, na sua ausência. Afirma que 
“espancamento” não há, apesar de contar que presenciou uma plantonista 
“espancando” um menino porque ele não acordava, não se levantava para ir 
fazer xixi à noite. A plantonista gritava e batia no menino com um chinelo, 
as outras crianças ficaram muito assustadas. A diretora afirmou que 
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imediatamente mandou a funcionária se retirar do dormitório e ficou lá com 
as crianças até de manhã.  

Apesar de ter sido indiciada num “processo interno”10 por 
espancamento, a chefe de disciplina se vangloria de que já não ocorrem 
castigos como acontecia há dois anos, quando ainda não era chefe e sim 
auxiliar de disciplina. Ela cita os castigos que aconteciam:  

Bolo na mão, andar de joelhos, castigo a manhã toda. Havia 
liberdade para tudo ocorrer. Não havia com eles conscientização. 
Não havia atividade para eles — só castigo. Não tinha nenhuma bola, 
nada, tinha muito tumulto, quebravam muito a escola.” 

O que as crianças faziam? Eles não são saco de pancada, então 
começamos a dar formatura, falar, cobrar, exigir o que foi dito — 
controlar o que se passava dentro do refeitório. Começamos a dar 
mais atividade. Para a brincadeira e dá palestra. Conscientizar que os 
maiores são a elite da escola, têm que dar exemplo.  

Na fala da chefe de disciplina, percebemos que com o passar dos 
anos a instituição descobre técnicas mais apuradas para controlar as 
crianças. Já vimos antes a “técnica da conversa”, que é um mecanismo de 
controle e poder mais sutil. O outro é considerar o internato como “casa” e 
se colocar no lugar da “mãe” ou “tia”. É uma forma de tornar natural a 
relação do adulto com a criança, como se esta relação fosse familiar. Mas, 
como vemos ao longo dessas três escolas, a vida no internato não tem nada 
que se assemelhe à vida em família.  

A vida da criança no internato é triste, a gente sabe que é triste. A 
gente sabe que é triste, porque fica separado da mãe. Não uso o termo 
internato para eles, uso só casa. Falo como se fosse a mãe. Será que 
meu filho vai ser bem tratado aqui? Digo que ele está em outro lar, 
aqui tem crianças, tem muita tia. Ele fica perdido, quando recebe 
uma ordem, não sabe por que estou falando aquilo. Tenho então que 
explicar: televisão só tem duas, então tem que ficar quieto devido ao 
colega do lado.  

                                                      
10 “Processo Interno” — documentos que a acusam de maus-tratos à criança, assinados por 
ela e que podem ser usados pela administração para a sua demissão a qualquer momento por 
“justa causa”. 
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As ameaças e os castigos ocorrem a todo instante. Pelo que pude 
observar, o castigo é dado por um pequeno desvio disciplinar do 
comportamento do interno — falar, não ficar na fila quieto, não ficar parado 
quando é exigido. Muitas vezes a falta cometida era tão sutil, que eu, como 
observadora de fora, não era capaz de perceber. Mas a cada detalhe a “tia” 
observa, vigia e penaliza. As próprias crianças não se dão conta da 
indisciplina muitas vezes, sem que, no entanto, sejam poupadas do castigo 
para o qual não há escapatória possível. Como diz Foucault,  

todo detalhe é importante, pois aos olhos de Deus nenhuma 
imensidão é maior que um detalhe, e nada há tão pequeno que não 
seja querido por uma dessas vontades singulares (Foucault, 1977, p. 
128).  

O que mais me surpreendeu foi descobrir que davam “castigo geral”, 
por falta de funcionário ou simplesmente para poderem descansar após o 
jantar. Ao invés de recolher as crianças para o dormitório às 20 horas, 
conforme o regulamento, com enorme frequência recolhiam às 18h30min 
para escovar os dentes, colocá-los sentados de castigo no corredor e para 
dormir. Parece que é um exercício cotidiano de submissão e de culpa — 
“sempre fazem algo errado que merece castigo”. Percebemos também uma 
certa flexibilidade do regulamento, só ocorrendo, entretanto, quando 
favorece os funcionários. Pude observar que algumas crianças aprendem a 
lidar com o castigo através do que denomino tentativa de burlar a punição 
dada. A criança não leva a sério a repreensão e brinca sempre que escapa da 
visão do adulto que a puniu. Apesar de minoritária, esta é uma forma de 
resistência exercida por alguns. Quando vão em grupo para o castigo, 
alguns vão sempre rindo e arranjando situações que possam driblar o tédio 
do castigo. Mas a maioria, quando é castigada, parece sofrer muito — 
chora, tentando não fazer barulho ou fica com o semblante muito triste de 
quem foi castigado, injustiçado, ou de quem está recebendo castigo sem 
saber por quê, só por hábito das auxiliares de disciplina. Alguns reclamam 
baixo ou para mim afirmando que nada fizeram para merecer castigo. Mas 
não ousam se rebelar. Em geral, acatam as ordens. E, de qualquer maneira, 
por qualquer pequeno sinal de rebeldia são ainda mais ameaçados pelas 
auxiliares. 

18 horas: estão todos sentados no chão vendo televisão.  

18h5min: a “tia” chama 32 meninos pelo nome, anotado no papel.  
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Pergunto a três desses o que se passa: eles me respondem: 1. 
“castigo..” (muito triste, e com cara de desolado). Pergunto: por quê? 
“Não sei”, responde; 2. “bagunça”. Pergunto: aonde? “Aqui na 
televisão” (mas não houve nada de excepcional pelo que observei); 3. 
“castigo”. Observo que uns riem e não ligam quando a “tia” chama, 
outros estão muito magoados e tristes. Eles entram no dormitório e 
ouço de fora o maior silêncio. Depois a “tia” dá pijama novo e eles 
fazem a maior festa — vestem roupas que dariam em mim e 
comentam rindo muito: “parece saia”, “é roupa de capoeira” e jogam 
capoeira. Soube pela roupeira que esta roupa veio pronta do Internato 
VII, feita pelas aprendizes de costura. “As que faço são menores, são 
do tamanho deles”, diz ela. Conversei mais tarde com a “tia” que 
levou os 32 meninos de castigo para o dormitório — ficaram 
sentados lá dentro no corredor e mais tarde foram dormir. Perguntei a 
ela por que eles entraram cedo e falei que muitos me disseram que 
isso era castigo. Ela explicou que havia falado em castigo para eles 
entrarem, mas que não era não. É que havia poucos funcionários e 
então elas preferem colocar uma turma para dormir cedo. Perguntei 
por que ela simplesmente não dizia isto para eles. Ela respondeu: 
“mas se eu disser isto eles não entram e vão fazer a maior reclamação 
e confusão. Se digo que é castigo eles obedecem, porque sempre 
fazem algo errado mesmo”. Então pergunto, claramente, se ela usa o 
castigo para contornar a falta de funcionárias. Ela admite que fazem 
isto com frequência, do contrário não o faria.  

No pátio da televisão a “tia” chama a atenção toda hora por causa da 
conversa. A meu ver ela é de uma intolerância totalmente exagerada 
e despropositada. É severa demais e não para de ameaçar e de dizer 
“psiu”. A ameaça é colocar de castigo e para dormir.  

Um comportamento que me pareceu comum, sobretudo nesta faixa 
etária de crianças internas, como temos no exemplo acima, é a capacidade 
de brincar e se divertir com pequenas coisas. Mesmo na situação de 
repreensão e castigo em que se encontram, caso ocorra algo que alivie 
aquela tensão, eles brincam e riem. Isto me fazia pensar que essas crianças 
ainda guardavam uma possibilidade de expressão frente às situações 
frequentes de repressão e angústia.  

Vejamos um raro exemplo, no qual a criança não se cala frente a uma 
ameaça de violência do adulto.  
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18h40min: dormitório. Quando entro, vejo os pequenos com a “tia” 
Magda e estão todos sentados no chão de um lado e de outro, 
encostados na parede. A “tia” está zangada e quer que todos fiquem 
quietos e sentados. Há muito pouca conversa ou bagunça. A “tia” diz: 
“não fiquem pensando que é porque a tia Sonia está aí que eu não 
vou dar uma palmada ou chineladas em vocês. Se for preciso eu vou 
dar.”. Logo depois ela diz ainda: “quem falou duvido, quando eu 
disse que dava uma chinelada mesmo na frente da tia Sonia’?”. Ela 
ameaça e logo um pequenino diz alto e todos escutam: “duvido”. 
Então ela ri e diz: “sabia, é logo você Pedro, não vou te bater porque 
é pequeno, mas não me diga mais duvido que eu te dou uma 
chinelada.”. Ela ri e todos riem descontraídos. Mas certamente foi um 
ato de coragem do menino — não me lembro de conhecê-lo 
anteriormente. Mas os meninos se aproveitam do momento de 
descontração e começam a fazer “mais bagunça”. Pergunto a ela se é 
minha presença que os deixa assim, se quer que me retire. Mas ela 
diz que posso ficar, “que é todo dia assim”, não é devido à minha 
presença.  

Ela ameaça não dar merenda se continuarem a fazer bagunça e a 
conversar.  

E exige que fiquem quietos, encostados na parede. Logo começa a 
distribuição de biscoito e vai dizendo que aquele que não tiver de 
cabeça baixa não ganha, mas permite que eles abaixem quase na sua 
vez de ganhar. A alguns ela não dá. Pula sua vez dizendo que ainda 
não ficaram quietos. Mas no final volta a eles, que então abaixam a 
cabeça e ganham. Todos querem e parece que gostam muito do 
biscoito à noite. Um dos pequenos, bem gordo, não ganhou, e ela, ao 
voltar a ele, pergunta se quer. Ele diz que sim e ela pega três 
biscoitos e lhe oferece. Mas, quando ele vai pegar, ela desvia a mão e 
ele faz várias tentativas sempre olhando para os biscoitos. Ela fica 
alguns minutos nesta brincadeira e todos passam a olhar e achar 
graça. Mas é uma brincadeira terrível! Às vezes quando ele tenta, 
sempre com a mão esticada, ela lhe dá o dedo indicador, falando: 
“toma, pegue!”. Ele, sem rir, não desiste, apesar de não segurar seu 
dedo, ele continua querendo os biscoitos. Finalmente, ela os enfia 
todos na sua boca, que ficava aberta, ao tentar pegar os biscoitos, e 
diz: “toma logo menino!”. E ri e se afasta. O menino retira os 
biscoitos da boca e os come devagar. Ele é um menino 
exageradamente gordo para sua idade, tido como “aquele que come 
muito”.  
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Assim que eles acabam de comer o biscoito, vão ao banheiro, fazem 
fila e rezam dentro do banheiro em fila. Ela interrompe a reza, pois 
diz que tem gente conversando várias vezes. Às 19 horas eles se 
deitam, às 19h15min está tudo muito calmo e silencioso. Quando os 
coloca para deitar, há um menino que canta (baixo, pois nem 
escutei!) e ela logo diz: “se tem cantor aqui, vá cantar lá fora, hein!”. 
E um fica de castigo em pé, não se deitando com os outros. Mas, 
depois de 10 minutos, ela o manda dormir (creio que mandou logo 
devido à minha presença): “volte para a cama mas, se não ficar 
quieto, você vai ficar de pé até eu sair!”. 

Conversando comigo, ela diz que na hora de deitar “é sempre assim, 
esse tumulto para dormir.”. Ela me fala que “às vezes realmente dá 
uma palmada numa criança” e que Rita (responsável pelos grandes 
no turno da tarde) também dá palmada.  

O que parece ocorrer aqui é uma contraposição entre a humilhação e o 
desejo da criança mostrar que ainda tem dignidade. E a isto a “tia” responde 
com nova humilhação mostrando sua superioridade (de força física). 

Obter dados sobre castigos e repreensões não é muito fácil. Trata-se 
sempre de um assunto delicado, sobre o qual o entrevistado se recusa a dar 
informação, muitas vezes negando o que ocorre. Nesta escola, entretanto, 
acabei obtendo um número importante de dados fornecidos pelos 
funcionários. Nas escolas seguintes isto foi mais difícil, apesar de conseguir 
informações através dos internos.  

A funcionária, ao bater, tem que estar atenta se bate na frente de 
colegas de sua confiança. Em geral, uma não “dedura” a outra, pois também 
sabe de coisas que a outra fez, proibidas pelo regulamento oficial. Uma 
“acoberta a outra”. Este funcionamento torna muito difícil qualquer busca 
de melhoria no padrão de atendimento às crianças, pois quase todos 
acreditam que é preciso usar certas técnicas de castigo para manter as 
crianças sob controle. Assim, uma funcionária me disse que, quando eu 
fazia reunião de psicologia, era muito difícil falar qualquer coisa, pois abrir 
uma conversa implicava em todo mundo ter que se expor e expor o colega.  

Apesar das ameaças de maior castigo para as crianças que porventura 
ousem falar do castigo que lhes foi infligido, sempre existe algum novato, 
ainda sem conhecimento das regras, que denuncia ou acha um jeito da 
diretora ver o machucado no seu corpo e tomar providências. Os meninos 
que denunciam os maus-tratos são considerados pelas funcionárias como 
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aqueles que “entregam” e por isto é preciso tomar cuidado com eles. São 
discriminados e “desprezados” por elas. Esta atitude muitas vezes não deixa 
alternativa para a criança, que se vê discriminada e tenta descobrir como 
sobreviver ali, muitas vezes se tornando, aos olhos dos funcionários, “uma 
criança levada”. As próprias funcionárias tomam cuidado com as outras, 
pois podem ser acusadas de algo que não fizeram. Assim, na mudança de 
turno, as crianças que estão machucadas devem ser mostradas para a colega 
com explicação do que houve.  

À noite também se observam muitos castigos, mas há a preocupação 
dos funcionários em se explicar quando alguma criança amanhece 
machucada, como veremos nos exemplos retirados do “caderno de plantão 
noturno”. 

Domingo, 18 de abril de 1982.  

O menor JCM não deixou ninguém dormir. Não estava sentindo 
nada. Só pirraça, pois não queria botar as calças, parecia até que eu 
estava matando ele (Plantonista). 

21-04-80.  

Encontramos o menor NKO com hematoma na altura dos olhos, 
levamos ao conhecimento da coordenadora, foi às 21h40min, quando 
verificamos as crianças (Plantonista). 

Quando este tipo de ocorrência não é registrado no “caderno de plantão 
noturno”, a plantonista é chamada à atenção e se pede um esclarecimento. 
Este caderno diariamente recebe o visto e a assinatura da diretora. 

15-04-80.  

O menor LCS amanheceu com o olho direito roxo e sangue pisado na 
vista direita também. Não houve observação no caderno de plantão. 
Por favor, não deixe de fazê-la num caso deste (Assinatura da 
Diretora).  

A diretora, apesar de parecer ter conhecimento de maus-tratos feitos 
às crianças, se diz impotente frente a esta situação, pois explica e pede, mas 
tudo continua ocorrendo. Entretanto, se ela toma conhecimento, pode adotar 
algumas medidas, que vão desde a repreensão (o mais comum) à demissão. 
As funcionárias então temem e, na sua presença, não fazem o que sabem 
que não deve ser feito.  
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5. Castigos não oficiais — o aprendizado do silêncio  

As “auxiliares de disciplina” são as funcionárias que lidam 
diretamente com as crianças, portanto é com elas que ocorre a situação de 
castigar os internos. As outras funcionárias podem presenciar o que ocorre 
mas, como regra geral, não interferem na atitude da “auxiliar”. Na 
hierarquia só cabe interferência por parte da chefe de disciplina e da 
diretora. Mas, na prática, quem mais observa o que se passa são as 
funcionárias que estão ali realizando algum serviço de limpeza, de 
enfermagem ou na rouparia. Essas pessoas presenciam situações ou ouvem 
a “tia” dando castigo ou batendo na criança, os gritos ou o choro, sem nada 
poder fazer, como dizem. Não cabe a elas falar porque podem sofrer 
penalidades, que vão desde o desprezo das colegas até a demissão. Nem 
mesmo a diretora da escola ousa reclamar a seus superiores os maus-tratos à 
criança, sobretudo quando diz respeito a outra escola, como veremos no 
exemplo a seguir. Ela finalmente se coloca numa posição em que perde a 
confiança da criança que convive com ela muito tempo, pois não toma 
qualquer atitude em defesa desta. Na sua escola, em geral, ela contorna o 
problema com a funcionária. São raros os casos de demissão — só soube de 
dois — por denúncia por ela encaminhada a seus superiores. A diretora 
narra depoimento de Fábio, 9 anos, que está na Escola IV:  

“Você não é mais minha madrinha. Não adianta que não quero mais 
vir para sua escola. Como você foi me deixar ir para uma escola que 
o seu me joga contra a parede de noite e eu fico pondo sangue pela 
boca.” (Fica comigo aqui em casa?) “Não fico nem um minuto. Só 
moro com você se você morar fora daqui.”  

Duas funcionárias, que não são “auxiliares”, me dão informações que 
estas não ousam dar. As “auxiliares” admitem que colocam de castigo ou 
que dão “uma palmada” e nada mais. E, quando admitem que o fazem, 
falam que a colega também faz, generalizando a responsabilidade como 
sendo de todas a prática a que se referem. Mesmo assim, não falam nada 
que possa vir contra elas, ou que elas sabem não ser aceito como prática 
oficial do internato. A impressão que ficou é que todo mundo já bateu ou 
marcou uma criança. Poucas admitem ter feito algo como unhar uma 
criança na hora da raiva. O mais comum é uma acusar a outra ou se dizer 
sempre boazinha com as crianças. Obtive, pois, depoimentos mais 
significativos de duas funcionárias. Ouvi os depoimentos quase como um 
desabafo e também como uma forma de me informar sobre assuntos que 
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elas consideravam importantes para minha compreensão da dinâmica 
institucional.11 Sobretudo uma delas, que ficou surpresa quando lhe 
respondi que achava que esta escola parecia ser uma das que dava melhor 
atendimento às crianças. Ela me disse que “as aparências enganam” e junto 
com sua colega fez o seguinte relato:  

“Sônia, você pensa que elas estão contentes que você esteja aqui? 
Não se engane, não estão não. Hoje ouvi comentários de Rita de que 
ontem você esteve aqui à noite vigiando o serviço dela. Você esteve 
aqui à noite?”12. Digo que estive vendo as crianças irem para a cama 
e que a certa hora olhei para o pátio da televisão e vi que ela pegava 
um menino com força, obrigando-o a sentar-se em certo lugar. 
Apesar de estar bem escuro, vi que ela me viu. Ela diz: “Ah, pois é. E 
você sabe, né Sônia, ela bate muito nas crianças aqui. Ela é terrível. E 
é mais nessas horas — após o almoço e na hora de dormir que elas 
batem nas crianças. Ameaçam e dão beliscões. Rita dá até chute com 
os pés. Pisa mesmo em cima das criança, (e mostra com gestos). 
Outro dia eu ouvi uma criança reclamando com ela, ela dizia: ‘Nossa 
tia, a tia Rita nem sabe bater na gente. Ela não dá palmada não. Ela 
dá chute com os pés e machuca a gente’. A outra desabafa baixinho, 
fala rápido e emocionada, com medo de ser interrompida a qualquer 
instante, pois estamos na rouparia com a porta encostada. “Tem 
muita moça que bate aqui? pergunto”. “Nossa, Sônia! E fico sem 
saber o que fazer, porque com toda minha orientação lá na igreja eu 

                                                      
11 A enfermeira parece ter melhor formação profissional. Talvez por trabalhar junto com o 
médico, um profissional, dos raros na instituição, que tem respeito pelo seu trabalho e pelas 
crianças. Ele deve influenciar a enfermeira na sua visão. E também, como ela não lida 
diretamente com muitas crianças ao mesmo tempo, pode ter uma relação particular com elas 
e a situação de observadora de situação no grupo lhe permite uma posição mais crítica. 
Quanto à roupeira, que é amiga da enfermeira, tem amizade por mim por ter atendido ao seu 
pedido de orientar a filha, quando eu ainda trabalhava ali como psicóloga. É uma adolescente 
que passava por uma fase difícil, a quem atendi algumas vezes. Em geral, eu me negava a 
atender os funcionários, mas não me negava a conversar informalmente com eles sobre os 
problemas que me traziam de sua vida familiar. Creio que o depoimento dela ocorreu por 
gratidão e pela confiança de que eu não falaria disto com a diretora ou outra pessoa, apesar 
de ficar hospedada na casa da diretora, ao lado da escola. Estas pessoas não gozavam de 
estima da diretora como outras funcionárias. Deve ser contrastada aí a relação pessoal com a 
ausência da relação com a criança, ou melhor, a relação de controle. A funcionária tem em 
relação a mim um traço pessoal (atendi a filha), coisa que não há nas relações institucionais. 
12 Meu comparecimento ao internato quando ninguém costuma visitar — nas primeiras horas 
do dia e à noite — tornava minha presença e observação ainda mais indiscreta. 
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vejo isto aqui e não falo nada, não faço nada, fico com a consciência 
pesada. Afinal penso: é como se eu também fizesse, pois estou 
sabendo e não ralo nada e fico quieta. Mas, se eu falar, sei que posso 
perder meu emprego e eu dependo disto aqui, Sônia. Como vou 
fazer? Teve um dia que eu e Luíza não aguentamos ver. Nós duas 
fizemos uma carta anônima à diretora, não colocamos nossa letra e 
ela nunca soube que fomos nós. É que uma funcionária, que não está 
mais aqui — até depois que ela saiu ela se suicidou — ela batia 
muito nas crianças e sobretudo num menino (nomeia). Ela batia, 
dando socos nos lados e nos pulmões do menino. Até que um dia vi o 
menino botar sangue pela boca quando ia na pia. Aí, não aguentei. E 
o que fazer? Até que tive a ideia de falar isto por carta anônima, 
pedindo à diretora que investigasse. A funcionária foi mandada 
embora. Tem Tereza, ela também bate muito. Tem a Laís (as duas 
são irmãs), ela também é terrível. Com aquela cara sempre bonitinha 
e rindo, mas é um capeta aquela menina. Já vi, Sônia, gente pisando 
no pé da criança de sapato. Dando até uma rodada e rindo, 
cumprimentando outra pessoa como se nada acontecesse embaixo do 
seu pé. Já vi gente trazer agulha de casa para enfiar debaixo da unha 
das crianças como castigo. É terrível. E eu tenho que ver tudo isto e 
ficar quieta!”  

Sônia: “E por que fazem isto? O que as crianças fazem?” 

“Nada de mais, coisa de criança. A maioria é porque a criança não se 
comportou bem na fila, não ficou quieta, não teve boa disciplina.”  

Sônia: “E por que as crianças não gritam, não choram, não 
reclamam?” 

“Porque elas tapam a boca com um pano. Dizem também que, se ela 
chorar ou falar alguma coisa, será castigada em dobro. E então os 
coitados não falam nada, com medo. Outro dia aconteceu algo 
incrível. Uma criança chegou de noite com a mãe. Entrou e quando 
viu que seus colegas estavam de castigo e apanhando, ele voltou 
correndo para a mãe e disse: ‘mãe, eu não quero ficar lá não. A tia 
está botando todo mundo de castigo!’. A mãe ficou indignada e pediu 
satisfação à chefe de disciplina, Sandra. Ela falou: ‘Que isto dona 
Fulana, seu menino está errado. Aqui as moças não fazem isto. Agora 
é hora de escovar dentes e ir dormir, é o que eles estão fazendo’. E 
falou com o menino para entrar de novo e ver o que a “tia” fazia. Só 
que Sandra entrou com ele e, quando chegou aqui, deu-lhe uma 
bronca e disse que ele não podia dizer aquilo para a mãe dele e 
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mandou que ele voltasse lá e dissesse que tinha mentido, que os 
meninos estavam mesmo escovando os dentes. Mas, como tinha-se 
ouvido uns gritos de criança, ela mandou dizer que aqueles tinham 
gritado pois foram repreendidos porque não queriam escovar os 
dentes. O pobre do menino voltou lá e disse isto tudo para a mãe, 
porque ela o ameaçou que, se ele não dissesse, ia apanhar muito. A 
mãe ficou admirada com a mentira do filho e ainda zangou com ele 
porque, afinal, não era aquela educação que ela lhe dava, que ela o 
ensinava a não mentir. O menino começou a chorar porque, coitado, 
teve que passar como mentiroso para a mãe. E, no final, ele entrou e 
apanhou de duas “tias”, que deram nele e no dia seguinte fulana 
também bateu nele. Porque, você sabe, elas deixam escrito uma para 
outra. E ele foi castigado três vezes (apesar de ter cumprido o que a 
Sandra tinha pedido)! E sabe porque Sandra acoberta tudo que elas 
fazem? Porque Sandra já tem aviso-prévio. Ela já tem duas acusações 
contra ela por ter batido em criança. E as colegas a defenderam e ela 
não foi despedida. Agora elas sabem que podem fazer, pois Sandra 
não vai poder falar nada, senão elas também falam dela. É assim, é 
horrível. Sandra, quando entrou para cá, era da disciplina e era muito 
violenta no início. Ficou um ano e depois fez que fosse mandada 
embora a chefe de disciplina, que era muito boa. A Cristina protegia 
muito o funcionário. Quando acontecia algo, ela conversava e só na 
terceira falta do funcionário é que ela preparava a funcionária 
avisando que contaria à diretora. A Sandra viu isto e começou a 
contar as coisas antes à diretora, dizendo que a chefe da disciplina 
escondia o que acontecia. E houve um certo fato, que acabou 
causando sua demissão e Sandra entrou em seu lugar.”  

Apesar de todo tumulto, confusão e transtorno em que as crianças 
vivem, considera-se que a situação da diretora é sempre em defesa da 
criança. À noite, as plantonistas podem perceber como foi o dia da criança, 
conforme podemos ver no seu depoimento:  

A diretora dá em cima de quem bate em criança. Tem dois ou três 
anos que melhorou muito. Antes encontrava pau, vara, nas janelas, 
que as coadjuvantes faziam uso de dia. As crianças acordavam 
chorando à noite com frequência — não, não; vai me bater! As 
crianças eram muito mais sobressaltadas à noite, acordavam 
chorando (Plantonista à noite, 12 de julho).  

Durante o sono, quando as crianças estão mais relaxadas, expressam 
a tensão e a intranquilidade vividas durante o dia. Mas também a noite tem 
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seus percalços. É sabido que à noite, nos dias de visitas e de muita 
expectativa de estar com a mãe, as crianças acordam sobressaltadas, falam 
durante o sono — “Oh, tia olha aqui.” “Cadê a minha tia.” “Mãeê.” As 
crianças apresentam outros problemas como vômito e diarreia, sobretudo 
nas noites de sábado e domingo. Como consequência, as plantonistas têm 
que acordar as crianças e dar banho nelas.  

Através das anotações do “caderno de plantão noturno”13 de março, 
abril e maio de 1980 e março e abril de 1981, pude verificar que à noite 
sempre há muito choro, agitação, febre e crianças que se machucam. 
Constatei nestes cadernos que os plantões são “agitados”, sempre com 
anotações das plantonistas sobre algum acontecimento que perturba a noite. 
Só verifiquei uma anotação de plantão regular onde não há nenhuma 
ocorrência registrada. É importante ressaltar que os meses acima indicados 
são os de ingresso de crianças no internato.  

Um outro problema manifestado à noite é a enurese, sendo 
encontrado em todos os internatos. Mais uma vez a expressão de alguma 
perturbação do interno é vista exclusivamente sob o prisma disciplinar. E a 
medida considerada adequada é o treinamento do controle da vontade de 
urinar. Assim, desde o início do funcionamento dos internatos, segundo 
informações de funcionários antigos, a medida considerada apropriada e 
que foi determinada para sanar este problema é acordar os internos 
enuréticos de duas em duas horas à noite. O problema, entretanto, parece 
não ser resolvido e há um número considerável de “mijões”, como são 
chamados nas escolas. No Internato IV a listagem desses internos é assim 
classificada — “mijões” — por dormitório. A escola tem em média 50 
enuréticos para 200 internos. Foi nesta escola que descobri a existência 
desta questão, quando trabalhei como psicóloga, devido a um incidente. O 
diretor-geral pediu-me que atendesse um aluno que, pela segunda vez, havia 
amarrado o próprio pênis com barbante, o que provocara uma inchação 
séria, tendo sido necessário recorrer a médicos especialistas na zona sul do 
Rio de Janeiro, por duas vezes. O diretor me pareceu muito preocupado 

                                                      
13 No “caderno de plantão noturno” há os seguintes registros: dia do plantão, número de 
crianças por pavilhão, medicação a ser dada, observação sobre o plantão; é assinado pelas 
plantonistas. O controle da diretora sobre o que acontece à noite, salvo algumas 
interferências pessoais, é feito através do “caderno de plantão noturno”, que também serve 
como veículo diário de comunicação entre a diretora e as plantonistas. 
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com todas as despesas que tal fato ocasionou e, como o médico só tratara do 
problema depois do ocorrido, pediu minha intervenção para descobrir 
porque este menino de 10 anos repetia tal atitude tão descabida. Na 
entrevista que fiz com o menino, este me explicou que ficava de castigo no 
pátio frio à noite por urinar na cama e, como não conseguia se controlar, 
teve a ideia de amarrar o pênis para assim resolver seu problema e não ser 
castigado. Fui então conversar com os inspetores para me interar da questão 
e descobri que cada pavilhão tinha uma fila de camas dos “mijões” ou 
“enuréticos” e uma listagem diária daqueles que tinham urinado. Fiquei 
muito impressionada que se tentasse lidar com a questão repetindo medidas 
ao longo do tempo — “se faz assim desde 1940” — sem qualquer 
questionamento que não fosse da ordem do treinamento e da disciplina 
corporal. Através das perguntas que eu fazia para entender como lidavam 
com o problema e dar alguns esclarecimentos, me dei conta mais uma vez 
de que era muito difícil, enquanto psicóloga, tentar mudar a abordagem 
desta questão específica, sem que todo o sistema disciplinar fosse passível 
de questionamento. Assim, consegui antes recolher mais dados sobre a 
questão do que sensibilizar alguns funcionários, sobretudo porque aqueles 
que trabalham à noite não tinham praticamente nenhum contato com meu 
trabalho. No Internato V havia em média 60 enuréticos, em 350 alunos; no 
VI, em 272 havia 32 enuréticos. Não recolhi dados dos Internatos II e VII. 
No Internato III, tive oportunidade de conversar com as plantonistas da 
noite que decidiram, por conta própria, não acordar as crianças muitas vezes 
à noite, fazendo isso no máximo duas vezes, pois tinham dificuldade de se 
levantar, choravam e acabavam acordando as outras. E com isto 
descobriram que a enurese diminuía consideravelmente, tendo na época 
somente cinco crianças, num total de 200 internos. Foi possível depreender 
através dos diversos depoimentos que a enurese noturna surgia inicialmente 
como uma expressão da angústia e das dificuldades vividas pela criança na 
sua primeira fase de internação ou nas mudanças de internato. No Internato 
III verificou-se que este sintoma desaparecia com o tempo, o que não 
ocorria nos outros internatos, que pretendiam tratar a questão como um 
problema de treinamento e disciplina do corpo.  

Isso mostra mais uma vez como numa instituição total não há lugar 
para perguntas e indagações, mas tão somente para “cumprir ordens” e 
seguir a tradição. Não há mobilidade na dinâmica institucional. E mais uma 
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vez a maneira de lidar com a questão não é a favor da criança, mas para 
discriminá-la e humilhá-la perante os outros.  

6. Recreação vigiada  

Ao jogo não é possível impor modelos, em nome dos quais a ordem 
se legitima e aperfeiçoa seus meios de influência e produção. O jogo 
é uma via e no seu percurso se constituem as significações do sujeito. 
O jogante, mesmo seguindo regras e estando referido a algo externo 
— o brinquedo — se dispõe à incerteza, à possibilidade e ao risco. 

(Navarro, Vital Brazil, 1987, p, 79)  

No internato toda hora é hora da criança estar atenta a alguma ordem 
dada. Na recreação, que pode ser “dirigida” (as “tias” orientam alguns jogos 
ou alguma atividade) ou “livre”, as crianças têm sua hora de maior 
relaxamento. Mesmo assim, como veremos a seguir, elas estão o tempo 
todo sob o olhar da “Lia”. Não há chance da criança estar só, ter seus 
segredos, ou escapar da vigilância dos funcionários. A recreação, como 
talvez não possa deixar de ser num ambiente deste tipo, tem suas regras e 
condições. Não é livre. Livre só se é na fuga, atividade impossível para as 
crianças dessa idade. Elas começam a fugir a partir de 8-10 anos, no 
Internato IV.  

Durante a semana o horário de recreação é pela manhã, para as 
crianças que vão para a escola à tarde, e à tarde, para aquelas que vão de 
manhã.14 A recreação tem a duração aproximada de três horas com um 
lanche no meio. O espaço pode ser: o pátio de cimento ligado ao 
estabelecimento, mais utilizado para jogos dirigidos; o parque, atrás dos 
dormitórios, que tem alguns brinquedos do tipo gangorra, escorrega, 
balanço, para a chamada “recreação livre”; o pátio da “escolinha”, um 
espaço fechado como muitos; e o chamado “campão” ou “grêmio”, onde há 
um campo de futebol. Este é um local inteiramente aberto, sem qualquer 

                                                      
14 Visitei algumas vezes a pré-escola e o grupo escolar que os internos dos Internatos II e III 
frequentam. Como notei que a exigência de comportamento das crianças era muito 
semelhante ao sistema disciplinar do internato, perdi todo o interesse em explorar melhor o 
que este ambiente pudesse oferecer de novo e diferente nas aventuras possíveis da 
descoberta da leitura e escrita. Ver as questões referentes à escola formal em INTERNATO 
VI, item “O atraso esperado e fabricado”. 
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cerca e muito amplo. Os lugares mais usados são a “escolinha” e o parque. 
Aparentemente dão menos trabalho para as “tias”, pois elas não dão 
brinquedos para as crianças. Eles brincam com o que encontram — folha de 
árvore, papel do chão, pau, etc. Em geral, sempre há brinquedos guardados, 
o que ocorre em todos os internatos, mas que não são usados, sob a 
alegação de que são logo quebrados. Os brinquedos são de baixa qualidade, 
frágeis e de plástico, como em todos os internatos desse tipo. A escolha do 
local da brincadeira é feita pela “tia”. Não é dada chance às crianças de 
escolheram o local, o que determina as brincadeiras possíveis. A vontade da 
“tia” é todo-poderosa e aparentemente aceita pelas crianças como algo 
natural. Se há resistência, só a notei expressa de maneira passiva, sem 
reivindicar claramente um pedido, como por exemplo todos têm que ver 
televisão se assim é determinado, mas aqueles que não têm vontade se 
distraem conversando, quando a “tia” relaxa sua vigilância, apesar de 
permanecerem sentados nos seus lugares.  

Veremos a seguir algumas observações comentadas dos diferentes 
tipos de recreação nos locais de que falamos acima.  

“Recreação Dirigida”  

7 horas: as 100 crianças que não foram à escola formam em fila, na 
quadra e, sob as ordens da “tia”, fazem “ordem-unida”. Depois então 
estão livres para brincar. A “tia” conversa com todos e o resultado é a 
separação em turmas para jogar bola. Outro grupo bem maior prefere 
pular corda com a “tia”. Um terceiro grupo pega um boliche e logo 
joga animadamente — eles me pedem para ajudar a separar o time 
(mas eu não o faço, creio que o pedido foi só por pedir, eles já 
estavam organizados).  

Corda: a “tia” segura de um lado e outro menino do outro, muitos 
querendo pular. Toda hora a “tia” faz uma repreensão: “espere, não 
vá agora”, “um de cada vez ou dois”, “bate direito”, “assim não” — 
sempre com cara zangada, querendo pôr ordem. Os meninos, por sua 
vez, pareciam não se divertir muito, com cara triste.  

Esta “tia” larga a corda e vai até o gol (não vi ninguém chamando) e 
organiza como “deve ser” o jogo — uma fila para chutar e um 
goleiro. Briga com um que está no gol e não deveria estar.  

Noto que há maior relaxamento entre as “tias”, mais descontração, 
estão mais soltas. Conversam com um e outro nos pequenos grupos. 
A maior parte de suas intervenções é no sentido de organizar algo ou 
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resolver um problema para as crianças. Uma “tia” pega giz e marca a 
área do gol; outra faz uma “amarelinha” no chão.  

Moisés vem toda hora subir no meu colo, me agarrar. Zango com ele. 
Pergunto de que brincou. Ele diz “de nada”. Estimulei-o a brincar e 
ele se foi, mas não brincava, vagava entre uma e outra turma, 
olhando, mexendo com algum colega mas sempre disperso, sem 
conseguir brincar, e ninguém lhe dava confiança.15 

Olho de novo para o pessoal da corda. A “tia”, que voltou para lá, 
manda o tempo todo ou zanga porque alguns atrapalham. As crianças 
me parecem mais descontraídas e riem mais. Eu me chego e digo que 
vou pular. Eles riem muito e torcem por mim, até que erro. Hoje não 
havia nenhuma “tia” brincando com eles, o que pode eventualmente 
ocorrer. Fico olhando e começo a contar alto quantas vezes cada 
criança é capaz de pular. Eles logo se animam: uns contam errado, 
mas o coro aumenta rapidamente. A “tia” também conta com todos: 
“um, dois, três..”. Suando, saio dali e o grupo continua se 
amontoando, sendo difícil a entrada na corda. A “tia” finalmente para 
e exige fila.  

Ando pelo pátio. Uns vêm orgulhosos mostrar que têm pião e como 
sabem fazê-lo rodar. Converso com eles.  

Três crianças continuam ao meu lado. Seguram na minha roupa e, 
quando estou parada, um passa a mão no meu cabelo, acariciando-o 
suavemente. É um gesto que as crianças internadas gostam muito de 
fazer. Ando até três crianças que estão sentadas na quadra. Uma tem 
um astronauta de plástico com balas dentro. Logo alguém se dispõe a 
explicar que “o astronauta é de Marco” e tem balas dentro. Um 
menino interfere: “Marco me pediu para tomar conta, não é meu”. 
Ninguém mexe no boneco, mas explicam que tem bala. E vão chamar 
o dono para me apresentar. O dono então pega, come algumas balas e 
distribui com os outros. Os que me acompanhavam oferecem bala e 
fazem questão de me dar na boca. Mas não ficam em cima do colega 
pedindo, eles são muito “educados”. Ando e paro em outros cantos. 
Outros vêm conversar. Estou sentada no chão, um tenta me levantar e 

                                                      
15 É uma criança visivelmente problemática, que muito sofre com a vida institucionalizada. 
Tem sempre uma enorme demanda de afeto, o que o torna “chato”. Não consegue brincar ou 
se interessar por nada. É um exemplo típico de criança que vaga no ambiente do internato e 
precisa de ajuda de especialista sem, no entanto, receber qualquer atenção da direção e dos 
“técnicos” (psicólogos e assistentes sociais). 
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diz: “vou morrer com você”. Este menino, pouco antes, havia dito 
que queria se casar comigo e perguntou se podia. Eu disse que sim, 
todos em volta riram, falando que nós dois iríamos nos casar. Outro 
disse: “mas ele é muito pequeno e quando ele tiver grande, você já 
será muito velha”. Eu brinquei então dizendo que estava velha e 
triste, pois meu namorado, por quem tinha esperado tanto tempo, não 
mais queria se casar comigo. Eu estava feia, com rugas, etc. Eles 
riram muito. Mas o menino disse: “eu quero me casar sim, mesmo 
com você velha!”. Eu disse: “você quer? Pode ser, mas é mais certo 
que você conheça muitas mocinhas, novinhas, bonitas e se apaixone 
por elas. E nem queira saber de mim”. Ele riu como se vislumbrasse 
a possibilidade e eles se olhavam rindo muito.  

Era muito comum que as crianças viessem me perguntar se eu era a 
mãe de fulana porque me parecia muito com ela. Outros diziam: “ela 
é minha mãe” ou “t-i-a” ou “irmã”. E me perguntavam de novo para 
confirmar para os colegas que não haviam dado crédito. Em geral, eu 
dizia que era sim, entrando na brincadeira, e as crianças ficavam 
muito satisfeitas. Os outros no fundo achavam que era mentira, mas 
ficavam na dúvida. Essa era a maneira mais comum das crianças, 
nesta escola, falarem da mãe ou perguntarem sobre ela. A busca da 
mãe é muito presente e insistente nas crianças internas.  

Temos aí um exemplo no qual o brincar é a expressão do desejo, 
sem entretanto a ameaça da realização do desejo. O importante, como diz 
Winnicott (1975), é que o indivíduo crie e vivencie o espaço da ilusão 
como ilusório. 

Outra coisa importante e muito frequente nos dois primeiros dias de 
observação: muitas crianças vinham me perguntar se eu sabia o nome delas; 
se não sabia, me diziam seus nomes completos e o dos colegas em volta. O 
nome é muito importante para elas. É o que as diferencia e as nomeia como 
únicas. 

9h55min, no refeitório: a televisão está ligada para os mais novos (os 
maiores veem televisão no pátio). Eles estão de casaco, sentados nas 
duas mesas em frente à televisão. Passa um desenho com Popeye. 
Todos se interessam, o silêncio é total. Mas quando há um comercial 
eles falam. Muitos falam, fazendo aquele burburinho de crianças. São 
10h10min. A “tia” acha que “é bagunça demais”, abaixa o som da 
televisão e fala com eles para se calarem. Só depois então ela 
alimenta o volume. Mas não é desenho e eles voltam a conversar. Ela 
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volta a abaixar o som e a falar com eles: “vocês não estão ouvindo 
nada. Assim é melhor abaixar mesmo”. Assim que se calam, ela 
aumenta de novo. 10h12min: ela abaixa de novo: “como podem saber 
uma estória assim. Ninguém ouve! Comentar é uma coisa. Falar é 
outra!”. E novamente volta o som.  

É importante a discriminação que as crianças fazem entre o filme que 
lhes interessa e os comerciais, ao invés de assistirem passivamente a tudo 
que aparece. Mas a não passividade das crianças incomoda muito a “tia” 
que considera qualquer expressão das crianças uma questão disciplinar — 
mau comportamento. Ela é incansável na tentativa de aquietá-los e 
enquadrá-los no ideal disciplinar da instituição.  

Comentar com os colegas o que veem é uma forma de se relacionar 
ativamente com a televisão. Como é possível comentar sem falar? Mais 
uma vez predomina a incongruência autoritária do adulto. E como vimos 
nos Internatos I e II esta atitude não é particular das “tias” deste internato. 
Nem nesses nem nos demais se permite a conversa na sala de televisão. 
Todos devem receber as mensagens televisivas sem reagir, seja dançando, 
cantando, se mexendo ou conversando, sob pena de serem castigados. Em 
todo funcionamento institucional, mesmo na hora da recreação, as crianças 
parecem viver sob ameaça, como diz Navarro Vital Brazil (1987):  

no imaginário dessas crianças a morte ronda de perto, na forma de 
carência e de repressão que se cristaliza na insensibilidade do 
sistema. 

7. Recreação livre: parque “escolinha” e campeão  

13 horas: aqueles que não dormiram à tarde estão no parque. 
Brincam nos brinquedos (balanço, escorrega, etc.), conversam em 
pequenos grupos, desenham na terra com pauzinhos e dois grupos 
jogam futebol com um carrinho de plástico, que serve como bola. 
Depois comentei com a diretora a falta de brinquedos e citei este 
exemplo. Ela falou que eles têm duas bolas novas e que eles brincam 
com bola.  

O que se passa é que no parque não é para jogar bola e por isto elas 
não dão. Só vejo os internos jogarem bola na parte da manhã, e só quando 
estão na quadra. De novo há hora determinada para o que deve ser feito, 
prevendo a brincadeira e o local. Mas alguma improvisação e liberdade é 
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permitida; as crianças se aproveitam desta possibilidade e inventam o jogo 
de bola com o carrinho.  

No recreio da “escolinha”, eles brincam sem brinquedos. Apenas com 
o “zum-zum-zum” — com botão e um pedaço de linha — feito pela “tia”. 
Mesmo no lazer, a “tia” ocupa o tempo fazendo fila.  

Ela gosta de trazer as crianças para a “escolinha” ou vai “passear com 
eles na estrada, ensinando a andar de mãos dadas”. Ela me mostra um 
interno que tem muito “senso de direção” e que vai na frente da fila. 
“Quando a gente pede para parar, ele para. Assim a fila forma de novo bem. 
Ele desenvolve seu senso de direção e os outros também. Isto é muito bom. 
E, quando vou para o campo com eles, é bom também porque lá tem muito 
espaço e eu gosto de ensinar a eles a fazer forma.”  

Mesmo dentro da precariedade da organização do brinquedo 
oferecido, as crianças não são livres para inventar. Por outro lado, percebe-
se que delírio de um sistema tão organizado não há uma organização do 
brinquedo para acontecer a ação do brincar, como vamos observar quando 
as crianças frequentam o campão.  

O campão é mais frequentado pelos meninos do Internato V. Os dos 
Internatos IV e III utilizam este espaço às vezes, aos domingos, em dia de 
festa ou para alguma atividade especial no auditório denominado 
“grêmio”.16 As crianças gostam muito ele ir para o campão porque o espaço 
é aberto e porque se encontram com meninos das outras escolas e pessoas 
da comunidade. É pouco usado aos domingos, entretanto, porque o campo 
de futebol é sistematicamente alugado para times de futebol — muitas 
vezes um time composto de funcionários ou filhos de funcionários e um 
time de fora. Por este motivo, em geral, as crianças ficam presas no 
internato aos domingos. Observei, entretanto, um domingo em que as 
diversas escolas foram para o campão e também a Escola III. É neste local 
que os meninos mais novos se relacionam, têm oportunidade de conhecer os 
maiores e de encontrar seus irmãos e primos. É também aí que começam a 
participar da disciplina dos maiores, não só por observar os castigos dados 
ali — ficar em fila imóvel sob o sol — como efetivamente por ter que 

                                                      
16 Antigamente funcionava como um grêmio, com muitas atividades esportivas, culturais e 
musicais. 
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obedecer a uma voz de comando do adulto de outra escola — a 
imobilização pelo apito.  

7 horas: no grêmio — a “tia” forma os maiores e avisa que não 
podem ir para certas áreas, senão serão castigados. Os mais novos 
não formam nem são avisados.  

8h20min: chegam as crianças do Internato IV. Ficam à minha volta e 
querem dar a mão. Vêm em fila mais muito à vontade.  

Conversam com a “‘tia” e contam suas estórias. Estão contentes. 
Gostam de sair do estabelecimento.  

Um menino se aproxima, pergunta se conheço alguns termos e se 
orgulha de poder me explicar: “chepa — é roubar coisas; esparar — é 
ficar se pendurando nos outros”.  

Um dos meninos do Internato IV vem com um pandeiro e toca muito 
bem.  

Um “tio” me mostra e o elogia. Outros vêm ao seu lado e um deles 
toca uma lata. Logo chega ao grêmio uma turma de 20 que fica em 
fila de castigo.  

Os meninos falam que os do Internato V lhes tiram a bola. A “tia” me 
diz que eles se espalham enquanto não há meninos grandes. Depois 
eles só ficam por perto dela.  

Os meninos pequenos lancham biscoito e voltam para o internato. Os 
maiores ficam. A “tia” me informa que os leva de volta porque havia 
muita criança no campo e muito carro. Ficaram com medo de que 
ocorresse algo.  

8h40min: o inspetor do Internato IV apita e todos que ali estão ficam 
imóveis, olhando para o “tio”. Ele fala que os alunos que estão no 
tronco da árvore devem sair de lá. Em seguida todos se descontraem. 
Os meninos me perguntam “se vai ter festa porque veio todo mundo 
para cá” e explica que não vêm todo domingo. Vejo muitos irmãos de 
escolas diferentes andando juntos e alguns me mostram seu irmão.  

Em meio a tantas tensões no cotidiano do internato, é na recreação 
que há maior possibilidade de diminuir a tensão nas relações entre as “tias” 
e as crianças. Apesar das funcionárias sempre exercerem seu papel de 
vigilância e controle, é nessa hora que se pode observá-las mais disponíveis 
para estar com as crianças e escutá-las. Pode mesmo acontecer alguma troca 
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de carinho, como por exemplo uma criança deitar a cabeça no colo de uma 
funcionária. No jogo propriamente dito, entretanto, elas dificilmente 
conseguem ser intermediárias nas relações de conflito. Em geral, interferem 
para brigar ou para organizar o jogo sem ouvir o que se passa. Foi na 
recreação que pude melhor perceber as crianças, como se elas se 
humanizassem, na medida em que era possível uma relação com as 
funcionárias, na qual era atendido algum de seus anseios individuais.  

Como pesquisadora, preferi ter uma atitude participante mesmo que 
isto pudesse me impedir de observar outras situações que ocorriam. E por 
estar mais disponível, as crianças sempre me procuravam em busca de 
atenção. O pedido, em geral, era para ajudar a resolver uma situação de 
conflito no jogo, para contar algum feito (como um gol por exemplo), para 
mostrar algum objeto do qual se orgulhavam (por exemplo, o sapato dado 
pela mãe). Notei também que as funcionárias, algumas vezes, deixavam as 
crianças inteiramente soltas e elas tinham a maior dificuldade de se 
organizar para brincar. A impressão que me causou foi muito parecida com 
a narrada quando dei água para as crianças no Internato I sem exigir fila. 
Aqui também, na área livre do pátio de cimento entre as varandas, as 
crianças pareciam ficar muito ansiosas sem o controle explícito das 
funcionárias. Corriam de um lado para outro, chegando a se atropelar ou a 
bater com a cabeça na coluna de cimento. As brigas e disputas eram muito 
mais frequentes sem um clima calmo para brincar.  

Nesta escola, como nos internatos do gênero, a escassez de 
brinquedos e a falta de organização da brincadeira dificultam a ação de 
brincar. Vimos nos internatos anteriores que esta situação é semelhante. O 
brinquedo não é utilizado para favorecer a criança em sua livre expressão. 
Sabe-se que é através do brinquedo e do jogo que a criança se aventura na 
experiência de constituir-se sujeito singular e diferenciado. Mas, como o 
jogo favorece sua autonomia progressiva, ele não serve aos interesses 
institucionais, na medida em que não permite agrupamento e controle das 
crianças como massa” indiferenciada. E, como diz Navarro Vital Brazil 
(1987, p. 80),  

no ato de jogar encontra-se o espaço atualizado da diferença onde se 
realiza o sujeito. O brincar é o espaço criativo que existe entre as 
pessoas, é uma forma original de expressar o desejo. Sem o espaço 
da diferença, a comunicação é doutrinação e produz aquiescência e 
obediência.  




