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INTERNATO VII  

Capacidade: 460 internos  
Faixa etária: 14 — 18 anos (masculino) 
 
Ao completarmos 18 anos, somos enxotados, 
rejeitados, os políticos não precisam mais de nós para 
se promoverem: é só chegar neles todos sujos, com 
fome, sem moradia, sem trabalho, sem instrução para 
ver isso. Se nos perguntassem: quantos anos de Febem 
vocês tem? Uns diriam dez, oito, outros, dezoito. Se 
nos perguntassem o que a Febem promoveu, a resposta 
seria: mendigos ou bandidos. Esta seria a verdadeira 
resposta. Comida, tevê, dentista, médico, psicólogos, 
escolas inadequadas, prisão infanto-juvenil. Ah! Isto 
não nos prepara para uma vida digna.  

Paulo Collen 
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1. Introdução 

Na sequência de escolas desta Fundação o Internato VII é o último 
pelo qual os alunos passam antes de retornar ao convívio familiar, à 
comunidade, e de ter atividade remunerada e vida própria. Neste internato, 
a questão disciplinar enfatiza aspectos que, até então, apenas se esboçavam. 
Os atos de disciplina que analisamos até a Escola VI, que têm como 
principais instrumentos a repetição da fila, da “formatura” e da “ordem-
unida”, buscando o treinamento do corpo, dos gestos e a submissão 
automática, aqui já são feitos sem maior insistência. A ênfase dada é quanto 
a cumprimento de horários e comparecimento às diversas atividades 
programadas. Neste internato, tem-se a preocupação de remontar a 
sociedade em escala microscópica e assim preparar os internos para o 
reingresso na vida social. Ao mesmo tempo que é uma preparação para a 
saída da instituição total, é também a última fase para treinar conforme os 
ideais institucionais. A ocupação do aluno em atividades de trabalho é 
perseguida com tenacidade, em oposição ao ócio quase completo a que 
estavam condenados até então. Ele tem uma rotina a cumprir que não lhe 
deixa muito tempo livre. Além da escalado 1º grau, há também o aprendizado 
em oficinas profissionalizantes e o trabalho em “serviços gerais”. Na escola 
formal, como nos outros internatos, é privilegiado o bom comportamento, o 
comparecimento à aula, sem haver preocupação significativa com as 
dificuldades de aprendizagem dos internos, considerando-a sempre como 
uma questão do indivíduo.  

O que distingue e traz alguns aspectos novos é a utilização do tempo 
no ensino profissionalmente e em ocupações ligadas à manutenção do 
estabelecimento; os chamados “serviços gerais”.1 Pela participação nestas 
atividades de trabalho o interno ganha um “estímulo” que se constitui numa 
remuneração mensal em dinheiro.2 As novas características institucionais se 

                                                      
1 É equivalente ao trabalho do “ajudante” nos internatos anteriores. Só que aqui a 
organização é mais rigorosa e as atividades se constituem num trabalho mais árduo e com 
horários mais rígidos. 
2 Existe desde 1981 o Senai — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — que se 
destina ao ensino profissionalizante de jovens na área industrial. Para cada aluno, o Senai dá 
uma bolsa de estudos. O valor desta bolsa é regulado pela CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho). Já os internos do VII não ganham semelhante bolsa pelo seu aprendizado 
profissional, mas pelo conjunto de atividades que desempenham no internato — dentre elas o 
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refletem na relação do interno com os funcionários e provocam o 
surgimento de novos focos de tensão. Um deles é a inexistência de 
liberdade de opção quanto à escolha de um ofício determinado. O que seria 
uma apresentação dos ofícios acaba por ser uma imposição, contrariando-se 
o modelo da vocação ideal. Um outro foco ocorre dentro da própria oficina 
ou nos “serviços gerais”, pois os mestres ou instrutores necessitam de 
alguns alunos para que possam obter a produção exigida pela Fundação. A 
mão de obra dos alunos é necessária não só para manter o estabelecimento 
(“serviços gerais”), como também para produzir serviços para a Fundação 
como um todo, como por exemplo o trabalho na gráfica. Assim, não só os 
alunos não têm livre opção como o mestre tem que atender à demanda da 
Fundação em detrimento do ensino ao aluno iniciante. Dessa forma, acaba 
por impor um mundo de trabalho sob severa coerção, não oferecendo 
opções como ideal mente um “trabalhador livre” teria na sociedade 
capitalista, ao mesmo tempo que subverte o objetivo pedagógico que se 
propõe. As tensões se ampliam entre os funcionários e os internos, sendo, 
entretanto, sempre vistas pela direção como problema disciplinar. As 
punições impostas passam a ser econômicas desconto no “estímulo” — e 
não somente corporais.  

O controle do indivíduo no tempo e no espaço é perseguido através 
das múltiplas punições. Ao longo do dia, todo aluno tem alguma atividade 
rigorosamente cronometrada a realizarem algum local. Portanto, não pode 
estar transitando livremente pela escola, sob pena de ser repreendido. O 
ensino profissionalizante realiza este controle concretamente, havendo 
cadeados nos altos portões de ferro para que nenhum aprendiz escape de 
onde deve estar no tempo que lhe foi determinado. A disciplina se torna 
mais presente dentro de cada atividade desempenhada.  

A relação de convívio com os colegas, com os mestres, professores e 
funcionários em geral é considerada também uma questão disciplinar, 
quando, por exemplo, o interno falta com o respeito à autoridade, reclama 
ou não aceita alguma ordem. São feitos registros de diversas ordens, 
centralizados na secretaria sob a guarda do assistente do diretor e do diretor. 
Aqui a burocracia toma uma forma até então não existente nos outros 

                                                                                                                           
ensino nas oficinas. E o valor do “estímulo” é muito inferior ao da bolsa de estudos do Senai, 
que girava em torno de meio salário mínimo, na época. 
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internatos. A sua função se atualiza através de “relatórios”, “mapas”, 
“prontuários”, “pareceres psicológicos e sociais” e registros, tais como 
“ficha de disciplina” e “ocorrência”, registro de transgressão de regras nas 
oficinas e na sala de aula. Nesta escola, temos o ponto alto da exigência 
disciplinar aplicada ao trabalho, ao estudo e à submissão aos adultos, que se 
pretende irrestrita. É ao mesmo tempo uma verificação do aprendizado 
anterior da disciplina e uma correção do que não foi aprendido. Aqui, o 
aluno deve ativar sua “recuperação” e estar pronto para o convívio em 
sociedade. Aqui também se delineiam com maior imensidade as perspectivas 
futuras. Não só pela idade dos alunos, que já estão em plena adolescência, 
pelo aprendizado de um ofício e pelos caminhos que se delineiam para o 
futuro fora do internato, mas sobretudo pelo tipo de tratamento dado aos 
alunos, o qual marca fortemente um caminho, paradoxalmente esperado por 
todos os funcionários, que é o da marginalidade.  

2. Clientela  

Os internos são jovens de 12 a 18 anos, havendo, entretanto, um 
número significativo de alunos com mais de 18 anos. É o que mostra a 
tabela de idade por série escolar existente em março de 1982. Notei que em 
tabela semelhante do mês de julho de 1981 há um número significativo de 
alunos que permaneceram no internato após completarem 18 anos — em 
1981, há somente sete alunos com mais de 18 anos e, em 1982, 49. Isto 
significa que os alunos, ao completarem 18 anos, permaneciam na escola, 
ao contrário das previsões.  

A clientela que a escola recebe anualmente se compõe de jovens que 
vêm dos Internatos V e VI, como também de adolescentes que a Funabem 
encaminha. O número médio de alunos na escola é de 400. Em novembro, 
quando realizei a coleta de dados, havia 460 alunos. Nesta época, segundo 
informações das duas assistentes sociais, alguns dados básicos 
caracterizavam a clientela. Vejamos:  

a. 90% dos alunos internos moram em favela ou zona urbana mais carente.  
b. Somente 10% dos alunos poderiam ser assistidos em suas casas, por suas 

próprias famílias.  
c. 36 alunos não têm certidão de nascimento (é providenciado um exame 

para saber-se a idade óssea dos mesmos). São filhos de mães presidiárias 
— Presídio Talavera Bruce (três ou quatro alunos) — ou filhos de mães 
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com problemas psiquiátricos internadas na Colônia Juliano Moreira 
(dois ou três alunos) e 30 alunos Órfãos do Educandário Romão de 
Mello Duarte.3 

d. Sete alunos ainda não têm sobrenome.  
e. Quatro alunos com menos de 18 anos estão trabalhando na Fundação, 

em Bonsucesso, e cursam o 2º grau à noite.  
f. Um aluno cursa o 2º grau numa escola próxima e permanece morando 

no internato. Tem 17 anos e é abandonado.4 

É importante ressaltar alguns dados observados na maioria dos 
internatos de “menores”. Crianças internadas, muitas vezes desde 
pequeninas, quando chegam à adolescência, com cerca de 17 anos e não 
tendo certidão de nascimento, possuem somente uma idade aproximada. 
São submetidas, então, a exame para verificação da idade óssea, para que se 
regularizem seus papéis antes de sua saída definitiva do internato. Uma 
outra questão, que também demonstra o descuido e o pouco-caso com a 
identidade dessas crianças, é a não existência de sobrenome. O interno 
passa toda sua infância e adolescência assinando somente seu primeiro 
nome. Na ficha identificatória, consta, por exemplo, “José de Tal”, ou 
“Jorge Fulano de tal”.  

Uma demonstração impressionante do caos da burocracia e do 
desrespeito ao interno é o caso de um adolescente da Escola VI que nasceu 
dentro do hospital da Funabem, filho de uma moça menor de idade e interna 
da Funabem que tinha nome e sobrenome. Aos 14 anos, esse rapaz ainda 
não possuía um sobrenome legalmente registrado. Dias após seu 

                                                      
3 Estabelecimento fundado em 1739, é um dos mais antigos do país, funcionando na época 
com a “roda”, acolhendo até hoje, sobretudo, crianças recém-nascidas. Essas crianças, 
muitas vezes, têm o consentimento das mães para a adoção, mas infelizmente não há um 
encaminhamento neste sentido e acabam passando toda sua vida de minoridade dentro das 
instituições. A questão da adoção é bastante complexa e pouco estudada no Brasil. 
4 O trabalho das assistentes sociais se iniciou em 1980, devido à pressão da Funabem para 
que houvesse um trabalho organizado que facilitasse a saída dos internos quando do seu 
desligamento. As assistentes sociais, em 1982, já possuíam algum trabalho organizado em 
termos de dados estatísticos, mesmo que ainda precariamente. Um dos motivos alegados 
para a imprecisão é o constante movimento de entrada e saída de alunos devido ao 
“desligamento” e à transferência de alunos em qualquer época do ano.  
Ressaltamos também que a estatística das assistentes sociais não pode ser lida ao grau de 
precisão que poderia sugerir. 



224 

nascimento, fora separado da mãe, tendo sido enviado para internatos 
diferentes, prática comum até o início dos anos 80. A dúvida sobre o nome 
permanecia, supostamente, porque a mãe usava dois nomes diferentes (fato 
frequente entre os “menores” para tentar confundir os órgãos de registro, 
quando são pegos na rua depois de uma fuga) e cabia a uma autoridade 
jurídica tomar a decisão.  

Quanto aos dados de escolaridade — questão que já abordamos na 
Escola VI — somente 1 aluno em 460 fazia o 2º grau. Quanto aos alunos 
que trabalham na Fundação, dentro da cidade do Rio de Janeiro, é uma 
facilidade que oferece a alguns escolhidos, considerados “bons” alunos, 
permitindo-lhes cursar o 2º grau tendo moradia, alimentação e um reduzido 
pagamento em troca de seu trabalho diário.  

Segundo a visão do assistente do diretor, a clientela da escola é a 
seguinte:  

Dos novatos que recebemos em 1982, 50% são apanhados na 
vadiagem. Em 1981 foi 70%. Vadiagem é o menino biscateiro, 
limpador de carros, menino que faz carrinho na feira. O garoto é 
acostumado com total liberdade e desregrado. E aqui na escola tem 
horário para tudo. Ele fica doido. Olha para os lados e só vê morro, 
pensa que vai morrer e foge logo.  

Ano passado recebemos 40 alunos do Internato V e 40 do Internato 
VI. Os do VI são uma barbaridade: ladrões e bagunceiros. Mandamos 
vários embora. Em geral, a Funabem mandava para o Internato VI o 
seu refugo — aluno de idade alta com escolaridade baixa. 

O assistente do diretor entende que a Funabem é responsável pela 
seleção desta clientela e que a direção da Fundação aceita-a sem questionar:  

O convênio da Funabem com a Fundação visa a meninos de várias 
idades. Mas isto nunca aconteceu. A Funabem prefere mandar para 
cá os grandes, os de 17 anos. A Funabem só quer garoto escolhido. 
Os meninos que são bons (Escolas IV e V) vão para lá. O diretor 
geral faz um favor à Funabem e um desfavor à gente. Tem alunos 
que vêm da Funabem sem dados para não mostrar que é aluno 
problema. 

O primeiro dado que se constata é que o garoto que trabalha na rua 
para ajudar a manter a si próprio e a sua família, bastante comum na cidade 
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do Rio de Janeiro, é considerado pelo assistente do diretor, pejorativamente, 
como “‘vadio e desregrado”.5 

São meninos que, distintamente daqueles que estão há anos 
internados (como os que vêm das Escolas IV, V e VI) não estão submissos 
e treinados dentro de uma disciplina rigorosa de obediência cega e 
automática ao adulto. Justamente por viverem na rua, descobrem diferentes 
maneiras de se relacionar com o mundo adulto. Estão inseridos no mercado 
de trabalho (como “menores trabalhadores”), têm autonomia e aprendem a 
sobreviver por seus próprios meios e iniciativas.6 O biscate é um trabalho 
“livre”, onde o menino tem o controle do tempo e trabalha para quem ele 
quer. Quando entra no internato, só encontra elementos compulsórios e 
obrigatoriedade todo o tempo. O grau de percepção desses alunos não é só 
dado pela escolaridade, mas pela sua experiência anterior de vida, que é 

                                                      
5 Esta concepção pejorativa sobre os meninos de rua marca a filosofia das escolas, desde sua 
fundação, iniciada na década de 30, onde não só os meninos que ficam nas ruas, como 
também os mendigos, eram considerados como uma ameaça social. No livro de Pondé sobre 
a Fundação e seu provedor vemos com clareza essa concepção:  
“Na década de 30, no Rio, o centro da cidade era o paraíso dos mendigos. Impressionavam 
pelo número avultado e pela maneira insólita com que exibiam suas úlceras e deformidades. 
Havia uma classe, porém, à qual traziam mais preocupações por se sentir diretamente 
atingida pelo transtorno que sua presença causava: a dos comerciantes. Principalmente aos 
sábados, invadiam os estabelecimentos comerciais, perturbando as atividades dos seus donos 
e importunando a freguesia.” (Pondé, 1977, p. 73)  
“No decorrer de 1935 era impressionante o número de meninos vagando na ociosidade pelas 
ruas da cidade. Os jornais chamavam a atenção para o fato e denunciavam que, já afeitos à 
vadiagem, muitos se recolhiam à noite, nas estruturas dos edifícios em construção na 
esplanada do Castelo. Estimava-se, então, em cerca de cem mil os ‘menores abandonados’ 
na Cidade do Rio de Janeiro.” (Pondé, 1977, p. 142) 
6 Em “A Geração da Rua” — pesquisa realizada por Irene Rizzini em 1985 foram 
entrevistados 300 meninos de rua e verificou-se o seguinte:  

Atividades dos Menores nas Ruas 
Atividades Nº de menores % 
Engraxate 83 27,6 
Venda (balas, doces, chicletes, frutas, etc.) nos sinais de trânsito e ruas 79 26,3 
Carreto (nas feiras, supermercados, etc.) 68 22,6 
Esmola 54 18,0 
Guardador de carros 09 03,0 
Várias 07 02,3 
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marcante. Especialmente quando se trata do “menino de rua”.7 Quando são 
internados na Fundação, recebem pela atividade de trabalho um “estímulo” 
que é fatalmente considerado insuficiente, principalmente se comparado a 
ganhos anteriores advindos de trabalhos feitos na rua. Então reagem ao 
mundo do trabalho coercitivo, colocado pelo internato. Isto, aliado ao rígido 
regime disciplinar, ao qual têm que se submeter de imediato, faz com que 
estes jovens mais facilmente se rebelem contra o regime, fujam e sejam 
rotulados de “rebeldes e insubordinados”.  

O segundo dado é que o assistente do diretor acredita que os meninos 
das escolas próprias da Funabem são garotos “escolhidos”, mais adaptados 
ao regime de internato. A ele são enviados os mais difíceis e 
insubordinados. A opinião do diretor sobre os internos coincide com a de 
seu assistente e é reiterada diversas vezes para que todos saibam o que ele 
pensa sobre seus alunos. Certa vez, estando eu na secretaria, para colher 
material de pesquisa, entrou um inspetor para resolver com o assistente do 
diretor a respeito de roupas rasgadas e desaparecidas.8 O diretor, então, 
pronunciou-se de forma entusiasmada:  

Sônia, isto é importante para sua pesquisa! Você sabe, 50% dos 
alunos que temos são ladrões, vêm de meio ambiente de favela, onde 
quem não rouba é roubado. Aqui eles roubam não só as coisas da 
escola mas também dos colegas. Um dos maiores problemas é a 
roupa. Eles destroem com instinto de perversidade, sem nenhum 
proveito para eles, só por destruir. Outros roubam para ter algo. E 
outros roubam porque foram roubados, ou seja, por vingança. 

O diretor acredita não só que os meninos são destrutivos por 
“instinto” e devido ao meio ambiente onde foram criados, mas também 
devido à facilidade e ao tipo de educação que existe nas escolas da 
Funabem: 

Na Funabem eles não têm controle de despesa. Se um aluno destrói 
eles dão outro. Eles vêm para cá com esses hábitos. Eles destroem 
muitos objetos da escola. Destroem sobretudo vidros, parte elétrica 
(lâmpadas, tomadas, interruptores) e parte hidráulica (vasos e pias). É 

                                                      
7 Esta denominação surgiu com a publicação do livro “Meninos de Rua” de Rosa M. Fischer 
Ferreira, 1979. 
8 Segundo o diretor, 10% dos alunos levam roupa de cama nova para casa. Ele considera esse 
número muito elevado. 
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um problema! De cinco em cinco minutos algo é quebrado. Quando 
não é por desgaste normal e é comprovado que foi determinado 
menino, eu cobro multa individual ou grupal para pagar a despesa. 

Enquanto falava sobre esta questão, o diretor escutou no pátio um 
aluno batendo com uma caneca de uso do refeitório. Chamou-o 
imediatamente e da janela mesmo repreendeu-o, gritando e ameaçando a 
cobrança de cada caneca danificada. Disse então:  

Em sete anos sumiu uma caneca e agora de três anos para cá, de 
quatrocentas canecas, só restam cem semidestruídas. Isto já é instinto 
do brasileiro. Veja nos trens, nos ônibus. Destroem tudo! 

Vemos aqui algumas afirmações importantes que mostram com 
clareza como a direção da escola vê os seus alunos. A ação de depredar o 
estabelecimento é vista como uma ação homóloga àquela que o diretor 
imagina ser a destruição de todos os bens de uso coletivo na sociedade 
brasileira. Quer dizer, ele possui uma visão extremamente racista e 
colonizadora da sociedade. E, de acordo com essa perspectiva colonizadora, 
os alunos só podem ser concebidos como pessoas treinadas para servir. Se 
não cumprirem esse objetivo, também não servirão à sociedade. É uma 
situação-limite. Os mecanismos coercitivos são vistos como naturais para 
assegurar esta condição. Isto, numa concepção da vida social, em certa 
medida escravocrata. O discurso do diretor subentende que esses meninos 
que depredam a escola já são “delinquentes” e que, ao entrar para o mundo 
da delinquência fora do internato passam a destruir todos os bens coletivos 
que utilizam.9 Ele procura mostrar que toda essa camada pobre da 
população, oriunda das favelas, traz consigo, para dentro do internato, um 
elemento destrutivo. Por isto, quando diz aos alunos que gostaria que 
fossem bons cidadãos, bons profissionais e que seguissem uma carreira 
militar, mas ao mesmo tempo afirma que são incapazes para tal e que o seu 
destino é a delinquência, está insinuando que esses alunos já possuem uma 
dívida para com a sociedade. Nesse sentido, o que está presente é uma visão 
penal a respeito dos internos, sustentada pelo diretor, já que a própria 

                                                      
9 Segundo informação dos alunos, este era o discurso mais frequente do diretor aos 
domingos quando, após cantarem o Hino Nacional, formados em frente à bandeira do Brasil 
hasteada, eram obrigados a ouvir a “palestra” de orientação. 
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instituição é concebida de forma semelhante ao modelo penitenciário, 
procurando punir e reformar aqueles que por ela passam.  

Um dos instrumentos de que o diretor se utiliza para falar dos 
problemas que encontra na escola é o relatório anual. O relatório é sigiloso, 
mas ele me permitiu ler o relatório de 1982 e ainda teceu breves 
comentários sobre o mesmo. Uma das questões mais importantes ali 
tratadas é a da clientela atendida pela escola e de como esta se encontra sem 
recursos para atender estes meninos nos “últimos anos”. Ele fez também 
algumas sugestões:  

Dos alunos acima de 16 anos, 50% são ladrões, delinquentes, 
curradores. É preciso enviá-los a outras escolas. Estas não podem 
atendê-los. Eles desviam os alunos bons. São alunos que vêm de 
outras escolas da Funabem. Permanecem ociosos até chegarem aqui, 
onde se concentra todo o trabalho de dar-lhes uma disciplina, o que 
se torna muito difícil. É preciso dar trabalho manual para os alunos. 
Nossa escola visa o aluno regular, mas existem muitos que precisam 
de atendimento psiquiátrico. Quinze deles vão semanalmente ao 
psiquiatra. Aqui há muita mistura de idade, o que dificulta o trabalho. 
Eles precisam (estes últimos) de uma escola com menor número de 
alunos. Falo até na bandeira para eles. 

O diretor continua o relatório dizendo que é importante fixar uma 
faixa etária para a entrada do aluno na escola e que os alunos com idade 
elevada e escolaridade baixa devem ser mandados para outra escola que 
lhes ofereça o ensino supletivo. O diretor também vê o problema segundo o 
ponto de vista da necessidade de maior vigilância e controle. Assim, pede 
uma guarita na entrada da escola e a contratação de maior número de 
coadjuvantes. Neste sentido ele critica a Funabem, que impõe uma clientela 
mais problemática sem dar condições de terem maiores gastos. Cita como 
exemplo duas escolas pertencentes à Funabem: a primeira atende a uma 
clientela semelhante à de sua escola — “Escola XV de Novembro”, que tem 
500 alunos com 45 coadjuvantes, sendo 15 por turno. A segunda — Escola 
“João Luís Alves” (“escola fechada” para atender ao “menor” considerado 
“infrator”) — tem 200 alunos com 15 coadjuvantes. Na escola, entretanto, 
com 460 alunos, há somente seis coadjuvantes para cada solução do 
problema, sendo quase que exclusivamente maior controle e vigilância 
sobre os internos, fica evidente a representação do diretor sobre o 
funcionamento do internato. O que está em jogo, entretanto, não é a relação 
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de quantidade entre o número de internos e o de inspetores, mas sobretudo a 
natureza da instituição, questão jamais formulada pelas autoridades 
competentes da Fundação. Adiante, analisei o regime disciplinar deste 
internato e muitos outros dados serão acrescentados para refletir sobre essas 
questões, aqui apenas esboçadas.  

Antes de analisar, com mais detalhes, o discurso do diretor da 
escola, vejamos o depoimento de uma mãe de aluno,10 que também traz 
alguns elementos críticos e de insatisfação em relação ao funcionamento 
deste internato. 

Foi muito ruim. Ah, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás ele não iria 
para lá. Mas como é que eu ia saber que ia acontecer aquilo? Ele 
ficou louco lá. Agora já está ficando bom. Lá no Norte souberam o 
que ele passava na escola e eu fiquei muito mal com minha família 
por isto. Mas você sabe como é, a gente estava em situação difícil. 
Eu sempre dizia que não era bem assim como meu filho falava. Eu 
dava razão à escola, dizia que acontecia aquilo porque ele devia ter 
feito algo. Sabe como é, né, eu trabalhava aqui e não podia ser contra 
a Fundação. Eu tinha que defender a Fundação. Mas foi horrível! Ele 
dizia que o diretor pegava ele na frente dos outros e dizia: ‘Você é 
um futuro marginal! Você não presta!’. E raspava a cabeça dele. Uma 
vez eu soube que foi porque ele roubou uma lata de goiabada. Sônia. 
Você imagina, por isto! E ele nem para ver o que se passava com o 
garoto, nem para conversar. Um dia ele veio aqui no abrigo e me 
falou na frente dos outros que meu filho era um futuro marginal, que 
não tinha jeito. Você imagina! Fiquei horrorizada! Um diretor 
falando isto! Achei que ele era meio maluco. Meu filho depois foi ao 
Norte e disse lá que ele ficou maluco por causa daquela escola, que 
ele passava coisas horríveis lá. Tenho tanto arrependimento de tê-lo 
deixado lá. 

Segundo este depoimento, podemos dizer que a escola não preenche 
seus objetivos devido aos maus-tratos aos alunos; segundo o diretor, isto se 
dá porque o aparato de controle e vigilância é insuficiente. O diretor diz aos 
domingos para seus alunos que eles são todos delinquentes, mas ao mesmo 
tempo relativiza esta colocação e se refere sobretudo aos que chegam com 
16 anos, oriundos da Funabem. Vejamos a primeira colocação — “todos 

                                                      
10 Abrigada, trabalha no Internato I e mora na Fundação. 
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são delinquentes”. Se ele admite isto como um fato, então admite a falência 
da própria instituição, a ineficácia do método pedagógico e a 
impossibilidade de um trabalho positivo desenvolvido pela Fundação. Por 
conseguinte, o seu papel como diretor seria inútil. Na segunda colocação, 
em que há uma relativização, ele distingue os alunos que passaram pela 
seriação da Fundação daqueles que vieram da Funabem. Com isto, pode 
estar implícito no que ele diz que aqueles indivíduos que passam pela 
Fundação tem êxito e apreendem as normas de disciplina, enquanto aqueles 
que vêm da Funabem não incorporam essas normas e então perturbam o 
trabalho. Outro argumento presente é que os “menores” oriundos da 
Funabem acabam trazendo as atividades de delinquência àqueles alunos que 
já haviam passado pela seriação da escola. Então, ter-se-ia, como na 
primeira situação narrada, uma absoluta ineficácia na aplicação dos 
métodos pedagógicos da Fundação. Para todo esse conjunto de tensões, a 
solução proposta pelos diretores consiste apenas num aumento do número 
de coadjuvantes e no aprimoramento das formas de vigilância e controle. 
Portanto, a única resposta que a instituição poderia dar às tensões que 
surgem seria a aplicação da teoria do castigo crescente, ou seja, a ideia de 
que só se resolvem as tensões aumentando-se as punições. Essa é a regra do 
jogo e esse diretor é formado na mesma escola daquele outro — a escola 
dos ex-alunos. Dessa forma, só se combate a transgressão com o aumento 
da repressão e não se vai fundo nos próprios pilares da transgressão e nas 
causas que levam os alunos a transgredir. Justamente neste ponto é que se 
coloca o presente esforço de análise e investigação.  

A socialização se faz sempre através de mecanismos coercitivos, que 
penalizam consecutivamente os alunos. A saída dos alunos para fora dos 
muros da Fundação é inteiramente mediada por esses mecanismos 
repressivos. O último estágio é aquele em que a repressão ainda é vista 
como alternativa eficaz para resolver os conflitos e as transgressões.  

O que se pode entender, portanto, é que esse tipo de discurso do 
diretor faz parte dos mecanismos coercitivos e da crença de que, 
desqualificando, reprimindo, humilhando e subordinando, força-se o 
indivíduo a uma socialização servil e harmônica. Isso constitui, na verdade, 
a essência da ação pedagógica institucional. Faz parte do aparato de coerção 
dizer que os alunos transgridem as regras e que eles não são cumpridores 
dos seus deveres, como se os meninos já entrassem para a sociedade 
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devendo a esta uma disciplina que idealmente transgrediram. Desta forma, 
eles já entram como delinquentes potenciais.  

Está claro que é uma maneira de pensar pelo contrário, uma vez que 
o diretor poderia dizer: “vocês estão saindo daqui todos bonzinhos, bons 
rapazes, vão para as carreiras militares”. Mas isto seria um modelo por 
demais transparente e sem incongruências. Aquilo que o diretor imagina 
que faz e o que nós supomos que ele faça seriam a mesma coisa, quando 
não são. Porque nesta outra situação — de desqualificação — há uma 
contradição entre o que ele diz e o que a instituição pretende. Aqui a 
contradição está nitidamente marcada. O que estou visando é realizar uma 
análise para mostrar nesse capítulo que esta contradição pode ser artificial.  

3. Rotina  

Porque eu sempre digo para eles mesmo: aluno é igual a boi — passa 
aqui hoje, amanhã, e depois você não precisa falar mais — eles já 
vão sozinhos passar naquele lugar que você falou! 

Inspetor  

Através da rotina do internato percebemos mudanças importantes 
nesta escola em contraste com as demais. Esta é a única que possui ensino 
profissionalizante, além de oferecer o ensino completo do 1º grau. Se nas 
escolas anteriores o interno não tinha praticamente nenhuma outra atividade 
para além do horário escolar, nesta, há uma tentativa de disciplinar-se o 
aluno pela ocupação, através do controle do tempo das atividades e da 
coibição da mobilidade. O espaço é mais compartimentado, diversificado, e 
o interno tem por obrigação estar num certo local dentro do horário 
determinado. É considerado falta disciplinar não cumprir estas 
determinações. Há uma preocupação secundária com o que o aluno faz ou 
com o que lhe é oferecido nestes locais; em compensação há uma grande 
preocupação com a sua presença no local da atividade, preestabelecido pela 
rotina diária. O controle é feito através da chamada dos nomes, da 
vigilância dos inspetores e da grade fechada a cadeado nas oficinas, que 
impede a saída dos alunos. A sequência dos horários e das atividades deve 
ser rígida, para que se possam controlar 460 jovens, assevera a direção. A 
falta à aula, à oficina ou aos “serviços gerais” implica em castigo. Após o 
jantar, os alunos são colocados em pé, na varanda, até as 20 horas. Através 
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da “ocorrência” é feita uma comunicação por escrito ao chefe de disciplina, 
que repassa a informação ao assistente do diretor.  

É importante que os alunos estejam sempre ocupados durante o dia. 
Assim, se eles não estão na escola ou na oficina, têm alguma ocupação nos 
“serviços gerais”. A principal atividade é limpar o gramado, a praça dos 
esportes, os dormitórios, ou seja, a limpeza geral da escola. Trabalham 
também como ajudantes nos serviços de estábulo, com os suínos, com os 
coelhos e na horta. Fazem reparos e consertos em geral. Trabalham como 
ajudantes na enfermaria, copa e padaria. E também, na secretaria, na 
prefeitura e na escola. Os meninos dizem que quem trabalha nestes últimos 
lugares é “assim com os homens” ou é “assim com as mulheres”, o que quer 
dizer que há uma grande cumplicidade nessas relações. O serviço geral é 
obrigatório e quem falta ao mesmo pode ficar sábado e domingo de castigo, 
“preso numa sala de aula”. Alguns alunos acham tal castigo uma “moleza” 
e sugerem um outro: que o aluno se ajoelhe no caroço “para ver se toma 
vergonha na cara”.  

O assistente do diretor esclarece:  

A primeira coisa que se organiza são as oficinas. Trabalham lá um 
dia e no dia seguinte é serviços gerais. Faz-se um rodízio de escala 
por semestre, mas este ano ele não foi feito. O rodízio deve ser 
semestral, com o objetivo de que eles tenham a chance de variar, de 
fazer algo que gostem. Há setores pesados — estábulo, manutenção 
— e outros leves, e achamos de certa forma covardia ficar o ano 
inteiro numa pior. No rodízio ficam 50% dos alunos que o mestre 
quer para que se mantenha a produção do setor em geral — aqueles 
que já sabem executar a tarefa. Não se dá opção nos serviços gerais 
— só para o trabalho no gabinete do diretor (secretaria) e barbearia. 
No rodízio pergunto. Nos serviços gerais mais pesados, permito a 
opção de ficar, mas nos leves não, pois todos querem ficar. No início 
pergunto quem quer qual setor, e depois preencho as vagas. 

a. Sanção econômica  

A título de “estímulo”, é dada mensalmente aos internos uma quantia 
em dinheiro pelos trabalhos prestados na escola. Nesse sentido, analisei um 
documento, elaborado a cada mês, denominado “Estímulo Concedido aos 
Alunos”. Adotei, como exemplo, o documento de outubro de 1982 e pude 
observar que, a cada atividade realizada, corresponde um determinado 
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percentual. A soma dos vários percentuais determina a importância que o 
aluno receberá no fim do mês. Vejamos, então, a que correspondem esses 
percentuais: atividades extraclasse (20%), escolar (30%), comportamento 
(25%), aproveitamento profissional (25%). É a partir dos mesmos, portanto, 
que se calcula a quantia final que o aluno receberá e que se denomina 
“importância a receber”. O aluno poderá sofrer descontos em cada um 
desses itens, como também poderá ter descontada alguma quantia por danos 
causados ao patrimônio da escola. No mês em que verifiquei os “estímulos 
concedidos”, somente dois alunos haviam ganho 100% da quantia que 
deveriam receber. Todos os outros tiveram um desconto significativo. Por 
parte dos internos, o que se evidencia aí é uma recusa do princípio da rotina 
e do trabalho compulsório. A direção alega que faz os descontos cumprindo 
ordens superiores, pois discorda de fato de que a “quantia a receber” seja 
calculada levando-se em conta as atividades que não sejam de trabalho. 
Para eles, o que está em jogo é o menor gasto possível com os alunos, o que 
é fonte de mais um problema, na medida em que, ao serem descontados, os 
alunos se zangam e reagem.  

Mais uma vez observo que de fato ocorre uma superposição de 
punições. A partir de uma mesma “falta” cometida, o aluno é punido de 
diferentes formas. Por exemplo, quando falta ao ensino profissionalizante, 
pode ser castigado no final do dia ou no fim de semana e, além disso, 
poderá ser punido no final do mês, com a redução do “estímulo” que 
deveria receber. Vemos aqui a aplicação da teoria do castigo ou punição 
crescente, sendo que a novidade que se coloca é a da punição econômica.  

Apesar de toda a confusão que a concepção de “estímulo” gera, este 
dinheiro é bem-vindo e valorizado pelos alunos, pois representa para muitos 
a possibilidade de sair do internato e ir para casa no final de semana, pois 
com ele é possível pagar os gastos com o transporte de trem e de ônibus.  

Outra punição econômica é a multa. O aluno que pisar na grama do 
jardim, por exemplo, recebe uma multa, cujo valor é descontado, no final 
do mês, daquilo que ele deveria receber como “estímulo”. Outro desconto é 
aquele feito por conta de algum dano causado ao patrimônio da escola. 
Estes dois descontos são de ordem “educativa”, como diz o diretor. O 
problema, entretanto, é que sendo descontado no “estímulo”, cujo valor já é 
pequeno, e, em princípio, dado para incentivá-lo no trabalho, o aluno se 
sente verdadeiramente “desestimulado”, pois incidem sobre o “estímulo” 
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faltas que são de outra ordem que não a da dedicação ao trabalho. Isto 
confunde o interno, que muitas vezes se sente injustiçado pelos descontos 
feitos. Uma das formas de mostrar sua revolta é, justamente, danificar o 
patrimônio da escola. O exemplo mais comum é jogar pedras nos vidros. Por 
este ato ele recebe uma “multa”, que será descontada no “estímulo” do 
próximo mês, dando mostras evidentes de que o sistema disciplinar funciona 
à exaustão. Isto certamente traz enormes dificuldades ao funcionamento 
institucional, porque acaba-se chegando a situações insolúveis. 

Uma novidade importante que aqui ocorre é que os alunos passam a 
operar um cálculo econômico próprio, para se situar dentro do internato. O 
seu modelo de relacionamento com o internato e com a burocracia passando 
por “estímulos” pressupõe os cálculos. Essa operação contábil, que não 
aparecia até a Escola VI, onde o interno era punido dentro da violência da 
própria punição, aqui aponta para uma dimensão econômica do ato de 
punir. A recusa do acatamento da regra implica na redução da quantia 
disponível para o transporte e outros pequenos gastos pessoais nos fins de 
semana em que são liberados para visitas a parentes e afins. A punição 
econômica está incorporada à rebeldia dos internos. Mesmo reconhecendo-
se penalizados monetariamente, os internos não abrandam os denominados 
“atos de indisciplina”. Vemos claramente que o sistema disciplinar na 
Fundação é tão repressor que ele reprime dentro da repressão; há sempre 
mais punição dentro da punição. Trata-se de um sistema que está sempre 
buscando o seu ponto-limite. Leva sempre os alunos ao seu ponto terminal. 
E, como o sistema funciona à exaustão, também conduz os funcionários e 
diretores a um estado de constante desgaste e esgotamento.11 

b. “Permissão de saída”  

Como uma instituição total exemplar, há sempre vigilância e 
punições no que diz respeito à mobilidade, ao “ir e vir” dos adolescentes. 
Para que possa sair do terreno da escola, o aluno precisa ter em mãos uma 
“permissão de saída” (papel datado e assinado pelo chefe de disciplina), não 

                                                      
11 O diretor e seu assistente moram em frente à escola e assim trabalham praticamente sem 
descanso, mesmo nos fins de semana. Eles, entretanto, parecem apreciar o que fazem. Já os 
inspetores, sobre quem recai o peso maior da tensão diária, frequentemente reclamam de 
estar cansados, e chegam mesmo a sonhar com uma aposentadoria antecipada devido à 
extenuação causada pelo trabalho. 
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importando se vai para perto ou para longe. Seus passos são controlados e 
vigiados, e ele tem que se submeter a esta regra sob pena de castigo. São 
regras de imobilização do interno, justificadas por uma forma de dívida que 
as autoridades institucionais acham que ele contraiu. Este é um dos elementos 
mais essenciais aos mecanismos repressivos. Sair sem licença, como nos 
outros internatos, possui uma denominação: “escamar”. Os alunos tentam 
burlar esta regra sempre que podem, seja de dia, para dar uma volta, seja à 
noite, para ir a um baile nos arredores. Mas se forem flagrados, serão punidos 
e a punição dependerá do que já constar como “faltas” na sua “ficha 
disciplinar”. Vejamos um exemplo que pude observar na secretaria: 

O diretor e seu assistente direto conversam sobre o anseio dos alunos 
por mais liberdade de sair da área da escola durante a semana (nos 
fins de semana isto já é possível), o que eles consideram excessivo. 
Nesse momento, entra na secretaria um aluno que ali trabalha, 
considerado “meio bobo”. O assistente do diretor conta então, em 
voz alta e rindo, a “esperteza” deste aluno que ele havia encontrado 
em frente à escola, do lado de fora da cerca, conversando com 
alguém. Resolveu pedir sua “permissão” e notou que o aluno havia 
alterado a data escrita pelo funcionário. Todos na secretaria riram 
bem humorados. O aluno, meio sem graça e envergonhado, nada 
disse. O diretor, que também ria, dirigiu-se ao menino: “Não faça 
mais isto, Odilon. Eu não estou sabendo disto oficialmente, logo não 
vou castigá-la, mas não faça mais”. Entretanto, o assistente disse que 
ele já fora castigado — ficou em pé de castigo 15 dias, depois do 
jantar, pela falta cometida. Como vemos, a brincadeira e a gozação 
existentes entre os funcionários, a respeito dos internos, é algo 
comum, que humilha o aluno e o leva a calar-se. Por outro lado, a 
concessão de perdão é um fato raro, e que, na maior parte das vezes, 
ocorre tardiamente, como no exemplo acima citado. Em geral, os 
“bons funcionários” cumprem à risca o que determina o regime 
disciplinar.  

A permissão para sair nos fins de semana e feriados para passeios nas 
redondezas é algo novo na escola. Quando trabalhei em 1980 não havia esta 
permissão. Um inspetor me disse que o diretor está aplicando o que ele 
chama de “psicologia moderna” e que esta abertura diminui muito as fugas 
e o roubo na escola e melhora o comportamento em geral. Mesmo com 
estas mudanças, este inspetor teceu considerações afirmando que seria 
melhor para o aluno que ficasse com a própria família, pois a “escola é 
muito isolada do mundo dos meninos”. Sugeriu ainda que, ao invés de se 
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gastar dinheiro internando o menino, dever-se-ia ajudar diretamente sua 
família, para que ela pudesse mantê-lo em casa. Revela-se aqui a posição de 
alguns funcionários que defendem a teoria do anti-internamento.  

Talvez a permissão de saída livre funcione, para os internos, muito 
mais pelo lado da sensação de liberdade que ela provoca do que 
propriamente pela possibilidade real de fazer uso dela. É comum que, nos 
dias permitidos, só saiam da escola uns 20 alunos. É justamente durante o 
dia de domingo, quando há liberdade de saída e entrada, que a disciplina se 
torna mais relaxada e que os lazeres são mais praticados. A grande maioria 
prefere ficar jogando bola ou tomando banho de piscina. Quando perguntei 
a alguns alunos por que não saíam, disseram-me:  

“Sair para quê? Para ficar com fome de caminhar? Melhor ficar aqui 
mesmo. Não tem nada para ver! As pessoas não recebem a gente 
bem.”  

“Ah, eles acham que todo aluno é ladrão, vai roubar o terreno deles. 
Se eles pudessem enfiar uma faca assim num aluno eles já tinham 
enfiado há muito tempo, é porque eles não têm oportunidade. Mas o 
dia que eles tiverem vão enfiar mesmo.”  

É comum os alunos afirmarem que, nesta pequena comunidade, eles 
são discriminados e tratados como perigosos. É um prenúncio do que 
poderá vir a ser a saída definitiva. Já sentem o peso do preconceito, pelo 
fato de serem considerados “menores” e serem atendidos pela rede de 
escolas conveniadas com a Funabem. Este peso da discriminação será maior 
ainda quando saírem definitivamente em busca de trabalho.12 É curioso 
pensar que o atendimento a essas crianças e adolescentes é feito para retirá-
las da rua, do abandono, da marginal idade e reintegrá-las à sociedade, 
quando um dos maiores problemas que este atendimento causa aos jovens é 
o de tomá-las estigmatizados como alunos da Funabem. Ou seja, a 
instituição se propõe tratar de um problema que ela mesma constrói.  

                                                      
12 “O primeiro emprego, sobretudo, é marcado pelo estigma — como se todos fossem 
marginais — de ser um ex-aluno da Funabem. Alguns ex-alunos afirmam que, aliado a isto, 
coloca-se também o preconceito racial, pois a grande maioria das crianças internas na 
Funabem, além de pobre, é preta e, segundo eles, ‘ser pobre já é uma dificuldade, preto mais 
uma, agora ser pobre, preto e ex-aluno da Funabem, já pode morrer.’” (Alvim, Altoé; 1987) 
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A vigilância sobre os alunos não se restringe aos muros da escola. Na 
verdade, mesmo quando saem, são passíveis de serem repreendidos pelos 
funcionários do internato. Assim, sair da escola significa fundamentalmente 
não estar sob o olhar da autoridade; o que ocorre quando eles tomam o trem 
nos fins de semana (de 15 em 15 dias) para ir a suas casas. Vejamos um 
exemplo desta repreensão, que acontece com uma naturalidade incrível, como 
se alunos e funcionários estivessem dentro do terreno da escola. Eu estava na 
Kombi com o assistente do diretor, passando pela praça da cidade, quando 
vimos três alunos sem camisa. Era o mês de novembro e fazia muito calor. O 
diretor gritou para os alunos: “Ei! Coloquem as camisas. Vocês estão 
pensando que estão num balneário?” Os meninos, sem nada dizer, colocaram 
as camisas.13 No caminho de volta, outros alunos pediram carona para a 
escola e o assistente, em tom de brincadeira e descontração, recriminou-os: 

“Vocês são uns bobos. Com este calor, ao invés de aproveitarem a 
piscina estão aqui!”  

Ao que eles responde: “Viemos passear.” 

“Passear? Mas não há nada para se ver aqui!”  

E seguimos calados para a escola. Ao chegar, perguntei a alguns 
alunos por que estavam saindo da piscina, ao que me responderam: “A água 
está quente, dona. Não tem graça!”. Sair para passear, visitar os pais nos 
fins de semana14 e fugir são as opções que os alunos possuem para escapar 
ao “olhar” onipresente do sistema disciplinar.  

A fuga não é considerada um problema grave pela direção. Fui 
informada pelo assistente do diretor de que a média mensal, dentro do 
“clima normal” da escola, é de cinco alunos, o que é considerado pela 
direção uma média baixa, sobretudo porque quase todos retomam. Além 

                                                      
13 A referência ao balneário é porque a cidade é de fato utilizada por escolas particulares do 
Rio de Janeiro como local para colônia de férias. 
14 Segundo informações da direção, em 1981, em 421 alunos, a média anual de internos com 
“saída autorizada” pela família foi de 180. Ou seja, um pouco menos da metade podia sair 
para ir a casa. Havia ainda “saídas acompanhadas”, uma média de 50 alunos. Nas férias de 
verão (janeiro e fevereiro) ficaram na escola 100 alunos, sendo que 20 destes tinham família, 
mas preferiam passar as férias no internato. Isto parece demonstrar que um número 
significativo de internos tem muita dificuldade de relacionamento familiar, como também de 
sair do ambiente do internato, onde não há riscos ou situações novas a enfrentar. 
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disso, a saída de um aluno que não possui permissão é considerada 
oficialmente como uma fuga, o que aumenta a média. O interessante é que 
este procedimento, que faz parte do “regime disciplinar”, ao considerar 
como uma fuga a saída do aluno para ver sua família explicita uma 
semelhança entre o funcionamento do estabelecimento e as características 
de um cárcere, pois somente aqueles que estão presos precisam fugir para 
dar uma volta no fim de semana ou visitar seus familiares.  

4. Inspetor — sua função na manutenção da ordem  

Da mesma forma que os alunos, os funcionários também não têm 
direito à voz. Há uma hierarquia rígida à qual todos devem obedecer sem 
reclamar. Assim como os internos, os funcionários frequentemente me 
falam de mudanças que gostariam de sugerir à direção. Quando pergunto 
por que não o fazem, entretanto, mostram-se surpresos: “Falar? A gente não 
pode falar nada. Só escutar!”. 

Os inspetores se referem a mudanças que vêm ocorrendo nos últimos 
anos na organização da disciplina. Dizem que, cada vez mais, o “inspetor 
atua como uma espécie de para-raios”, cabendo a ele executar todas as 
punições determinadas por outros setores dos internatos, como as escolas, 
oficinas, etc.  

Eles consideram que os outros funcionários podem manter mais 
preservada sua relação com os alunos, enquanto eles, cada vez mais, 
assumem o papel dos que castigam. São eles, por exemplo, que obrigam o 
menino a cumprir o castigo à noite, quando os que determinaram o castigo 
já foram descansar. E nem sempre eles concordam com o castigo dado ou 
com seu motivo. 

Provocam o menino e mandam chamar a gente. E na frente arrasam 
com o menino, e se ele reage, temos que puni-lo. Detesto isto. Então 
só tiro o menino e não fico escutando. Fazem isto muito e a gente 
fica só para imprensar o aluno. (Inspetor)  

É com o inspetor que o aluno trava uma relação mais próxima, 
porque ele é o adulto que mais o acompanha durante as atividades do dia. 
Portanto, é com ele que o interno teria maiores chances de desenvolver uma 
relação mais próxima e positiva com a figura da autoridade e do adulto. 
Entretanto, esta possibilidade praticamente desaparece na medida em que 
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seu papel principal é punir. E o mais curioso é que, sendo sua função punir, 
ele não pode, entretanto, castigar diretamente o menino quando este o 
desacata. O inspetor tem que respeitar a burocracia dos papéis, das 
“ocorrências”: 

Os inspetores estão muito sem autoridade. Tudo tem que passar pela 
secretaria agora. Depois que burocratizou, a gente perdeu a 
autoridade. Eu não posso punir mais, tenho que fazer ocorrência e 
mandar para a secretária. Agora, se faço a ocorrência, o menino fica 
zangado comigo porque fiz. E não me obedece. Sou chamado na 
secretaria para explicar o que houve. Então não faço ocorrência, 
deixo correr a coisa. Por exemplo: antes, se o menino não cumpria 
suas obrigações, e eu é que sei, que estou com eles, eu tirava a 
televisão, o passeio, dava castigo. Escrevia o nome. Agora tenho que 
mandar o nome e eu mesmo castigar. Antes outro que ficava com os 
castigos. Agora como eu vou ver os castigados se tenho também que 
acompanhar a turma nas atividades? Não dá! Então não castigo. Se 
castigo eles têm que andar atrás de mim o dia todo. Outro dia recebi 
uma lista de 26 alunos para castigo à noite. Mas eu sumi a lista. 
Como vou castigar e olhar eles mudarem de roupa, tomar banho, ver 
televisão? Não castigo mais. (Inspetor)  

O problema da autoridade dos inspetores sobre os alunos se expressa 
a cada instante. Se a relação com os internos está deteriorada, isto se torna 
mais evidente em público, na frente dos outros colegas e dos outros 
inspetores. A ocasião em que melhor se percebe a crise de autoridade dos 
inspetores é a “formatura”: 

Quando o inspetor dá voz de comando o aluno tem que respeitar, tem 
que fazer o que foi dito. Se não faz é porque você está 
desmoralizado. Os outros inspetores ficam no meio (formatura) mas 
não ajudam e então quem está no comando fica nervoso e às vezes 
chamo a atenção logo do menino que está fazendo tudo certo. E dá a 
maior confusão. Ele sai chutando, me xingando e fico desmoralizado. 
Se me ocorre isto, já sei, seguro o menino de meu lado e peço 
desculpas, mostro meu erro e só deixo ele sair quando tiver esfriado.  

A disciplina vem piorando muito nestes cinco anos de trabalho. Um 
vai encostando no outro [funcionário] e ninguém quer assumir muito. 
Eu era pedreiro e quis ser da disciplina pois achava que era moleza. 
Agora volto correndo se me quiserem de pedreiro [na própria escola]. 
(Inspetor)  
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É interessante também notar que, quando sua autoridade é 
questionada perante outras pessoas, o inspetor pode perceber que ele 
também é passível de ficar nervoso, que ele também é capaz de tomar 
atitudes erradas. Neste caso, não só percebe seu erro, como é capaz de pedir 
desculpas ao menino. É um momento em que relações mais humanas 
podem ser estabelecidas, onde se reconhecem a raiva, os erros e se pode 
pedir desculpas, que é comum em relações humanas onde se reconhece o 
outro, não estigmatizando-o a priori, como um marginal.  

Os alunos também reconhecem a possibilidade de ter um convívio 
mais próximo e humano com o inspetor:  

“Ele me ajuda, me orienta — é como pai para mim.”  

“Zé — explica a realidade, dá apoio, prepara para a vida militar. 
Reclama quando a comida está ruim.”  

“Se interessa pela gente.” 

“Brinca, dá conselho.”  

“Sabe tratar com carinho, não sai logo pagando.”  

“Sr. Wilson tira título, ajuda na documentação.”  

“Aquele que conversa, bate papo antes de agir, ajuda o aluno nas 
horas de desespero, sabe aconselhar quando o aluno está em 
dificuldade, aquele que ensina.”  

“Dialoga, brinca, nem quando nervoso ele não bate, conta a vida dele 
na escola, fala do exército.”  

“Sabe brincar, manter amizade, compreende os alunos, empresta 
dinheiro para ir para casa. Aluno apanha dele e depois a amizade é 
normal, outros ficam com picuinha. Ele vai junto fazer gororoba.”  

“A maioria não deixa os maiores bater nos menores.”  

“Aquele que exige, é duro com o aluno.”  

“Obriga a ir para aula.”  

Quer dizer, o “‘bom inspetor” é aquele que proporciona uma relação 
marcada pela troca, pelo carinho, onde dois sujeitos podem existir. O aluno 
é visto como pessoa e assim é tratado.  
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Já o “inspetor ruim” é aquele que comanda autoritariamente, 
pontuando sua relação com os alunos pelo código disciplinar. Assim os 
alunos definem o “inspetor ruim”:  

“Aquele que só bate em pequeno.”  

“Aquele que tem pinimba, na marcação com aluno.”  

“Não sabe levar o aluno na conversa, espanca a gente, Ivan me deu 
soco no olho.”  

“Inspetor que não tem paciência, vem logo agredindo, pondo de 
castigo, sai logo batendo — pancada não conserta ninguém. Coloca 
todo mundo de castigo, mesmo sabendo que não fez nada.”  

“No passeio só deixa ir os peixinhos.”  

“Sr. Ademar, se eu ver ele morto, acabo de matar. Gostava de tirar 
castigado todo fim de semana.”  

“Manda cortar cabelo baixo demais, igual ao de quartel, cortar reco.”  

“Fala mal dos alunos, não sabe lidar, não sabe dar certa regalia.”  

“Cuidado que o sr. Manuel cagueta, tem uns que gostam de ser puxa-
saco, vão falar com o diretor.”  

“Acorda a gente xingando”.15 

Os inspetores, em geral, consideram seu trabalho muito difícil e 
cansativo. Alguns defendem até a aposentadoria com 15 anos de trabalho. 
Às vezes, eu tinha a impressão de que, na sua maioria, estavam tão perdidos 
quanto os alunos. A única orientação que têm é a disciplina, e por isto eles 
têm que se ater a ela como um guia que mostra como deve ser sua atitude 
para com os internos. Eles percebem com clareza, entretanto, muitas 
situações institucionais que complicam a dinâmica diária da escola. Mas, 
como não podem reclamar, pois também têm que se ater às ordens 
superiores, fazem seu trabalho como podem.  

Tanto os diretores (como já vimos anteriormente) como os 
funcionários conseguem perceber os alunos como jovens adolescentes que, 
como tais, cometem “faltas” características desse período de vida. Mas esse 

                                                      
15 Esses depoimentos foram tirados de uma entrevista feita com os alunos nas oficinas 
profissionalizantes. Foi sugestão dos alunos a ideia de falarem sobre “inspetor bom e ruim”. 
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reconhecimento fica esquecido na hora de atuar junto aos alunos, pois agem 
preconceituosamente, julgando-os e classificando as mesmas “faltas”, ditas 
normais em relação a qualquer adolescente, como atos de marginais. 

5. Tensões na sala de aula  

O funcionamento das oficinas profissionalizantes distingue esta 
escola das demais. Aqui, o ensino do 1º grau completo e as oficinas existem 
tanto no período da manhã como pela tarde, para que o maior número 
possível de alunos possa frequentá-los. O funcionamento das oficinas, 
mesmo com todas as falhas apontadas pelos alunos, torna a escola mais 
interessante do que as outras. Ele representa a possibilidade de um 
aprendizado profissional que pode lhes trazer benefícios quando saírem da 
escola. Resta-nos analisar como se passa este aprendizado segundo a ótica 
dos alunos, dos mestres, dos inspetores e da direção.  

Vejamos inicialmente algumas considerações sobre o funcionamento 
do 1º grau. É uma escola do estado, o qual paga todo o pessoal docente e da 
secretaria da escola, enquanto a Fundação oferece as dependências físicas e 
compromete-se a receber alunos da comunidade que são em média 200 — 
são os chamados alunos “externos”. As professoras, sendo todas daquele 
município, possuem um padrão cultural do “interior”, o que as faz 
provincianas e o que muito as distingue dos padrões dos meninos internos, 
em sua maioria oriundos da periferia do Rio de Janeiro. Estas distinções se 
fazem pela linguagem e também pelos valores morais, o que gera uma 
quantidade enorme de problemas em sala de aula. As professoras são 
exigentes quanto à conduta dos alunos em sala e se estes merecem punição 
elas os encaminham para o inspetor, que fica a postos pelos corredores para 
executar a punição. A principal ligação da escola com o internato se faz 
através do sistema disciplinar, que é único. As professoras também enviam 
“ocorrências” sobre os alunos para o “prefeito” que, por sua vez, as 
encaminha para o assistente do diretor. Nem a escola estadual, com suas 
professoras que não são funcionárias da Fundação, nem as oficinas 
funcionam autonomamente. Elas, como todos os demais setores, relacionam-
se de maneira direta com os executores do sistema disciplinar do internato, e 
são deles dependentes. Assim, tudo que se passa com o aluno é submetido ao 
olhar único da autoridade máxima da escola, o diretor, o que caracteriza a 
instituição total, segundo a descrição de Goffman. 

243 

Os alunos já chegam nesta escola com um atraso escolar 
significativo, como vimos anteriormente. Se um dos objetivos do internato, 
e que inclusive justifica sua existência, é oferecer o ensino formal às 
crianças, não se pode dizer que ele favoreça o aprendizado, pois os alunos 
estão tão defasados na escolaridade em relação à sua idade quanto os alunos 
das escolas públicas. Portanto, o internato não serve para amenizar o grave 
problema do ensino público no Brasil.  

Segundo o assistente do diretor, 40% dos internos não têm interesse 
em aprender, “o que equivale a pelo menos 40% de reprovação este ano” 
(1982). O índice de reprovação é maior entre os internos de 16 e 17 anos, os 
quais já chegam com um atraso escolar mais significativo, ele explica. Para 
o assistente do diretor, o desinteresse do aluno é realmente grande, o que 
ficou mais uma vez comprovado pela tentativa de se reorganizar um grupo 
de estudos fora do horário escolar, uma vez que a frequência foi muito 
baixa. Mais uma vez, parte-se do pressuposto de que o que a escola oferece 
é benéfico, mas os alunos não sabem aproveitar. O exemplo mais flagrante 
ocorreu numa ocasião em que uma Kombi da Funabem esteve na escola 
para tirar documentos dos alunos e um deles, apesar de estar na 3º série, não 
sabia assinar o nome. Quando o funcionário relatou a situação ao diretor, 
este mandou ordens à professora para que lhe desse como castigo a tarefa 
de escrever seu nome muitas vezes, até que aprendesse. O tom da conversa 
é sempre de zombaria com relação ao aluno e, em nenhum momento, 
alguém se pergunta sobre a qualidade do ensino e como seria possível um 
aluno estar na 3º série sem que soubesse assinar o nome. Este exemplo 
evidencia uma situação que ocorre com certa frequência: o aluno estar 
cursando uma determinada série escolar mas não ter o domínio do 
conhecimento correspondente à mesma. Dentro do internato, a maior 
repercussão acontece no aprendizado profissional, uma vez que nas aulas 
teóricas são exigidos alguns conhecimentos que o aluno não possui, o que 
diminui o interesse e dificulta o aprendizado.  

Que lugar os adolescentes ocupam nesses internatos?  

A direção não parece questionar-se muito sobre isto, mas os 
inspetores percebem o quanto a dinâmica institucional influencia o interesse 
dos alunos que se encontram nos internatos, jogados à sua própria sorte. 
Percebem o quanto é importante a relação que estabelecem com os alunos: 
“somos como pais para eles”. Sabem também que devem aconselhá-los, 
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incentivá-las e cobrar deles que estudem “se a gente não falar eles não 
estudam” — diz um inspetor. Ele complementa dizendo que este ano, 
devido às mudanças e dificuldades na dinâmica institucional, quase não foi 
possível dialogar com os alunos sobre o estudo e a oficina e, por isso, há 
tanta reprovação. O que me parece importante é a sua percepção de que o 
aluno não é o resultado de uma produção em série do internato e que não 
depende somente dele ser “bom” ou “ruim” para aproveitar o que lhe é 
oferecido. Mas, como diz um inspetor:  

Aqui também é esquisito porque eles (na oficina e escola) só dão 
força aos que querem aprender. Os que não querem ficam de lado. 
Quando eu estudei no Senai, três anos, eu era dos bons alunos. E os 
mestres quase não falavam com a gente. A gente ficava danado. No 
final ele disse que era porque a gente já ia bem sozinho, então eles se 
dedicavam aos mais fracos. Na escola também era assim. Eu era dos 
mais fracos e tinha atenção. Aqui é o contrário. Não entendo isto! 
(Inspetor)  

Portanto, no internato partem do pressuposto de que há internos 
“bons” que querem aprender e aos quais vale a pena ensinar, e que há uma 
grande maioria que não quer nada com o estudo ou o aprendizado nas 
oficinas. No seu entender, não há nada a fazer com estes, pois eles não são 
sensíveis aos bons ensinamentos.  

Tanto os alunos como os inspetores falam dos preconceitos que as 
professoras nutrem para com os alunos internos. Castigam-nos com 
frequência e põem-nos para fora de aula. Não há tolerância e elas nem 
sequer se responsabilizam por punir o aluno, que é punido pelo inspetor.  

Todas as relações no internato são marcadas pela discriminação, pelo 
preconceito, por favoritismos, típicos das relações em instituições totais. A 
cerimônia de fim de ano se passa tal como Goffman descreve em seu livro, 
como pude observar, e como é narrado pelos alunos e funcionários. É uma 
festa feita para a direção e para as autoridades, onde mais uma vez os 
internos são objetos e não sujeitos da festa. Os prêmios de bom 
comportamento, os passeios, ganham-nos aqueles que “são assim como os 
homens”, atestam alunos e funcionários. A direção assim o determina, 
segundo sua ótica, sem consultar funcionários ou inspetores, os quais se 
ressentem de não participar deste processo. Os alunos reprovados não 
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podem participar da festa de fim de ano e devem ir para suas casas, de 
férias estes alunos são chamados de “chumbados”.  

6. Socialização pelo trabalho  

a. Oficinas  

Os cursos profissionalizantes oferecidos são os seguintes: torneiro 
mecânico, serralheiro, marceneiro, eletricista, ajustador mecânico, 
compositor (gráfica), impressor (gráfica), mecânica de auto, solda de 
oxiacetileno e solda elétrica. Foram oficializados pelos ministérios do 
Trabalho e da Educação através do “PIPMO — Programa Intensivo de 
Preparação de Mão de Obra”, que oferece certificados aos alunos. Este 
reconhecimento durou pouco tempo e, já durante a pesquisa, por razões não 
muito claras, ele passou a não mais existir. O diploma passou a ser dado 
pela Fundação.  

Em cada oficina há um mestre que ali trabalha durante todo o dia. Ele 
recebe duas turmas diariamente, uma pela manhã e outra à tarde, sendo que 
somente a gráfica possui duas turmas; as outras têm quatro que se revezam 
dia sim, dia não. Os alunos mais velhos têm direito a escolher as oficinas de 
sua preferência, desde que tenham a escolaridade exigida. Os outros vão se 
encaixando naquelas onde houver vagas. A direção encontra uma solução 
para o preenchimento das vagas mas, ao mesmo tempo, há muitos alunos 
descontentes frequentando uma oficina que não é de sua escolha. Apesar de 
reconhecer os obstáculos institucionais que dificultam a resolução dos 
problemas pertinentes ao ensino profissionalizante, o assistente do diretor 
considera que o alto nível de reprovação nas oficinas16 se deve ao 
desinteresse do aluno. Vejamos:  

                                                      
16 Dados retirados de um documento de 1982: “Relação de alunos aprovados e que deverão 
receber o certificado do PIPMO na área de...”. 

Oficina Nº de inscritos Índice de aprovação (%) 
Torneiro mecânico 36 50 
Serralheiro 42 45 
Marceneiro 20 35 
Eletricista 13 30 
Ajustador mecânico 37 59 
Compositor gráfico 16 56 
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A maior parte dos alunos vai à oficina sob pressão, não quer 
aprender. A gente conversa, explica, mas não adianta. Meninos de 
16, 17 anos que foram pegos na vadiagem, em casa ou em outras 
escolas. E agora não se consegue mais nada deles. Aí vem o 
desinteresse pelo aprendizado (quer dizer que são acostumados na 
vadiagem e não se pode educá-los mais para o trabalho). A maior 
parte de nossos problemas este ano são dos que vieram da Escola VI 
— com idade alta e escolaridade baixa.17 

Os mestres, por sua vez, falam das dificuldades que encontram no seu 
trabalho: o fato de o aluno vir obrigado para sua oficina e ter que 
permanecer ali dentro, a baixa escolaridade do aluno, a falta de material 
adequado para realizar as tarefas (o material pedido é entregue com atraso 
de até um ano), o fato do aluno nunca estar satisfeito com o que tem e o fato 
do mestre ter que realizar primeiro o serviço para a Fundação e 
secundariamente se dedicar ao ensino (nem sempre o serviço que se realiza 
pode ser encaixado numa atividade de aprendizagem, dizem eles). A oficina 
de artes gráficas, que funciona somente com dois turnos e na qual os 
mestres são ex-alunos, parece ser a que possui melhor aproveitamento. Em 
muitas oficinas o clima é de grande hostilidade entre o mestre e os alunos. 
Mau humor, desinteresse e trabalho lento caracterizam as tensões e os 
antagonismos. Em outras, e particularmente na gráfica, o clima é ameno e 
os alunos parecem mais interessados.  

A melhor oficina da escola [a gráfica], na aprendizagem, na limpeza. 
Os mestres são mais compreensivos porque já foram alunos. Ensinam 
melhor, não tem cadeado na porta. Nas outras oficinas eu saía 
revoltado no final do dia. Aqui saio leve. (Fábio, 16 anos, oito anos 
interno)  

Nas oficinas sempre há um ou mais alunos que fazem 
“aperfeiçoamento”, ou seja, depois de terminarem o curso, lá permanecem. 
Estes alunos se ocupam das tarefas a serem realizadas para a Fundação, 
deixando ao mestre mais tempo livre para ensinar. Os mestres consideram 

                                                                                                                           
Impressor gráfico 16 62 
Mecânica de carro 20 30 
Solda oxi-acetileno 24 33 
Solda elétrica 24 25 

 
17 Curioso é que justamente estes meninos, em geral, já são internos há vários anos. 
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que só os alunos que fazem aperfeiçoamento têm alguma chance de 
encontrar trabalho ao sair da escola. Os trabalhos realizados para a 
Fundação ou para a comunidade não são cobrados. A comunidade paga 
com o fornecimento de algum material para a escola. Os mestres 
consideram isto errado, pois, se os alunos recebessem algum dinheiro, isto 
funcionaria como um estímulo a mais para a aprendizagem.  

Segundo o assistente do diretor, o aluno formado no ensino 
profissionalizante pode trabalhar “como ajudante especializado”. Considera 
que este ensino não os prepara tanto quanto um curso do Senai, “mas é 
válido para o menino do internato”. É curiosa esta observação do assistente 
do diretor. Ele diz claramente que o aluno não merece a mesma qualidade 
de ensino que aqueles jovens oriundos também das classes pobres, mas que 
não são internados e que, não podendo cursar a universidade, optam por um 
ensino profissionalizante. Em seguida, ao falar da obrigatoriedade de 
frequência às oficinas, mais uma vez afirma que o objetivo não é ensinar, 
mas sim aquietar os alunos, discipliná-los, assujeitá-los. Vejamos:  

Imposição de frequentar a oficina é só para tirar o aluno da 
ociosidade e ele ir se acostumando com o trabalho. O cadeado nas 
portas é para ele ficar dentro da oficina, senão sai. Fica sempre um 
coadjuvante nas oficinas e outro no corredor das aulas para que 
qualquer problema que ocorra com o mestre, ele acudir. E também 
tem coadjuvante no corredor das salas de aulas. (Assistente do 
diretor)  

Os meninos, por sua vez, percebem claramente que a oficina existe 
muito mais para “ocupá-las”, ou melhor, situá-los no tempo e espaço para 
que não façam confusão, não desorganizem a disciplina.  

Não tem material hoje vamos ficar sentados, hoje e sempre. Por isto 
muita gente não vem na oficina. É só para manter a gente ocupado. 
(Oficina de serralheria, Noé, 17 anos, sete anos internado)  

b. Trabalho externo  

Oficialmente, pelas normas de funcionamento do internato, os alunos 
não podem sair do estabelecimento para prestar serviços a terceiros, 
segundo depoimento do assistente do diretor. Entretanto, isto é permitido 
quando os alunos são convidados por algum funcionário da escola, pois 
considera-se positivo que o menino ganhe algum dinheiro com seu trabalho. 
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Aparentemente isto é uma abertura que o internato oferece ao aluno, 
permitindo-lhe trabalhar, ter alguma autonomia, ganhar algum dinheiro, sair 
para a comunidade. Entretanto, o que se verifica é uma relação na qual o 
aluno é diminuído e desqualificado. Ao sair, ele trabalha com algum 
funcionário do internato18 que reproduz a relação lá existente, remunerando-
o muito abaixo do preço de mercado do local. Os alunos percebem tudo 
isto, como veremos a seguir nos depoimentos, mas não há opção — ou se 
sujeitam às regras que já conhecem e ganham algum “trocado” ou não 
ganham nada. Não há escapatória — dentro ou fora do estabelecimento, as 
relações da “instituição total” se reproduzem, não permitindo ao aluno 
escapar ao controle.  

Veja, tudo aquilo é mandioca plantado do seu.. (cozinheiro). Ele está 
rico. Lá atrás tem mais. Os alunos aqui é que trabalham. Ele paga 
250 cruzeiros por dia. Mas para trabalhador pagam 2 ou 3 mil. Mas 
se a gente reclama eles mandam embora e não chamam mais e 
sempre tem aluno que quer ir. A gente trabalha para funcionário e 
para qualquer pessoa que chamar. Só pagam no máximo 250 
cruzeiros. E à vezes a gente trabalha muito. É serviço pesado. 

Cada um tem um exemplo para dar, e eles demonstram ter 
consciência da exploração. Também percebem que não podem se rebelar. 
Marcos, um aluno, dá outro exemplo:  

Outro dia a professora me chamou para limpar sua casa. Deixei tudo 
brilhando, trabalhei pra caramba. E no final ela só me deu 100 
cruzeiros. Ela é muito pão-dura [ri]. ‘Você não pode reclamar, eu lhe 
dei almoço e lanche’, disse. Se a gente aceita comida eles dão pouco 
dinheiro. Então, quando eles vêm oferecer algo para a gente comer, a 
gente olha assim e diz: ‘não dona, muito obrigado’. A gente não 
aceita para ela poder pagar mais. Se a gente comer pagam uma 
mixaria. A gente guarda a fome e come aqui na escola, quando 
chega.  

O que se vê portanto, em todos os níveis, e inclusive na iniciação ao 
trabalho, é a sujeição do “menor” a uma relação na qual é explorado e 
desvalorizado. Ensina-se que, para que ele tenha um mínimo de 
participação na sociedade, deve se rebaixar, se aviltar e se submeter. Este 
                                                      
18 Funcionários, conforme tive conhecimento, que utilizam os serviços dos alunos: diretor, 
professoras, cozinheiro. 
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aprendizado se passa em todos os anos de internado e, de maneira mais 
clara, na última escola, quando ele se “prepara” para sair da vida de 
confinamento ao completar 18 anos e ser “de maior”. 

Podemos pensar que através desta prestação de serviços externos se 
organiza um outro conjunto de relações sociais que também são 
determinantes das relações dos internos e de sua acomodação. Estas 
relações viriam se superpor às da hierarquia e estrutura funcional das 
relações do corpo burocrático, técnico e administrativo com os alunos. Este 
é um assunto, entretanto, para ser mais aprofundado num próximo estudo.  

7. Disciplina  

Quando se pergunta aos alunos sobre a disciplina nesta escola, em 
geral eles a consideram “menos rígida” do que a de todas as escolas 
anteriores. A disciplina em questão compreende a “formatura”, a “ordem-
unida”, a exigência de silêncio no refeitório, o apito e os castigos. Ao 
falarem das escolas anteriores é difícil obter algum consenso com relação a 
elas. Observamos o relato de diversos alunos entrevistados em grupo, que é 
expressivo em relação ao que os demais pensam:  

A disciplina aqui é ótima, moleza! Na Escola VI que era ruim. Era 
tão rígida que em todos os desfiles19 nós ganhávamos! (Aírton, 16 
anos, interno há oito anos, três anos na Escola VII — 7ª série)  

As disciplinas das escolas por onde eu passei são todas severas, não 
tem nenhuma que são moleza não. Pelo menos aqui nós estamos nos 
acostumando para o Exército. Pelo menos aqui a gente já 
conhecemos o que é cobrir, sentido, descansar, última forma. 
(Severino, 17 anos, 6ª série, interno há onze anos, cinco na Escola 
VII)  

A mais rígida mesmo que eu passei foi lá na Escola VI. Tinha tempo 
para tudo. Na última época que eu passei lá — em 7 anos — o 
recreio era grande e eles só davam apenas três minutos para 
formarmos e tínhamos que vir rápido, senão ficávamos meia hora em 
pé. Já a disciplina daqui é mais manerada. Os inspetores se abrem 

                                                      
19 Trata-se do desfile de escolas na parada do dia 7 de setembro, dia da Independência do 
Brasil.  
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mais com os alunos. Lá batiam para valer mesmo. (Walter, 16 anos, 
doze anos internado, três na Escola VII — 6ª série)  

Os funcionários, por sua vez, sobretudo aqueles que são ex-alunos ou 
que trabalham na escola há mais de 20 anos, lembram-se de que 
“antigamente” a disciplina era dura. Agora a consideram deveras liberal. 
Portanto, aplicar a disciplina atual não é algo problemático para eles que, 
justamente, sobreviveram a um regime bastante rígido. Um dos exemplos 
citados é que, quando trabalhavam na lavoura, caso tirassem uma laranja do 
pé, eram castigados durante toda a semana. E por falta considerada mais 
grave eram isolados numa cela individual por dias. Agora não há mais 
celas.20 Vejamos alguns comentários sobre a disciplina feita pelos 
funcionários ex-alunos da Fundação21:  

“Hoje isto aqui é um hotel de luxo” — riem.  

“A disciplina sobretudo é muito diferente. É muito liberal agora. 
Antes não podia falar um ai. Só o inspetor olhar, a gente já sabia o 
que queria.”  

“Antes o aluno era da Fundação e a gente tinha que plantar para 
comer. Atualmente reclamam muito da comida. Em 1967 era 
péssima.”  

“Quando barrava na comida por algum motivo, a gente só comia 
sopa e farinha. Naquela época tinha gororoba como hoje” — riem.  

“Naquela época a gente lavava a própria roupa. Era muito estimulado 
a limpeza do aluno.”  

“Antigamente tinha dois inspetores e o restante era monitor para uma 
média de 300 alunos.”  

                                                      
20 “Desde 1972 estou na Escola V, antes fui internado no SAM. Sei que as elas foram feitas 
em 1974, e por qualquer coisa os meninos são presos lá. Antes de a gente receber a punição, 
o senhor Geraldo espanca dando joelhadas, socos no estômago e bofetões. Muitas vezes, os 
meninos desmaiam. Uma vez bateram tanto no garoto com a cabeça na parede que ele foi 
parar na enfermaria.” (C.F., 15 anos) (Luppi, 1987, p. 54). 
21 Todos comentam o exagero da punição naquela época em que eram alunos. Eu, surpresa 
com os comentários e pelo fato deles, sendo críticos, mesmo assim, gostarem de trabalhar na 
escola, pergunto por que trabalham ali como funcionários. Um inspetor me respondeu: 
“Quem comeu a carne tem que roer os ossos!”. 

251 

“No refeitório tinha um aluno responsável por mesa de oito alunos. 
Não podia conversar hora nenhuma, só quando debandasse para 
brincar.”  

“Tinha alunos monitores e tinha julgamento dos monitores por eles 
próprios.” 

 “Os inspetores são os ex-alunos que se distinguiam como 
monitores.”  

“A disciplina era muito dura. Tinha celas para ficar quando os alunos 
cometiam faltas. Eu era muito moleque, fui muito castigado. Uma 
vez fiquei na cela porque escamei da escola para brincar o carnaval.”  

A importância dos comentários desses funcionários (inspetores e 
mestres), ex-alunos, reside na revelação de uma forte nostalgia do passado, 
que é uma ideologia difusa presente entre os membros de toda a escala 
hierárquica da Fundação. No caso, trata-se de recuperar a disciplina 
existente na época em que foram alunos. Se, por um lado, os comentários 
revelam os exageros da disciplina, ao mesmo tempo afirmam que, hoje o 
internato é um “hotel de luxo”. Há uma idealização do passado e esta 
reflexão é um apelo à coerção. Ela mostra como os funcionários são 
sensíveis às ações de constrangimento e coerção aplicadas aos alunos. É 
verdade que eles negam a possibilidade das regras disciplinares serem 
usadas convenientemente, como o eram no passado. Quando dizem que não 
há mais celas, e, ao mesmo tempo, se referem ao internato atual como 
sendo um “hotel de luxo”, procuram mostrar que isto abranda e fragiliza as 
normas que antes vigiam. O fato de o internato constituir-se como uma 
espécie de “hotel de luxo” promoveria a subversão das regras. É como se o 
aparato repressivo não conseguisse mais alcançar os alunos.  

A ideia de um “hotel de luxo” se liga à ideia de cliente, o que 
constitui uma transformação importante ocorrida na metade da década de 
60, quando cada aluno passou a representar, para a Fundação, um per 
capita. Ou seja, o montante dos recursos que um estabelecimento pode 
receber está associado ao número de alunos que pode absorver. Dessa 
forma, surge a ideia do cliente ou do hóspede de um “hotel de luxo”. Esses 
condicionamentos do presente estariam funcionando como um inibidor do 
braço coercitivo, o que gera uma situação que é interpretada como de não 
controle absoluto e que faz com que se tenha uma certa nostalgia de um 
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passado, o qual, de acordo com a sua imaginação, apresentaria uma certa 
harmonia entre normas e o acatamento delas pelos alunos.  

No universo dos alunos, quando afirmam que a disciplina nesta 
escola é mais branda que nas outras, isso não quer dizer que os internos não 
tenham críticas importantes a fazer. Para o aluno, o presente é tão negativo 
quanto foi o passado. Mas eles têm a perspectiva de um futuro cada vez 
mais brando, um futuro melhor. Para os funcionários, o presente é tido 
como negativo, ao contrário do passado. Portanto, para ambos, o presente é 
visto como negativo, embora de maneiras distintas, pois os funcionários 
também veem o presente como uma situação privilegiada para o aluno e 
portanto sob certo aspecto positivo.  

Pode-se dizer que existem pelo menos três gerações dentro da 
Fundação. Temos o diretor na primeira geração, mestres ou inspetores na 
segunda, e na terceira, os alunos. Para as gerações do diretor e dos 
funcionários, o passado é positivo, tendo cada qual um discurso mais 
recuado no tempo. Os internos consideram o presente negativo para eles. 
Então pode-se dizer que há três versões sobre as normas disciplinares, com 
temporalidades próprias.  

Se refletíssemos sobre a relação entre as escolas, poderíamos pensar 
que gradativamente se marcha para um abrandamento da disciplina, através 
de abandono dos castigos corporais, dos maus-tratos e espancamentos, e 
que se vai introduzindo os alunos num universo de trabalho, onde a 
disciplina fica voltada para as condições de realização do mesmo. A norma 
fundamental é a que regula a socialização pelo trabalho e não mais a norma 
escolar, que predominava nos outros internatos. Entretanto, este 
abrandamento encobre uma violência simbólica e naturalizada. Há uma 
idealização de que se parte de uma situação de repressão maior para, 
gradativamente, diminuir o grau de intensidade dessa repressão, à medida 
que o indivíduo entra na vida social, onde aquela mesma violência 
simbólica e naturalizada está presente. Assim, eles entram para a vida social 
com a concepção de uma sociedade bipartida: há os que coagem e os que 
são coagidos. Nesse contexto, a grande maioria almeja, ao sair do internato, 
entrar para as Forças Armadas. Abraçando a carreira militar, estariam 
livrando-se da coação presente no internato para enfrentar a coerção 
existente na sociedade. Nesse sentido, aqueles indivíduos que estiveram 
mais sujeitos às regras coercitivas das instituições totais são justamente os 

253 

que irão compor o aparato repressor da sociedade. Eles almejam ocupar 
uma posição inversa à situação em que se mantinham no internato.  

Outra alternativa, que já se delineia dentro do internato, é o caminho 
da delinquência. Para não ser humilhado e vitimado pelas ações coercitivas, 
o interno se coloca contra elas. Essa alternativa de rebeldia é criada, de 
certa forma, pelo próprio internato.  

Ocorre que o interno que sai como “delinquente” acredita que poderá 
contrapor-se, em pé de igualdade, à força de coerção da sociedade, 
enquanto aquele que não está na delinquência, mas não quer continuar 
sendo coagido, torna-se um instrumento da coerção. O delinquente acredita 
que ele já está à margem dentro do internato e que continuará nessa 
situação, ao sair. Ele, que ficava à margem das regras que regiam o mundo 
do internato, fica também à margem das regras que regem o mundo da vida 
social. Portanto passa de uma situação à outra sem muito esforço. O 
indivíduo que não vai por este caminho dificilmente terá outro que não o de 
seguir as Forças Armadas. Então, de fato, as alternativas para se escapar à 
situação de coagido, na instituição total, são duas. Uma corresponde ao 
itinerário da marginalidade e outra ao itinerário da ordem.  

a. “Quem faz um, faz um cento”. 

Nesta escola, há um tipo de discurso corrente e diário sobre o aluno 
que causa “problemas disciplinares”, tais como faltar com o respeito a 
algum funcionário ou professor, faltar a alguma atividade obrigatória, 
cometer algum ato considerado como violação ao patrimônio da escola (por 
exemplo, quebrar vidro) ou cometer algum ato de violência contra um 
colega (briga ou roubo). Se algo de errado ocorre, a direção da escola 
sempre parte do pressuposto de que o aluno é culpado, até que se comprove 
o contrário. Se o aluno reclamar de algum “ato errado de funcionário” (por 
exemplo, cozinheiro que rouba comida) pode ser punido por vários dias ou 
mesmo ter seu cabelo raspado, segundo informações dos internos. 
Raramente se apura algo contra um funcionário, mas ocorrem punições 
exemplares, como a demissão.  

Como dizem os rapazes, “aluno não tem voz ativa” e “o diretor é o 
dono da verdade”. Estas duas assertivas expressam com clareza o tipo de 
relação existente entre os alunos e o diretor, ou os funcionários em geral, da 
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qual obviamente se exclui a confiança que deveria se estabelecer entre os 
alunos e os adultos que, supostamente, estão ali para educá-los e orientá-los. 

Diretor é injusto. Ele só vê o lado dele. Fomos um grupo reclamar do 
arroz-cola e ele colocou todo mundo de castigo. Outro dia mandou 
raspar a cabeça da gente que falou com ele que o cozinheiro estava 
levando comida para sua casa. Não confio em ninguém aqui. 
Confiava na senhora. (Fábio, 16 anos)  

Nesta escola, em que os internos já são adolescentes e já sabem falar 
e contestar, aprendem mais uma vez e diariamente que não têm nada a 
dizer, ou que o que dizem “não tem importância”. Eles aprendem que 
sempre são culpados e que o que se espera deles é uma submissão irrestrita 
à autoridade do adulto, seja ele diretor, inspetor, mestre ou professor. Essa é 
a relação possível dentro da escola que os prepara para levá-los 
“recuperados” à sociedade. Ser um “recuperado” significa, mais do que 
nunca nesta escola, ser dócil, assujeitado, não apresentar iniciativas ou 
questionamentos. O interno, portanto, aprende que nunca tem razão e que 
jamais é considerada a sua versão dos fatos. Sempre se espera dele que 
assuma imediatamente a responsabilidade por algo errado sem discutir. 
Aqui também a dominação se faz, como em todos os internatos anteriores, 
pelo silêncio, pela impossibilidade da fala. Como já foi dito, o interno, aqui 
mais amadurecido, já possui alguns elementos contestatórios e percebe, 
com maior clareza, a negação da sua vontade.  

Eu caminhava com Fábio em direção ao pátio da frente, perto da 
secretaria, quando avistei o assistente do diretor, o diretor, o professor e o 
chefe de disciplina. Assim que nos aproximamos deles, o diretor começou a 
brigar com Fábio, falando em voz alta e em tom de ameaça, acusando-o de 
desacato à professora por haver “ofendido sua família e sua honra”:  

Você vai ser expulso. Você vai para a tua casa. Some daqui! 
Tratamos vocês como pessoas e não como animais, como muita 
gente faz aí, e olha o que recebemos em troca? Menino, você fica 
aqui porque quero! Se eu não quisesse você ia embora agora. Ponho 
você numa Kombi e faço você sumir! Sabe que se os funcionários 
quisessem pegavam vocês aí na estrada! Se você sair na rua estava 
arriscado a levar um tiro. Se mando você para outra escola fechada, 
você está arriscando de estragar sua vida. A gente ensina, fala. Mas 
se você quer uma estrada ruim para você, é problema seu. 
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O diretor não deu tempo a Fábio para que ele falasse. Não lhe foi 
permitido se defender. Mesmo assim, logo após a bronca, ele dirigiu-se ao 
diretor disciplinadamente e se defendeu, dizendo que fora um colega o 
autor do desacato, mas que ele levava a culpa no seu lugar, e 
complementou:  

Por acaso tenho cara de marginal, de bandido, de ladrão? Devo ter 
porque tudo que ocorre eu sou o culpado.22  

Nesse momento, chegou outro aluno de cabeça baixa admitindo que 
errara ao chamar a professora de “galinha”. O diretor proferiu o mesmo 
discurso, ameaçou-o muito, e determinou ao seu assistente:  

Coloque-os de pé uma semana, suspenda a saída para casa até 
segunda ordem e, uma vez apurados os culpados, raspe a cabeça 
deles!23 

No dia seguinte, Fábio veio me contar que o colega confessara o erro 
e dissera que ele era inocente. A professora, então, admitiu não ter certeza 
de que fora ele o culpado e só então Fábio foi liberado.  

Ocorre que a maioria dos internos acaba por apresentar um 
comportamento dócil e infantil, “igual a boi”, como se nada os diferenciasse 
desses animais irracionais. A razão, a possibilidade de refletir, a iniciativa e 
a crítica são refreadas desde o seu nascimento, como vimos na Escola I, e 
aqui o ciclo se completa, quando ensinam a eles que qualquer desvio deste 
comportamento torna-os marginais, sendo que na escola eles já são 
percebidos como tais. Mas alguns alunos conseguem, de alguma maneira, 
expressar a sua revolta, a sua opinião e os seus sentimentos, ao se 
confrontarem com as autoridades institucionais24: 

                                                      
22 Fábio escreveu-me uma carta em que desenhou seu retrato a lápis, como se fosse um 
bandido, e escreveu em cima: “PROCURA-SE”, mostrando assim uma identificação com os 
ideais institucionais. 
23 Raspar a cabeça é uma punição para comportamentos considerados graves. Marca o aluno, 
distinguindo-o dos outros, seja dentro do internato, onde todos usam uniformes iguais, seja 
na comunidade. É o castigo mais repudiado pelos internos. 
24 Este texto é retirado de um caderno que o inspetor Joca, com mais de vinte anos de 
trabalho e ex-aluno, oferece aos alunos para que eles registrem impressões de sua vida no 
internato. O caderno reflete uma cumplicidade entre este inspetor e os alunos. É uma forma 
que ele encontrou não só para escutá-los, mas também para registrar suas opiniões. O 
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Primeiramente, eu reclamo de certas acusações que um certo 
superior, não cito nomes, tem feito sobre mim. Tá certo que eu fiz 
orelhadas mas não esses furos que o diretor tem dito sobre mim e 
mais alguns amigos meus. Vou logo tocando no assunto; 
sinceramente, eu não estou gostando da escola. Aliás, não estou 
gostando é da direção que está querendo exercer um novo 
regulamento, para que nós fiquemos iguais a garotinhos indefesos. Já 
fugi duas vezes, talvez fugirei de novo, não sei quando, e olha que 
vou fazer uns danos nessa escola e talvez no diretor também. Já 
conversei com a nossa assistente social e ela não resolveu nada. Há 
ainda uma coisinha que eu não disse: o diretor é um mentiroso. Disse 
ele uma vez, na presença da dona Ana Maria, que não interferiria na 
nossa aula de música e me prometeu que não me tiraria da banda de 
música, e não cumpriu com a palavra. É isso aí, aluno é que sempre 
sai perdendo. É como aquele ditado: a corda sempre arrebenta do 
lado mais fraco. Estou tentando ser um aluno mais ou menos, mas 
não deixam; e sabe o que vou fazer? Voltar a ser aquele aluno que só 
vivia dando problemas à escola, que não parava um segundo sequer 
para descansar, era igual aos índios dos filmes; só queria ver o mal 
do próximo. Serei assim, não demorará nada. Tem outra coisa, 
passarei a andar com uma faca na cintura, caso algum desses merdas 
de inspetores vier de gracinha comigo, furarei o bucho dum babaca 
desses. É disso aí o que tinha de falar já falei. (Cláudio, 16 anos)  

Na impossibilidade de escapar às implicações do estigma que, desde 
o início, os fazem potencialmente marcados, muitos acabam sendo 
considerados “delinquentes” e são enviados às escolas fechadas 
pertencentes à Funabem — Escola Padre Severino e Escola João Luis 
Alves. Quando a direção impõe esse caminho, já se sabe qual vai ser o 
resultado das suas trajetórias de vida. Os internos atingidos tentarão escapar 
ao estigma, ou então incorporarão o mesmo, passando a debater-se no 
campo de confrontação que mais interessa a quem instituiu o estigma, como 
no caso de Cláudio, citado acima. Ele se vê como delinquente, além de estar 
sendo chamado de delinquente. Não tendo como limpar seu nome, parte 
para o confronto, como quando escreve que vai “furar” o diretor. É uma 
declaração de guerra. Esse caminho é diferente do de outros, que não 
chegam a explicitar essa revolta. Cláudio não pode fugir ao estigma, 

                                                                                                                           
inspetor deu-me o caderno afirmando que eu era a primeira pessoa a quem ele o mostrava e 
que o seu conteúdo constituía um material precioso para a minha pesquisa. 
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inclusive porque há uma concepção,25 supostamente científica, que está 
informando o estigma. É muito desigual a lula que se trava. E como diz 
Cláudio: “a corda sempre arrebenta do lado mais fraco”.  

b. “Do regime disciplinar”  

Antes de tecer considerações sobre os casos considerados mais 
graves, cuja punição máxima é a transferência para escola de regime 
fechado, vejamos, com mais detalhes, de que maneira se monta o regime 
disciplinar. A escola possui um “regulamento”, impresso em 1960, 
constituído de vários capítulos, sendo o capítulo V intitulado “DO REGIME 
DISCIPLINAR”. Em termos gerais, este regulamento define as normas a 
serem seguidas na escola, e se inicia com o artigo 88, que diz:  

O regime disciplinar vigente nas escolas profissionais da... tem por 
fim obter o máximo de condições favoráveis ao desenvolvimento e 
enriquecimento da personalidade humana e ao bom aproveitamento 
dos alunos nos seus trabalhos, estudos e distrações. Será, por 
conseguinte, mais preventivo do que repressivo, procurando antes 
persuadir do que punir, mas mantendo, firme e intangível, o respeito 
à autoridade do educador. 

Prosseguindo, o artigo 89 diz:  

As minúcias do regime disciplinar serão fixadas para cada caso, pelo 
Diretor, devendo obedecer às seguintes diretrizes:... 

Não tive acesso, entretanto, a nenhum documento oficial específico 
desta escola. As diretrizes se baseiam neste regulamento que me foi dado e 
que se denomina REGULAMENTO DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS. É 
um documento que leva em consideração a existência de várias escolas 
profissionais existentes até o início dos anos 80. Com as mudanças 
ocorridas no decorrer desta década, quando se deu o término de várias 
escolas profissionalizantes e o início de convênios com órgãos estaduais e 
federais, que pagam per capita pelos alunos que a Fundação recebe, o 
internato sofreu modificações que tornaram sem efeito muitos artigos desse 
regulamento. O que se percebe, no entanto, é que o regime disciplinar se 

                                                      
25 Teoria lombrosiana, que será vista mais adiante. 
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manteve, apesar de algumas mudanças objetivas, tais como a não utilização 
de celas individuais para punição e isolamento do aluno.  

A disciplina diária é vista como um conjunto de normas 
autojustificáveis, isto é, que não necessitam ser explicadas. Baseiam-se em 
tradição oral e aprendizado pessoal, que dispensa qualquer forma escrita 
mais formalizada, porque ninguém tem dúvida do que seja disciplina. Isto 
explica por que o termo é repetido frequentemente, cobrindo situações as 
mais diversas e referindo-se a casos os mais distintos. A cada infração 
cometida, constitui-se o significado da disciplina. Ela é acionada para 
manter a casa em ordem, para debelar os conflitos, para restaurar o 
princípio da autoridade.  

A burocracia e a quantidade de documentos que se referem aos 
alunos são primorosas nesta escola e a distinguem das outras. Existem os 
prontuários, onde são guardados os documentos principais do aluno, os 
quais seguem com ele de escola para escola. São documentos referentes a 
seu nascimento, família e escolaridade. Cana ou retrato recebidos de algum 
parente também são arquivados. Constam ainda, no “prontuário”, as 
“ocorrências” mais importantes vividas pelo aluno na escola, sob forma de 
relatório, e os dados registrados anteriormente na “ficha de disciplina”. E 
também os documentos que se originam da Funabem e do Juizado de 
Menores. Desenvolve-se, assim, um saber escrito sobre o menor interno, 
utilizado quando o diretor julga necessário e sempre contra o aluno. Este 
saber escrito sobre o aluno, o registro, é feito por todos os funcionários e 
enviado ao chefe de disciplina. Cabe a este selecionar, entre os diversos 
registros, aqueles mais significativos, para encaminhá-los ao assistente do 
diretor ou, então, tomar as medidas punitivas cabíveis. Os funcionários 
encaminham este registro em qualquer pedaço de papel disponível, com o 
nome de “ocorrência”. O prefeito registra, em seu “diário de prefeito”, as 
principais ocorrências dos alunos que recebeu, como também encaminha 
um rápido relato das “ocorrências” do dia. As “ocorrências” consideradas 
mais sérias são encaminhadas ao assistente do diretor. Este, por sua vez, 
além de tomar as medidas exigidas pelo caso, registra esta “ocorrência” na 
ficha disciplinar individual dos alunos. Essa ficha é de seu uso exclusivo e 
só pode ser consultada com seu consentimento. O objetivo desta ficha é 
fornecer um resumo rápido do comportamento desviante do aluno. Se a 
falta é grave, além deste registro ele faz uma “ocorrência” oficial, que é um 
relato completo, escrito a máquina, em papel ofício, com o carimbo da 
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escola e a assinatura do responsável. Normalmente, ela possui a assinatura 
do assistente do diretor, responsável pela disciplina em geral, caso o 
assistente do diretor considere necessário recorrer ao diretor para decidir 
sobre uma situação grave criada por um aluno.  

Existem ainda a “ficha escolar”, que indica o aproveitamento escolar 
do interno; a “ficha médica” e a “ficha dentária”, que indicam as condições 
de saúde do interno. Há também o “parecer social”, onde a assistente social 
descreve a situação familiar e os principais dados históricos da vida do aluno. 
O “parecer psicológico” é feito pelo psicólogo que, através de entrevistas e 
testes psicológicos, traça um perfil psicológico do interno, como também 
indica um tratamento a partir do diagnóstico. Estes registros, portanto, são 
feitos por especialistas das diferentes áreas que atuam no internato. 

A burocracia produz, assim, vários tipos de documentos, sendo que o 
principal deles é o prontuário, pasta que fica arquivada por ordem alfabética 
em arquivo apropriado para esse fim. Quando do desligamento de um 
aluno, seu prontuário vai para o arquivo-morto.  

A “ocorrência” é o registro mais simples, que pode ser feito por 
qualquer funcionário, em qualquer pedaço de papel, onde se indicam 
comportamentos do aluno considerados como “faltas”. Se a falta é muito 
grave pode ser feita uma “ocorrência” oficial da direção do internato, para 
encaminhá-la a outras autoridades e arquivá-la no prontuário. Se a 
“ocorrência” é menos grave, mas significativa, é registrada na “ficha 
disciplinar”, pelo assistente do diretor. É através destas “ocorrências” que 
os alunos são punidos diariamente: ficam reclusos numa sala, perdem a 
saída, ficam reclusos o fim de semana ou têm o cabelo “raspado careca”.  

Na chamada “ficha disciplinar”, as faltas registradas nas diversas 
“ocorrências” são anotadas pelo assistente do diretor, com as respectivas 
datas e as punições aplicadas. Esta ficha se caracteriza principalmente por 
ser um registro rápido e cronológico das faltas cometidas. Assim, pode-se 
ter um perfil do comportamento do aluno durante sua passagem pelo 
internato, um perfil de faltas cumulativas. Estas fichas sempre foram de uso 
corrente nas instituições de “menores”, sendo transferidas de um internato 
para outro, juntamente com o interno. Segundo o diretor, seu uso foi 
dispensado pela Funabem. Ele, entretanto, preferiu não dispensá-lo para o 
trabalho neste internato.  
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No estudo de 12 fichas disciplinares, cedidas pelo assistente do 
diretor por serem aquelas que ele considerava as mais completas e ricas em 
material, cataloguei 12 tipos diferentes de “faltas” cometidas pelos internos.  

1. Não comparecimento ao ensino profissionalizante.  
Não comparecimento às aulas.  
Não comparecimento ao trabalho de serviços gerais.  

2. Destruição do patrimônio da escola (“danificou a pintura do 
portão”, “quebrou vidros”).  
Agressão aos animais da escola (“abandonou o recreio e espancou os 
animais na pocilga”).  
Roubo de animais da escola (“roubou coelhos”).  
Destruição de material do colega (“rasgou com maldade o caderno do 
colega”).  

3. “Indisciplina geral na oficina.”  
“Baderna na sala de aula, colando na prova.”  
“Indisciplina na sala de aula.”  

4. “Não obedece às determinações disciplinares da casa, reincidente, 
agressivo e rebelde.”  
“Muito agressivo, encaminhado à delegacia.”  
“Ocorrência geral sobre suas atitudes, desrespeito às ordens.  

5. “Agressão ao colega, briga com o colega.”  
“Agrediu com pedradas o funcionário que o repreendeu.”  

6. “Após ter recebido ordens de saída para retomar com os 
responsáveis, acendeu um cigarro em frente à escola num total 
afronto ao regime disciplinar.”  

7. “Não pagou o castigo referente à falta acima.”  

8. “Escamou”, “evadiu-se”, “evasão sem motivo aparente.”  
“Abandonou a escola para ir ao baile.”  

9. “Uso de cola de sapateiro.”  

10. “Arrombou o almoxarifado, tinha faca e uma arma chinesa.”  
“Furto na casa do Sr. X.”  

11. “Fez imoralidades com o colega forçado.”  
“Curra.”  

12. “Desrespeito à professora, ofendeu-a com palavras imorais, 
obscena, de baixo calão.”  
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Antes, este tipo de ficha seguia com o aluno, de escola em escola. 
Atualmente, estes dados são enviados à Secretaria Central — DAM —, à 
Funabem e ao Juizado de Menores, quando estes devem interferir no caso 
do aluno, o que se faz necessário, para encaminhá-lo a uma escola de 
regime fechado. Os alunos, entretanto, não concordam com a evasão dessas 
informações, pois consideram que “o que acontece aqui, deve ser resolvido 
aqui”, e que outras pessoas não devem saber do que “fazem de errado” na 
escola. Eles têm consciência de como esta medida os aprisiona e os 
estigmatiza. 

A “ocorrência”, feita em papel ofício timbrado, contendo as 
referências básicas do aluno registro geral, série escolar e data de 
nascimento é notificada pelo assistente do diretor e anexada ao prontuário, 
sempre que este considerar importante e relevante encaminhar ao diretor. A 
gravidade do acontecimento que justifica tal medida pode ser dada pela 
qualidade do ato ou pela sua repetição. Como exemplo de um 
comportamento de aluno que não é considerado grave, mas que, 
cumulativamente torna-se um problema disciplinar importante, tem-se a 
falta às aulas ou a quaisquer outras atividades das quais deve participar. 
Vejamos um exemplo:  

O aluno acima mencionado [Elson, 18 anos, 7ª série, há onze anos 
internado na Fundação] tem uma conduta por demais irregular na 
escola, com relação à frequência de aulas e oficinas.  

...Acontece que o aluno passou a faltar muito e com isto causava 
problemas disciplinares. Foi conduzido à nossa presença várias vezes 
e tentamos convencê-lo, através de conselhos, que esta seria a melhor 
oficina para ele pelos motivos expostos acima. Vendo que a melhor 
solução era trocá-lo de oficina, fiz sua transferência da Oficina de 
Tornearia para a de Eletricista Instalador, na tentativa de sanar o 
problema, porém o aluno continuou faltando constantemente e com 
isto a situação disciplinar em referência ao aluno continuou a mesma. 
Novamente chamado, advertido e aconselhado, sem nenhum efeito 
positivo.  

Quanto ao tocante às aulas, sua frequência é igual à das oficinas 
(falta constantemente e não tem o menor interesse em aprender). As 
professoras tentam fazê-lo entender que deve frequentar e aproveitar 
as aulas, sem nenhum sucesso. Seu desinteresse é de tal ordem que 
chega a dizer que não tem mais nada a estudar e, quanto aos testes, às 
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vezes não os faz e entrega a folha em branco alegando que qualquer 
nota serve.  

Como já esgotei todos os recursos na tentativa de fazê-lo entender 
que deve continuar frequentando todas as atividades da escola e não 
ficar só nos serviços gerais como faz, faço presente ocorrência para 
Va. Sa. tomar conhecimento do caso. 

Como vemos, o assistente cumpre seu papel que é o de aconselhar, o 
de orientar o jovem para o aprendizado de um ofício e a continuidade de 
seus estudos, tornando-o mais preparado para enfrentar o mundo quando da 
sua saída do internato. Mas os alunos não parecem sensíveis aos seus 
conselhos. Eles se mostram renitentes e desinteressados. Através das 
ponderações feitas pelo assistente, podemos perceber a sua boa vontade em 
solucionar o problema disciplinar que o aluno cria. O que não notamos da 
sua parte é uma preocupação em tentar compreender quais as razões que 
contribuem para que o aluno se desinteresse de tal maneira pelo aprendizado 
escolar e profissional. E se esses motivos lhe escapam, não há, também, uma 
preocupação em encaminhar o aluno para uma psicóloga. Como também não 
há qualquer questionamento em relação ao que se passa com o aluno em sala 
de aula ou na oficina. Tudo é visto como um problema meramente 
disciplinar. A escola tem que funcionar e os alunos devem participar de 
suas atividades de maneira articulada, para que todos estejam ocupados em 
locais pré-estabelecidos a cada hora do dia. Não participar desta 
organização constitui um desvio disciplinar que compromete o 
funcionamento da escola como um todo. A punição não é inteiramente 
almejada. O melhor é não ter que punir, já que se não há alunos para punir 
isso significa que todos estão agindo de acordo com o que a disciplina 
determina, além de causar menos trabalho para os funcionários.  

Dentre as “ocorrências” consideradas mais graves, podem ser citadas: 
o desaparecimento de algum objeto da escola, o “furto de um coelho”, o 
“ato de vandalismo contra a escola” — a quebra de vidros nas janelas —, o 
“desrespeito ao instrutor e ao regulamento da escola”, a saída da escola, 
sem permissão, para ir ao baile na cidade, as “agressões verbais e físicas” 
ao professor de educação física, o furto de hóstia na igreja, o furto de 
biscoito no armazém da cidade, o arrombamento do almoxarifado para tirar 
doce, a violência sexual contra um colega.  
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O relatório é sempre acusatório e descreve o ocorrido de maneira 
preconceituosa, tratando os alunos como um “caso de polícia”. Vejamos 
alguns exemplos26:  

Apurando-se, ainda, o desaparecimento de cinco coelhos, no último 
sábado, não conseguimos chegar a uma conclusão definitiva; porém, 
partindo do princípio de que, quem faz um, faz um cento, não temos 
dúvidas em afirmar que estes alunos são também responsáveis, ou 
pelo menos os principais suspeitos de tal ato. 

O aluno acima inscrito voltou a causar transtornos fora da escola com 
a sua já conhecida capacidade de furtos em lojas, bares e armazéns... 
Na esperança de fazê-lo se regenerar, após 30 dias de suspensão 
geral, permitimos sua saída para passear na localidade de... 
Lamentavelmente, ali chegando, furtou 1 quilo de açúcar,... um 
pacote de biscoito,... 1 cadeado. Conversar com o aluno não surte 
nenhum efeito. Afastá-lo das recreações, televisão e saídas, 
tampouco. Desta maneira, ficamos sem saber o que fazer com o 
aluno, uma vez que, já por duas vezes, a sua responsável foi chamada 
a esta escola para tomar conhecimento de suas atitudes antissociais, 
que vêm crescendo de tal forma que passamos a temer que para ele a 
recuperação já esteja perdida.  

O ponto máximo da prática de registro e expressão de uma ação 
policial legal, dentro da própria escola, se deu quando, após o roubo de uma 
carteira de um carro da comunidade vizinha, cuja “acareação” pude 
presenciar, o diretor instituiu o depoimento do aluno culpado, nos moldes 
vigentes numa delegacia de polícia. Disse para seu assistente:  

Daqui para frente, quero que você faça sempre o depoimento dos 
meninos que cometem faltas graves. Quero depoimento pessoal que o 
menino assine embaixo. Assim, a gente tem uma prova assinada para 
o resto da vida. Como se faz na delegacia de polícia! Se o menino 
não confirmar, ele não assina. É um direito que lhe assiste! Isto é 
para a gente se precaver de um menino que queira processar a gente 
por termos levantado uma calúnia sobre ele. Eles, às vezes, falam 
algo e depois desdizem.  

Portanto, esta produção burocrática tem a pretensão de, por um lado, 
constituir-se num instrumento de autodefesa da escola, contra futuras 

                                                      
26 Exemplos retirados das “ocorrências” existentes nos prontuários de dois internos.  
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acusações e, por outro, de expressar o controle que se tem sobre as 
infrações cometidas pelo interno. Por continuidade, ela acompanha toda a 
vida do indivíduo no internato, o que constitui um grau de controle extremo 
sobre o indivíduo. É ainda um documento que acarreta procedimentos 
administrativos de natureza policial. O diretor reforça que a socialização se 
faz pela repressão.  

Consta, no prontuário dos dois culpados pelo furto na Kombi, um 
relatório do assistente para o diretor, no qual se encontram registrados e 
assinados os seus respectivos depoimentos, que narram a maneira como se 
deu o furto e o que fizeram com o dinheiro.  

Mais tarde, quando o diretor encontrou o homem que havia sido 
lesado, disse-lhe que conseguira reaver parte dos 60 mil cruzeiros que 
estavam no seu carro. Perguntou-lhe se preferia dar queixa à polícia ou pegar 
o que havia sido recuperado e esquecer o fato. Ele explicou que, de qualquer 
maneira, os alunos seriam punidos. O diretor fazia questão de evidenciar 
como a secretaria funcionava “tal qual uma delegacia”, para mostrar aos 
internos como é a realidade fora do internato. Determinou que fosse feita 
uma ocorrência “como a policial” para ser enviada ao diretor do DAM. 

O homem decidiu então esquecer o fato e pagar a gratificação de 10 
mil cruzeiros, prometida aos meninos que ajudassem a achar a quantia 
roubada. 

Os meninos premiados estavam muito acanhados, sem saber se 
deviam ou não ficar contentes com os prêmios.  

O diretor e seu assistente, frente aos alunos e funcionários, têm 
sempre esta postura de acusação e recriminação que os transforma 
praticamente em “donos da verdade”, dos quais ninguém ousa discordar. O 
inspetor que vê o aluno, não como marginal, mas como adolescente pobre e 
capaz de cometer faltas, devido a suas dificuldades e impossibilidades, é 
mais solidário com os alunos.  

Eles não têm nenhum dinheiro e, quando veem dando sopa, pegam 
um pouco para se divertir e comprar coisas que querem. (Inspetor)  

Aqueles que consideram os meninos como infratores, de acordo com 
a visão da diretoria, ajudam na “captura” ou na “investigação” dos 
culpados. Segundo os inspetores mais solidários aos alunos, essa atitude visa 
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“mostrar serviço”, porque esses inspetores são novos na função e “querem 
ficar bem com os homens”. Como essas informações sempre circulam entre 
os internos, dizem eles, existem sempre alguns deles, sobretudo se 
“imprensados” pelo inspetor, capazes de “caguetar” o colega. Mas aqueles 
que “caguetam” podem, ao mesmo tempo, sofrer alguma reação por parte dos 
colegas solidários aos acusados, e portanto têm que se proteger contra 
eventuais represálias. O funcionário solidário ao aluno acusado age a seu 
favor sempre que pode (por exemplo, não tomando nenhuma atitude para 
descobrir os culpados), sem jamais, entretanto, questionar diretamente a 
atitude de algum colega seu, sobretudo quando se trata de um funcionário de 
cargo superior. São poucos aqueles que conseguem expressar sua opinião 
favorável aos alunos. Creio até que existam muitos outros que, temerosos 
como sempre em expressar sua opinião, preferem calar. Cada um age por si, a 
partir de um código de ética existente que regula as suas ações, embora este 
código nunca se explicite claramente. Cada inspetor novo que entra aos 
poucos o desvenda e conforma-se a ele; caso contrário, fracassaria no 
desempenho de sua função. 

Uma infração como esta — furto de dinheiro — pode resultar num 
“parecer” da escola que encaminhe o aluno para uma escola fechada, que 
atende aqueles considerados “delinquentes”. O diretor, entretanto, não fez 
este pedido. Durante a entrevista que fiz com ele, separadamente, citou esta 
ocorrência e sua colocação foi bem distinta de toda a encenação montada 
para os funcionários e alunos (conforme narrei acima). Conversando 
comigo, seu ponto de vista sobre a atitude do aluno foi muito diferente. 
Considerou aquele furto como uma “atitude de menino” que quer um pouco 
de dinheiro para comprar pequenas coisas de seu interesse, tais como um 
doce ou um rádio, ou para passear, e além disso também considerou um 
gesto generoso, por parte do rapaz, ter doado parte do dinheiro roubado a 
alguns colegas. No fundo ele acha que pegou um ingênuo, e como 
considerava os dois alunos “bons meninos”, não pediria sua saída para uma 
escola fechada. Além disso, disse que não acreditava que este tipo de escola 
recuperasse alguém, afirmando que só manda algum menino para lá quando 
considera indispensavelmente necessário “afastá-lo para que não estrague 
outros alunos da escola”. Acredita que sua escola não possui funcionários 
nem professores preparados para atender “meninos-problema” e, então, a 
“atitude mais fácil é a de mandar embora”. Apesar da compreensão que ele 
tem do comportamento “normal” do aluno, frente a ele e na posição de 
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diretor coloca em cena o rigor disciplinar. Como aluno da própria 
Fundação, tendo sido bem sucedido na sua época e galgando muitos 
degraus da hierarquia até chegar a ser diretor, aprendeu “na pele” como se 
deve proceder com o aluno para discipliná-lo.27 

c. “Ocorrências” graves: desligamento ou escola de regime fechado  

As “ocorrências” consideradas graves, que trazem considerações 
sobre a possibilidade de encaminhamento de um aluno para uma escola de 
regime fechado, são, sobretudo, aquelas referentes a furtos, com 
reincidência, e à “curra” ou violência sexual praticada contra outro interno. 
Se o aluno possui uma boa ficha disciplinar e for “primário” na falta 
cometida, ele é advertido, castigado e orientado, e seu responsável é 
chamado à escola para tomar conhecimento do ocorrido. Caso o interno 
possua uma ficha disciplinar rica em incidentes como, por exemplo falta às 
aulas e ao ensino profissionalizante, com “desacato à autoridade” ou briga 
com colegas, então as faltas mais graves passam a ter uma relevância maior 
e é considerada a possibilidade de punição máxima (sair da escola, mesmo 
que ele seja “primário”).  

Através do estudo do “prontuário” e da “ficha de disciplina” dos 
alunos, podemos identificar estas medidas. Todos os documentos de 
“ocorrência”, os quais desencadeiam uma série de procedimentos (pareceres 
da assistente social e da psicóloga, cartas de encaminhamento para o Juiz de 
Menores da comarca e para a Funabem, etc.), apresentam uma linguagem 
que descreve o comportamento do aluno estritamente sob o ponto de vista 
disciplinar. Nunca há qualquer ponderação sobre sua história familiar e 
institucional, assim como não há referência a um diagnóstico psicológico, 
que, em alguns casos, pode ter sido feito há oito ou dez anos, no qual se 
detectam algumas das dificuldades emocionais da criança e sugestões de 
orientação para ajudá-la a superar seus problemas (sugestões estas 
raramente seguidas pelas escolas seguintes). Portanto, a crise se agrava 
dentro dos estabelecimentos que acolhem a criança e nada disto é 
considerado. O interno é visto como um indivíduo que, se for “bom”, será 
capaz de aproveitar tudo aquilo que o internato lhe oferece. Se é “mau”, 

                                                      
27 Ele percorreu a trajetória ideal de um ex-aluno pois, segundo um ex-aluno funcionário, “o 
ideal de todo ex-aluno é chegar a diretor”. 
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perverso, “insensível aos bons conselhos dos adultos”, há toda chance de 
tornar-se “irrecuperável” ou de apresentar “conduta antissocial”, sendo então 
encaminhado para escola de regime fechado, considerada mais adequada para 
as suas características. Estes alunos são ouvidos pelo Juiz de Menores da 
comarca, onde é feito um “auto de perguntas” pelo escrivão, contendo a sua 
assinatura e a dos primeiros. Este documento, juntamente com os do 
internato (ficha disciplinar, “ocorrência”, parecer psicológico e social), é 
examinado pelo Juiz, após o quê é feita uma “assentada” pelo escrivão, em 
dia e hora anteriormente marcados, à qual comparecem, além dos 
“menores” em causa, o juiz, o escrivão, o promotor de Justiça e o curador.  

Nesta “assentada” é feita uma síntese do ocorrido e dos pareceres das 
autoridades e dos técnicos, com a conclusão e determinação do Juiz para 
encaminhamento dos internos para escola de regime fechado da Funabem. 
O Juiz encaminha, então, através de um ofício, o “auto de investigação por 
prática de atos antissociais”, bem como as cópias dos depoimentos dos 
menores, e a “assentada”, com a respectiva sentença, ao presidente da 
Funabem para que se encarregue do “menor”. Portanto, vemos que, nestes 
casos, os alunos vivenciam a realidade funcional da Justiça e da legislação 
penal da sociedade. Este procedimento formal é feito nos casos 
considerados mais graves, conforme mencionei acima.  

Entretanto, o aluno pode ser encaminhado à Funabem, para que esta 
determine se ele deve ou não ser encaminhado para uma escola de regime 
fechado, nos casos em que a escola pede sua “transferência a bem da 
disciplina”, pois considera que o aluno está “tumultuando muito o ambiente 
da escola”. Em 1980, quando trabalhei como psicóloga, havia uma 
solicitação de transferência de 60 alunos, sobretudo a pedido da escola 
estadual, que considerava impossível atender àqueles meninos, tendo o 
apoio da direção (tentei conseguir estes documentos junto à escola, mas não 
foi possível). Como eram muitos alunos, a Funabem achou por bem fazer 
uma intervenção na escola e atuar junto a ela por alguns meses, para tentar 
reduzir o número de transferências que, por fim, somou 10 alunos. A atuação 
da Funabem se deu através de um educador (senhor de carreira dentro da 
Funabem e com experiência de direção de escola), de um ajudante (senhor 
muito forte, com aparência de “leão de chácara” e conhecido pelos meninos 
pela sua força e violência), e da assessoria de uma psicóloga. Nesta época, fui 
afastada de minhas funções nesta escola, intensificando-as nas outras. Fui 
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convocada pela direção da Fundação a atuar novamente, após a intervenção. 
Era o início do ano, e o ambiente estava consideravelmente mais calmo.  

Através do estudo dos “prontuários”, temos exemplos de outros 
internos que, por possuírem uma ficha disciplinar semelhante àqueles que 
passaram pelo Juiz, foram diretamente encaminhados à Funabem, com 
pedido de “providências que os seus casos requeriam” por criarem “uma 
situação de intranquilidade na escola”.  

Observa-se que, quando a direção da escola considera que o 
encaminhamento deve ser feito para regime de escola fechada, o aluno 
passa pelo Juiz de Menores. Mas se a escola considera que o aluno pode ter 
uma chance em outro estabelecimento, encaminha o diretamente para a 
Funabem. Há casos em que o Juiz considera oportuno dar “mais uma 
chance” ao interno e decide pela sua volta à escola. Em geral, são casos não 
muito graves, nos quais o aluno reconhece sua falta e promete melhorar seu 
comportamento.  

Refletindo sobre as questões aqui descritas, cheguei a algumas 
conclusões, a partir da análise de documentos, da observação direta e das 
falas dos adultos e dos internos. Essas falas e o tipo de documento analisado 
são importantes para revelar os traços da ideologia que fundamente as 
representações sobre os meninos internos.  

Analisando os termos utilizados nos documentos oficiais dos 
estabelecimentos estudados, normalmente os denominados “prontuários” 
(vocabulário ligado ao discurso médico) e as “fichas” (discurso policial-
repressivo) que registram as infrações dos internos que se contrapõem ao 
regulamento ou ao “regime disciplinar”, temos, num primeiro momento:  

a. a “falta” encerra uma diversidade de situações e uma multiplicidade de 
elementos que configuram a representação de um direito (conjunto de 
práticas que são acatadas entre os internos como legítimas) por parte dos 
internos;  

b. há um primeiro nível, em que se observa que tais práticas colidem com 
as normas previstas (segundo diferentes contextos ou situações); desta 
colisão, resulta uma “área de tensão permanente” em que se confrontam 
dois códigos abrangendo situações que vão desde a “obediência cega” ao 
regulamento até o chamado motim (situação de desrespeito máximo, ao 
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mesmo tempo consensual e coletivo, às normas); as relações aqui em 
foco envolvem os internos em contraposição às normas institucionais;  

c. em outro nível, percebe-se que existe uma outra área de tensão, pela 
maneira heterogênea segundo a qual os internos, entre si, percebem as 
regras; nestes casos, os conflitos se instauram no seio dos próprios 
internos, dividindo-os segundo diferentes princípios (mais jovens, mais 
velhos, primários e reincidentes, etc.).  

As fichas registram ambas as situações (e seus respectivos contextos) 
e são elaboradas nos moldes de uma ficha policial, sendo entremeadas de 
termos tais como: “acareação”, “ocorrência”, “principais suspeitos”, etc. 
que sugerem, em si mesmos, uma ação policial legal. Neste sentido, há uma 
constante tentativa de justapor o regulamento interno à legislação “penal”.  

Neste segundo campo de significação, tem-se que as normas das 
escolas se coadunam com as da vida social como um todo. Os alunos que 
cometem “faltas” acabam sendo vistos como delinquentes. As faltas são 
transformadas em delitos ou crimes passíveis de punição policial.  

Neste contexto, os internos são encaminhados à delegacia de polícia e 
enquadrados na forma da lei. Tem-se uma perfeita consonância entre as 
normas desses estabelecimentos e as leis que regem a sociedade. Passa-se 
diretamente de uma situação a outra sem que se provoquem maiores 
estranhamentos. Os internos acabam sofrendo uma dupla punição: na 
escola, são suspensos de participar das atividades — na vida social, são 
fichados criminalmente. Esta dupla punição já começa a definir a relação 
dos “menores” com o mundo externo e se transforma no seu passaporte 
para a entrada na vida social. Neste sentido, as “faltas” seriam vistas como 
“crimes” e ao mesmo tempo como o cartão de visita ou passaporte para o 
ingresso na vida social. É pela repressão que se dá este ingresso e é através 
de conflitos similares que os internos começarão a definir sua relação com a 
sociedade, na suposição de que só através das infrações possam ser 
compreendidos, ainda que isto gere punição.  

8. Futuro — encaminhamento para saída  

“O menor abandonado”  

O que se vê por aí são instituições despreparadas, com pessoal 
desorganizado, em ambiente de promiscuidade e ócio, onde crianças 
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carentes são recolhidas, empilhadas, sem presente e sem futuro. Seu 
lazer é a fuga, às vezes tentada, às vezes conseguida e, quase sempre, 
sem volta. Por que os núcleos de criminosos absorvem os menores e 
os mandam à marginalidade, daí seguem a carreira que o abandono 
lhes deixou como opção. Porque o governo não interfere para que o 
que chamam ‘futuro do Brasil’ tenha pelo menos um presente? Isto é, 
o governo coloque na presidência da Funabem ou órgãos parecidos 
pessoas altamente capacitadas para administrar entidades como a 
citada acima! Para que jovens não se percam no futuro sem antes 
tentar no presente. 

Walter, 18 anos, dos quais quinze internado28  

a. Futuro  

A vida fora do internato passa a ser uma realidade para o aluno 
quando ele completa a maioridade, ou antes, quando termina o 2º grau, 
tendo concluído ou não a sua formação profissional.  

A saída definitiva da escola constitui uma preocupação para a grande 
maioria dos alunos. A questão de “para onde ir e o que fazer” coloca-se para 
todos, não apenas para os órfãos. Quase todos os alunos estão muito 
distanciados de suas famílias e, portanto, a volta é considerada problemática. 
Muitos não querem viver com seus responsáveis por motivos de conflito ou 
simplesmente pela falta de convívio familiar — passar um fim de semana em 
casa não é o mesmo que conviver com a família. Na realidade, eles almejam 
uma independência com relação a ela. Não pretendem voltar para casa antes 
de ter um trabalho, um ganho mensal que lhes dê autonomia. Em todo caso, 
nem sempre o responsável pode recebê-los de volta, como acontece com as 
mães que moram no local em que trabalham. 

Vejamos, então, o que os alunos almejam e o que pensam sobre seu 
futuro, para em seguida ver como os funcionários representam esta postura.  

Os dados recolhidos durante a pesquisa, através de entrevistas feitas 
com 96 alunos, indicam que, quando indagados a respeito do que 

                                                      
28 Este material me foi dado pessoalmente por Walter em 2 de julho de 1985. Ele fora 
desligado do Internato VII em março, com 18 anos. Walter ficou interno durante quinze 
anos. Sem laços familiares, foi morar na casa de funcionários do Internato VI. Após a visita, 
ainda me escreveu um cartão de Natal. Depois não fez mais contato. 
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pretendiam seguir em termos de carreira ou profissão, ao sair do colégio, 
além de responderem “eletricista” (4), “músico” (6), “bombeiro hidráulico” 
(2) e “gerente de loja de artigos esportivos” (1), dois terços dos alunos 
evidenciaram sua vontade de seguir uma carreira militar. Portanto, dos 96 
alunos, 64 almejavam ingressar nas Forças Armadas com as seguintes 
preferências: Exército, 15 alunos; Marinha, 22 alunos e Aeronáutica, 17 
alunos. Vejamos alguns dos motivos que levam os alunos29 a escolher as 
Forças Armadas:  

Quero ser piloto da Aeronáutica. A escola interna ajuda porque já 
estamos preparados para enfrentar, devido à disciplina, trabalho, 
horário certo. (Hélio, 16 anos, 7ª série)  

Quero ir para as Forças Armadas. Quero sair da gaiola para ir para o 
viveiro. Tem mais espaço. (Josimar, 15 anos, 6ª série)  

Quando eu sair daqui eu pretendo ser um bom soldado no Exército.  
Pretendo seguir carreira para poder ajudar minha família e eu acho 
que lá eu ficarei até morrer. (Aleixo, 17 anos, dez anos internado, 7ª 
série)  

Bom, eu tenho várias opções... Mas acho que vai ser a carreira militar 
mesmo. Porque vai me segurar neste tempo que eu não tenho 
ninguém, não tenho família, não tenho onde ficar. Então acho que na 
carreira militar eu posso me firmar para depois seguir os outros 
cursos (piano, guia turístico, professor de Educação Física). (Soares, 
16 anos, treze anos internado, órfão, 2ª série do 2º grau, passou por 
cinco escolas)  

Eu quero ir para o Exército porque já acostumei a vida preso. 
(Renato, 16 anos, 7ª série)  

Vou sair daqui e vou direto para outra escola que é o quartel. 
(Miguel, 16 anos, 5ª série)  

De acordo com o depoimento dos alunos, as Forças Armadas 
constituem, sobretudo, uma opção que traz “segurança” e que “oferece” um 
futuro. Eles não têm clareza da opção que fazem, mas sabem que a vida 

                                                      
29 A seleção compõe-se de alunos entrevistados nas oficinas (não gravei, fiz anotações) e 15 
outros em entrevista feita em oito grupos e gravada. Para evitar repetições, todo primeiro 
depoimento de cada aluno será seguido de identificação — idade, série escolar, etc. e nos 
seguintes só será colocado seu primeiro nome ou um nome fictício. 
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militar se assemelha à vida de colégio interno, à qual estão acostumados. 
Além de pertencerem à ordem do conhecido, elas representam o ideal de 
segurança que lhes foi inculcado ano após ano. Vejamos uma parte do 
“Relatório Mensal de 1983”, em que o antigo diretor do Internato IV, e 
atual diretor do Internato V, descreve um “evento cívico” realizado nestes 
dois internatos:  

Nas palestras que faço constantemente para os alunos, friso a todos 
que o estudo da música, embora seja considerado um 
semiprofissionalizante, é o mais importante passaporte para os nossos 
internos ingressarem nas Forças Armadas. Costumo acentuar para os 
meninos que não têm família e consequentemente são internos desde 
a mais tenra idade que a inclusão deles em qualquer uma das Forças 
Armadas é uma garantia para um futuro tranquilo e promissor. Além 
de casa e comida, terão estudo e tempo para se dedicarem aos seus 
progressos musicais, podendo mais tarde tornarem-se membros até 
da Sinfônica Nacional, o que já aconteceu várias vezes. 

Alguns, entretanto, conseguem negar esta opção de continuidade:  

Não quero as Forças Armadas porque já servi quatorze anos. 
(Ricardo, 17 anos)  

Eu pretendo mesmo ser soldador. Não quero seguir o Exército. 
(Luizinho, 16 anos, tem família, 8ª série, interno há doze anos, três na 
Escola VII)  

A busca da carreira militar e a vontade de segui-la podem ser 
compreendidas como uma busca de continuidade, aparentemente natural, à 
vida no internato. Por muitos anos, os alunos se submetem a uma disciplina 
rígida que, segundo as explicações fornecidas frequentemente pelos diretores, 
será fundamental para que eles possam ingressar nas Forças Armadas, 
quando adultos. Esse ideal existe nos meandros da ação institucional, e é 
oferecido aos alunos a partir dos seis anos. Vemos em fotos de crianças dessa 
idade que elas, espontaneamente — “espontaneidade” que é construída no 
cotidiano da disciplina — fazem continência expressando possivelmente 
uma identidade prematura com este ideal. Os inspetores, em consonância 
com as direções das escolas, passam esta mensagem para os internos 
diariamente, como uma justificativa para o uso das técnicas disciplinares e 
por acreditarem que este é o caminho possível para os internos:  
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Se não acata a ordem, chega no quartel e não vai saber. A maioria 
deles aqui vão para o quartel! A disciplina para eles lá, então, vai ser 
moleza em comparação com os que não passaram em internato. 
Prepara-se os meninos, apesar de não haver ordem da direção, pois 
que outra coisa esses meninos podem fazer? (Inspetor Rodrigo — 
Internato V)  

Uma outra visão do problema é apresentada pelos próprios alunos. 
Para eles, não há muita chance de se conseguir um emprego, um “serviço 
civil”. Antes de sair, eles conseguem notícias de amigos que já haviam 
deixado o internato há um ou dois anos e sabem o que os aguarda após a 
saída definitiva do internato. Sabem que existe uma dificuldade geral para 
se conseguir emprego, mas sabem também que ao se apresentar como ex-
alunos da Funabem a dificuldade será muito maior. O estigma sobre o aluno 
é percebido por ele mesmo antes de sair da escola.  

O ideal da carreira militar funciona como um antiestigma, pois ela é 
vista como o caminho pelo qual os indivíduos serão resgatados mais 
plenamente pela ordem. É como se, ao ser recebido pelas Forças Armadas, 
o interno fosse purificado do seu estigma de ex-aluno.  

A transmissão desses valores por parte da instituição é eficaz. Os 
alunos que estão prestes a ser desligados consideram que o fato de serem 
internos é uma vantagem para se alistarem nas Forças Armadas: uma vez 
que já são disciplinados, já sabem acatar ordens e já estão acostumados à 
vida dura e distante de seus familiares:  

Lá eles já querem garoto de colégio interno! Quando eu fui me alistar 
no paraquedista, o homem falou — tu é de colégio interno? Disse — 
sou. Lá no paraquedista os homens já gostam de gente de colégio 
interno. (Tião, 17 anos)  

Eles são mais preparados, mais maduros. Já não sente tanta falta da 
família como os filhos de papai e mamãe sente. Está acostumado a 
levar a vida no duro e não no mole. (Pedro, 17 anos, 8ª série, 
internado com 3 anos na Fundação)  

O diretor da escola concorda com esta visão:  

Eles (os internos) são mais aceitos nas Forças Armadas porque já são 
disciplinados aqui. As Forças Armadas são uma continuidade da 
escola. Eles encontram mais facilidade de moldar os meninos. Pelo 
menos os daqui. 
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Entretanto, diretor, funcionários e alunos sabem que há, nos últimos 
anos, uma dificuldade crescente de acesso às Forças Armadas:  

Eu pretendia ser marinheiro, mas como sobrei, eu pretendo trabalhar, 
estudar, ajudar a minha mãe e me formar como jornalista. Vou 
trabalhar em Artes Gráficas. (Gilson, 18 anos, interno há dezesseis 
anos na Fundação, passou por dois internatos, tem mãe)  

As próprias Forças Armadas começam a discriminar o ex-aluno da 
Funabem, seja pelas suas dificuldades de formação (escolaridade), seja pela 
sua configuração física (estatura muito baixa). O diretor, tendo plena 
consciência disto, tenta conseguir que os alunos sejam “aproveitados” no 
local de alistamento mais próximo da escola, através de pessoas de seu 
conhecimento. Mesmo assim, os militares do quartel mais próximo, para se 
assegurarem de que não receberão alunos-problema, exigem da direção da 
escola uma carta de apresentação desses jovens. Para realizar esta tarefa, a 
escola conta com o trabalho de duas assistentes sociais. Seu trabalho se 
concentra, principalmente, na preparação de documentos (certidão de 
nascimento, carteira de identidade) para os jovens que estão completando 
18 anos e no seu encaminhamento para o desligamento do internato. Este 
encaminhamento implica numa pesquisa sobre suas famílias, com intuito de 
saber que condições elas possuem para recebê-los de volta e encaminhá-los 
ao serviço militar obrigatório.  

O primeiro passo para seguir uma carreira militar é o alistamento. 
Depois de prestar o serviço militar, o segundo passo é então, estando lá 
dentro, conseguir permanecer e fazer carreira. O alistamento é importante 
de acordo com essa perspectiva, pois o aluno tem mais um ano antes de ter 
que enfrentar a vida com suas próprias possibilidades. O serviço militar é 
visto como um tempo de transição entre a escola e a vida “civil”.  

Sempre tem meia dúzia em 50 que eles não aceitam para fazer o 
alistamento para servir. Neste ano de 80 alunos sobraram cinco. Eu 
pedi porque acho que vai ajudar, mas para enfrentar a vida com uma 
disciplina mais rígida, sem a proteção que é dada ao menor. De 
qualquer maneira, o aluno tem que ser desligado. Lá terá que 
descobrir a vida e não a fantasia. (Diretor)  

Se a dificuldade para o alistamento já é grande, o engajamento é 
ainda mais seletivo e, portanto, muito menos acessível aos “ex-alunos da 
Funabem”. O assistente do diretor cita, a título de exemplo, a porcentagem 
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dos que se engajaram em 1980: dos 19 alunos que se alistaram, 
permaneceram em 1982 somente oito alunos. Nos últimos anos há uma 
média de 12 em 40 alunos que fazem o serviço militar e continuam por um 
ou dois anos. Um dado importante é que a maioria dos alunos que 
permanece não tem família, o que, segundo a visão da assistente social, 
significa que eles “passam a não ser mais abandonados”. Enquanto isso, os 
que têm família, dizem eles, depois de um ou dois anos não querem mais 
ficar em nenhuma das Forças Armadas.  

Mas nem todos conseguem fazer o serviço militar sem problemas. 
Alguns são expulsos antes de terminar o primeiro ano.  

Tem aluno que saiu da escola e foi expulso do serviço militar e hoje 
está trabalhando como servente de obra e dormindo no chão da obra 
porque não tem para onde ir. O que fizeram por ele durante esses 
anos todos? (Dentista)  

A Fundação só se lembra de citar os ex-alunos bem sucedidos. Os 
que se deram mal, não falam. Vão para o Exército e nem lá não ficam 
porque não têm estudo. (Funcionário)  

Ao completar 18 anos o aluno deve sair da escola. Esta é a norma. Na 
realidade, este desligamento não é muito simples. Até o início dos anos 80, 
a Fundação não era muito rígida no que dizia respeito ao cumprimento 
desta norma, e não havia assistente social ou qualquer outro funcionário que 
organizasse o processo de desligamento dos alunos. Não havia uma forte 
pressão sobre o aluno para que saísse quando completasse 18 anos. 
Sobretudo com relação àqueles que ainda não haviam terminado o 1º grau. 
Entretanto, o quadro se complicava a cada ano, com o acúmulo de internos 
acima de 18 anos.  

Segundo informações dadas pelo assistente do diretor, no ano de 
1982 permaneciam na escola “entre 80 e 90 alunos com mais de 18 anos, 
podendo ter até 21 anos”. Dentre esses alunos, 8.0% ainda não haviam 
terminado o 1º grau e somente 20% terminariam naquele ano. Os alunos que 
haviam terminado seus cursos profissionalizantes continuavam, mesmo 
assim, a trabalhar numa oficina de sua escolha e nos “serviços gerais”, 
mantendo um ritmo de vida como o de qualquer outro aluno da escola. Outro 
dado importante é que, entre esses alunos, 15 já estavam com seu serviço 
militar quitado e 4 já tinham terminado o 1º grau. Permaneciam na escola 
pois não tinham para onde ir, sendo que muitos deles não possuíam família. 
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Foto 14: Na hora em que os maiores de 18 anos têm que sair 
cria-se um enorme impasse, pois os alunos não sabem como 
sair da escola e a escola não sabe como mandá-los embora. 

Podemos observar que a porcentagem de alunos com mais de 18 anos 
é bastante significativa. E o questionamento que se coloca de imediato 
refere-se à preparação que supostamente é dada para que esses alunos 
possam viver em sociedade, já que na hora em que isto deve se realizar cria-
se um enorme impasse, pois os alunos não sabem como sair da escola e a 
escola não sabe como mandá-los embora (vide foto 14). 

O impasse na hora da saída se coloca tanto para aqueles que têm 
responsáveis como para aqueles que são órfãos. Isto conduz a um 
questionamento contundente de toda a trajetória prevista para o “menor”, 
desde pequeno até a maioridade. O questionamento recai não só sobre o 
ensino formal oferecido como também sobre o ensino profissional, mas 
principalmente sobre o tipo de organização vigente na instituição total que 
torna o aluno dependente e sem qualquer conhecimento da vida social. 
Dessa forma, ele se sente incapaz de sair, não só por ter recebido uma 
formação deficiente e precária, que não o capacita a enfrentar o mercado de 
trabalho, mas sobretudo por não lhe ter sido permitido formar-se como 
sujeito social. Um outro fator importante é o enfraquecimento ou a ruptura 
dos laços familiares, ao lado da impossibilidade que a instituição total cria 
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para o estabelecimento de relações sociais na comunidade, o que muito 
dificulta a adaptação fora do ambiente do internato.30 

O depoimento de um aluno, internado com um mês de idade e no 
momento com 17 anos, tendo passado por todos os internatos da Fundação, 
expressa com clareza este sentimento:  

O que eu acho dos anos que passei no internato? Não acho bom não. 
Acho que é ruim porque a gente não aprende como é a vida. A gente 
encara a vida de um jeito diferente. Pra gente, os alunos, parece que a 
vida tem a maior dificuldade. Parece que é um bicho. Uma coisa que 
a gente não vai conseguir vencer nunca. A gente só fica dependendo 
do colégio interno. Envio não gosto dessa vida de colégio não. (João 
Cláudio, 8ª série)  

Alguns funcionários, profissionais liberais, parecem mais à vontade 
para tecer críticas ao sistema de atendimento em internato:  

Os que têm família desestruturada têm muito medo de sair da escola. 
Os abandonados também têm muito medo. Praticamente se tornaram 
dependentes. Todo o sistema da instituição é muito paternalista. Não 
permite aos meninos descobrirem as suas potencialidades. 
(Psicóloga)  

Colocam o aluno na cristaleira por 18 anos e então jogam na rua. 
Adiam o problema por 18 anos. Todos sabem que este sistema não 
funciona, mas não fazem nada. (Dentista)  

Apesar do caos, algumas soluções informais são encontradas e 
dependem, sobretudo, do relacionamento “por afinidade” que os alunos 
                                                      
30 Alguns internos, depois que saem, têm críticas muito claras. Helcenir, entrevistado quando 
ainda era interno, deu outro depoimento dois anos após ter sido desligado, o qual faz parte da 
pesquisa “Menor em Tempo de Maioridade”, realizada em 1987: “...o inspetor e todo o 
funcionário falava que lá fora você vai passar fome cara. Eles diziam que a rua era uma coisa 
muito ruim, quer dizer você vai para lá, você vai sofrer. Então os alunos tinha medo de sair. 
.. no colégio, tem tudo na mão e eles (funcionários) dramatizando a vida do lado de fora. 
Quer dizer, facilita demais e não prepara para nada. Eles facilita lá para dentro mesmo e não 
pra vida. Porque quando o aluno vai sair, o aluno leva uma tijolada né, uma coisa que não tá 
vendo. E ele volta no colégio muito mal arrumado. Aí os alunos que vê aquela visão se 
recolhe mais com medo, com muito medo. Aí os outros não quer sair do colégio. Tem aluno 
que chega a repetir de série para poder num sair. Pra você ver, uma pessoa ao invés de 
pensar em progredir pensa em se prender no colégio. O colégio é uma coisa que prende 
muito o aluno”.  
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possam estabelecer com alguns funcionários ou pessoas das redondezas. 
Estas podem porventura encaminhá-los para algum trabalho, ou mesmo 
empregá-los em suas casas para que façam pequenos serviços, tais como 
cuidar do jardim, lavar o carro, fazer pequenos mandados e permitir que 
continuem seus estudos à noite. Dentro da Fundação, cujo estabelecimento 
fica em um subúrbio do Rio de Janeiro, a solução encontrada para os alunos 
considerados de “bom comportamento” consiste no oferecimento de 
moradia, alimentação e algum dinheiro semanal para que possam procurar 
emprego, continuar os estudos de 2º grau ou fazer o supletivo à noite, em 
troca de trabalho como office-boy ou de trabalho profissional na padaria ou 
na cozinha.31 Alguns acabam sendo contratados depois de certo tempo, 
outros podem ser encaminhados para trabalhar em algum dos internatos 
(apesar do número de alunos empregados ser reduzido atualmente, isto 
ainda ocorre). Outros, ainda, conseguem emprego fora da Fundação e 
finalmente saem depois de um ou dois anos.  

Segundo o diretor, entre os 80 a 90 alunos que saem todo ano, pelo 
menos 20 ficam em completo abandono. Não tendo família a quem recorrer, 
pegam o primeiro emprego que surge e, uma vez fora da escola, não podem 
mais voltar. Frequentemente perdem o emprego e ficam pelas ruas como 
mendigos, ou se encaminham para a “vida do crime”.32 O problema se torna 
muito mais complexo quando o aluno é considerado deficiente por 
distúrbios psiquiátricos ou retardo mental — estima-se que há cinco ou seis 
deles entre cada grupo de 20 alunos. Os que não têm família podem ser 
internados num hospital, complementa o diretor.  

Como o problema do desligamento não era solucionado, a Funabem 
passou a exigir da Fundação a existência de um serviço que ajudasse no 
encaminhamento dos ex-alunos. Entretanto, à própria Funabem não possuía, 
nessa época, um serviço para realizar este encaminhamento. A Associação 
dos Ex-Alunos da Funabem — ASSEAF — era a entidade que buscava 

                                                      
31 Constatei que tanto a exploração da mão de obra do aluno quanto a admissão do ex-aluno 
como empregado fazem parte da tradição das instituições totais. 
32 “... negócio de tráfico de drogas. Pegaram ele no flagrante e aí ele foi preso. Ele saiu, não 
tinha família, não tinha nada. O que esperava dele. Esperava dele ser um doutor, um técnico, 
o quê? Não esperava nada disso, né. Ele não tinha família, não tinha nada... É muito comum, 
mas demais mesmo de acontecer do aluno ficar marginalizado,justamente o aluno que não 
tem família”. 
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ajudar os ex-alunos na busca de um trabalho. As assistentes sociais da 
escola começaram também a agilizar a saída dos alunos que completassem 
18 anos e tivessem responsáveis. Passaram a visitar suas casas para apurar 
se os responsáveis teriam condições de receber o aluno, estimulando-os no 
sentido de que se responsabilizassem por encaminhá-las a um emprego ou 
para as Forças Armadas. Os que não tinham família eram então 
encaminhados para o novo serviço que se instalou na sede da Fundação, na 
cidade do Rio de Janeiro, local mais próximo para realizar contatos com 
empresas. Este serviço se iniciou no segundo semestre de 1982, tendo sido 
desenvolvido por uma assistente social da Fundação.  

A mudança importante que passou a caracterizar o desligamento dos 
internos, a partir daí, foi a obediência estrita à norma de saída do aluno que 
atingisse a maioridade. Este requisito passou a preponderar sobre a 
conclusão do 2º grau e o término da formação profissional. Antes, estes dois 
requisitos também não eram indispensáveis para o ingresso na vida social. 
Porém a Fundação facilmente mantinha ali o aluno que tivesse dificuldade 
de sair e não houvesse terminado os estudos ou a formação profissional. Na 
medida em que o desligamento passou a incidir sobre a idade de maneira 
rígida, ficou claro o menosprezo da escola com relação aos aspectos da 
formação profissional dos internos. Já constatamos anteriormente que a 
formação profissional não é muito eficiente, que as técnicas ensinadas são 
arcaicas e que a maquinaria é obsoleta. Mesmo assim, tentava-se transmitir a 
importância de aprender um ofício para que o interno pudesse posteriormente 
introduzir-se no mercado de trabalho. Com esta determinação da Funabem, 
fica claro que a política do Bem-Estar do Menor, ao internar as “menores”, 
não objetiva a formação de profissionais que possam ingressar no mundo do 
trabalho. A Fundação, apesar de sua tradição histórica (até o início dos anos 
60 se orgulhava de formar profissionais), acata a norma da Funabem, sem 
qualquer esforço de questionamento da mesma e de seu próprio sistema de 
ensino atual. 

b. Encaminhamento para o emprego  

Para que o interno possa ingressar no mundo social, a primeira 
necessidade que surge é a obtenção do documento de identidade. Até então, 
sua principal forma de identificação, quando abordado na rua, era 
pronunciar-se: “sou de menor, interno da Funabem”. Além disso, podia 
utilizar-se do nome, do apelido e do número que o identificava em cada 
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internato. No momento de tirar a carteira de identidade, surge novamente a 
questão do seu nascimento, de suas origens e de sua filiação. Também são 
necessárias uma fotografia e uma assinatura que o identifiquem. Esse é um 
documento importante que permite o trânsito pela cidade sem que seja 
considerado suspeito. E, mais do que isto, é o documento que lhe confere 
cidadania. A Funabem facilita a obtenção da carteira de identidade através 
de um serviço que executa todos os procedimentos normais, que teriam de 
ser executados numa repartição pública, exigidos para esse fim. Assim, o 
interno pode ser desligado. Mas, segundo a assistente social, os problemas 
já surgem aí:  

‘As facilidades que ele encontra aqui na escola’ — cama feita, 
médico, tudo de graça — digo para ele, ‘você não terá lá fora’. 
Fazemos esta conscientização. Eles perdem muito os documentos e 
por isto a gente não dá antes deles saírem. Eles não têm cuidado com 
seus objetos. Ande por aí e veja — chinelo pelo chão, roupas 
cortadas. Isto ocorre por falta de cultura. As pessoas não têm 
orientação também, a família não dá (Assistente social).  

Após a obtenção deste documento, o encaminhamento para o 
emprego pode ser feito, mas esbarra em várias dificuldades. A primeira é a 
dificuldade do próprio serviço, feito especialmente por uma assistente 
social que trabalha na sede, distante do internato e próxima dos locais que 
oferecem empregos.33 É um serviço que, em 1982, apenas se iniciava. Outro 
grande problema é que os internos não saem como profissionais capacitados 
ou como mão de obra especializada. O chamado aprendizado profissional, 
com algumas exceções, só permite ao aluno uma pequena iniciação do 
aprendizado:  

Hoje atendemos mais para dar comida. O aluno não sai preparado 
para trabalhar no mercado. Não está acostumado com a máquina. Ele 
não consegue emprego hoje. Hoje é demagogia. Hoje os relatórios só 
querem dados. Não querem críticas e sugestões para ele poder 
enfrentar a realidade no mercado; precisa de máquinas modernas para 
ele poder enfrentar a realidade do mercado. Falo, peço, mas ninguém 
faz nada. A [Fundação] diz que não tem dinheiro.(Diretor) 

                                                      
33 Para enfrentar este problema a Funabem chegou a fazer uma propaganda pela televisão em 
1987, conclamando os empresários a empregarem ex-alunos. 
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Outros preferem se referir à escola sem dizer que se trata de um 
internato ou que é conveniado com a Funabem.  

Uma vez empregado, o aluno continua a ter dificuldades. 
Dificilmente consegue ficar no primeiro emprego e muitas vezes passa por 
vários, num breve período de tempo.34 Com toda a educação disciplinar que 
recebeu, o ex-interno não consegue, entretanto, atender à disciplina exigida 
pelo trabalho, não se submetendo às regras como seria necessário para nele 
manter-se. Vejamos como a assistente social coloca a questão:  

No encaminhamento para o emprego, a gente faz orientação e arranja 
emprego, mas quase nunca eles ficam. Não ficam por insegurança, 
ansiedade no desempenho do novo papel, problemas de 
relacionamento com o patrão, temor. Não conseguem seguir os 
horários, chegam sempre atrasados. Quando passam pelo Exército, 
eles aprendem mais. Os alunos que saíram, e que voltam para falar 
com a gente, são os que estão numa boa. Os que não estão, não vêm. 
É uma baixa em relação aos colegas. 

c. Solução salvacionista  

A provedora, autoridade maior da Fundação, é a figura que melhor 
encarna a visão salvacionista da instituição, que possui uma visão 
messiânica a respeito de si própria.35 

As crianças entram, quase que na sua maioria, como crianças de 
creche, de berço. Depois vão para o internato de quatro anos, e 
depois para o de sete anos e assim por diante. A criança nos é 
entregue ainda em berço e sai para servir o exército; sai para procurar 
emprego já depois de homem feito, já com uma profissão. Porque nós 
temos uma escola profissional lá em (..) para os meninos de 15 a 18 
anos e lá eles aprendem várias profissões: soldador, mecânico e ainda 
há esse serviço que nós chamamos de barbeiro, padeiro. São 11 

                                                      
34 Esta constatação pôde ser feita também em 1985, quando iniciei uma pesquisa intitulada:  
“Menor em Tempo de Maioridade”, realizada na CESME, através de entrevista com vários 
ex-alunos.  
35 Como indiquei no final do capítulo referente às características dos internatos, esta 
Fundação tem lugar importante entre as instituições filantrópicas e a história de seu fundador 
mostra claramente como ele ocupava perante todos da Fundação um lugar de “salvador”. 
Este espírito filantrópico ainda marca o funcionamento institucional e é sobretudo encarnado 
por aqueles que ocupam as posições mais altas na hierarquia. 



282 

oficinas. Agora, devo dizer a você que a Fundação (..) trabalha com 
muita alma, com muito amor e com muita sorte. Porque pelo menos 
80% dos alunos da Fundação são recuperados e eu acho um número 
muito grande para a época de hoje. 80% nós recuperamos, 
principalmente porque nós temos crianças que vêm desde o berço, 
por isto. Recuperamos, que eu digo, são esses a quem nós 
conseguimos dar um diploma de profissão e colocar num emprego. E 
são pessoas que estão hoje casadas e eu até gostaria de reunir um 
grupo desses meninos já do meu tempo, que estão casados e 
trabalhando, tendo uma vida normal, eu até gostaria de levá-los a um 
programa de televisão para ver que nem tudo está perdido ainda.  

d. A “vida do crime”  

Um outro caminho que se apresenta para o aluno, ao sair da escola, é 
a “vida do crime”. Esta possibilidade já se delineia dentro do internato para 
muitos deles, segundo a expectativa dos dirigentes. Mas há casos em que a 
opção pela delinquência constitui uma surpresa. O assistente do diretor 
expressa com clareza a possibilidade quando, ao organizar as carteiras de 
identidade dos alunos, seleciona, vez por outra, uma dentre elas, exibindo-a 
a todos dizendo:  

Guardem bem este rosto aqui. Este menino ainda vai ser notícia. 

Ele aponta seis alunos que, no seu entender, serão marginais. Tece 
comentários sobre o tipo de rosto, olhar, valoriza traços e expressões do 
aluno que, segundo seu ponto de vista, “pela experiência de anos”, podem 
chegar à marginalidade. Também aponta aqueles que são “bons meninos” 
ou “ótimos alunos”. Mostra, inclusive, a foto de um aluno que se encaixava 
dentro dos traços fisionômicos que relacionava aos delinquentes, cuja 
carteirinha ali permanecia, apesar do aluno já ter sido morto no ano 
anterior. Este exemplo veio a confirmar suas teorias sobre os traços 
fisionômicos, com o uso de conceitos da teoria lombrosiana.36 A carteirinha 

                                                      
36 “Lombroso, buscando a explicação científica do crime, asseverou que o delito é um 
fenômeno de atavismo orgânico e psíquico. A esta conclusão chegou após estudo 
antropológico e análise confrontativa entre o homem selvagem e o homem delinquente, 
encontrando num e noutro idênticos caracteres somáticos e psíquicos. O criminoso típico 
seria uma cópia, uma reprodução nas sociedades modernas, do homem primitivo, aparecido, 
pelo fenômeno do atavismo, no seio social civilizado, com muitos dos seus caracteres 
somáticos e os mesmos instintos bárbaros, a mesma ferocidade, a mesma falta de 
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ali permanecia, pois o menino ainda era aluno da escola quando foi morto 
na rua, em luta com a polícia. O assistente do diretor entende como inútil o 
seu esforço de aconselhamento dirigido a estes rapazes, que acabam “se 
perdendo”.  

Cara, a gente te dá oportunidade, veja se aproveita enquanto tem 
tempo. Mas nada, no outro dia é a mesma coisa e dá nisso. 

A direção da escola, portanto, usa de seu saber sobre os alunos para 
tentar salvá-los da perdição e do caminho da delinquência. Mas eles, 
segundo a visão da escola, não sabem aproveitar a oportunidade. Nos seus 
rostos já está marcado o seu destino. A escola não tem meios de saber o que 
se passa com os alunos após seu desligamento, a não ser de maneira 
informal, quando eles voltam para fazer visitas e trazem notícias sobre os 
outros, ou pelos jornais, através das notícias ligadas ao crime, roubo e 
drogas. Mesmo assim, considero relevante as informações que obtive na 
secretaria, através do assistente do diretor, sobre os alunos que “se perdem 
na vida do crime”:  

Antes de 1979 uns cinco ou seis alunos se perdiam por ano — se 
metiam com roubo, tóxico, bandidos e morriam. De 1979 para cá 
mais de 20 por ano se perdem na bandidagem e morrem. Já vêm para 
cá com problemas; metidos em confusão fora, eles não melhoram e 
quando saem, maiores de idade, perdem-se de vez.  

É muito grande o número de meninos que se perdem. Não se sabe de 
todos, porque não mantemos nenhum registro. Mas posso citar alguns 
através de notícias que chegam até nós [cita de 1980 em diante 
alegando que eu poderia conhecer alguns].  

1. Carlos — foi expulso do quartel e está assaltando.  

2. Jorge — não era mau aqui, mas quando saiu se perdeu.  

                                                                                                                           
sensibilidade moral.” Ainda mais, pensava Lombroso que “o atavismo do criminoso, quando 
lhe falta absolutamente todo traço de pudor e de piedade, pode ir além do selvagem, 
remontando até aos próprios brutos”. E da estreita analogia entre o selvagem e o criminoso, 
fazendo aplicação da lei de evolução ontogenética e filogenética, pela qual ‘o indivíduo 
atravessa estados análogos ao que atravessa a sua espécie desde a origem até o estado atual’, 
Lombroso concluía que o delinquente, principalmente pelos seus caracteres psíquicos, muito 
se assemelha às crianças, que, nesta fase da existência, resumem e reproduzem os primeiros 
graus do desenvolvimento da espécie humana. É a doutrina do infantilismo, cujo fundo de 
verdade é de uma evidência brilhante e incontestável.” (Aragão, 1977, p. 108)  
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3. Salgueirinho — morreu assassinado. Era ruim aqui. Ele entrava no 
boteco com muita facilidade.  

4. Flores — foi assassinado.  

5. Francisco — levou um tiro, mas não morreu.  

6. Zé — foi expulso do quartel, porque roubou armas. Não entendo 
como fez isto. Foi uma surpresa para mim. 

Além desses alunos de que se lembrou rapidamente, considerou 
também os alunos que foram para escolas de “regime fechado”, pois estes 
também são considerados “alunos perdidos”: “este ano foram 12 alunos, 
sendo 11 procedentes do Internato VI. Ano passado foram pelo menos 12 
alunos”. Segundo um inspetor, que trabalha com os alunos mais velhos, de 
1973 até 1981 pelo menos 30 meninos que passaram por seu pavilhão 
tornaram-se bandidos e morreram. Cita um que recentemente morreu, 
envolvido com venda de tóxicos. Cita também alguns que encontrou na 
prisão e outros que são policiais.  

Vemos assim como se delineiam as possibilidades desses jovens que, 
na sua maioria, frequentaram de seis a dez anos escolas internas. Essas 
escolas que estudamos dão atendimento a menores encaminhados pelo 1º 
Ofício: são menores “carentes e abandonados”. Mas estes internos acabam 
por apresentar, já dentro do estabelecimento, um “comportamento 
desviante”. Em virtude disso a direção julga improcedente a sua 
permanência junto aos outros alunos, enviando-os para a “escola de regime 
fechado”. Outros indivíduos que ali permanecem, ao sair ou mesmo antes 
disso, começam a se envolver, fora da escola, com grupos organizados 
ligados à “vida do crime”.  

É necessário assinalar a importância de teorias como a de Lombroso 
(que considera características craniológicas como relacionadas à propensão 
ao crime), as quais foram superadas e criticadas pelo conhecimento jurídico 
e biológico, uma vez que elas voltam a ter força e atualidade na vida social. 
Verifica-se que as práticas repressivas da instituição total reeditam 
ideologias já inteiramente sepultadas pelas modernas concepções 
científicas. É como se essas ideologias tivessem impregnado profundamente 
a visão e a formação do próprio diretor, dos funcionários e da provedora, 
marcando também todos os procedimentos administrativos e técnicos, assim 
como todas as práticas cotidianas e rotineiras da vida institucional. Então, a 
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Fundação continua a ser regida, por mais moderna que pretenda ser, pelo 
que há de mais conservador no plano das ideias e das ideologias, recuperando 
concepções racistas e colonialistas, inteiramente anticientíficas, tais como a 
teoria de Lombroso.  

e. Inculcação bem sucedida das normas e pontos críticos dos métodos 
de inculcação  

Os métodos e as técnicas pedagógicas que visam à reprodução de 
uma dada ordem social derramam-se por todos os domínios da sociedade. 
Foram institucionalizados e acham-se voltados principalmente para o 
atendimento de segmentos de classes subalternas. Os internatos ora 
estudados constituem um dos aspectos dessa institucionalização, posto que 
os denominados “menores” são oriundos das referidas classes sociais. A 
ação disciplinar vigente nos internatos, contudo, tanto parece lograr 
reproduzir a ordem social quanto, paradoxalmente, gera elementos que 
contêm sua própria negação. A inculcação bem sucedida das normas, que 
estaria em contradição com o insucesso dos métodos de inculcação, 
representa, em verdade, o verso de uma medalha cujo anverso lhe seria 
diretamente oposto. O que me leva a pensar que no nível da eficácia da ação 
disciplinar nos internatos estamos diante de resultados contraditórios e em 
permanente tensão. Inútil asseverar resultados positivos e/ou negativos 
quando as tensões parecem embutir uns dentro dos outros, num estranho 
emaranhado que coloca em xeque os fundamentos da própria instituição, 
lançando um mar de dúvidas sobre a eficiência da ação pela qual propugna 
a Fundação.  

Consoante essas reflexões, a partir das demais observações de 
acompanhamento dos internos na vida social, podem-se levantar para efeito 
de exposição pelo menos três “opções de vida” ou evasões possíveis à 
disposição dos internos. As duas primeiras dizem respeito à socialização pelo 
trabalho e aparentemente podem ser entendidas segundo a visão do senso 
comum, ou seja, supõe-se que haja um ingresso “harmonioso” na vida social. 

Os denominados “menores” são submetidos a um conjunto de regras 
que têm por objetivo condicioná-los a aceitar um trabalho regular, a 
obediência aos horários, à hierarquia e às leis instituídas. É sabido que na 
sociedade capitalista o desenvolvimento de forças produtivas gera a 
necessidade de determinadas especializações ou funções das mais 
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sofisticadas às menos qualificadas. A Fundação forneceria preparação e 
treinamento de mão de obra na atividade de qualificação do menor. 
Pretende neste sentido funcionar como uma instituição produtora de força 
de trabalho. As oficinas profissionalizantes preparam os internos para 
exercer profissões tais como auxiliar de mecânico de automóveis, 
eletricista, bombeiro hidráulico, marceneiro, etc. Não obstante a maquinaria 
disponível na Fundação ser obsoleta e colocar os internos em posição de 
“atraso técnico”, quando de seu ingresso no mercado, há alguns casos em 
que logram conseguir desempenhar as atividades para as quais foram 
treinados. Constituem, entretanto, exceções.  

Uma outra vertente da ação pedagógica reside na disciplina exercida 
para impor a observância das “normas de conduta” ou a sua 
“naturalização”.37 Os internos são educados para representar ou acreditar 
como “natural” a ordem dada. Além disso, são treinados para fazê-la vigir, 
o que significa que não apenas são preparados para o acatamento das 
disposições legais, mas, sobretudo, são impelidos a uma postura de 
assegurar a sua imposição. Assim temos um percentual significativo desses 
internos que abraçam, como ambição maior, o desejo de ingressar nas 
Forças Armadas, enquanto outro, não menos importante, almeja permanecer 
no internato passando da situação de comandado àquela de quem dá ordens. 
Mesmo com as dificuldades de absorção desses internos pelas Forças 
Armadas, anteriormente já mencionadas, observa-se que muitos deles 
logram “engajar” principalmente no Exército e nas forças policiais. Os ex-
internos se transformam nos vigilantes da ordem. Enquanto guardiões, 
zelam rigidamente pelo ideal de justiça neles inculcado, porém não sem as 
tensões que os marcaram no decorrer do internamento e que, por vezes, são 
paradoxais: subjugar pela força, pelo medo, pelo temor da perda e pela 
violência frequente.  

O terceiro contingente compõe-se de ex-internos que desde o período 
do internamento desenvolveram a rebeldia e a representam como elemento 
positivo, cercada de toda uma recusa refletida ao acatamento das ordens. 
Sempre viram a fuga como solução e a buscaram incontáveis vezes. Sempre 
foram castigados e punidos com severidade, mas reincidiram nas 

                                                      
37 Referimo-nos à formação de indivíduos pela disciplina para garantir o cumprimento das 
“normas” agrupadas pelo código jurídico da sociedade. 
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consideradas “faltas” assinaladas pelas autoridades institucionais. Nesse 
sentido, a imposição das normas pedagógicas gera também o aguçamento 
dos antagonismos e produz o que seria a sua própria negação. Os internos 
que se recusam ao cumprimento das normas apreendidas na escola buscam 
a “liberdade” pela negação delas e só são submetidos à força, pelo rigor das 
punições. A Fundação os classifica como “delinquentes” e sob este rótulo 
são introduzidos na vida social.  

Impelidos a se dispor “à margem da sociedade”, tanto no que se 
refere ao mundo do trabalho quanto ao das leis instituídas, estes ex-internos 
dispõem-se como delinquentes em potencial. As leis são vividas como 
injustas e a rebeldia, que eles consideram positiva, torna-se um instrumento 
pela qual forçam sua entrada nos meandros da vida social. Certamente há 
um domínio comum aos que ingressam nas fileiras das corporações 
policiais e os que virão a ser combatidos por elas. São interlocutores de uma 
mesma linguagem de violência. Identificam-se nas posições contrárias e 
oponentes. Isto porque não se trata de opções de um mesmo nível, como o 
esquema aqui traçado pode sugerir. Ninguém escolhe entre ser soldado ou 
bandido. Condicionantes sociais, por vezes, os mesmos, é que os impelem a 
enxergar “escolha” como vocação. Ocorre que são falados pela própria 
força que o internato tem em suas vidas e não conseguem se colocar falando 
como sujeitos. Na caserna, o intramuros continua a abrigá-los, quando não a 
protegê-los. Em contrapartida, na outra, escolha, que encerra uma ameaça 
frequente de prisão, lhes resta a infinita tentativa de fugas e evasões. Os 
chamados marginais não têm sobre si o tempo todo a imposição do 
cumprimento das regras. Esta é uma evasão que eles vislumbram como 
possível, pois tentam viver livres dos freios institucionais embora acuados e 
temerosos face às contínuas perseguições policiais. Relativiza-se assim, 
com esta reflexão, o peso das oposições que dentro das três aludidas 
possibilidades ficaram reduzidas em verdade a apenas duas, ou seja, os 
guardiões da ordem de um lado e os que a infringem de outro.38 A origem 
                                                      
38 Mais recentemente tem surgido uma nova variante, a organização, quer dizer, as modernas 
ideologias políticas levam os ex-alunos a se organizarem em associações que possam debater 
a sua própria situação e inserção na vida social, como se fossem elementos intermediários 
que colocam os indivíduos não na instituição, mas num movimento próprio. Temos também 
o surgimento de “movimentos” em defesa da criança organizados por profissionais liberais e 
projetos alternativos, que atendem aos chamados “meninos de rua” ligados a setores 
progressistas da Igreja. Herzer e Collen tiveram o apoio desses grupos e assim escreveram 
 



288 

social e os métodos de socialização dispõem, entretanto, os que impõem a 
ordem e os que propagam a “desordem” num terreno comum, conforme já 
foi dito anteriormente. Então, de fato são reproduzidas as engrenagens tão 
bem amparadas das instituições totais, pouco importando o peso da 
polaridade das posições assumidas.  

                                                                                                                           
suas autobiografias. Herzer, entretanto, teve um fim trágico, suicidando-se poucos dias antes 
da publicação de seu livro. Esses projetos alternativos têm surgido em função da crítica à 
internação de crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo pretendi analisar o cotidiano da vida da criança e do 
adolescente em internatos que têm estrutura e funcionamento institucional 
semelhante às instituições totais. Ao estudar sete internatos de uma 
determinada Fundação (faixa etária de recém-nascidos a 18 anos), mostrei 
alguns indicadores importantes que caracterizam o funcionamento desses 
internatos para crianças pobres.  

Observei no atendimento cotidiano das crianças pequenas que a vida 
institucional é fonte de carências, que colocam em perigo seu desenvolvimento 
e estruturação psíquica. Encontramos nestes estabelecimentos os principais 
fatores de carência já tão conhecidos e estudados — transferência múltipla 
de ambiente de vida, rodízio de funcionários, atendimento impessoal e 
despersonalizante, impossibilidade de construir laços afetivos significativos, 
hipoestimulação do desenvolvimento psicomotor, fechamento para o mundo 
exterior, monotonia do cotidiano e pobreza das relações sociais.  

Um dos fatores mais graves de carência são as mudanças às quais a 
criança pequena fica exposta, numa idade em que é mais sensível à perda 
repetida de pessoas às quais se afeiçoa. Vimos nos Internatos I e II como as 
transferências de estabelecimento, as mudanças no cotidiano de grupo de 
colegas e de funcionários são frequentes. Além do mais, estas mudanças são 
realizadas sem que qualquer explicação seja dada à criança sobre o que vai 
lhe ocorrer e sobre o local onde ela se encontra. A criança é tratada como 
objeto, com gestos bruscos, na pressa do atendimento “eficiente”, 
desconhecendo-se o mal que tudo isto pode lhe causar. Não há lugar para as 
necessidades individuais, muito menos para as suas demandas. E existem 
poucas ocasiões para troca de afeto, o que dificulta o desenvolvimento de 
seu sentimento de integridade e de identidade.  

Tudo isto, diz David:  

não permite que a criança sinta a continuidade de sua existência. 
Contribui, ao contrário, para a manutenção de uma imagem 
despedaçada do mundo e verdadeiramente para a impossibilidade que 
têm essas crianças, quando maiores, de se situar no tempo e no 
espaço. Da mesma maneira, a não resposta afetiva a seus atos e 
progressos não lhes traz os ingredientes necessários ao seu 
narcisismo, dando-lhes mais tarde a impressão de não terem uma 




