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”A lembrança mais forte é da vontade que tinha de sair de lá, 
de ficar perto de meus pais.”  

Augusto, 22 anos  
 
 
“O que eu penso do internato? Acho que têm que dar uma 
assistência melhor a essas crianças. A maioria dos presos 
daqui já passou por internatos e continuam na mesma coisa. 
A criança não precisa de alguém batendo para aprender não. 
Ela aprende falando. Ela precisa de alguém que dê carinho, 
alguém sempre presente.”  

Juvenal, 27 anos 
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II. QUEM SÃO OS ENTREVISTADOS  

Este estudo se refere a uma população de presidiários que são 
egressos de estabelecimentos de assistência. Incluo tanto aqueles que 
permaneceram nos internatos para crianças e jovens “carentes” e 
abandonados, como para os denominados “infratores”, não 
importando se sua permanência nestes estabelecimentos foi de longa 
ou curta duração. Quem são esses jovens e quais as suas 
características é uma questão importante, pois é frequente a 
generalização de que os jovens que passaram pelos internatos da 
FUNABEM são ou se tomaram “infratores”.  

Nos meus estudos sobre as crianças que ficam longamente 
internadas, as denominadas “carentes”, e as órfãs, sempre me 
questionei que esses jovens logo após o desligamento do internato 
tornem-se presidiários. Os dados que apresento neste estudo mostram 
que somente um pequeno número dos que ficaram internados por 
vários anos são detidos por delitos. Veremos a seguir, que se 
constitui, entretanto, de urna população muito jovem. Quando dividi, 
como mostra o Quadro 1, a faixa etária de 18 a 21 anos é porque 
estes estão ainda na fase de maioridade civil. E depois, de 22 a 25 
anos, é para mostrar que se trata de uma população de pessoas muito 
jovens e que são presas logo que atingem a idade permitida pela Lei 
(18 anos) para serem enquadradas no Código Penal. Outras pesquisas 
também apontaram para a alta concentração de jovens no sistema 
penitenciário como um todo. No entanto, no caso por mim analisado, 
trata-se de uma população específica, ou seja, a juventude da 
população carcerária me interessa na medida de sua relação com sua 
recente menoridade e passagem pelos internatos de “menores”. Mais 
adiante veremos os dados sobre a prisão, mas acho importante 
ressalvar aqui que 74,6% dos nossos entrevistados foram presos pela 
primeira vez entre 18 e 21 anos de idade.  

Iniciaremos a análise do material pesquisado, abordando os 
dados coletados referentes à idade atual dos entrevistados e à 
caracterização de sua família de origem e de sua família atual.  

A maior parte (78,1%) dos nossos entrevistados tem de 18 a 30 
anos.  
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Esta alta concentração nas faixas etárias de até 30 anos já foi 
verificada por Lemgruber, 1990, em seu estudo sobre os internos do 
sistema penal do Estado do Rio de Janeiro, ao mostrar que a maioria 
(57,6%) tinha menos de 30 anos. Entretanto, temos 47,4% dos nossos 
entrevistados nas faixas etárias que vão dos 18 aos 25 anos; ou seja, 
ainda que não se possa falar em “amostragem”, os dados indicam que 
os internos do sistema penal, egressos de estabelecimentos de 
assistência, se concentrariam em maior número nesta faixa etária do 
que entre os internos, em geral, do sistema penal do Rio de Janeiro, 
que é de 31,6% (Lemgruber, 1990).  

 

QUADRO 1 – IDADE ATUAL 

IDADE ATUAL Nº % 
18 A 21 anos 18 15,8 
22 a 25 anos 36 31,6 
26 a 30 anos 35 30,7 
31 a 40 anos 20 17,5 

Mais de 40 anos 04 3,5 
Sem informação 01 0,9 

TOTAL 114 100,0 

 

No Quadro 2 analiso os dados sobre os pais, que certamente 
suscitam questões além das que pudemos estudar aqui. É frequente 
que se fale em “famílias desestruturadas”, quando se faz referência às 
famílias de baixa renda, em particular aquelas cujos filhos são 
atendidos pelos órgãos de assistência à infância. É importante, 
entretanto, perguntar se não é preciso repensar a noção operacional 
da família que se constitui de pai, mãe e filho. No meu estudo 
anterior mostro que é frequente que a mulher seja a figura parental 
mais importante na criação e manutenção do laço afetivo com os 
filhos (Altoé, 1993). É interessante também ressaltar os dados da 
PNDA, 1989, que mostram que aumentou em 30% a proporção de 
crianças e jovens vivendo em famílias chefiadas por mulher.  

De acordo com o Quadro 2, observamos que a maioria dos 
entrevistados, 61,4% tinha mãe viva. Já a proporção daqueles com 
pai vivo era bem menor, 43,9%. Um número bem pequeno de 
internos tinha perdido contato com o pai, 2,6% do total, enquanto, 
6,1% não chegaram a conhecê-lo. Tais dados nos mostram que 

 24 

grande parte dos internos teve possibilidade de ter contato com pai e 
mãe durante a maior parte de suas vidas. Os dados que dispomos, 
concernentes à família, relativizam a ideia frequente de que se trata 
de jovens” abandonados” e órfãos. A orfandade neste estudo não tem 
força explicativa. A importância e repercussão da morte de um dos 
pais na dinâmica familiar será analisada mais adiante, quando 
abordaremos os motivos que propiciam a saída de casa da criança ou 
do jovem. Dado o alto número de pais e mães vivos, assim como a 
maior presença das mães nas visitas (seja no internato, como no 
presídio, conforme veremos mais adiante), nos levam a ressaltar que 
o vínculo familiar se mantém. Seria importante a realização de um 
estudo mais específico sobre a relação familiar das classes populares, 
sobretudo no meio urbano, onde a mulher aparece com frequência 
como chefe de família, tendo vários casamentos e filhos de pais 
distintos. Aliás, as investigações que tenho feito mostram que um dos 
motivos de internação de criança em estabelecimentos de assistência 
é justamente devido ao difícil convívio do filho com o novo padrasto, 
ou novo companheiro da mãe (Altoé, 1993). 

 

QUADRO 2 – DADOS ATUAIS SOBRE OS PAIS DOS 
ENTREVISTADOS 

DADOS 
SOBRE OS 

PAIS 

PAI MÃE 

Nº % Nº % 

Vivo 50 43,9 70 61,4 
Morto 53 46,5 38 33,3 

Não conheceu 07 6,1 - - 
Perdeu contato 03 2,6 05 4,4 

Sem 
informação 

01 0,9 01 0,9 

TOTAL 114 100,0 114 100,0 

QUADRO 3 – ALFABETIZAÇÃO DOS PAIS* 

ALFABETIZADO 
PAI MÃE 

Nº % Nº % 
SIM 84 87,5 81 77,1 
NÃO 12 12,5 24 22,9 

TOTAL 96 100,0 105 100,0 

*Retiramos deste quadro os sem informação. 
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Os dados do Quadro 3 indicam que a maioria dos pais (87,5%) 
e das mães (77,1%) dos entrevistados são alfabetizados. A taxa de 
alfabetização dos pais era de 87,5%, um pouco menor do que a taxa 
média de alfabetização para a população masculina de 40 anos e mais 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (93%). Já a taxa de 
alfabetização das mães era de 77%, também menor que a média 
encontrada para a população feminina de 30 anos e mais (87%). 
(Dados PNAD, 1989).  

Como podemos perceber no Quadro 4, a maioria (73,7%) dos 
entrevistados vinha de famílias numerosas, com mais de 3 irmãos. 
Dados semelhantes são encontrados em pesquisa com os internos do 
sistema penal do Rio de Janeiro (cf. Lemgruber, 1990). E podemos 
acrescentar que, dentro dessas famílias que consideramos numerosas, 
observa-se que os presidiários se encontram aleatoriamente 
distribuídos segundo a ordem de nascimento dos filhos.  

 

QUADRO 4 – ORDEM DE NASCIMENTO SEGUNDO O NÚMERO DE 
IRMÃOS 

NÚMEROS 
DE IRMÃOS 

TOTAL 
ORDEM DE NASCIMENTO 

1º Filho 2º Filho 3º Filho 
4º Filho ou 

mais 
Nenhum 07 07 - - - 

Até 2 23 09 08 06 - 
De 3 a 5 47 14 09 10 14 
De 6 a 10 32 06 10 02 14 

Mais de 10 05 01 02 01 01 
TOTAL 114 37 29 19 29 

 

A partir do Quadro 5 verifica-se que a grande maioria (64%) 
dos nossos entrevistados não teve irmãos internados. O que podemos 
perceber é que essa diferença aponta e reforça o que mais adiante 
será abordado com relação ao motivo de entrada e ao tempo de 
permanência no internato. Pode-se adiantar desde já que, entre os 
nossos entrevistados, a minoria foi internada pelos pais. De fato a 
internação ocorre quando a situação financeira dos pais é precária; 
neste caso os pais internam todos os filhos e não só um; e deixam que 
eles lá permaneçam até completarem a maioridade (Cf. Altoé, 1990). 
Constatamos, também, que o fato da família de origem ser ou não 
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numerosa não influencia nos dados de internação de todos os filhos. 
O que se pode adiantar, levando em conta o que será discutido mais 
adiante, é que entre os jovens que entram nos internatos porque 
perambulam pelas ruas e cometem alguma infração não ocorre 
comumente a internação de seus irmãos. Isto irá ocorrer quando se 
tratar de crianças ou jovens que até 1990 os órgãos competentes 
denominavam “menor carente”. Ou seja, eram assim denominados 
aquelas crianças e adolescentes cujos pais não dispunham de recursos 
para lhes oferecer moradia, alimentação, vestuário e escola.  

 

QUADRO 5 – IRMÃOS QUE PASSARAM OU NÃO PELO INTERNATO 

IRMÃOS QUE 
PASSARAM PELO 

INTERNATO 
Nº % 

Sim 32 28,1 
Não 73 64,0 

Não tem irmão 07 6,1 
Sem informação 02 1,8 

TOTAL 114 100,0 

De acordo com o Quadro 6, notamos que quase um terço dos 
nossos entrevistados (30,7%) morava nas zonas periféricas da cidade 
(Baixada Fluminense e Zona Oeste), áreas habitadas, em sua maioria, 
pela população de baixa renda. Apenas 7% dos entrevistados 
declararam que moravam em favelas.  

QUADRO 6 – LOCAL DE MORADIA 

LOCAL DE MORADIA Nº % 
Baixada Fluminense 21 18,4 

Zona Oeste 14 12,3 
Zona Sul* 13 11,4 

Central 13 11,4 
Leopoldina 12 10,5 

Centro* 09 7,9 
Zona Norte 08 7,0 

Outros Municípios 15 13,2 
Outros Estados 08 7,0 

Sem informação 01 0,9 
TOTAL 114 100,0 

* Destes entrevistados 8 moravam em favela: 4 na Zona Sul e 4 no Centro. 
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Os dados referentes à família atual dos entrevistados revelam 
alguns aspectos relevantes para a compreensão de suas trajetórias de 
vida.  

Como podemos observar no Quadro 7, a grande maioria 
(83,3%) dos entrevistados já teve ou tem companheira ou esposa. Isto 
significa que grande parte deles chegou a constituir família antes de 
ser preso.  

 

QUADRO 7 – EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA OU ESPOSA 

COMPANHEIRA OU 
ESPOSA 

Nº % 

Teve 49 43,0 
Tem 46 40,3 

Nunca teve 19 16,7 
TOTAL 114 100,0 

 

QUADRO 8 – EXISTENCIA DE FILHOS 

TEM FILHOS Nº % 
Sim  74 65,0 
Não  40 35,0 

TOTAL 114 100,0 

 

QUADRO 9 – NÚMEROS DE FILHOS 

NÚMEROS DE FILHOS Nº % 
Até 2 filhos 54 73,0 

De 3 a 5 filhos 18 24,3 
De 6 a 10 filhos 02 2,7 

TOTAL 74 100,00 

 

Como nos mostra o Quadro 8, a maior parte (65%) dos 
entrevistados tem filhos e a grande maioria (73%) tem até dois filhos 
(Quadro 9). Esses dados são muito semelhantes aos dos presidiários do 
sistema penal do Rio de Janeiro (cf. Lemgruber, 1990). O que se pode 
observar é que esses jovens constituem família logo após o 
distanciamento de sua família de origem. E o fato de terem filhos é um 
dado importante para se compreender a ocorrência do ato infracional. 
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Pode-se afirmar isto em relação aos dados que dispomos e pelo 
depoimento do diretor do Presídio “Muniz Sodré”, estabelecimento 
que mantém presos os jovens entre 18 e 21 anos. Ou seja, o jovem 
quando se toma pai e se encontra impossibilitado de sustentar sua 
família, seja por estar desempregado, seja pelo baixo salário percebido, 
é levado a cometer atos infracionais que o levam ao presídio.  

 

QUADRO 10 – CONTATO COM OS FILHOS 

CONTATO COM OS 
FILHOS 

Nº % 

SIM  50 67,6 
NÃO 24 32,4 

TOTAL 74 100,0 

 

Em relação ao contato com os filhos, verificamos que 67,6% 
dos entrevistados mantêm contato. Esse contato se dá através das 
visitas permitidas na rotina do presídio.  

De acordo com o Quadro 11, observamos que 72,8% dos 
entrevistados recebiam visitas no internato e que 78,1% recebem na 
prisão. Isto mostra que os laços familiares e de amizade se mantêm 
mesmo quando essas pessoas vão para o presídio. Notamos, também, 
que a grande maioria das visitas recebidas no internato (86,6%) ou na 
prisão (88%) é de componentes da família mais próxima, seja a de 
origem ou a atual, pais, irmãos, esposa e filhos (Quadro 12).  

 

QUADRO 11 – RECEBIMENTO DE VISITAS NO INTERNATO E NA 
PRISÃO 

RECEBE 
VISITA 

INTERNATO PRISÃO 
Nº % Nº % 

Sim 83 72,8 89 78,1 
Não 31 27,2 25 21,9 
Total 114 100,0 114 100,0 
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QUADRO 12 – VISITAS AOS ENTREVISTADOS NOS INTERNATOS E 
NAS PRISÕES SEGUNDO O TIPO DE VISITANTE  

DE QUEM 
RECEBIAM 

VISITA 

INTERNATO PRISÃO 

Nº % Nº % 

Mãe 49 41,2 35 22,0 
Pai 12 10,1 04 2,5 
Pais 09 7,6 06 3,8 

Irmãos 25 21,0 36 22,6 
Esposa 07 5,9 32 20,1 
Filhos 01 0,8 27 17,0 

Amigos 04 3,3 12 7,6 
Parentes 12 10,1 07 4,4 
TOTAL 112 100,0 159 100,0 

 

Na época do internato a maior incidência de visitas era da mãe 
(41,2%).  

Já na prisão as visitas são mais diversificadas. O mais 
frequente é a visita de irmãos (22,6%) e da mãe (22%). Seguem-se 
em importância as visitas de esposas (20,1%) e filhos (17%). Tais 
dados mostram que a mãe não era uma figura ausente, na época em 
que essas pessoas estavam no internato e nem atualmente na prisão, 
onde inclusive a mãe aparece junto aos irmãos como as duas visitas 
mais importante para os nossos entrevistados. Mais uma vez, a mãe 
aparece como um forte elemento de vínculo entre o entrevistado e sua 
família. O pai, ao contrário, é uma figura ausente tanto nas visitas 
realizadas no internato (10,1%) quanto na prisão (2,5%). Ao 
relacionarmos estes dados com a informação sobre os dados atuais 
dos pais (Quadro 2), notamos que 43,9% dos presidiários sabem que 
o pai está vivo e apenas 2,5% recebem sua visita. Já com relação às 
mães notamos uma proximidade maior, isto é, 61,4% dos 
entrevistados têm mães vivas e 22% recebem sua visita.  
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“A única coisa que me lembro é a D. Leonora que me ensinou 
a ler.” 

José Luis, 21 anos  
 
“Me lembro de quando consegui passar da 1ª série para a 
segunda. E também da colônia de férias, das festas, do 
aniversário da FUNABEM com o rei Pelé.”  

Antonio 19, anos  




