
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ALTOÉ, S. Saída de casa: motivos e destino. In: De "menor" a presidiário: a trajetória inevitável? 
[online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2009, pp. 49-55. ISBN 978-85-99662-
97-7. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

VI. Saída de casa 
 motivos e destino 

 

Sonia Altoé 



 49 

VI. SAÍDA DE CASA: MOTIVOS E DESTINO  

Para analisar essa questão elaboramos perguntas que nos 
permitiram refletir sobre o tempo de convivência familiar e como 
ocorre a ruptura dos laços familiares. Formulamos perguntas que nos 
informaram sobre a idade em que os entrevistados deixaram a casa 
dos pais, o motivo que os levou a sair de casa e para onde foram. 
Pretendemos, a partir das relações entre essas respostas, apontar 
alguns indicadores sobre os motivos sócio-familiares que levaram as 
crianças e jovens à ruptura ou afrouxamento dos laços familiares.  

Na primeira análise dos dados obtivemos que, dos 114 
entrevistados, 93 responderam explicitamente que saíram da casa dos 
pais antes dos 18 anos. Mas, numa análise mais detalhada, 
observamos que, em função das respostas posteriores, os resultados 
se modificavam, pois a data da ruptura com a família ou saída de casa 
foi considerada pelos entrevistados de diferentes formas. Ou seja, a 
tentativa inicial era trabalhar somente com a declaração explícita que 
os entrevistados fizeram. Mas posteriormente resolvemos incorporar 
outros dados, considerando que a internação, a prisão ou ir morar na 
rua, etc., eram também formas de distanciamento da família, como 
veremos nos diversos motivos de saída de casa no Quadro 1.  

Analisando os motivos de saída de casa verificou-se que havia 
uma relação entre eles e a idade. Nessa medida, procurou-se trabalhar 
com as idades agrupadas segundo estas características como mostra o 
Quadro 1. 

A análise das principais razões pelas quais as crianças ou 
jovens saíram da casa de seus pais antes dos 18 anos mostra que 
37,7% deles saíram por apresentarem um “comportamento 
antissocial”12. Ou seja, por já estarem praticando pequenos furtos, 
fazendo assaltos, e por estarem envolvidos com tóxico. O fato de sair 
de casa por “comportamento antissocial” já é em si uma 

                                                      
12 As categorias “comportamento antissocial” e “perambulante”, que também 
encontramos no Quadro I, eram utilizados pelos órgãos do Juizado de Menores e 
pela FUNABEM até 1990 para classificar motivos de apreensão do jovem na rua. 
Utilizamos estas categorias, pois esses entrevistados fazem parte daqueles casos nos 
quais a análise dos motivos de saída de casa foram obtidos a partir dos dados da 
primeira internação. 
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consequência. O primeiro passo é ir para a rua em busca de uma 
solução para a sua situação de pobreza familiar. No entanto, como 
isto é extremamente difícil, frequentemente as crianças e jovens se 
envolvem com atos de infração para obter a renda necessária. Em 
segundo lugar, (21,1%) encontramos causas referentes ao mau 
relacionamento familiar (maus tratos, brigas, separação dos pais, 
etc.). Em terceiro lugar, encontramos a falta de condições financeiras 
como motivo alegado explicitamente. De fato estes diferentes 
motivos, declarados por eles como fatores mais relevantes, podem ser 
considerados, em última instância, como sendo um único, na medida 
em que estão estreitamente relacionados entre si. A dificuldade de 
sobrevivência da família a devido a fatores já conhecidos, tais como: 
baixa renda familiar, dificuldade de moradia, atendimento escolar e 
de saúde inexistente ou precário, e falta de programas sociais de lazer 
e de encaminhamento para o trabalho (vide Quadro 1).  

Vejamos a seguir as características por faixa etária:  

– Na faixa etária de 0 a 4 anos, podemos destacar que em 75% 
dos casos o abandono dos pais é a causa principal da ruptura do 
vínculo familiar.  

– Na faixa etária de 5 a 8 anos, as crianças deixam de morar 
com seus pais por dois motivos principais: falta de condição 
financeira dos pais (30%) e mau relacionamento familiar (25%). 
Nesta faixa etária, os problemas familiares (85%) aparecem como o 
principal fator de uma relação conflitiva com a família. A questão do 
“comportamento antissocial”13 e trabalho/estudo aparecem juntos, 
porém representam somente 15% dos motivos alegados.  

– Dos 9 aos 13 anos, 33,3% dos jovens deixam a casa dos pais 
por apresentarem “comportamento antissocial”. O mau 
relacionamento familiar também é expressivo e representa 28, 1% 
dos motivos alegados para a saída de casa.  

                                                      
13 Para a análise desta questão levamos em conta o motivo da internação, quem 
internou e o tipo de internato para o qual foi encaminhado. Resolvemos utilizar a 
categoria “comportamento antissocial”, pois esta em usada pelos Juízes de Menores 
para deter e internar o “menor” em estabelecimentos especializados para infratores 
(Escola João Luís Alves. Escola Odílio Costa Filho e Instituto Padre Severino). 
Nesta época estava em vigência o Código de Menores que foi substituído em 1990 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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– Dos 14 aos 18 anos, 71,9% dos jovens – o que representa a 
maioria  

– Deixaram suas casas por já apresentarem o que as 
autoridades definem como “comportamento antissocial”. Aqui, os 
delitos que esses jovens cometeram já são, algumas vezes, graves 
(homicídio, tráfico de drogas). A via da “delinquência” representa a 
forma mais expressiva de tentativa de encaminhamento para a 
solução de seus problemas mais imediatos.  

 

QUADRO 1 – MOTIVO PELO QUAL SAÍRAM DE CASA ANTES DOS 
19 ANOS E GRUPO DE IDADE  

MOTIVO Total 0 – 4 5 – 8 9 – 13 14 – 18 
Sem 

informação 
Abandono dos pais 4 3 1 - - - 
Separação dos pais 1 1 - - - - 

Morte e doença 
mental dos pais 

10 - 5 3 2 - 

Mau 
relacionamento 

familiar 
24 - 5 16 3 - 

Falta de condições 
financeiras 

17 - 6 9 2 - 

Trabalhar e estudar 4 - 2 2 - - 
Busca de 

independência 
2 - - 2 - - 

Casamento 1 - - - 1 - 
Homossexualismo 1 - - - 1 - 
“Perambulante” 6 - - 6 - - 
Comportamento 

antissocial 
43 - 1 19 23 - 

Sem informação 1 - - - - 1 
TOTAL 114 4 20 57 32 1 

 

Para onde vão as crianças e jovens quando saem da casa dos 
pais? Como vimos anteriormente, diversos motivos levaram, na fase 
da infância e da adolescência, os presidiários entrevistados a 
romperem ou iniciarem um enfraquecimento dos vínculos familiares, 
que poderiam representar apoio afetivo, educacional e material. Os 
conflitos de diversas ordens, vivenciados por eles, fizeram com que 
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deixassem a casa dos pais por um breve ou longo período. Em todas 
as faixas etárias o local para onde a maioria (53,5%) foi 
encaminhada, ao sair da casa dos pais, foi o internato de “menores”. 
Em seguida, é a rua o local que buscam (23,7%) com mais 
frequência. Esses jovens, na sua grande maioria, permanecem na rua 
por um ou dois anos quando, então, são apanhados pelos órgãos 
competentes (FUNABEM e Polícia Militar) e levados para os 
internatos. O quadro 2 mostra o detalhamento desses dados: 

 

QUADRO 2 – LOCAL PARA ONDE FORAM APÓS SAÍREM DA CASA 
DOS PAIS GRUPO DE IDADE 

LOCAL Total 0 – 4 5 – 8 9 – 13 14 – 18 
Sem 

informação 
Internato 61 3 12 26 20 - 

Rua 27 - 5 19 3 - 
Casa de:  

pais adotivos 2 - - 1 1 - 
parentes 8 - 1 6 1 - 

Nova casa:  
com esposa 3 - - - 3 - 

amigo 7 - 1 4 2 - 
patrões 1 - 1 - - - 
Outros 3 - - 1 2 - 
Sem 

informação 
2 1 - - - 1 

TOTAL 114 4 20 57 32 01 

 

Até os 4 anos o internato foi o único local para onde as 
crianças foram levadas.  

Dos 5 aos 8 anos, 60% das crianças foram encaminhadas para 
os internatos. Podemos notar que há uma forte preocupação dos pais 
com a vida de seus filhos. Nesta fase os pais internam os filhos em 
estabelecimentos para “menores”, seja por falta de condições 
financeiras, ou morte de um deles. Talvez a opção por internar os 
filhos surja no sentido de protegê-los e poder lhes dar um futuro 
promissor, uma vez que o internato supostamente garantiria moradia, 
estudo, vestuário e permitiria o distanciamento das “más 
companhias”. A ida para a rua representa 25% das respostas nesta 
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faixa etária, proporção bastante expressiva tendo em vista a pouca 
idade da criança, o que dificulta sua sobrevivência sozinha.  

Na faixa etária dos 9 aos 13 anos, 45,6% dos entrevistados 
foram internos sendo que, entre eles, a ida para os internatos, em 
consequência de “comportamento antissocial” já é bastante 
significativa representando 53,8% dos casos.  

A partir dos 9 anos os entrevistados começam a permanecer 
em maior número nas ruas (33,3%)14, É também com essa idade que 
eles começam a apresentar” comportamento antissocial” destacando-
se, segundo a resposta dos entrevistados, os pequenos furtos (33,3%), 
que se intensificam, sobretudo, a partir dos 12 e 13 anos.  

Dos 14 aos 18 anos, 62,5% dos jovens foram encaminhados 
para os internatos por serem considerados “menores de conduta 
antissocial”. É também nesta faixa etária que alguns jovens (9,4%) 
saem de casa para juntar-se à companheira.  

O Quadro 3, na página seguinte, mostra exaustivamente a 
relação entre o motivo pelo qual os entrevistados saíram da casa de 
seus pais antes dos 18 anos e o local para onde foram. A partir destes 
dados as observações mais importantes são as seguintes:  

a) dos 114 entrevistados, 53,5% deixaram a casa dos pais e 
foram encaminhados para os internatos; desses, 57,3% foram para 
estes estabelecimentos por apresentarem “comportamento 
antissocial”.  

b) 23,7% dos entrevistados deixaram a casa dos pais e foram 
para as ruas, sendo que 48,1% dessas pessoas foram para as ruas 
alegando o mau relacionamento familiar.  

                                                      
14 Ferreira, 1979:83, observa que existia nas ruas de São Paulo um número maior de 
crianças entre 7 e 16 anos do que de outras idades. No estudo sobre meninos de rua 
do Rio de Janeiro, Rizzini, 1986, encontrou 70% de crianças entre 10 e 14 anos. 
Com idade inferior a 10 anos encontrou apenas 13% dos entrevistados, com idade 
superior a 14 anos, 17%.  
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QUADRO 3 – MOTIVO PELO QUAL SAÍRAM DA CASA DOS PAIS 
ANTES DE 18 ANOS E LOCAL PARA ONDE FORAM 
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“Era mais a maltratação. A gente é menor, espanca a gente 
como se fosse boi bobão.  
É maltratado mermo! Igual a cachorro. Os menor são tudo 
revoltado por causa disso. Podia ser outra pessoa na vida. É 
muita covardia!”  

Luís Carlos, 27 anos  
 
 
“No internato a vida é quase igual a esta aqui. Aqui se está 
preso porque a gente fez para estar preso. Na época eu não 
fazia nada.”  

Tião, 19 anos  
 
 
“A lembrança mais forte foi ver um companheiro meu morrer 
numa tentativa de fuga. Eles usavam arma de fogo e pau. Ele, 
mesmo baleado, os caras começaram a bater nele. Aí, leva 
para o médico, não leva ... ele morreu.”  

Cláudio José, 21 anos 
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VII. INTERNATO: RECLUSÃO “NA MENOR”  

Trataremos aqui da experiência dos entrevistados nos 
internatos de “menores”. Pretendemos abordar, nesta parte, a vida 
dessas pessoas no período em que viveram nos internatos, desde a 
primeira entrada até as condições de saída do último estabelecimento 
e, logo após, sua inserção social via moradia e trabalho. Os internatos 
nomeados pelos entrevistados são, na sua grande maioria, aqueles 
que foram administrados pela FUNABEM e alguns outros com esta 
conveniados.  

Acreditamos que a partir desses dados podemos caracterizar 
esses presidiários segundo a experiência de internação pela qual 
passaram na infância e na adolescência. Os dados analisados se 
referem à primeira internação. A idade em que ocorreu a primeira 
internação é apresentada no Gráfico 1.  

 

Ao analisarmos os dados desse gráfico constatamos que 
55,26% dos entrevistados entraram pela primeira vez no sistema de 
internatos entre os 11 e 15 anos, portanto, no início da adolescência.  




