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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.  
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Já, os dados sobre o tempo de internação15 nos revelaram, 
conforme o Quadro 1, que os entrevistados, de uma maneira geral, 
permaneceram pouco tempo em cada um dos internatos. Na primeira 
internação a grande maioria (73,7%) ficou no máximo até um ano.  

Na passagem pela segunda internação, os dados se mantiveram 
semelhantes, ou seja, 75% dos jovens ficaram no máximo até um ano 
nesses estabelecimentos. Mesmo que o entrevistado tenha passado 
por diversos internatos, o tempo de permanência em cada um deles, 
para a maioria, é igual ou inferior a um ano.  

A importância deste dado tão significativo é a de nos mostrar 
que os presidiários que são ex-alunos da FUNABEM ou de outros 
estabelecimentos de assistência são, na grande maioria, aqueles 
jovens que passaram pouco tempo internados, tanto na primeira, 
como na segunda ou demais internações. Esta questão é muito 
importante e levanta uma série de indagações. Por que o jovem 
permanece internado pouco tempo? Qual o objetivo de tal 
internação? Por que se encontram em maior número no presídio os 
jovens que passaram pouco tempo no internato e não aqueles que lá 
permaneceram por muitos anos? Será que é grande o número dos que 
passaram muitos anos? Tentando responder a essas perguntas 
procuramos, através da análise das respostas, discriminar quem é o 
presidiário que nos últimos 20 anos é referido de forma genérica pela 
imprensa, e inclusive por pesquisadores, como sendo “ex-aluno da 
FUNABEM”.  

 

QUADRO 1 – TEMPO DE PERMANÊNCIA EM CADA INTERNAÇÃO  

TEMPO DE 
PERMANÊNCIA 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Até 1 ano 84 63 33 17 15 
De 1 a 2 anos 12 06 08 04 04 
Mais de 2 anos 14 08 06 01 - 
Sem informação 04 06 06 04 09 
TOTAL 114 84 54 28 28 

 

                                                      
15 Neste quadro consideramos internação como qualquer nova entrada nos internatos 
motivada seja por evasão ou desligamento do estabelecimento anterior. 
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Ao longo deste trabalho buscamos informações com o objetivo 
de traçar o perfil de nossos entrevistados. Inicialmente, consideramos 
importante classificar essas pessoas segundo a denominação pela 
qual a própria FUNABEM lhes rotulava. O menor de idade quando 
entrava no sistema de atendimento era discriminado segundo duas 
categorias principais: “menor carente ou abandonado” e “menor 
infrator ou de conduta antissocial”. Estas denominações, como já 
dissemos anteriormente, estão referidas ao antigo Código de 
Menores.  

No nosso estudo, esta questão tomou-se relevante, pois 
tivemos dificuldade em definir quem poderíamos classificar como 
“menores carentes” e “menores de conduta antissocial”. Os nossos 
dados foram fornecidos pelos entrevistados e eram os únicos dados 
que nos permitiram a análise. Consideramos que, pelo fato de terem 
respondido a um conjunto de perguntas que se relacionaram entre si, 
tínhamos em mãos dados suficientes para concluirmos uma análise, 
sem termos que perguntar diretamente aos entrevistados se eles 
tinham ingressado no sistema de internato com o rótulo de “carente” 
ou de “infrator”. Poderíamos proceder esta análise através das 
respostas a quatro perguntas que indagam o motivo da internação, 
quem o internou, quanto tempo ficou internado e o nome do 
internato. Entretanto, ao analisarmos os dados, percebemos que o 
material permitia uma análise mais rica que contornava alguns 
impasses enfrentados nessa primeira tentativa. Os impasses surgiram 
justamente quando refletimos sobre quem poderia ser enquadrado 
exclusivamente na etiqueta “menor carente”, “menor infrator” ou 
“menino de rua”, que eram as principais categorias usadas na década 
de 80.  

Vejamos a seguir os impasses que encontramos. São 
comumente denominados pelos órgãos competentes, como “menores 
carentes”, aquelas crianças ou jovens cujas famílias não têm 
condições de oferecer aos filhos moradia, alimento, vestuário e 
educação. Na análise das entrevistas (que antecederam aos 
questionários e nas quais baseamos a formulação das perguntas) e nas 
próprias respostas aos questionários, constatamos que todos os 
entrevistados foram crianças e jovens “carentes”, no sentido definido 
acima. Logo, esta categoria não nos pareceu útil para falar de nossos 
entrevistados na tentativa de caracterizá-los encontrando o que os 
diferenciava.  
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Refletimos sobre as categorias “menor infrator” e “menino de 
rua” e percebemos, ao proceder à análise da trajetória de cada 
entrevistado, que o jovem, além de se enquadrar na categoria 
“carente” poderia ir para a rua tomando-se um “menino de rua” e 
depois vir a dar entrada no sistema de internato por praticar um “ato 
antissocial”. Ou, simplesmente, era apanhado na rua pela “Kombi da 
FUNABEM” como “perambulante”, o que correspondia, às vezes, à 
denominação “menino na rua” e, outras, à “menino de rua” (Cf. 
Rizzini, 1991). Encontramos também aqueles que, morando com os 
pais, saíam à rua e eram internados por serem flagrados cometendo 
“delitos”, ou simplesmente por estarem na rua. Concluímos, então, 
que caracterizá-los somente como “menores carentes” ou de “conduta 
antissocial” seria restringir nossa compreensão e desconsiderar as 
ricas informações obtidas nas respostas ao questionário.  

Assim, na tentativa de discriminá-los pela infância e 
adolescência que tiveram, com referência à família, à forma pela qual 
foram internados e à importância da internação em suas vidas, 
tentamos ver qual seria a característica mais importante que os 
diferenciaria neste estudo. Considerando a literatura utilizada e os 
estudos feitos por mim anteriormente, foi possível observar que a 
característica – tempo de permanência nos internatos – era o fator 
principal. Desta forma separamos nossos entrevistados em dois 
grupos assim denominados: jovens” institucionalizados” e jovens 
“não-institucionalizados” .Estudando as outras características em 
relação a esta – tempo de permanência no internato – e, sem perder a 
visão do conjunto de dados sobre o entrevistado, consideramos que:  

a) Jovens “institucionalizados” eram aqueles que apresentavam 
as seguintes características: os motivos que levavam os meninos aos 
internatos eram problemas familiares (falta de condições financeiras 
dos pais, mau relacionamento familiar, separação dos pais ou morte 
de um deles) e o responsável pela internação era a família, 
principalmente a mãe. Estas crianças e adolescentes entravam nos 
internatos com pouca idade e passavam parte significativa da infância 
e da adolescência nestes estabelecimentos.  

b) Jovens “não-institucionalizados” eram aqueles que 
apresentavam as seguintes características: internos pela primeira vez 
por estarem “perambulando na ma” ou cometendo algum “delito” 
(roubo, furto, tóxico, etc.); geralmente eram apanhados pela polícia 
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ou “Kombi da FUNABEM” e levados para os internatos; a família 
nesses casos não era a responsável pela internação, e o tempo de 
internação era breve.  

Esta caracterização nos permitiu discriminar os egressos de 
estabelecimentos de assistência que se encontravam nos presídios em 
dois grupos principais: a grande maioria, 75,5%, eram jovens “não-
institucionalizados”, os outros, 24,5%, eram jovens 
“institucionalizados”. Dentro desta caracterização abrangente 
mostraremos diferenciações que aparecerão nas análises a seguir.  

Pelo Quadro 2, podemos verificar que os entrevistados que 
denominamos jovens “institucionalizados”, na sua maioria (65,4%), 
entraram a primeira vez nos internatos ainda na infância (0-4 anos e 
5-8 anos). Em sua grande maioria esse grupo coincide com aquele 
grupo denominado de “menores carentes” pelos órgãos encarregados 
de executar a política de assistência ao “menor”. Suas famílias 
encontravam dificuldades de cuidar dos filhos quando esses eram 
ainda pequenos e a solução foi interná-los. Considerando o conjunto 
dos meninos “institucionalizados”, a falta de condições financeiras 
dos pais foi responsável pelo ingresso de 42,3% deles nos internatos. 
O segundo motivo foi a perda de um dos pais (15,4%).  

Já os jovens “não-institucionalizados” foram para os 
internatos, sobretudo, a partir da faixa etária dos 9-13 anos (48,8%), 
ou seja, na puberdade e início da adolescência. É igualmente 
significativo (45,4%) a proporção daqueles que entraram em plena 
adolescência, na faixa etária dos 14-18 anos.  

É naquela faixa que os mesmos (dos 9 aos 13 anos) são 
internos, sobretudo, por se encontrarem “perambulando” (45,5%). 
Nessa idade, os jovens já vão para as ruas, fugindo dos problemas 
familiares e da própria miséria de suas famt1ias. O jovem, de uma 
maneira geral, com essa idade tem maior autonomia e maior controle 
sobre sua vida, o que facilita a ida para as ruas em busca de sustento 
e de independência.  

Podemos ver também no Quadro 2, que é a partir dos 9 anos 
que eles são apanhados por cometerem “delitos” e isto se intensifica 
claramente a partir dos 14 anos. Dos 88 entrevistados que 
consideramos como “não-institucionalizados”, 59,1% ingressaram 
nos internatos por cometerem algum” delito” e por uso ou tráfico de 
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drogas (tóxico). Logo, do total dos entrevistados, 45,6% começaram 
a praticar “delitos” na menoridade.  
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Considerando o total de anos de internação, também configura-
se como uma característica dos jovens “institucionalizados”, o longo 
tempo de permanência nos internatos. Aqui, os entrevistados ficaram 
na sua maioria (84,6%) de 5 a 19 anos internados. Já, dos 88 
entrevistados considerados “não-institucionalizados”, 77,3% ficaram 
até um ano nos internatos.  

Observamos que a internação breve16 – exclusão do convívio 
social – para jovens que apresentavam “comportamento antissocial”, 
constituía, sobretudo, uma medida disciplinar e punitiva. É 
importante também ressaltar que era seu primeiro contato com o 
aparelho policial e judiciário da sociedade.  

 

QUADRO 3 – TOTAL DE ANOS DE INTERNAÇÃO POR TIPO DE 
CONDIÇÃO 

ANOS DE 
INTERNAÇÃO 

Total Institucionalizado 
Não-

institucionalizado 
0-1 ano 70 02 68 
2-4 anos 18 02 16 
5-8 anos 13 13 - 
9-13 anos 11 07 04 
14-19 anos 02 02 - 
TOTAL 114 26 88 

 

Pelo Quadro 4, podemos ressaltar que, dos 26 jovens 
“institucionalizados”, 57,7% entraram no sistema de internatos 
apenas uma vez. Sabemos que esses meninos foram internos pelas 
famílias ainda muito novos, ficando um período significativo de sua 
infância e adolescência nos internatos. Nesses casos a família foi 
levada a internar seus filhos por falta de meios (financeiros, 
habitacionais e de trabalho) para mantê-los. Como esses motivos não 
foram solucionados com o passar dos anos, as famílias deixaram seus 

                                                      
16 Através de experiência profissional e informação de assistentes sociais de 
estabelecimentos para “infratores”, sabemos que em comum nos anos 80 que o 
“infrator” fosse desligado pelos pais após breve período de internação. Costumava-se 
comentar que os pais tinham interesse em retirá-los, pois “seus ganhos” 
complementavam a renda familiar. Se o “delito” não fosse grave e os pais se 
responsabilizassem pelo jovem, em geral não eram colocados maiores empecilhos 
por parte do Juiz de Menores na soltura do jovem. 



 63 

filhos nos internatos e assim eles lá permaneceram por longos 
períodos.  

Dos jovens “não-institucionalizados”, 42% entraram no 
sistema de internatos uma vez; 58% entram mais de uma vez17. As 
muitas entradas no sistema de internato, nesses casos, se deram pelo 
fato de que esses meninos evadiam com frequência ou eram 
desligados pelas próprias famílias. A volta ao internato se dá, 
sobretudo, pela dificuldade de modificação na rotina de vida desses 
rapazes, que expressa a inalterabilidade no quadro problemático no 
qual se encontravam na primeira internação. Esses dados, tão 
significativos no que diz respeito à reinternação, nos levam a indagar 
se a internação desses jovens lhes traz qualquer benefício, no sentido 
de oferecer orientação e apoio para que possam fazer face aos 
problemas de ordem afetiva, familiar, educacional e de trabalho que 
enfrentam em momento difícil de suas vidas.  

 

QUADRO 4 – NÚMERO TOTAL DE ENTRADAS NO SISTEMA DE 
INTERNATOS 

CONDIÇÃO DO 
JOVEM 

Total 1 2 3 4 + de 5 

Institucionalizado 26 15 05 03 02 01 
Não-

institucionalizado 
88 37 25 17 03 06 

TOTAL 117 52 30 20 05 07 

 

Na vigência do Código de Menores, o Juiz com frequência 
tomava a decisão de internar a criança ou adolescente, quando este 
era apreendido pelos policiais ou “Kombi” da FUNABEM, por estar 
andando na rua, ou, por praticar atos infracionais. Com a 
promulgação da Lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
entrou em vigor e a internação de crianças e adolescentes ficou 
restrita somente aos casos em que há flagrante de ato infracional, ou 
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

                                                      
17 Dados fornecidos pela Sessão de Estudos e Informações do CEAD – Centro de 
Atendimento Direto – do CBIA, referentes a reincidências são os seguintes: ano de 
1987 – 59,9% do atendimento é feito aos reincidentes; e no ano de 1988 – 58.2% do 
atendimento é feito aos reincidentes.  
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competente. O Art. 121 estabelece que “a internação constitui medida 
privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento”. E o Art. 122 diz que  

a medida de internação só poderá ser aplicada quando: I – 
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça 
ou violência à pessoa; II – por reiteração no cometimento de 
outras infrações graves; III – por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente imposta.  

Nesta Lei é considerada criança toda pessoa até 12 anos 
incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos.  

Com estas restrições da Lei, a década de 90 não deverá repetir 
o que ocorreu até a década de 80, período em que a grande maioria de 
nossos entrevistados foram internados. Atualmente, não só a 
internação é limitada aos que cometem atos infracionais, como 
existem outras medidas sócio-educativas que devem ser priorizadas. 
Não há dúvida nenhuma que vivemos numa época de busca de 
soluções mais adequadas para atender as crianças e adolescentes, 
como, sobretudo, de se questionar sobre a falta e a eficácia das 
instituições públicas existentes que devem garantir o atendimento aos 
direitos básicos das crianças e do adolescente.  
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“Só lembro de quando fui solto mesmo. A minha liberdade.”  

Wanderley, 21 anos  
 
“Eu me lembro do dia que meu pai foi assinar meu 
desligamento e não me reconheceu. É que eu estava de 
uniforme, com a cabeça raspada, a cara quebrada por causa 
de uma briga.”  

Damião, 22 anos 
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VIII. DESLIGAMENTO: LIBERDADE POR QUANTO 
TEMPO?  

No sentido de verificarmos como se dá o desligamento do 
internato, elaboramos perguntas sobre quando este ocorreu e as 
condições de vida logo a seguir. Entendemos que o desligamento é 
um período muito importante na vida do jovem que deixa o internato 
de “menor”, pois é nesta etapa que ele se depara com a questão da 
sua inserção social na qual pesam a questão do trabalho e da moradia. 
O desligamento é compulsório aos 18 anos, idade de início da 
maioridade penal. Esta data marca a importância de sua inserção 
social, pois a prática de “delito”, a partir de então, pode levá-lo à 
prisão.  

Esta questão é igualmente importante para os jovens 
“institucionalizados” e para os “não-institucionalizados”, embora de 
forma distinta. O jovem “institucionalizado”, como vimos, ficou 
interno 5 anos ou mais, na sua grande maioria. Teve oportunidade de 
estudar e de fazer cursos profissionalizantes. Entretanto, como 
mostram outros estudos, Campos, 1984; Altoé, 1990, a escolaridade e 
a profissionalização adquiridas não lhe permitem competir em boas 
condições no mercado de trabalho. Esta é a primeira dificuldade. A 
segunda é o seu desconhecimento do mundo social fora dos muros do 
internato. Isto lhe dá um “handicap” importante para iniciar sua 
inserção social.  

Quanto aos jovens que passaram menos de um ano internados, 
a questão da institucionalização não se coloca da mesma maneira. A 
principal questão a ressaltar é que este jovem criou e provavelmente 
mantém laços de amizade, parentesco e vizinhança, o que toma o 
desligamento uma questão muito distinta daqueles que lá 
permaneceram por longo período. A saída do internato pela fuga ou 
desligamento permite a ele a volta ao seu meio social, do qual foi 
retirado por breve período de tempo.  

Nesta análise consideramos o grupo estudado sem diferenciar 
os jovens “institucionalizados” dos “não-institucionalizados”, pois os 
dados aparecem de forma igualmente distribuída.  




