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5 
PARECE ATÉ O INFERNO 

A Inst i tuc ional ização 

Mostramos, aqui, fragmentos do percurso institucional dos jovens, 

desde o momento da sua apreensão: a entrada na instituição, o cotidiano 

ali vivenciado e as condições em que são liberados. Uma síntese do que foi 

dito por alguns jovens sobre o período de institucionalização fica evidente 

na fala de Cristiano que intitulou este capítulo: "parece que a gente aqui 

fomos com ele. Parece até o inferno". 

Pretendemos relatar como são cumpridas as medidas socioeducativas 

apresentadas no capítulo anterior, descrevendo as condições existentes nos 

locais concebidos para a ressocialização do adolescente infrator. 

O Percurso Institucional: da prisão à instituição de internamento 

eu assim, sentado na rua, algemado, cheio de gente em volta de mim. 
Os policiais me bateram à beça. (Caio) 

Constatamos diversas situações contraditórias aos preceitos estabe

lecidos no ECA 3 2 sobre a apreensão do adolescente até seu encaminha-

3 2 A apreensão do adolescente somente pode ocorrer em razão de flagrante de ato infracional, ou por 
o rdem escri ta e fundamentada da autor idade judic iár ia competente . Deve ser imedia tamente 
comunicada à autoridade judiciária competente, à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada 
em 24 horas. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis por sua apreensão, devendo 
ser informado acerca de seus direitos. Comparecendo qualquer dos pais ou responsáveis, se o ato 
infracional foi de natureza leve, o adolescente deve ser liberado pela autoridade policial, sob termo 
de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público 
(MP). Neste caso, o adolescente deve se apresentar ao representante do MP no mesmo dia, que 
procederá imediatamente a sua oitiva e, se possível, de seus responsáveis. Para a apreciação imediata 
da liberação do adolescente, o delegado deve levar em conta: a natureza da infração, se grave ou 
leve, os indícios suficientes de autoria e materialidade, a presença ou não dos pais ou responsáveis. 
Dependendo destes fatores, o delegado poderá determinar a não-liberação do adolescente. Nesse 
caso, a autoridade policial deverá, no prazo máximo de 24 horas, encaminhá-lo ao representante do 
MP. Não sendo possível, a autoridade policial deverá, no mesmo prazo, encaminhar o adolescente 
a uma entidade de atendimento, que fará sua apresentação. Não havendo esta entidade, o adolescen
te deve aguardar a apresentação em dependência separada dos maiores. 



mento à DPCA e/ou à Vara da Infância e Juventude. A primeira é sobre o 

grau de violência — manifesta nos freqüentes comentários sobre socos, co

locação de sacos na cabeça, tapas na cara, ameaças e humilhações, tanto no 

momento da apreensão policial como nas próprias delegacias. 

Bartolomeu fala sobre o policial que o prendeu: "começou a me surrar, 

apanhei muito. Até desmaiei." Comentando sobre sua apreensão anterior, que 

havia sido pior: 

e l e s q u a s e m e m a t a r a m c o m u m saco , a s s i m , na m i n h a c a r a , p r a e u 

falar , f a z e n d o eu fa lar c o i s a q u e eu n ã o se i . E u n ã o falei n a d a , e u 

n ã o s a b i a de n a d a . 

Em alguns casos, o ódio que sentem gera um desejo de vingança — 

ainda acalentada por Crístian, mesmo após passada toda a etapa de 

internação. 

Outro jovem, Cristiano, revelou que no momento da apreensão, 

além de ter sido espancado pela polícia, teve sua família ameaçada. Afirma 

que os policiais, ao chegarem em sua casa com mandado de busca, disse

ram: "tu que roubou, tu que matou o policial, filho da puta." Levaram-no 

para um beco ao lado de sua casa e, na frente de sua mãe, bateram e o 

ameaçaram dizendo que iam "encabeçá-la" na lista dos 'X9' do morro, 

coagindo-o, assim, a revelar o nome dos outros envolvidos. 

Logo depois, foram à casa dos demais. Um tinha melhores condi

ções de vida, motivo pelo qual o policial falou: "pô, olha só a casa dele, o 

maior casarão, três andares, filho da puta, com garagem e o caramba, esse 

filho da puta ainda quer sair pra roubar. Não, vamos ter que arrumar um 

dinheirinho dele." Esta apreensão e tentativa de extorsão mal sucedida nos 

mostra o conluio e a interseção dos papéis de 'bandido' e policial. 

Raimundo teve sua sobrinha de um ano e meio ameaçada, junto com outros 
familiares. Justifica, assim, o fato de ter se entregado, assumindo dois homicídios, 
apesar de afirmar ter praticado apenas um. O medo que a família tem da polícia foi 
um motivo citado por vários jovens para que se apresentassem, seguindo o conse
lho da mãe ou da avó. 

A desconfiança em relação à atuação policial também ficou manifesta na 
fala de alguns jovens, como Celso. Ele deixa clara sua dúvida sobre se seria 
preso ou morto, mesmo após estar rendido: 

[Os men inos ] que polícia pega hoje e m dia está sendo mui to difícil pra 

trazer pra cá [ IPS] . Eles estão logo bo tando dentro da caçapa e me tendo 

tiro e m c ima e j ogando por aí. 



A violência policial não foi sempre uma resposta a uma situação de 

v ida ou mor te , c o m o b e m o d e m o n s t r a C le i s son — que pa r t i c ipava do 

roubo de um táxi e apanhou enquanto ainda estava desacordado devido ao 

impacto da badda do carro. Esse fato, associado a alguns relatos que mos

tram o infrator c o m o um troféu que o policial exibe à popu lação (Célio, 

por exemplo , após apanhar, foi levado, dentro de uma ' caçapa ' , 3 3 para um 

'passeio ' pelo morro) , denota como o profissionalismo fica encoberto pela 

b r u t a l i d a d e . 

Percebemos, ainda, nos comentários dos jovens, uma rejeição à pos

tura autoritária dos policiais ao l idarem com a população pobre e o senti

men to de humi lhação dela decorrente . Edi lson, es tudante e t rabalhador , 

cujos pais sempre se esforçaram para manter a família em melhores condi

ções de vida, comenta sobre a prisão de seu irmão: 

só me senti [humilhado] no dia que meu i rmão foi pego. Os vizinhos 

tudinho na rua comen tando , aí eu entrei de cabeça baixa c o m uma 

vergonha, cheguei ass im em casa, quando fui ver, os policiais revista

r a m t u d o e m c a s a , f i z e r am a m a i o r b a g u n ç a . Eu a r r u m e i , l ave i 

tudinho. Quando a minha mãe chegou, eu dei água com açúcar a ela. 

Entre aqueles que comentaram sobre o momen to da apreensão po

licial, um mostrou-se exceção à regra: Damião . Adolescente de família de 

classe média, foi o único que mostrou ter uma visão protetora em relação 

à polícia. Quando os policiais chegaram à sua casa, a seu chamado, não o 

mal t ra ta ram, pelo fato de ter se entregue voluntar iamente . C o m p l e m e n t a 

sua idéia: " m e s m o se eu não me ent regasse t ambém eles en tender iam a 

s i tuação" . Acred i tamos que o comentár io de Damião está re lac ionado ao 

viés de classe no tratamento diferenciado que a polícia oferece à sociedade. 

No processo de reclusão, alguns entrevistados foram, pr imei ramen

te, e n c a m i n h a d o s à de legac ia de adu l tos e ali p e r m a n e c e r a m — a l g u m a s 

vezes por longo tempo. Nestas delegacias, os infratores sofreram violência 

física e emocional por parte de policiais . 

Ben íc io comen ta em deta lhes sua pe rmanênc i a em uma de legac ia , 

fato que vai de encontro às normas const i tucionais v igentes . 

levou a gente pra delegacia. F icamos na delegacia, do rmimos no chão , 

no frio. Nisso jogaram um balde de água fria em cima da gente . De 

m a n h ã cedo , não tinha de legado , levaram a gen te pra outra de lega

cia. Chegou na outra delegacia, começou a bater lá, assinamos lá, aí vol

tamos pra primeira delegacia. Aí chegamos na primeira delegacia. U m 

33 V i a t u r a p o l i c i a l . 



dos PM lá falou: 'tem um de menor'. Aí o outro falou: 'você tem quantos 

anos?', eu falei: 'tenho 17'. Ele: 'qual a data?'; eu: '79'. Ele fez a conta 

maluca dele lá e falou 'ah, então você não tem 17, você tem 19 ou 20 

anos'. Eu falei: 'não, tio, eu tenho 17 anos'. Ele fez uma conta lá e falou, 

'a minha conta aqui deu 19, 18 anos'. Eu: 'não, 17', e ele: 'quem sabe sou 

eu. Ε 18-19 anos. Bota ele pra lá'. Ele me botou lá, uns presos estavam ali. 

Ele me botou sozinho. Quando deu umas cinco e meia, seis horas, o 

carcereiro estava levando as quentinhas pro pessoal jantar, aí ele chegou 

assim e falou 'ah, bota esse malandro aí pra dentro que esse malandro é de 

maior', aí me botou pra dentro, junto com os presos... 

Os adolescentes relataram, muitas vezes, a dif iculdade de provar que 

são menores de 18 anos — fato compreensível , já que muitos apresen tam 

estrutura física compatível com a da maior idade. Nesses casos, até que um 

familiar apareça e traga os documentos , o adolescente continua sujeito às 

mesmas condições de um adulto - pe rmanecendo em cela com mais de 20 

presos, com apenas um banheiro para todos, tendo de dormir de lado por 

falta de espaço, sobre cober tores por não haver colchões. 

Reinaldo exemplifica essas dificuldades: ficou quatro dias na delegacia. 

Nesse período, os policiais mentiam à família dizendo que ele não se encontra

va no local. Fala que nesses dias, "toda vez que trocava de plantão, era todo dia 

pau, saco na cabeça pra dizer, pra ver quem matou o cara, pra ver onde que es

tava o resto das a rmas" . Disse que, quando foi encaminhado para a instituição 

de internamento, estava todo roxo e magro devido à violência sofrida. 

Celso também relata ter sido torturado com saco na cabeça e passado duas 

noites na delegacia de adultos. Outros, como Reginaldo, Ronaldo e Rafael, con

firmam as agressões. Os policiais na delegacia colocaram saco na cabeça deles 

e bateram até que delatassem as outras pessoas envolvidas nos atos infracionais. 

Reginaldo diz ter apanhado no es tômago e nas costas. Darci conta ter sido ma

chucado, dizendo que seus dentes chegaram a cair. Esses relatos, entre outros, 

i lustram como torturas com saco na cabeça causando asfixia, choque elétrico, 

socos e tapas também são freqüentes em dependências policiais. 

A l é m da ag res são física, a humi lhação por par te dos pol ic ia is tam

bém foi re la tada com freqüência. Cléber comen ta c o m o se sent iu q u a n d o 

seus pais e a namorada o v i ram a l g e m a d o na de legac ia , " s e m camisa , c o m a 

mão para trás, todo tor to no chão" . O choro de seu pai parece ter s ido o 

m á x i m o de humi lhação e tr isteza já v ivenc iado pelo ado lescen te . Cr i s tóvão 

relata outra humi lhação : 

Os polícia falou um monte de besteira. Eu e o meu amigo.. . Lá na dele

gacia, o delegado ficou cheio de.. . falando uns negócio pra gente. A 

gente fomos tentar sentar. Ele falou: 'senta' . A gente fomos sentar 



no banco; ele: ho banco não, no chão'. Falou: Vocês têm que sentar 
no chão'. Por que isso? Tirando sarro da cara da gente, a gente fomos 
lá sentar no chão e descalço — não deixaram eu nem pegar o meu 
chinelo... Começaram a bater (...). Acho que isso não é certo, não. 
Humilhando as pessoas que não entende nada. 

Décio também comenta sobre sua situação na delegacia: 

eu fui humilhado, me bateram, né (...). Sempre tem um que chega e 
fala: mata ele, não sei o que, traz ele pra cá pra gente quebrar ele, joga 
ele pra cá. Aí, fica triste, humilhado, assim, mas superei. Deu pra superar. 

Há jovens, porém, que afirmam preferir ficar presos nas delegacias, 

já que lá não eram agredidos como nas instituições para infratores. Djalma, 

por exemplo, relata ter ficado dois meses e meio na delegacia de adulto, 

apesar de sua mãe ter comparecido no dia de sua apreensão, mostrando os 

documentos em que sua idade estava comprovada. 

Após chegarem à Vara da Infância e Juventude, provenientes da DPCA 

ou das delegacias do interior, os jovens infratores entrevistados descrevem seu 

percurso por uma ou mais instituições até chegarem àquela onde se encontra

vam na época da entrevista. O roteiro variou em função da natureza da infra

ção praticada; do contexto em que ocorreu; do cuidado dispensado ao adoles

cente pelo(s) pai(s); da ocorrência de fuga ou cumprimento da medida pelo 

jovem; da freqüência de fugas; e do fato de o adolescente ser reincidente ou 

primário. Estes fatores influenciaram nos quadros apresentados no capítulo 

anterior, em que se mostraram os diferentes caminhos institucionais percor

ridos pelos internos, bem como os distintos tempos de cumprimento das 

medidas socioeducativas. Estas variações também se deveram às diversas in

terpretações pessoais dos juizes responsáveis. 

A vivência nessas instituições, os padrões e condutas nelas estabele

cidos (teoricamente voltadas para a ressocialização) e as direções por elas 

tomadas é o que mostraremos a seguir. 

A Vida na Instituição 

Eu não sou passarinho pra estar preso. 
(Raul) 

As três instituições responsáveis pela medida de internação (provi

sória e definitiva) no Rio de Janeiro e Recife - IPS, EJLA e presídio de 



Paratibe — enquadram-se no conceito de "instituição total" definido por 

Goffman (1974), caracterizada por ser um local de residência e trabalho onde 

um grande número de indivíduos em situação semelhante, separados da soci

edade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fecha

da e formalmente administrada. As entidades estudadas referem-se ao terceiro 

tipo de instituição total definida pelo autor como uma "instituição organiza

da para proteger a comunidade contra perigos intencionais; e o bem-estar das 

pessoas, assim isoladas, não constitui o problema imediato". Têm por finali

dade 'reformar' os indivíduos segundo algum 'padrão ideal'. 

Outros autores, como Berger & Luckmann (1976) afirmam que as 

instituições, também, pelo simples fato de existirem, controlam a conduta 

humana, estabelecendo padrões previamente definidos, que a canalizam 

em uma direção por oposição aos muitos outros caminhos que seriam, 

teoricamente, possíveis. O controle/descontrole da conduta dos jovens 

entrevistados nas várias entidades visitadas pode ser visualizado a seguir. 

A estrutura física das instituições determina, em parte, o tipo de 

atendimento prestado. O presídio de Paratibe é construído com celas para, 

no máximo, duas pessoas e com 'cafua', 3 4 denotando claramente a seme

lhança entre o tratamento dispensado a adolescentes e adultos detidos. Os 

internos, por sua vez, em uma atitude de assimilação desse ambiente que 

não diferencia adolescentes de adultos (seja no aspecto estrutural ou no 

funcional), chamam tal local de cadeia, como se pode constatar durante o 

trabalho de campo e na fala de Raul: 

Aqui os outros diz que é FEBEM. Agora, pra uma pessoa que nunca 
foi presa na vida (...), passou essa temporada que eu estou passando... 
Pra mim, é uma cadeia, isso aqui. 

Enquanto em Recife denominam a instituição de presídio, no Rio 
de Janeiro chamam-na escola. Entretanto, alguns internos no Rio utilizam 
a palavra cadeia, como o adolescente Douglas, "cadeia é muito ruim, tia". 
Bartolomeu denomina o IPS de presídio quando questionado como ele 
acha que deveria ser a instituição: 

Que nem um CRIAM. Porque aqui, bem dizer, é um presídio. Eles 
batem na gente. Vai dormir, eles batem na gente. Ε também a cama 
é de pedra. Agora é que tem colchão (...). Eles deixavam a gente pre
so na grade. 

3 4 Celas individuais e isoladas, onde são colocados temporariamente os internos, quando estes infrin
gem as normas da instituição, cometendo ato considerado grave (usar drogas, discutir com funcio
nários, brigar com outros internos). É um local com grades, com espaço muito estreito entre elas, 
não permitindo passar "nem um dedo, nem uma pluma", como relata o interno Reginaldo. 



N o Rio , o lugar onde d o r m e m d e z e n a s de jovens é d e n o m i n a d o 

alojamento. I s s o ocorre pelo fato de o espaço físico do I P S e da EJLA ter 

s ido, o r ig ina lmente , o de res idências com amplo espaço verde ao redor, 

pos te r io rmen te t ransformadas em ins t i tu ição de in t e rnamen to . 

Apesa r da var iação de nomes , o t ra tamento dado aos adolescentes 

nas instituições do Rio parece não ser diferente do de Recife, a não ser pelo 

fato de, no Rio , não ter sido m e n c i o n a d a a prát ica de i so lamento c o m o 

castigo em cela de segurança. Entretanto, há outras formas de castigo. Um 

adolescente relata que os internos do I P S ficam trancados na escola como 

em celas. Outro afirma, falando sobre a EJLA: "isso aqui é de legacia ." 

O espaço físico dos CRIAM é mui to dist into do das ins t i tu ições de 

in te rnamento ci tadas. Foram cr iados para a tender até 32 adolescentes in

ternos, mantendo-se no limite ou um pouco acima dele nas unidades visi

tadas. São iguais, com aproximadamente 1.500 m 2 de área construída, divi

didos em módulos — um residencial , outro de adminis t ração e serviços — 

além de banheiro, cozinha, depósito, lavanderia. Há espaços e equipamen

tos própr ios ao lazer e recreação como televisão, rádio, quadra de espor

tes, jogos de salão, oficina e horta. Existem, ainda, uma área fechada, reser

vada às atividades laborativas e um espaço aberto, que pode ser aproveita

do para a t iv idades c o m o jard inagem. 

Os por tões de ferro são in te rnos e as g rades ex te rnas não mui to 

elevadas. Os jovens permanecem muitas vezes n a s áreas externas, facilitan

do ou aumen tando as poss ibi l idades de fuga. Os internos c i rculam livre

mente por toda a área, encont ram-se com aqueles que v ê m à inst i tuição 

durante o cumpr imen to de medida de l iberdade assist ida e par t ic ipam li

v remen te das vis i tas . 

A entrada do infrator na instituição é um momento traumático, espe

cialmente para os primários. Suas impressões baseiam-se n a s fantasias que 

fazem — em geral negativas — e n a s informações anteriormente recebidas de 

outros infratores reincidentes e de alguns agentes que os amedrontam. Douglas, 

ao ser pe rguntado sobre a pr imeira impressão do pres ídio , relata: 

Poxa , sei lá, [pensei] que ia morrer , que iam judiar de m i m , a pior 

coisa foi à noite. (...) eu fiquei aperreado a noite toda só p e n s a n d o . . . 

U m frio d a n a d o , sem co l chão e s em nada , só p e n s a n d o , foi ru im 

d e m a i s aque la noite. 

Cléber conta seus temores e as primeiras impressões do IPS e DPCA: 

A s s i m que eu entrei aqui na D P C A , eu pensei que ia ficar c o m um 

monte de bandido na cela, que a lguém [ia querer] me matar , m e ba¬ 



ter. Ε aqui, na hora que eu entrei... O pessoal todo me olhando, eu... 
Só que não aconteceu nada disso. Comecei a pegar amizade com os 
outros, aí ficou tranqüilo agora.... 

O mesmo adolescente diz que tem medo de ir à EJLA: "lá só tem 

bandido". Segundo ele afirma ter ouvido, as pessoas jogam as outras pela 

janela, não deixam entrar no quarto. 

Dalton conta que, enquanto estava na instituição de internamento 

provisório, foi informado por outros jovens mais experientes sobre as nor

mas da instituição de internação permanente. Assim, quando sua me

dida de internação permanente foi dada pelo juiz, sentiu-se mais tran

qüilo, pois já havia passado pelos ritos institucionais e sabia como se

ria sua rotina. 

Alguns adolescentes disseram ter sido ameaçados pelos agentes 

já na chegada à instituição. Cristiano afirma: "o primeiro dia que eu 

cheguei já falaram que ia me espancar. Nem conhecia eles. Eles nem 

me conheciam". Já Benedito relatou que, no momento em que foi co

locar seu nome para fazer sua ficha, chorou porque os agentes lhe de

ram tapas no rosto. 

Especialmente no Rio de Janeiro, observamos que o adolescente é 

identificado por um número, que passa a ser sua nova identidade, fazendo 

com que, pouco a pouco, perca a individualidade. O próprio adolescente se 

expressa, muitas vezes, utilizando apenas números: o de internação, o dos 

artigos pelos quais foi enquadrado e o do alojamento - sempre lotado — 

onde vive (esses espaços, por sua vez, são totalmente destituídos de objetos 

pessoais). Assim, os jovens passam a ser tratados e se tratam como uma 

'massa', como se pode perceber na resposta de Dalton sobre como poderia 

ser localizado para a entrevista seguinte. 

Sou do alojamento 1. 
No alojamento 1 tem quantas pessoas? (pesquisadora) 
Tem quase 40 cabeças. 

Esta massificação do indivíduo também foi observada por Cam
pos (1984), investigando crianças e adolescentes não-infratoras inter
nas em uma instituição da antiga Fundação Nacional para o Bem-Estar 
do Menor (FUNABEM) na década de 80. Esta autora relata que o adoles
cente, ao ser internado, perde alguns integrantes essenciais de sua iden
tidade anterior, como nome, aparência física, família, ambiente social, 
grupo e objetos pessoais. 



Questionados sobre a situação dentro do alojamento, vários afirma

ram que todos são tratados da mesma maneira, exemplificado na fala de 

Ramon: "que ele quer ser mais do que os outros. Aqui dentro é tudo igual. 

Ele quer botar mais banca assim, ele quer ser mais do que a gente, a gente 

tem que brigar mesmo". 

Outra rotina da internação é a uniformização. Freqüentemente os 

adolescentes acabam vestindo calções e blusas já muito usados e algumas 

vezes sujos, refletindo problemas temporários de falta de material de lim

peza, sabonete, toalhas e roupas limpas. 

Célio relata que os internos não tomam banho todos os dias. Esta 

realidade apresenta-se mais grave no Rio de Janeiro do que em Recife. No 

CRRAD, os adolescentes são chamados por seus nomes e cuidam melhor do 

vestuário e do corpo, o que certamente contribui para que mantenham 

uma visão mais positiva de si próprios. 

Alguns internos dizem que vêem "assombrações" nas instituições, 

aumentando ainda mais o medo de estarem ali. Crístian e Célio afirmam 

que vêem vultos, à noite, no alojamento. Este último comenta: "ainda 

mais aqui dentro, que é mal-assombrado, sempre eu vejo. Quando eu vou 

ao banheiro, vejo vulto, sombra. Ai eu já durmo e já acordo só de manhã". 

Clodoaldo é outro jovem que diz ouvir risadas à noite no seu alojamento. 

O cotidiano da vida na instituição é definido de forma pejorativa 

por 4 1 % dos adolescentes. Eles qualificam a instituição como muito ruim, 

muito difícil, má, péssima, horrível, inferno. A principal queixa está liga

da ao caráter de confinamento — sem sol nem exercícios — à violência física 

dos agentes e dos internos entre si, à ausência de divertimento, que gera 

ócio, ao fato de o lanche ser muito próximo ao jantar e muito distante do 

horário do almoço. 

Poucos adolescentes retrataram a vida na instituição de forma posi
tiva — como Breno, que a considera "normal, como se fosse uma colônia 
de férias" — e aqueles que constatam terem na instituição maior segurança 
do que na rua, onde temem revanche de policiais ou traficantes. Clodoaldo, 
por exemplo, afirma que foi uma "sorte terrível" ter ficado interno. Essa 
percepção positiva em uma situação tão desfavorável parece ser uma for
ma de 'imunização' à realidade (Goffman, 1974). 

Outros jovens se contradizem em seus discursos sobre a instituição, 
retratando-a, inicialmente, de maneira positiva, e depois, pouco a pouco, 
revelando suas críticas em desabafo. Tal processo decorre, em parte, da 
falta de confiança do adolescente na pesquisadora — sobretudo do receio de 
que as queixas possam lhe trazer sanções posteriores. Esta situação se ame
nizou com algumas entrevistas, na medida em que se estabeleceu uma rela-



ção de mais proximidade, deixando o interno mais à vontade. Danilo ilus

tra este comentário, pois, ao ser questionado sobre sua vida na escola, 

responde: "pra falar a verdade pra senhora, a minha infância toda legal 

mesmo foi aqui dentro, da". Mais adiante, perguntado sobre como deveria 

ser uma escola para adolescentes infratores, afirma: "pra falar pra senhora, 

aqui tem esculacho". 

Os dias de visitas são, ao mesmo tempo, esperados com ansiedade e 

alvo de muitas queixas por parte dos internos. Nas instituições fechadas 

do Rio, há somente um dia na semana reservado para esses contatos (sába

dos, no IPS, e domingos, na EJLA). Os adolescentes, uniformizados, ficam 

em um espaço fechado e somente saem para o pátio quando chega algum 

familiar — apenas os cadastrados podem entrar, mas antes, devem ser revis

tados. Constataram-se frustração e sofrimento de muitos meninos ao não 

receberem visitas, seja porque as famílias os abandonaram, seja porque 

moram no interior e não podem vir com a freqüência desejada por eles. 

Em Recife, as queixas foram generalizadas, apesar de poderem re

ceber visitas dois dias na semana. As normas são mais flexíveis, varian

do de acordo com o grau de parentesco e intimidade. Há, inclusive, 

relatos de internos que namoram parentes de outros colegas. Arrumam-se 

com as próprias roupas, anéis e bonés, buscando compor um visual cuida

doso e têm um comportamento mais feliz. Reclamam, principalmente, da 

falta de espaço para as visitas — que ficam em pé ou sentadas no chão do 

pátio — e do pouco tempo de que dispõem para recebê-las. 

Os horários das atividades variam segundo a instituição. Na EJLA, 

os internos acordam e dormem na hora em que desejam, passando a maior 

parte da manhã na cama. No IPS, os adolescentes acordavam às 6 horas e 

tinham horário para dormir. No presídio de Paratibe, as celas são fechadas 

e abertas em horários fixos e há controle sobre os horários dos internos. 

Poucos adolescentes reclamaram da alimentação ao serem indagados so

bre sua rotina. A comida dos CRIAM foi considerada de melhor qualidade, 

talvez por ser preparada para um número menor de pessoas. As críticas se 

relacionaram à pouca quantidade e ao sabor, mas não há queixa de fome. 

Dois internos afirmaram alimentarem-se bem fora da instituição (um de

clarou que só comia em restaurante). Um dos entrevistados, que trabalha

va na cozinha, disse ter visto os cozinheiros colocarem farinha de trigo na 

comida para render, tornando-a esquisita e pesada. Outro, ainda, afirma 

pedir à mãe para trazer maço de cigarro durante a visita, para trocar com 

outros internos por comida. 

Percebeu-se, também, pela fala de alguns internos, que eventualmente 

há entrada de drogas — especialmente maconha — nas instituições das duas 



cidades. Os adolescentes não comentam sobre quem as traria, insinuando que 

as visitas poderiam ser uma fonte deste material, bem como as trocas 

que efetuam com os monitores. Ciro relata sobre alguns agentes que 

consumiam cocaína na instituição: "eles ficavam doidão e batiam na gen

te". Rogério afirma ter aprendido a usar droga no próprio internato. Ou

tro adolescente comentou que obtém fitas de sexo pelas mesmas fontes. 

Existem gírias ou um código institucional através dos quais o ado

lescente descreve os acontecimentos de sua vida como interno. Nos rela

tos, ut i l izam palavras como, ' e scu lacho ' , 3 5 'xuxada ' , 3 6 'cafua', 'chapa 

q u e n t e ' 3 7 p a r a descrever o tratamento que recebiam, lugares e ações 

institucionais. Estas expressões constam do vocabulário de internos e fun

cionários e foram, por este motivo, incorporadas pela equipe de pesquisa 

para relatar.o relacionamento institucional. 

Alguns jovens caracterizaram-se pela má conduta dentro da institui

ção, de forma semelhante à denominada por Goffman (1974) "táticas da 

intransigência" — usada por internos que desafiam a ordem ao se negarem 

a cooperar com a equipe dirigente. Estes jovens adquirem uma moral ele

vada entre seus colegas, ostentando um papel de virilidade e liderança. São 

os casos de Ramon, que valoriza brigar com outros internos, e de Celso, 

que comenta, orgulhosamente: "eu ficava preso ali no 5 e ali só ficava os — 

não é para se gabar não — ficava só os mais, sabe, que tentava fuga, que era 

mais perigoso aí eles trancava a gente no 5". Também é um comportamen

to evidenciado por Rodrigo, que no início, quando se encontrava em 

internação provisória no CENIP, perdia o controle com os agentes, quebra

va tudo e ia para a 'cafua'. Como se pode perceber, o estigma de bad boy 3 8 

dá reconhecimento e sobrevaloriza o jovem entre seus pares, nessa vida de 

códigos reversos e sinais trocados, comparativamente à sociedade 'bem'. 

Cleisson relata que os colegas de alojamento ficam "zoando, tacando 

fogo, pulando a janela, queimando o colchão dos moleques, fica fazendo 

uma porção de coisa lá, rebelde". Rogério fala sobre sua posição na insti

tuição, mostrando em que nível suas atitudes interferem na dinâmica do 

presídio de Paratibe: 

3 5 Agressão física ou verbal presente nas instituições entre internos e dos agentes contra os últimos. 

Este termo só foi utilizado pelos internos do Rio de Janeiro. 
36 Agredir com arma construída pelos infratores de Recife, chamada por eles de 'xuxo' . É feita com 

pedaço de pau e, na ponta, é colocado qualquer objeto que corte ou fure (ferro, vidro), recolhido 
geralmente em entulho de obra. Comumente utilizada nas brigas entre os internos, nos momentos 
de rebelião são voltadas contra os Agentes de Desenvolvimento Social (ADS) , responsáveis pela 
segurança do presídio. 

3 7 Situação perigosa. 
38 Símbolo utilizado nas roupas de vários internos em Recife. 



Principalmente o diretor do presídio — porque a gente partici
pou de rebeliões aqui — tem certa marcação com a gente. (...) a 
gente aprontou muito aqui, sabe, aí ele marca a gente. Tudo que 
acontece aqui, ele pergunta logo se a gente tá no meio, se a gente 
tiver... 

A lguns jovens percebem que têm problemas no controle da 

agressividade e procuram se isolar para não revidar e terem sua medida 

socioeducativa aumentada ou então serem mandados para o presídio de 

adultos, caso estejam com mais de 18 anos. Um exemplo radical desta 

estratégia é apresentado por Reginaldo e Rafael, que pedem para serem 

trancados em suas celas quando um interno começa a provocá-los. 

A possibilidade de isolamento é muito pequena no Rio de Janeiro, 

pelo fato de haver dezenas de adolescentes no mesmo alojamento. Perce

bemos, ainda, em alguns laudos técnicos dos jovens entrevistados, a preo

cupação a esse respeito. No entanto, pouco ou nada é feito para auxiliá-los 

na conquista de um convívio social diferente. 

Outra questão que influencia o comportamento do adolescente na 

instituição é a qualidade dos relacionamentos que estabelecem com os de

mais internos. Geralmente são superficiais. As interações de amizade são 

raras; eles se reconhecem como colegas. Outros fatores que afetam o com

portamento dos internos são as freqüentes transferências de instituição; o 

tempo de cumprimento da medida (normalmente meses no Rio de Janei

ro); e as freqüentes fugas que ocorrem — principalmente nas instituições 

do Rio. Segundo Campos (1984), os problemas que o adolescente enfrenta 

dentro da instituição e o relacionamento sem afetividade com dirigentes e 

colegas dificultam o surgimento de um sentimento de confiança básica ou 

de amizade, assim como não contribuem para estabelecer as tendências de 

solidariedade e confraternização. 

As atividades desenvolvidas no dia-a-dia se restringem às oficinas 
profissionalizantes e à escola. Entre as oficinas em funcionamento que 
constam nos relatos e prontuários dos entrevistados no Rio de Janeiro, 
estão as de mecânica, lanternagem, computação, serigrafia, eletricista, além 
de atividades na horta. Em Recife, foram relatadas as de marcenaria, 
empalhagem, bombeiro hidráulico, serigrafia, artesanato, construção e 
atividades na horta. No Rio de Janeiro, observamos que o número de 
vagas para as oficinas era menor do que o de internos, em virtude da escas
sez de instrutores. Constata-se uma demanda por parte dos internos para 
fazerem a oficina de computação — que só pode ser realizada pelos que 
cursam a 5 a série, empecilho para boa parte dos internos. 



Cada adolescente pode decidir sobre sua participação nas at ividades. 

No entanto, a part icipação depende do número de vagas . Em Recife, per

cebeu-se maior vinculação, interesse e part icipação dos jovens nas oficinas 

do que no Rio de Jane i ro . 

N ã o há incen t ivo para a ap rend i zagem formal, r ep roduz indo-se o 

d e s i n t e r e s s e q u e a e s co l a formal cu l t i vou na m a i o r i a das e x p e r i ê n c i a s 

desses jovens . Esse fato é agravado pela falta de professores para o ensino 

públ ico e mest res para as oficinas. Em decorrência de rebel iões , as ativi

dades são paral isadas por de terminados per íodos e os internos ficam sol

tos no pát io , sem a t iv idades . 

Poucos ado lescen tes comen ta r am sobre sua ass idu idade ao ens ino 

formal nas inst i tuições. As a t ividades na sala de aula são mais freqüentes 

no turno da manhã e as oficinas, à tarde. Cons ta tamos a baixa mot ivação 

dos internos para fazer oficinas e participar de sala de aula, como se verifi

ca no relato de Dalton: 

- Eles chamam quem quiser ir pra oficina. 

- Você está indo para alguma oficina? (pesquisadora) 

- Não. 

- Não? Ε para a escola? (pesquisadora) 
- Nem pra escola. Estou trabalhando na horta de manhã. 

- É? Você que escolheu ou eles que pediram? (pesquisadora) 

- Eu que escolhi. 

A presença dos jovens às aulas se dá de forma mui to inconstante . 

Q u a n d o p e r g u n t á v a m o s sobre o a s sun to , a resposta usual era a de que 

es tavam começando , m e s m o es tando já há meses na inst i tuição. A lgumas 

vezes, vol távamos ao assunto na segunda entrevista e, para surpresa nossa, 

o j o v e m já t inha des i s t ido . As of icinas e ram descr i tas c o m o um p o u c o 

mais interessantes, apesar da ambigüidade com que se referiam a elas. 

As a t iv idades espor t ivas não foram mui to c i t adas , exce to q u a n d o 

c o m e n t a r a m sobre a lguns jogos de futebol de c a m p o . A l g u n s funcioná

r ios , duran te seus p lan tões , p e r m i t e m que os ado lescen tes t o m e m sol e 

j o g u e m bola — po rém, o c l ima é de t ensão , já que as a t iv idades p o d e m 

facilitar fugas. Os internos se queixam de que a piscina da EJLA está sempre 

interditada. Em Recife, um interno lamentou mui to a perda de at ividades 

antes feitas com a equipe, como a ida à praia e a jogos de futebol. 

A lguns adolescentes par t ic ipam freqüentemente de cultos rel igiosos 

no IPS e na EJLA. Essa atividade, segundo os poucos internos que a valori

zam, es t imula a reflexão sobre sua vida , a lém de p roporc ionar um senti

mento de bem-estar: "o corpo fica mais leve. A mente fica mais despreo¬ 



cupada". Cássio e Célio relatam lerem a Bíblia na instituição. Cássio conta 

que um funcionário Lhe deu uma Bíblia. Apesar de poucos participarem dos 

cultos, a maioria dos internos afirma pedir a proteção de Deus. Nota-se que a 

religião lhes traz esperança e reflexão. Mesmo jovens que não demonstraram 

senso de responsabilidade pelos seus atos consideraram que Deus iria lhes dar 

forças para saírem da situação infracional, o que freqüentemente entra em 

contradição com discursos de sua própria escolha de estilo de vida. 

No presídio de Paratibe, foram relatadas atividades culturais, como 

aulas de teatro, música e atividades lúdicas, muito importantes para 

estimular a expressão dos sentimentos dos adolescentes. Existe, inclu

sive, um grupo de teatro formado no presídio, em que os próprios 

jovens trabalham o texto e organizam todo o espetáculo, sob a super

visão dos técnicos. Duas peças foram apresentadas durante o trabalho 

de campo — Os Meninos da Rua e O Sol Brilha para Todos — sobre a vivência 

rias ruas e as dificuldades existentes em suas vidas, em família, comunida

de e relações com polícia e pares. 

Uma festa acompanhada pelas pesquisadoras deixou evidente a mo

tivação de um grupo de jovens que ia se apresentar tocando um pagode. 

Entretanto, um dos rapazes criticou o evento, considerando-o desmotivado 

e sem-graça . Apesar das diferentes pos turas , pe rcebemos que o 

envolvimento e a criatividade dos internos contribuem para facilitar a 

convivência institucional de toda a comunidade. 

As atividades laborativas nas instituições estão restritas a alguns in

ternos, em geral de bom comportamento, para os quais é concedido livre 

acesso às dependências para realizarem trabalhos na cozinha, em obras e 

faxina. Dois adolescentes relataram terem conseguido um trabalho admi

nistrativo, por terem qualificação e treinamento anterior à internação. A 

realização de tais atividades consta no relatório dos adolescentes e é valori

zada nos momentos de avaliação. 

Outra situação em que o trabalho aparece nos relatos é como forma 

de punição para alguns atos de rebeldia. Cristiano conta que foi obrigado 

a limpar o refeitório porque havia brigado com uma agente. Não se perce

beu, durante todo o trabalho de campo, estímulo para que os jovens traba

lhassem, nem apoio para seu crescimento profissional, o que seria de espe

rar, já que a orientação contida no ECA é de que sejam aplicadas medidas 

socioeducativas. Roberto, um dos jovens infratores de Recife, comenta 

que ganha R$ 3 0 por mês pelo trabalho que desenvolve no presídio (R$ 1 0 

ficam para seus gastos pessoas e R$ 2 0 são depositados em conta bancária). 

Campos ( 1 9 8 4 : 2 2 ) , retratando a realidade da FUNABEM, mostrou as 

dificuldades do trabalho na instituição de internamento: 



O incentivo dado ao trabalho não tem a mesma significação do incentivo dado no 
mundo exterior; os motivos para o trabalho e as diferentes atitudes em relação a ele 
são diferentes. Verifica-se, nas instituições totais, a necessidade de exigir dos internados 
algum trabalho. Por outro lado, às vezes, é exigido muito pouco, ficando os internados 
ociosos, o que lhes causa tédio. O trabalho é realizado em ritmo lento e muitas vezes pode 
estar associado a castigos Esta situação, nas instituições de menores, cria uma atitude 
negativa em relação ao trabalho e conseqüentemente sua reintegração na sociedade. 

Observou-se, de maneira recorrente, que não há programação das 

atividades, considerando-se, também, que a ida dos internos às oficinas e 

aulas é inconstante e a possibilidade de trabalho é quase inexistente. As 

maiores distrações são a televisão, o rádio e o cigarro. 

Em Recife, apenas alguns têm televisão em suas celas, geralmente 

trazida pelos familiares que tenham condição para tal. O ócio e a apatia 

são notórios em vários adolescentes, como Brian, que relata dormir o dia 

todo para o tempo passar mais rápido, e Cristiano, que informa "eu só 

penso em fazer merda aqui dentro, eu só penso nisso o dia inteiro (...) um 

dia parece que é um mês, demora pra caramba pra passar". Bruno também 

deixa clara sua insatisfação: 

Nós fica aqui à toa, não faz nem um trabalho pra gente. Em vez de 
botar a gente pro tratamento antidroga, não bota (...). Só promete, 
promete, nunca bota. Melhor ficar na rua usando droga, fumando, 
cheirando e matando, bem melhor do que ficar aqui dentro. 

O adolescente passa boa parte de seu tempo pensando na sua vida na 

rua, o que aumenta a angústia e contribui para o desejo de fuga, este último 

chamado por Goffman (1974) de "fantasia de libertação". O autor afirma ser 

freqüente o sentimento de que o tempo passado no estabelecimento é perdi

do, destruído ou tirado da vida da pessoa e considerado como algo que precisa 

ser 'cumprido', 'preenchido', arrastado de alguma maneira. Esse sentimento 

é agravado pela perda de contato social e pela impossibilidade de, nas institui

ções, fazerem conquistas que possam ser transferidas para a vida externa, como 

dinheiro e certificado por estudos realizados. 

Por último, observa-se uma idealização sobre o conteúdo das ofici

nas, na crença de que elas ofereçam mais possibilidades do que as reais. 

Dionísio exemplifica: "é uma coisa boa, pô, quem quer mudar legal e sair 

dessa vida, sair daqui com um diploma, uma profissão, é um bom começo, 

né. (...) dá pra começar a arrumar um serviço". Essa visão sonhadora se 

contrapõe à realidade que enfrentam ao deixar a instituição, pois saem tão 

despreparados quanto entraram. Campos (1984:65) comenta a situação: 



alguns alunos, inclusive, ainda consideram que estão se preparando profissionalmente 
de maneira adequada, para que possam levar uma vida 'normal' na comunidade; 

julgam que têm 'todas' as condições para disputar e entrar no mercado de trabalho, 
visão esta que se desfaz totalmente aos primeiros contatos com a realidade, quando 
começam a 'sentir' a saída da escola. 

Relação Interpessoal na Instituição 

A relação estabelecida entre os funcionários (agentes educacionais, téc

nicos e direção) e os adolescentes, bem como destes entre si é o assunto trata

do a seguir. Metade dos jovens relataram violência física decorrente das relações 

interpessoais nas instituições nas quais se encontravam na época da entrevista. 

É interessante ressaltar que essa questão surgiu, em muitas entrevistas, de for

ma 'espontânea', ao falarem de temas não relacionados à violência. 

O relacionamento entre infratores caracteriza-se pelas brincadeiras 

violentas como soco, tapa na cara, bater com pedaço de pau, jogar o outro 

no chão, como relata Roberto, "fico brincando de agarra, agarra. As vezes 

até de pau". Ronaldo, outro jovem, comenta sobre o tipo e a gravidade das 

brincadeiras entre os internos: "É que meu irmão, brincando com outro 

lá, meteu a cabeça no chão aqui, foi isso (...). Estou invocado (...) ele des

maiou, eu tive que levar ele pro hospital no braço, nas costas". 

Rafael também fala sobre um momento em que quase matou um 

colega, por ser de um comando (do tráfico) diferente do seu "ele tentou 

tirar onda comigo (...) eu tentei enforcar ele com o nylon do shorft". 

As formas de violência física mais comuns entre esses jovens in

cluem: bater na mão, soco na cara, chute e, em Recife, 'xuxada' 3 9 . 

Durante o trabalho de campo, foram constatadas situações de agres

são entre internos. Dois adolescentes que estavam participando da pesqui

sa, detidos por estupro, sofreram violência física e sexual dos colegas. Um 

foi transferido de alojamento, outro, de instituição. Um jovem apareceu 

todo machucado para dar entrevista e outro teve a mão quebrada, pois 

haviam brigado e apanhado de colegas. 

Observou-se, nos relatos, uma visão fatalista sobre as formas de rela

ções violentas entre eles — consideradas como único meio de defesa e de 

afirmação. Dionísio exemplifica essa opinião: "se não brigar, passa como 

boneca". Cleisson afirma que, na instituição, é a "lei do cão", significando 

que, se os internos o chamarem para brigar, terá de ir, se não "apanha de 

todo mundo", ou seja, se não brigar, "apanha do mesmo jeito". 

39 Ver nota 34. 



Apesar de significativa, a violência entre os internos foi menos valo

rizada, se comparada à causada pelos agentes de segurança. Existe uma natu

ralização do relacionamento agressivo entre jovens, comportamento tipica

mente esperado para confirmação da virilidade e do desempenho masculino. 

Apesar de a agressão física ser comum, alguns internos afirmam não 

darem intimidade aos colegas, para evitar briga e o conseqüente risco de 

agravar a medida socioeducativa. Existe, ainda que menos comum, uma 

relação de companheirismo entre os jovens. Rodrigo narra ter tido um 

atrito com um interno. Esse se desculpou porque precisava de Rodrigo 

para conseguir "coisas". "De vez em quando ele me pedia uma coisa. Eu 

conseguia (...), aí ele me pedia desculpa". 

A relação dos internos com os agentes responsáveis pela segurança é 

pautada pela distância, desconfiança e agressividade mútuas. Em Recife, os 

funcionários são denominados agentes de desenvolvimento social, no Rio 

de Janeiro, agentes educacionais. Comumente são chamados apenas de 

agentes ou monitores. Embora os termos sejam diferentes nos dois esta

dos, suas atividades são as mesmas. Mantêm contato direto com os inter

nos, levando-os e trazendo-os para conversas com os técnicos e a direção. 

Transitam entre os dormitórios, refeitórios e espaços administrativos. São, 

por estes motivos, as principais vítimas das rebeliões. 

Durante o trabalho de campo, pudemos constatar a fragilidade e 

tensão na relação agente-interno. Em determinada ocasião, as pesquisado

ras assistiram a uma punição perpetrada pelos agentes, no dia seguinte a 

uma das rebeliões ocorridas durante a pesquisa. Vários internos permane

ceram de pé, enfileirados na extensão da parede com os braços para cima, 

virados nessa direção, por todo o período da manha. A punição vinha 

associada a muitas agressões verbais, demonstrando-se o ódio existente entre 

os agentes, em função da 'guerra' que haviam vivenciado no dia anterior. 

Em conversa com as pesquisadoras, um agente mostrou a angústia que 
ele e seus colegas sentem no trabalho. Afirmou ser melhor castigar os jovens 
do que bater neles. Encontrava-se com a mão enfaixada por ter sido ferido na 
rebelião do dia anterior. Tentou nos avisar que não nos enganássemos com os 
internos, porque eles eram realmente "maus" e não havia esperança de mudan
ças. Contou que, durante uma rebelião, eles se transformam em "bichos" e 
machucam todo mundo, não se importando com as pessoas que os tratam bem. 

Disse que todos eles merecem realmente apanhar, porque não são 
anjos, mas infratores. Confessou que normalmente não agride os internos, 
mas em função da rebelião, julgava necessário castigá-los. Sua atitude bas
tante negativa e de descrença em relação aos infratores foi evidente em 
toda a conversa que tivemos. 



Tal postura nos faz lembrar os trabalhos sobre crianças e adolescen

tes institucionalizados (Altoé, 1990; Silva, 1997), em que tradicionalmente 

se mostram o despreparo e a herança cultural que esses profissionais tra

zem da institucionalização no País. 

Outro agente afirmou que ninguém cuida de profissionais como 

eles; que eles sim, são abandonados, entregues à própria sorte, enquanto 

todo mundo protege os "bandidos". Esse agente educacional mostrou um 

comportamento hostil, igualando-se aos adolescentes — levando-se em conta 

a expressão da agressividade. 

Os relatos mostram como os internos carregam o estigma de delin

qüentes mesmo dentro da instituição que supostamente teria o papel de soci

alizá-los. A pior conclusão que se tira disto é que, além de serem considerados 

por certos funcionários como "delinqüentes, infratores, bandidos, marginais", 

se nomeiam desta forma, incorporando os rótulos socialmente atribuídos e 

assumindo ainda mais uma posição fatalista quanto a seu destino, como 

explicitam os seguintes jovens: 

Ela [funcionária] me chamou de bandido, safado, ladrão. Isso que ela 
falou. Eu falei: 'se se está dizendo isso é com a senhora mesmo, mas 
seus dois filhos também é safado e bandidos igual a eu'. (Cassiano) 

(...) que eu não tenho palavra, bandido não tem palavra. (Dalton) 

Quando eu era pequeninho, ele [Zé Pilintra] falava, oh, tu vai ser ban
dido. Ele falava para minha mãe assim: tá vendo, vai ser bandido este 
daqui! Ε o jeito dele; tu vai ser bandido (...) está no sangue. (Brian) 

Conforme relata Altoé (1990), a incorporação do estigma é mais um 

fator que contribui para que o adolescente se trate como "massa" e fuja de 

qualquer possibilidade de assumir ou desempenhar outros papéis. 

Observamos em campo, no entanto, que alguns agentes tinham uma 
relação razoavelmente boa com os internos, parecendo, por alguns mo
mentos, esquecerem-se das trincheiras opostas em que se encontram. En
tretanto, mesmo estes, se questionados a respeito, relatam o temor e a 
desconfiança inerentes ao convívio. Sabem que, no momento em que as 
forças se igualarem, o que ocorre nas rebeliões, toda a relação estabelecida 
se dissolve e vale a lei da sobrevivência. Os funcionários que conseguem 
melhor trânsito com os internos utilizam-se de um sistema de trocas 
como base para a relação. Ricardo afirma 'se dar bem' com um funci
onário que obtém as coisas para ele (um dia conseguiu extensão para o 
adolescente ligar a televisão e o ventilador). A contrapartida oferecida 
por Ricardo foi ajudar, acalmando os outros internos, e trancar as ce¬ 



las. Outros re la tos inc luem a troca de favores para consecução de 

obje tos como cigarro e fitas de vídeo. 

As difíceis relações existentes nestas instituições estão permeadas 

pelas si tuações de agressão verbal e humilhações. Caetano relata que 

alguns agentes não permitem que os internos se manifestem (pedindo 

para ir no banheiro, pedindo cigarro) enquanto estão falando. Dei

xam-nos, por vezes, imobil izados e s i lenciosos, sentados no chão por 

duas horas seguidas. 

Os meios utilizados pelos funcionários para bater nos adolescentes 

são os mesmos nas instituições pesquisadas: tapas na mão ou nas costas, 

socos no peito ou no nariz, chutes, pauladas ou agressões com cassetete, 

conforme relatado por Dionísio. O jovem conta como os agentes 

destroncaram sua mão por ter reclamado (meteu o pé na porta) quando 

outros internos estavam jogando cascas de banana e laranja em cima dele. 

Dois outros adolescentes contam situações semelhantes: 

Qualquer coisinha, já ia logo espancar o cara. Ε é fora da lei espancar o 
menor,40 (...). Tem um menino aqui mesmo que era doidinho. Quando 
era pequeno não podia com o monitor e chamava o monitor (...). O 
monitor ia lá e dava nele. Quase todo dia ele apanhava. O menino era 
doido, doente da cabeça. (Raí) 

Ele trata a pessoa muito mal, (...) ele manda a pessoa entrar pra cela e a 
pessoa não quer entrar, ele quer empurrar, quer dar. (Raul) 

Celso comenta que, na instituição, tem de andar de mão para trás e 
cabeça baixa. Afirma que os agentes o ameaçam com pá de bico para que se 
sente, tendo, algumas vezes, de fazer movimentos como 'canguru', obede¬ 
cendo-lhes cegamente. Outro jovem, Caio, comenta sobre sua vida na ins
tituição: "não tem problema não, (...) só tomei umas pauladas na mão na 
segunda-feira". Questionado sobre o motivo para tais agressões, informa 
que todos, no alojamento, apanharam porque um pedaço de fio foi achado 
no local. Cristiano foi acusado de mexer com uma funcionária. Por causa 
disso, o agente lhe mandou limpar o refeitório. Ele negou-se a obedecer, 
por considerar o castigo injusto. O agente, sem ouvir a versão do adoles
cente, bateu nele. 

Outro interno, Reginaldo, passou a noite na 'cafua'. Depois o solta
ram ao descobrirem que ele não era culpado. Tais relatos mostram como a 

40 Dcve-se ressaltar, na fala de Raí, como este conhece os direitos do 'menor'. Este adolescente de 17 
anos, a despeito de viver há oito anos sob as normas previstas no ECA, utiliza-se deste estigma que 
persegue as crianças e adolescentes pobres e infratoras desde o início do século, fazendo parte do 
então Código de Menores. 



relação está permeada pela violência, nos levando a concordar com Altoé 

(1990). Segundo a autora, o interno aprende que nunca tem razão e que 

sua versão dos fatos jamais é considerada. Portanto, assume sempre a res

ponsabilidade por algo errado sem discutir. 

Cleisson descreve sua própria concepção de uma escola para infratores: 

Desse jeito aqui mesmo, só que tinha que ter uns agentes educacio
nais mais, (...) tinha que ser melhor do que eles, porque eles não 
sabem fazer nada, tinha que, pô, explicar algumas coisas para gente. 

Comenta, ainda: "falar sobre a vida, não para mim, mas pros outros, 

tratar as pessoas direito. Aí sei que não ia ter essas rebeliões que tem aqui". 

Por todas essas razões, podemos constatar como o sentimento de 

oposição se expressa na raiz da relação dos infratores com os agentes. A 

desconfiança chega a um ponto tal que adolescentes de Recife, acusaram os 

funcionários de arrumar "cruzeta" 4 1 contra eles. Reinaldo sintetiza os sen

timentos que os internos nutrem em relação aos agentes: "tudo é legal. Eu 

não vou confiar em ninguém (...) não confio em ninguém não. Não confio 

nem a roupa que eu visto". 

Segundo alguns relatos, em momentos como os de rebelião, se al

guns adolescentes infringem as regras da instituição e ninguém os delata 

aos funcionários, todos apanham. A lógica do comportamento do coleti

vo, portanto, é expressa por um dos internos - que diz sempre ajudar os 

outros, pois sabe que vai apanhar mesmo se não participar. Nota-se, aqui, 

também uma visão fatalista em relação ao sofrimento de agressão física nas 

rebeliões, assumido como conseqüência natural de um evento pelo qual 

todos pagam. Essa lógica reafirma o que Campos (1984) chama da visão 

fatalista do 'menor' institucionalizado, que acaba por reproduzir o ciclo 

da cultura da violência. 

O IPS e a EJLA foram considerados muito ruins por alguns adoles
centes. Damião, por exemplo, afirma que o IPS é a pior de todas as escolas 
para jovens infratores. A instituição em que menos se relatou a ocorrência 
de violência física e emocional por parte dos agentes foi o CRIAM. Um dos 
poucos depoimentos a respeito é o de Cassiano, que discutiu com uma 
funcionária, que extravasou sua ira, chamando-o de "bandido, safado e 
ladrão". O adolescente revidou no mesmo tom, dizendo que os filhos dela 
eram 'bandidos' iguais a ele (havia boatos de que os filhos da funcionária 
seriam infratores). Nesse caso venceu o argumento de autoridade. Cassiano 

4 1 Armação de uma cilada. Por exemplo: colocar droga nas celas e cm seguida delatar os 
in ternos . 



foi mandado de volta do regime de semiliberdade (no CRIAM) para o de 

internação (na EJLA). 

Os adolescentes consideram os CRIAM melhores do que o IPS e a 

EJLA, porque lá os funcionários não batem, porque são locais abertos, ou, 

como fala Dario, porque os funcionários e internos do CRIAM "são bons, 

são ótimos, são uns anjos", pelo fato de os respeitarem. Caetano comenta 

que o CRIAM é "bom à beca", e os funcionários são "legais pra caramba". 

Pode-se constatar que a experiência no IPS e na EJLA é muito negativa para 

os jovens e que a visão deles em relação aos CRIAM fica, portanto, mais 

valorizada. 

Alguns entrevistados narraram ter um bom relacionamento na ins

tituição, o que parece significar, sobretudo, a ausência de violência física. 

Há casos em que isto não exclui a violência, como se evidencia no depoi

mento de Romário — que diz ter uma boa relação com agentes e funcioná

rios e, apesar disto, relata ter sofrido violência por parte deles. A 'boa 

relação' tampouco exclui o sentimento de desconfiança e insegurança dos 

internos no que concerne aos agentes, pois um deles afirmava que tinha 

boa convivência na instituição, mas que não gostava dos funcionários. O 

comportamento dos adolescentes, para que vivam bem, parece ser o da

quele que se retrai e que abdica da capacidade de crítica e de interação, 

como informam Renato - "eu fico na minha, eu não brigo não" — e Ronaldo 

— "não dou muita intimidade não, porque vivo mais no meu canto sozi

nho pra não arrumar confusão". 

No que se refere à relação entre internos e técnicos, muito pouco 

foi relatado pelos jovens. Presenciamos uma cena em que um adolescente 

chorava e o diretor, aos berros, lhe dizia que era um marginal e não tinha 

o direito de exigir nada, que deveria dar graças a Deus de estar vivo, e que 

seria melhor para todo mundo que tivesse morrido. Logo a seguir, exigiu 

que o adolescente se ajoelhasse e pedisse desculpas. 

Outro rapaz conta que o diretor ameaçou a ele e a seus colegas, 

dizendo que, se o encontrassem na rua, era melhor colocarem as mãos na 

cabeça ou atirarem logo, caso contrário, ele atiraria. O adolescente que 

narrou tal fato acredita que o intuito era apenas assustá-los. Mas, nós pode

ríamos, externos a esse cruel cotidiano, refletir sobre a estranha pedagogia 

que se dissemina a partir de um líder, um diretor que recalca na consciên

cia dos adolescentes a repulsa social que, certamente, constitui um dos 

traços da sua personalidade. 

Outro fato preocupante foi narrado por Cláudio. Esse jovem rela

tou à pesquisadora que sua professora o mandou escrever 50 vezes a frase "eu 

sou ladrão". O adolescente mostrou-se emocionado e profundamente enver¬ 



gonhado ao comentar o episódio. Esse fato nos remete a Goffman (1974), quando 

discorre sobre como as indignidades físicas e emocionais cooperam com a desfigu

ração pessoal do jovem — que é obrigado a participar de ações cujas conseqüências 

simbólicas são incompatíveis com sua concepção do 'eu'. Certamente se con

trapõem a qualquer idéia de ressocialização. 

Existe um distanciamento entre os internos e os técnicos, inconcebí

vel de existir em qualquer proposta da ressocialização. Ε interessante notar 
que, quando verificados os prontuários, há notificações regulares de en

contros com os internos e suas famílias e registro de pareceres que deno

tam um conhecimento mais íntimo do infrator. No entanto, isto não lhes 

confere proximidade e confiança, a não ser em casos muito específicos que 

configuraram exceção. 

Pelos depoimentos, observa-se que os jovens tendem a ocultar deta

lhes de suas vidas, ou porque temem ser prejudicados ou porque conside

ram que não lhes trará benefício. Rodrigo conta que os técnicos perguntam 

sobre sua vida, mas ele não diz nada. Denilson comenta gostar dos técni

cos, mas conclui: "essas técnicas aí não resolvem nada". Brian, em um dis

curso contraditório, diz confiar em sua assistente social, mas não lhe con

tar tudo que fez. Dener afirma: "já chega essas técnicas que enchem o meu 

saco perguntando isso". 

Em Recife, esse distanciamento apresenta-se menos acentuado. O 

contato entre o técnico e o jovem parece mais freqüente, e o tratamento, 

mais personalizado. Essa melhor interação talvez se deva, entre outros 

fatores, a um maior número de técnicos por interno e pelas condições de 

maior proximidade existente no presídio. Na EJLA, devido à falta de espa

ço físico, quatro técnicos atendem ao mesmo tempo, comprometendo o 

sigilo dos relatos. 

Além dos problemas de estrutura física, o fator que mais dificulta a 
atuação dos técnicos é a sobrecarga de preenchimento de papéis para enca
minhar ao juiz e o número elevado de jovens sob sua responsabilidade, 
impossibilitando uma aproximação maior. Por outro lado, como o jovem 
sabe que as informações transmitidas aos técnicos podem constar de seu 
prontuário e influir na avaliação, omite as que poderiam prejudicá-lo, difi
cultando, também, a relação interpessoal. 

Apesar de todos os problemas, a presença do técnico foi reconheci
da pelos jovens como salvaguarda para o interno, pois costuma dissuadir 
os agentes de agredi-los fisicamente. Esse fato ficou explicitado em co
mentários como o de que, à noite, a agressão física é maior. 

Bastos & Assis (1998) afirmam que as atividades dos técnicos nas duas 
instituições de internamento do Rio de Janeiro são realizadas, muitas vezes, 



sem o cuidado pedagógico necessário devido a diversos fatores: equipes técni

cas normalmente pequenas, restringindo o contato com o adolescente à 

tarefa de organizar estudo do caso exigido pelos juizes; são pressionados 

pelos prazos de entrega dos documentos, muitas vezes realizando avaliação 

fria e sem conteúdo sobre o adolescente, reproduzindo essa mesma situação 

com a família do jovem. Há uma oscilação no objeto de atenção dos técnicos: 

ora é o relatório a ser entregue ao juiz em prazo determinado e exíguo; ora a 

tarefa de evitar conflitos e evasões; ora a promoção de um projeto educaci

onal. De fato, os prazos de entrega dos relatórios, a escassez de técnicos, a 

ausência de um projeto de cunho educativo para a atuação dos diferentes 

setores tornam a tarefa destes técnicos árdua e exaustiva. 

Esses depoimentos sobre os relacionamentos estabelecidos nas insti

tuições de internamento expressam como as mínimas atividades de uma 

pessoa podem estar sujeitas a regulamentos e julgamentos da instituição. 

Por outro lado, evidenciam que castigos e punição são métodos disciplina¬ 

res valorizados, a despeito de um pensamento voltado à qualidade do aten

dimento do infrator em uma perspectiva de socioeducação — que é a ressal

tada pelo ECA. 

Alguns adolescentes demonstraram respeito pelo juiz. Ε o caso de 
Cristiano, que se queixou ao magistrado sobre uma agressão que havia sofri

do na instituição e comenta a reação dele: "não, por causa que eu falei com o 

juiz. Aí o doutor foi e falou que, se alguém aqui me encostasse a mão, ele ia ser 

demitido". A proteção do juiz também se evidenciou em alguns casos em que 

o jovem diz que o juiz o está segurando na instituição por problemas na 

comunidade de origem que o impedem de voltar para casa. A expressão "pri

meiro lugar é Deus, segundo o juiz, só eles que sabe" (Bento) foi comumente 

usada, apontando para uma autoridade acima dos conflitos cotidianos. Dois 

relatos, porém, tiveram caráter desafiador à posição do magistrado. Dalton 

ameaçou fugir devido à quebra da palavra do juiz, que, segundo ele, lhe havia 

sentenciado seis meses na instituição e na audiência de avaliação exigiu-lhe 

mais seis; Dener afirmando: "todo mundo fala que vai sair daqui e trabalhar, 

largar essa vida, eu falo mesmo que vou pra rua e vou continuar nessa vida, 

eles falam isso só pro juiz, eu não, eu mando a vera." 

As relações de violência nas instituições investigadas são norteadas 
pela existência de normas rígidas ou 'código de atitudes'. Tal código se 
expressa principalmente na relação entre os internos e leva em conta fato
res como idade, determinados comportamentos, tempo de internação na 
instituição e tipo de infração. As principais vítimas de punição dos pró
prios internos são os que praticaram estupro, o que se assemelha muito ao 
código estabelecido em presídios de adultos. 



Clóvis, um jovem de 15 anos, com sérios problemas de comporta

mento, revela: 

Começaram a saber que eu matei a minha esposa, então começaram a 
me linchar aqui dentro, me machucava, pulava na minha garganta, minha 
cara, chute e pontapé, me machucava direto. 

Restringe a violência que sofre cotidianamente aos colegas: "os agentes 

não me toca a mão, não me bate, quem me bate é os garotos daqui dentro 

mesmo, porque sente revolta por causa disso". 

Outro adolescente revela o estigma que carrega: "eu sou conhecido por 

estuprador". Este menino deixou de freqüentar a escola, porque "o moleque 

pegou e me tacou uma cadeirada nas costa" (Dagmar). 

As 'leis' dos internos têm também como vítimas os internos mais novos 

e/ou recentemente chegados a instituição. Daniel, um rapaz do interior inter

nado por estupro, explica as marcas de violência que expunha na entrevista: 

"eles batem porque não gosta de nós, nós somos novato". 

Além da violência física, as vít imas são submetidas à violência 

sexual por parte dos mais fortes ou mais antigos na instituição. Este 

assunto não foi mencionado abertamente por nenhum adolescente que 

tenha sofrido violência sexual, mas foi relatado nos prontuários. Entre

tanto, os jovens trouxeram a questão como problema de outros colegas 

e a condicionaram ao fato de não ser permitida relação conjugal nas 

instituições. 

A vítima ideal é aquela que conjuga a baixa idade e o corpo franzino em 

um adolescente recém-chegado. Rogério, um rapaz muito forte e com aspecto 

de líder, falou sobre o assunto: 

Aí dentro já tem um bocado (...) de boiola, porque (...) os caras não 
têm como ter contato com uma mulher. Começa aí a ir pegar os 
meninos, aí na tora. Termina os meninos viram boiola deles. Tem 
um bocado aí dentro. 

Outro jovem que fala sobre o tema é Rodrigo: 

Tem meninos que chega aqui com medo do pessoal, primeiro os 
menino bota pressão, aí já vai, já vai virar homossexual, vai virar 
bicha aqui dentro, com medo dos meninos dar 'xuxada'. 

Essas vítimas de violência sexual sofrem um processo de mortifica¬ 

ção (Goffman, 1974) ao se verem obrigadas a executar práticas sexuais, 



ace i tando um papel com o qual não se identif icam, cont r ibuindo para as 

dif iculdades de const rução da ident idade. 

Há, t a m b é m , duas no rmas t raz idas do tráfico: a rixa entre os que 

i n t e g r a m o C o m a n d o V e r m e l h o c o m os do T e r c e i r o C o m a n d o . O s 

e n t r e v i s t a d o s a f i r m a r a m q u e a m a i o r i a d e l e s é do C o m a n d o V e r m e 

lho . A s s i m c o m o o c o r r e no t rá f i co , os i n t e r n o s o d e i a m ' X 9 ' . C o n s t a 

no p r o n t u á r i o de C r í s t i a n q u e e le t em m e d o de ficar n o a l o j a m e n t o 

po r ter fama de ' X 9 ' na i n s t i t u i ção . 

Estas ' normas ' de conduta estabelecidas na insti tuição, concebidas por 

Goffman (1974) como 'ajustamentos secundários ' , são práticas que não desa

fiam diretamente a equipe dirigente, mas permitem a conquista de satisfações 

proibidas ou que obtenham, por meios proibidos, as satisfações permitidas. Tais 

ajustamentos propiciam ao interno prova de que é ainda uma pessoa autônoma, 

no sentido de possuir certo controle de seu ambiente. A partir desses 'ajustamen

tos', os jovens criam um tipo de código e alguns meios de controle social. 

A única norma deste 'código ' relacionada aos agentes foi a de que os 

in te rnos que m a t a r a m pol ic ia is são ma i s pe r segu idos den t ro da inst i tui

ção, conduta ver i f icada com maior c lareza em Recife . O depo imen to de 

D a m i ã o ilustra essa af i rmação: 

Muitas cenas que eu vi aí - que o menino, quando chegou agora há 

pouco, o menino não fez nada. Só porque matou um policial, saíram 

de um pavilhão pro outro e foram pra dar no menino e ainda bota

ram na cela de segurança. 

Tal s i tuação provave lmente decorre da semelhança identif icada en

tre a função dos funcionários e a do policial (controle, segurança, repres

são) , até porque alguns agentes e diretores já foram ou são policiais . 

Revoltas e Rebeliões 

O sent imento de revolta e vingança apresenta-se fortemente relacio

nado à inst i tucionalização, a ponto de Bruno manifestar o desejo de jogar 

u m a g r a n a d a na ins t i tu ição , m a t a n d o todos que ali e s t ives sem. C a e t a n o 

af i rma que o ado lescen te sai ma i s revol tado do IPS, d i zendo ser esse o 

objetivo real da conduta dos funcionários. Dario relata ter ficado revolta

do no IPS em função de brigas com outros internos. N o Rio de Jane i ro , 

foi ma i s c o m e n t a d o o desejo de v ingança dos infratores e m relação aos 

agenres , após o de s l i gamen to dos p r ime i ros da ins t i tu ição . O fato de a 

v ingança ser pensada pe los infratores após seu de s l i gamen to demons t r a 



que se sen tem mais pode rosos em reg ime de l ibe rdade , c o m o c o m e n t a 

Dener: "aqui dentro a gente não é ninguém, mas lá fora . . ." . Esta fala mos

tra ainda que ele incorporou, como resultado de sua estadia na insti tuição, 

a visão de que sua vida não representa nada naquele es tabelec imento , ne

gando , ass im, a própria ident idade. 

Deni lson narrou compor tamen to de v ingança dentro da inst i tuição 

dizendo que, em conjunto com outros internos, espancaram os moni tores 

em uma rebel ião . 

Os m o m e n t o s de revolta acabam cu lminando em freqüentes rebe

liões. Tais fenômenos foram interpretados por Goffman (1974) como for

ma de negação dos adolescentes às regras impostas pela equipe dir igente. 

Carac te r i zados pela ex t rema v io lência , c o s t u m a m resultar em agres são a 

in te rnos , agen tes e pol ic ia is e t a m b é m em mor te dos in te rnos . R o g é r i o 

nos falou que , du ran te um m o t i m , c o l o c a r a m o revó lve r na cabeça do 

diretor e puxa ram o gat i lho. Só não houve morte , segundo ele, porque a 

a r m a t ravou. 

Episódio v ivenciado por uma pesquisadora no dia poster ior a uma 

rebel ião i lustra a situação: móveis quebrados, computadores danificados e 

alguns internos feridos. Seis infratores haviam fugido. Havia sangue nas pare

des, papéis rasgados na secretaria técnica (a primeira sala para onde os jovens 

se dirigem é esta, para destruir as próprias fichas). A entrevistadora encontrou 

as técnicas de plantão tentando recuperar os papéis rasgados, a lguns inter

nos l avando a parte térrea da escola - bastante suja — e o diretor mui to 

agitado, assim como todo o pessoal técnico e os agentes educacionais . 

N o Rio de Jane i ro , as rebeliões passaram a ocorrer com freqüência, 

desde outubro de 1994, no IPS e na EJLA. Tais eventos foram gerados pelo 

fato de o g o v e r n o federal ter t ransfer ido a responsab i l idade sobre es tas 

instituições para os estados. A mudança de orientação e a insegurança rei

nantes geraram ansiedade para os internos. Conseguiu-se , assim, acelerar a 

descent ra l ização do a tendimento : sa í ram os funcionários federais , substi

tuídos pelos estaduais. Os reflexos da mudança estão presentes até hoje. A 

situação de revolta nas instituições continua se agravando. Apenas no pri

meiro semestre de 97, época em que a pesquisa se iniciava, ocorreram sete 

rebeliões com fuga em massa na EJLA e no IPS, deixando um saldo de seis 

mortos por queimaduras e um interno encontrado morto na piscina vazia. 

Em novembro de 1997, no final da pesquisa, nova rebelião culminou com 

a morte de um jovem e com a fuga de 245 dos 312 internos da EJLA. A 

escola estava com mais internos do que comportava sua capacidade física. 

O total de 1997 foi de 273 fugas e 10 mor tes do IPS e EJLA. Um com

ple to a c o m p a n h a m e n t o das no t íc ias v e i c u l a d a s na i m p r e n s a no pe r ío¬ 



do de 1997 até julho de 1998 pode ser verificado no Anexo 2, que 

mostra, passo a passo, o descaso das instituições e a violência existente 

nessas rebeliões. 

Em Recife, ocorreu um motim precedendo o trabalho de campo e 

outro após sua conclusão. As notícias veiculadas na mídia no período en

contram-se também no Anexo 2. 

Nos CRIAM, não é comum haver rebeliões, e sim alguns tumultos 

causados por brigas entre os internos. Entretanto, as evasões ocorrem 

freqüentemente, por esses serem espaços mais abertos e porque o adolescente 

pode, mediante autorização judicial, visitar a família, o que facilita muito a 

ocorrência de evasão. O interno Cosme relata que vai para o CRIAM e que 

lá é "molinho de fugir (...), eu vou ficar, a maior saudade da rua". 

Os fugitivos retornam às instituições por terem sido encontrados 

pela polícia, ou por reincidência no cometimento de ato infracional. Vá

rios adolescentes relatam fugas das instituições fechadas. Denilson diz ter 

fugido todas as doze vezes em que entrou na EJLA, e Bento comenta 

ter evadido todas as sete ou oito vezes em que deu entrada no CRIAM. 

A Institucionalização e a Relação Familiar Pós-infração 

A insti tucionalização também afeta a vida familiar dos jovens, 

fato comentado tanto pelos infratores entrevistados como por seus ir

mãos e primos. 

Para os adolescentes, o efeito imediato da internação é a saudade da 

mãe, do filho, do pai, do irmão e da namorada. Nota-se que os adolescen

tes falam da mãe com maior freqüência do que dos outros membros da 

família e a maneira como expressam evidencia um carinho especial à figu

ra materna. Comentam que as mães são quem mais sofre por eles. Perce

be-se até um sentimento de humilhação em relação a elas, por estarem 

acautelados. Cláudio diz pedir a ela para não visitá-lo, pois "é muita 

mágoa pra mãe ver filho preso". Diz que vê as mães dos colegas com 

"os olhos cheios d'água," pois "isso aqui não é cadeia de maior não, tia. 

Pra ser revistado, tirar a roupa, isso é uma humilhação que a mãe passa, 

ela não tem nada a ver com isso." 

A presença da mãe nas visitas é desejada pelos internos, como forma 

de diminuir a solidão em que se encontram e reiterar o cuidado da família 

para com eles. No Rio de Janeiro, as visitas se restringem quase exclusiva

mente à figura da mãe, ao contrário de Recife. Douglas manifestou vergo

nha de que o pai o visse preso. 



As opiniões entre os adolescentes se dividiram quanto à qualidade da 

relação familiar após seu reconhecimento como infrator. Entre os que dizem 

não ter havido mudança nas relações anteriores, temos Carlos, que mostra a 

emoção de sua família ao vê-lo após ter cometido o ato infracional: 

Não mudou nada. (...) Tava todo mundo lá, minhas sobrinhas, 
algumas de minhas irmãs, a outra, eu liguei pra ela de lá mesmo. 
Aí ele [tio] veio me ver. Eu abracei ele assim, ele me abraçou e 
começou a chorar. Eu chorei também. Não queria me largar não, 
me abraçou. 

Vários outros adolescentes disseram ter havido piora no relaciona

mento com os familiares, e outros argumentaram que a relação com a 

família mudou para melhor, pois passaram a receber mais atenção, mos

trando o quanto se sentiam desprotegidos e distantes anteriormente: "ago

ra eles me dão mais assistência, né. Quer dizer, eles me davam assistência, 

mas agora eles estão me dando mais ainda." (Rodrigo) 

Os irmãos e primos dos infratores, quando indagados, dizem que a 

instituição proporcionou mudança para o infrator, no sentido de uma re

cuperação do comportamento direcionado aos atos delinqüentes. Ronaldo 

acha que a instituição fará com que seu irmão saia mais "evoluído e cal

mo". Os que vêem a institucionalização dessa forma valorizam a discipli

na (ordem, a limitação da liberdade de escolha), o trabalho e o castigo 

como fatores propiciadores da recuperação. A seguir, encontram-se dois 

exemplos desse posicionamento: 

Foi, melhorou um bocado. Pelo menos é mesmo que ser um castigo, 
eu garanto que ele nunca mais faz. Aquilo lá, ele não tem a mesma 
regalia que tem em casa, não come a hora que quer, não come o que 
quer, não dorme a hora que quer. (Eli) 

Se ele for continuar a querer fazer as mesmas coisas que faz pra fora, 
lá dentro, ele vai se prejudicar. Porque lá ninguém vai lidar, vai dar 
castigo. (...) Tem que trabalhar para sobreviver. (Erick) 

A percepção da vida institucional evidenciada pelos irmãos e pri
mos, vista de forma muito positiva, contradiz os relatos dos infratores — 
que vivem na instituição. Essa idealização pode se dar pelo distanciamento 
da realidade institucional por parte dos irmãos/primos, pelo fato de não 
os visitarem freqüentemente e não vivenciarem o dia-a-dia institucional. 
Desta forma, a idéia de melhoria passa a existir pelos relatos de parentes: 
"eu não tenho ido lá. Mas o meu tio e a minha prima disse que notou que 
ele mudou bastante". 



Desta forma, os parentes incorporam um discurso sobre como de

veriam ser as instituições onde seus irmãos/primos se encontram, contrá

rio à realidade, tal qual apontado por Erick: "acredito que tenha, que ele 

veja que lá não é uma prisão pra ele, lá é um colégio pra ele aprender. Ali 

ele está aprendendo e, quando ele sair dali, espero que ele saia um homem 

perfeito." 

Por outro lado, na visão de Elton, os internos nem parecem que 

estão presos, pois estariam vivendo melhor do que ele, falando das roupas 

boas que usam nos dias de visita em Recife, "olha praí, esses meninos não 

tão presos não, esses menino tão num mar de rosa respirando (...). Esses 

meninos não tão preso não, tão passando uma temporada aqui". Posteri

ormente, relativiza a afirmação: "uns dizem que é um inferno, outros di

zem que não". 

Outro grupo de irmãos e primos concebe a vida institucional como 

experiência negativa para os infratores, pois aprendem a violência e têm 

de seguir ordens de terceiros. Vêem a instituição como uma etapa de apren

dizado no crime. 

Gostaríamos de ressaltar nossa indignação quanto ao processo de 

'ressocialização' que o Estado desencadeia para esses adolescentes, oito anos 

após promulgado o ECA. Durante esse período, as instituições não se trans

formaram em unidades de reabilitação e ressocialização. Tampouco se cria

ram as instâncias que dariam retaguarda comunitária aos jovens, que saem 

desses internatos sem qualquer apoio ou supervisão eficiente do Setor Ju

diciário e da sociedade civil; sem maior escolaridade ou ofício profissional; 

sem apoio à obtenção de empregos; sem supervisão para os estudos; mais 

habituados à violência interpessoal e por vezes sexual; mais conhecidos e 

conhecedores do ambiente infracional e ainda mais estigmatizados do que 

quando entraram. 

Pela elevada freqüência de reinternações, observadas nos quadros 

do capítulo anterior, principalmente no Rio, temos a prova da ineficiência 

do sistema de ressocialização instaurado nessas instituições. 

A incompetência institucional está calcada na sua própria lógica buro
crática e impessoal. O infrator precisa exatamente do oposto: um tratamento 
pessoal e individualizado, efetuado por profissionais mais sensíveis e bem for
mados, regido por uma lógica institucional dinâmica e personalizada. 


