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dignidade e respeito às camadas mais carentes da população. A 
mesma sociedade que soube se unir para elaborar uma legislação de 
base libertadora como é o Estatuto da Criança e do Adolescente deve 
continuar unida e cada vez mais unida para fazer cumprir essa lei. 
Somente respeitando os direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes seremos merecedores de uma futura sociedade mais 
justa e equilibrada. Caso contrário, continuaremos sendo cúmplices 
de todos esses crimes cometidos contra crianças em nosso País, e não 
nos restará outro caminho senão construir mais presídios para aqueles 
que elegemos delinquentes e mais grades para as nossas janelas, 
como consequência direta da violência dos instrumentos vingativos 
de controle social.  

Finalmente, quero ressaltar que trabalhos como o publicado 
devem se multiplicar, e é isso que vem fazendo a autora ao longo de 
suas inúmeras publicações, para que insistindo nessa tecla possamos 
conscientizar mais pessoas para que compreendam que a maior arma 
para combater a violência é o amor que deve ser a marca registrada 
de todo convívio social.  

Juiz Siro Darlan de Oliveira  
Segunda Vara da Infância e da Juventude do Rio De Janeiro 

 

 8

I. INTRODUÇÃO  

1. Delimitação do objeto  

A investigação sobre os egressos de instituições de assistência 
é muito incipiente e raros são os trabalhos publicados sobre o tema. 
Trata-se de um assunto relevante, sobretudo, neste momento histórico 
em que com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente2 
tenta-se modificar e oferecer alternativas ao atendimento até então 
existente. A importância de se conhecer o que ocorre com os jovens 
que foram internos, depois que completam 18 anos, é uma forma de 
indagação sobre os resultados da política nacional de assistência à 
criança e ao adolescente adotada até a década de 90.  

Nesta pesquisa optei por estudar especificamente egressos de 
estabelecimentos de assistência que se encontram nos presídios. 
Quem são eles? A proposta é fornecer dados sobre a trajetória dos 
jovens egressos e trazer à luz algumas das indagações que existem 
sobre as consequências da internação, tanto no que se refere ao jovem 
“carente”, como ao jovem “infrator”.  

O projeto desta pesquisa se intitulou “O Perfil dos Presidiários 
Egressos de Estabelecimentos de Assistência à Criança e ao 
Adolescente” e surgiu no desenvolvimento da pesquisa “Instituição 
Total – uma reprodução na maioridade da vida de ‘menor’ 
institucionalizado?”- quando o trabalho de campo se iniciou dentro 
do Presídio “Hélio Gomes”. Entre os internos que foram 
encaminhados para entrevistas foi observado que quase todos tinham 
permanecido pouco tempo nos internatos. Eles se caracterizavam, 
sobretudo, por terem sido na adolescência meninos que praticavam 
pequenos furtos e foram encaminhados para as escolas de 
recuperação de jovens “delinquentes” pertencentes à FUNABEM. 
Esta constatação nos colocou um problema importante, pois a 
pesquisa citada é centrada no jovem adulto que, como criança 
“carente”, passou muitos anos de sua infância e adolescência nos 
internatos. Através do estudo dos prontuários dos presos esta questão 
não pôde ser resolvida, pois ali não constava tal informação. 

                                                      
2 Em julho de 1990 foi sancionada a Lei 8069/90 que revogou o antigo Código de 
Menores (1927/1979).  
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Procuramos, então, o IBGE que realizou um censo penitenciário com 
o DESIPE, mas ainda não dispunham deste dado.  

O censo realizado pelo DESIPE em 1989, e divulgado pelos 
jornais, mostra que 22% da população carcerária teria sido 
anteriormente cliente da FUNABEM. Mas que “menores” eram esses 
é uma questão não respondida pelo censo até a presente data3. 
Consideramos, então, que seria importante obtermos alguns dados 
quantitativos que nos permitissem ter mais indicadores sobre esta 
questão. Ou seja, a população carcerária, egressa da FUNABEM, é 
de “meninos de rua”, “infratores” ou “carentes”? São aqueles que 
passaram muitos anos internados ou aqueles que só ficaram poucos 
meses? Respostas a estas indagações levantam questões sobre a 
eficácia do atendimento oferecido a crianças e jovens oriundos da 
população pobre. 

 

2. Debate intelectual neste campo  

A questão da internação de crianças e jovens “carentes” e 
“infratores” mereceu diversos estudos publicados, sobretudo, na 
década de 80. Os estudos se referem, geralmente, ao mundo dos 
assistidos nos meandros dos internatos. Ainda é escassa a bibliografia 
sobre o que ocorre com esses jovens na vida adulta.  

Na minha primeira pesquisa sobre a vida de crianças nos 
internatos tive a oportunidade de estudar o que seria uma trajetória 
possível de uma criança que fosse internada ainda bebê e lá ficasse 
até os dezoito anos. Esta análise se deu em duas vertentes principais – 
a do funcionamento institucional e das repercussões psico-sociais na 
formação dos sujeitos submetidos a tal sistema de internato, que tem 
o funcionamento semelhante ao de uma instituição total. 
Considerando as reflexões feitas, levanto algumas hipóteses sobre o 
encaminhamento de suas vidas logo após o desligamento aos 18 anos 
(Altoé, 1990). 

                                                      
3 O trabalho “Ex-alunos da FUNABEM detidos por infrações penais depois de 
atingida a maioridade”, FUNABEM, 1975, revela dados sobre esta questão. 
Entretanto só tivemos acesso a estes dados na fase de redação final de nossa 
pesquisa. 
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No final do trabalho de pesquisa tive acesso a um 
levantamento estatístico feito pela FUNABEM, que não foi 
publicado e se refere especificamente à questão do internato e da 
prisão. Tal levantamento foi realizado nos Arquivos da 
Superintendência do Sistema Penal do Estado da Guanabara e 
procurou delinear o índice de participação na prática de atos 
antissociais de pessoas adultas que passaram pela FUNABEM 
quando “menores”. O estudo se refere aos ex-internos matriculados 
em unidades da FUNABEM entre 1966 e 1974, verificando que 
somente 10,22% da população pesquisada tiveram passagem pelo 
presídio (FUNABEM, 1975).  

O livro de Valadares, “O Menor Institucionalizado”, 1984, que 
analisa aspectos da vida do adolescente interno num estabelecimento 
da FUNABEM, é um dos primeiros trabalhos que aborda a questão 
do jovem que sai do internato. Nos seus dois últimos capítulos, tendo 
como informantes da pesquisa jovens associados da ASSEAF – 
“Associação de ex-alunos da FUNABEM”, a autora faz uma análise 
de suas representações, do mundo social e de suas dificuldades de 
inserção na sociedade (Valadares, 1984).  

Já a tese de mestrado de Bonfim, intitulada “Egressos da 
FUNABEM”, 1988, se ocupa especificamente das questões que 
envolvem os ex-alunos da FUNABEM. Os informantes desta 
pesquisa foram 18 pessoas que se encontravam na ASSEAF como 
associados ou como membros da diretoria. A partir de entrevistas 
com os ex-internos, Bonfim faz uma análise sobre suas 
representações, a vivência do desligamento, a reintegração na 
sociedade, a representação do aluno da FUNABEM e a visão da 
ASSEAF (Bonfim, 1988).  

Em 1987, foi publicado um pequeno artigo de Alvim e Altoé 
que aborda algumas questões importantes relativas à dificuldade do 
ex-interno se inserir no mundo social, do trabalho e familiar (Alvim e 
Altoé, 1987).  

Logo após o término de meu primeiro trabalho de pesquisa, 
retomei a investigação sobre os egressos dos internatos, terminando 
em 1989 o relatório da pesquisa “Menores em Tempo de 
Maioridade”, publicado em 1993.  
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Esta pesquisa buscou compreender os impactos e efeitos do 
“internato de menores” para um conjunto de indivíduos que, na 
condição de assistidos, foram alvos da política oficial de Bem-Estar, 
considerando também o quanto a “instituição total” é definitória da 
representação do indivíduo na vida social.  

Em seguida, estimulada pelo estudo realizado, fiz um novo 
projeto que se intitulou “Instituição Total – uma reprodução na 
maioridade da vida de ‘menor’ institucionalizado?”. Esta pesquisa, 
iniciada em 1990, busca compreender a relação entre o conjunto de 
percepções adquiridas por aqueles que viveram anos em internatos de 
“menores” e as suas formas de inserção social após o seu 
desligamento aos 18 anos. Pretendemos reconstituir as trajetórias dos 
egressos, que participam, atualmente, como clientes ou funcionários, 
de outras “instituições totais”, tais como: presídios, hospitais 
psiquiátricos e unidades militares. A pesquisa que deu origem a esta 
publicação me permitiu responder a algumas das questões levantadas 
pela pesquisa que acabei de mencionar. 

 

3. O presídio “Hélio Gomes”  

O Presídio “Hélio Gomes” está localizado no Complexo Frei 
Caneca, no bairro do Catumbi, na cidade do Rio de Janeiro. Este 
complexo abriga alguns presídios, hospitais penitenciários e 
penitenciárias. O presídio é o último prédio do Complexo e fica ao 
lado do Instituto Félix Pacheco.  

Para se ter acesso às dependências do presídio é necessário 
passar por um enorme portão de ferro, por onde também passam os 
veículos, e se dirigir à recepção. Nesta sala há dois cubículos para 
revista feminina e masculina, por onde sempre passam as visitas dos 
presos.  

Esta sala de recepção é ocupada apenas por um guarda 
responsável pelo controle da entrada de pessoas estranhas no 
presídio. Após a permissão de entrada dada pelo guarda, este abre 
uma pequena porta de ferro que fica o tempo todo trancada com 
cadeado; assim se tem acesso ao pátio do presídio. Logo em seguida 
há uma escada que dá acesso à sala do diretor e à sala da 
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administração. A sala do diretor é ampla sendo a única que 
observamos ter ar condicionado.  

No andar térreo se encontram as salas dos chefes de disciplina, 
o setor jurídico, a sala da enfermaria – que no momento da pesquisa 
se encontrava desativada –, o serviço social e a biblioteca. É por essa 
entrada também que se pode chegar até as galerias onde estão os 
detentos.  

A aparência do presídio nos causou uma impressão ruim. 
Encontramos o teto das salas do diretor e do chefe de disciplina com 
buracos, os fios das instalações elétricas aparentes, os móveis velhos 
e quebrados. A sensação que se tem ao entrar no presídio é de um 
prédio sem qualquer manutenção e abandonado.  

Para se chegar até as galerias é necessário passar por dois 
portões gradeados; o primeiro permanece aberto, mas o segundo está 
permanentemente fechado com cadeado. Aliás, todas as portas do 
presídio são fechadas com cadeados. No térreo estão as galerias A e 
E. Os chamados “faxinas” (detentos que prestam serviço) ficam na 
galeria A, têm permissão de transitar pelo presídio, e suas celas 
podem ficar abertas. A galeria E é destinada a receber os presos que 
chegam ao presídio e talvez por isso tenha o maior número de presos 
por cela, em média, 44. Lá existem triliches de alvenaria, a circulação 
do ar é péssima, como eles próprios observam, pois só existe uma 
pequena entrada de ar e uma janela que dá para o interior do presídio. 
Nesta galeria existe também uma cela reservada para os 
homossexuais.  

Nos demais andares estão as galerias B, C e D. Em cada andar 
há um refeitório que está desativado e depredado. O mau cheiro e as 
instalações elétricas danificadas mostram o abandono do prédio. 
Tivemos oportunidade de visitar a cela dos presos que fazem 
artesanatos. Esta cela é uma pequena amostra das demais. Ela tem um 
cano que serve como chuveiro, um buraco no chão que é utilizado 
como sanitário e camas de alvenaria. A falta de adequada circulação 
de ar faz das celas um lugar quente e mal cheiroso.  

Há ainda um pátio onde os presos tomam banho de sol, outro 
onde recebem a visita e o campo de futebol. Todos esses locais são 
vigiados por guardas que ficam em guaritas. Segundo depoimento de 
funcionários, no pátio de visita existia um banheiro que era utilizado 



 13 

pelos detentos para a prática sexual com suas companheiras. 
Atualmente este local não pode mais ser usado para este fim, pois foi 
quebrada uma parede perdendo assim a privacidade. Este local é 
conhecido como “ratão”.  

Encontra-se, também, no andar térreo uma cantina onde é 
permitida a venda de refrigerantes, cigarros, sabonetes etc., por 
preços exorbitantes; existe ainda uma capela e o refeitório dos 
funcionários. Este último local, assim como os demais é mal 
conservado e pouco iluminado.  

Faremos, a seguir, algumas observações quanto ao 
funcionamento do presídio e sua administração, elaboradas a partir de 
conversas informais mantidas, em especial, com o chefe de 
disciplina. Atualmente o presídio funciona como uma penitenciária.4 
Segundo informação do diretor e de funcionários, este fato se deve, 
em parte, ao elevado número de detentos existente e ao reduzido 
número de penitenciárias no Estado.  

A maioria dos presos que ali se encontra passa todo o seu 
tempo trancada nas celas, junto a 20 ou mais detentos; só sai para 
pegar as refeições ou quando solicitados por algum funcionário. Há 
também um dia na semana reservado para o banho de sol; neste dia 
os presos descem e vão para o pátio. Outra forma de sair da cela é 
quando recebem visita, permitida somente nos dias determinados 
pela administração.  

O funcionamento da prisão está estruturado para manter e 
controlar os presos evitando assim fugas e motins. São poucos os 
funcionários que desempenham um trabalho fora desta esfera de 
controle. Os horários para as refeições, os dias de visita, os dias de 
banho de sol são todos previamente estabelecidos. Entretanto, estes 
dias podem mudar repentinamente, “por medida de segurança”. O 
chefe de disciplina nos relatou que eles sempre se utilizam do 

                                                      
4 A diferença entre fina penitenciária e um presídio é grande. A penitenciária é um 
estabelecimento no qual o detento cumpre pena. E o presídio funciona como uma 
prisão periódica até que o julgamento do processo no qual o interno foi autuado seja 
concluído e estabelecida a sua condenação. Neste estabelecimento, o regime é “de 
tranca”; o detento fica na cela e só pode sair dentro dos horários programados e sob 
severa vigilância. A cela é grupal, comportando de 25 a 40 detentos. Na penitenciária 
a cela é individual e fica aberta durante o dia, sendo permitido ao interno circular por 
algumas dependências do estabelecimento. 

 14 

imprevisível para não deixar o preso viver a sua própria rotina e para 
que também não se familiarize com o cotidiano da prisão.  

Nas constantes visitas que fizemos ao presídio a fim de 
desenvolver nosso trabalho de pesquisa pudemos constatar que o 
ambiente neste estabelecimento é caracterizado pelo forte clima de 
tensão e pelas constantes situações de humilhação pelas quais passam 
os presos. Certa vez, nos foi relatado pelos denominados “faxinas” 
como são feitas as revistas nas celas. Este procedimento é algo 
regular dentro do funcionamento de um presídio e visa a descoberta 
de objetos e utensílios que são proibidos, tais como, revólver, facas, 
dinheiro, tóxico, etc. Entretanto, parece ser, sobretudo, a maneira 
como os agentes penitenciários agem que desperta sentimentos de 
revolta e ódio entre os presos. Segundo um “faxina”, eles literalmente 
invadem as celas, quebram os objetos dos presos como, por exemplo, 
rádios de pilha e misturam as correspondências. Esta “revista” 
aumenta o clima de tensão já existente na prisão. Pudemos perceber 
que este procedimento, e a maneira como ele é feito, tem um sentido 
de punição e humilhação maior do que: de: preservar a ordem dentro 
do presídio. Qualquer fato novo que ocorre na prisão, como uma 
briga entre os presos ou até mesmo uma tentativa de fuga, serve para 
que o ambiente fique ainda mais hostil.  

Pelo que observamos e pelos relatos dos internos, os 
funcionários, de uma maneira geral, tratam os presos sem o menor 
respeito e de maneira provocadora. Neste momento o preso sabe que 
não deve responder com agressão, pois poderá ser punido. Sempre 
procuramos manter uma relação de respeito e cordialidade tanto com 
os presos, quanto com os funcionários. O trabalho de campo 
desenvolvido na prisão foi muito interessante, tendo sido também, 
em diversos momentos, uma experiência geradora de forte tensão e 
angústia.  

Não pretendemos neste trabalho fazer uma análise da 
penitenciária, mas certamente não podemos deixar de enfatizar as 
semelhanças, enquanto instituição total, com o funcionamento do 
internato e, sobretudo, dos estabelecimentos para infratores. 
Goffman, Foucault e outros autores estudam a questão e é neste viés 
teórico que tenho me apoiado para refletir, além da literatura de 
Análise Institucional. No meu estudo anterior a este – Menor em 
Tempo de Maioridade – faço algumas reflexões neste sentido a partir 
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de entrevistas feitas com egressos que se encontravam na 
penitenciária “Milton Dias”, que também faz parte do complexo 
“Frei Caneca”. Não vou me estender na análise das semelhanças 
entre o internato e o presídio, pois este não foi o objetivo desta 
pesquisa. Entretanto, podemos observar na fala dos entrevistados 
algumas dessas características por eles vivenciadas. Carlos já nos 
explicitou a “monotonia” existente5. Vejamos agora a fala de três 
outros detentos entrevistados, em resposta à pergunta sobre qual era a 
sua mais forte lembrança do internato6.  

“De neutralização da vida. Acho que se não tivesse passado 
por lá, poderia não estar aqui hoje. O regime era tipo quartel, 
muita disciplina, muita covardia, humilhação, força do poder” 
(Luís, 25 anos).*  
“É um lugar que se sofre muito e não adianta nada. Olha onde 
eu estou!” (Alberto, 21 anos).*  
“Ninguém gosta de ficar preso. É a mesma coisa daqui” 
(Sebastião, 24 anos).* 
 

4. Procedimentos metodológicos da pesquisa  

Levando em conta nosso conhecimento sobre questões 
referentes ao sistema de internação e estudos sobre os egressos dos 
internatos, como também pelos dados das entrevistas realizadas com 
os presidiários do Presídio “Hélio Gomes”, um questionário foi 
elaborado visando coletar dados da trajetória e história pessoal e 
institucional, do ex-aluno da FUNABEM. Deu-se especial atenção às 
internações em estabelecimentos de assistência para crianças e 
jovens, o motivo destas, a duração e o desligamento.  

Os entrevistados foram convocados da seguinte forma: 
consideramos que, se os presidiários se dispusessem a participar da 
pesquisa voluntariamente, poderíamos obter maior colaboração na 
resposta ao o questionário; resolvemos então colocar cartazes que 
explicassem a realização da mesma, convocando aqueles que 

                                                      
5 “Não dá pra ter lembrança, tudo é a mesma coisa. É igual ao presídio, não tem nada 
de bom”, Carlos, 22 anos. 
6 Todas as frases citadas neste trabalho com referência de nome e idade são falas dos 
presidiários entrevistados, em resposta à pergunta sobre qual em a sua mais forte 
lembrança do internato. E as frases que se encontram marcadas com um asterisco (*) 
são em resposta à pergunta sobre sua opinião atual sobre os internatos. 
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quisessem participar a darem seus nomes. Pedimos também que 
outros internos divulgassem a pesquisa nas diversas galerias 
existentes. Além disso, tivemos a oportunidade de falar pessoalmente 
com diversos presidiários na sala da assistente social. Desta forma, 
obtivemos 154 adesões. A população deste presídio é de 1050 presos, 
com pequenas variações.  

O relatório final da pesquisa discorre sobre o perfil dos 
indivíduos que estão cumprindo pena no presídio, e que, quando 
jovens (antes dos 18 anos), ficaram internos ou tiveram passagens 
pelos internatos da FUNABEM ou com ela conveniados. A pesquisa 
não trabalha com amostragem estatística referente a todo sistema 
penitenciário do Rio de Janeiro7. Revela, entretanto, dados 
significativos do Presídio “Hélio Gomes”, que funciona como uma 
penitenciária. Consideramos que neste estudo de caso os dados são 
indicadores importantes do sistema como um todo. Através de sua 
realização pretendemos contribuir para caracterizar a trajetória e a 
história desses indivíduos, em particular no que se refere à família, à 
escolarização, à profissionalização, ao trabalho-emprego, aos dados 
referentes à internação em estabelecimentos de assistência, à situação 
de vida após os 18 anos, às infrações cometidas antes e depois dos 18 
anos e à pena a cumprir na penitenciária.  

Estes dados podem discriminar com maiores detalhes o que a 
imprensa cotidiana veicula como informação para o grande público. 
Consideramos importante analisar se a generalização estigmatizadora 
sobre o indivíduo que passa pelas escolas da FUNABEM (a acusação 
de que são todos delinquentes) não é um consenso público que se 
formou a partir de dados imprecisos e avaliações apressadas. 
Sabemos, contudo, que não se pode minimizar os efeitos da 
institucionalização. Através de diversos estudos, sobretudo após a 
década de 80, sabe-se que o sistema de internato-prisão causa 
enormes prejuízos à formação de sujeitos saudáveis e de cidadãos 
capazes de se integrarem na sociedade de forma produtiva. 
Entretanto, não se tem dados que mostrem com clareza a trajetória 
desses indivíduos após o internato. Estamos, desde 1988, 
pesquisando a questão dos egressos. Os dados são interessantes e 

                                                      
7 No Anexo encontram-se dados estatísticos de diversas pesquisas e levantamentos 

realizados sobre os presidiários ex-alunos da FUNABEM. 
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ricos, mostrando que há uma variedade de situações que interferem 
na trajetória pessoal dos indivíduos egressos da FUNABEM. 

Temas abordados  

O trabalho de elaboração do questionário foi exaustivo e foram 
necessários 2 meses até se chegar a sua forma definitiva. Os técnicos 
do IBGE envolvidos com o trabalho do censo do DESIPE 
colaboraram conosco dando algumas sugestões. 

As perguntas do questionário abordam os seguintes temas: 
família, internato, escolaridade, trabalho e vida atual. Através do 
chefe da disciplina do presídio conseguimos um questionário e um 
manual do entrevistador do censo penitenciário de 1989. Este 
material também nos auxiliou na montagem do nosso questionário.  

A aplicação dos questionários foi feita por Claire, assistente de 
pesquisa, pelas estagiárias e por mim. Todos foram previamente 
treinados na aplicação do instrumento e obtenção de qualitativos do 
contexto da entrevista.  

Antes da divulgação através dos cartazes, um “faxina” foi em 
cada galeria, relatou para os presos a existência da pesquisa e nos 
apresentou uma lista com 106 nomes de detentos que estavam 
interessados em colaborar. Posteriormente outro detento, que trabalha 
junto à psicóloga do Presídio “Hélio Gomes”, percorreu novamente 
as celas e obteve outros nomes de ex-alunos da FUNABEM. Ainda 
no decorrer da aplicação do questionário, outros detentos que não 
estavam na lista se ofereceram para participar da pesquisa, 
completando 156 nomes. No total foram aplicados 114 questionários. 
Este número foi menor que o inicial em função de alguns detentos 
terem ido para o hospital, terem sido soltos ou transferidos, estarem 
“no castigo”, ou ainda por não terem passado pelo internato; somente 
um detento se recusou a responder quando foi chamado, alegando 
que não havia nenhum “benefício para ele”. Antes da aplicação do 
questionário os entrevistados recebiam uma explicação sobre o 
objetivo da pesquisa e sobre as dúvidas que tinham a respeito da 
mesma.  

As dificuldades da pesquisa  

As dificuldades que surgiram no trabalho de campo se deram, 
sobretudo, em função da pesquisa se realizar dentro de um presídio, 
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ou seja, de uma instituição total. O fato de não fazer parte do quadro 
de funcionários e da equipe ser formada por moças, era uma 
novidade bem vinda à rotina, como nos foi dito, porém também 
causava perturbação à ordem. Uma das dificuldades diz respeito ao 
local de aplicação dos questionários. Usamos a “sala de biblioteca” 
que na verdade funcionava como local de trabalho da assistente 
social e da psicóloga, que contam com a ajuda de dois ou mais 
“faxinas”. Por essa razão procuramos utilizar a sala nos dias em que o 
movimento era menor, mas sempre contávamos com a presença de 
alguém. Descobrimos então a possibilidade de usarmos a sala de 
enfermaria, o que nos permitiu uma maior privacidade, mas nem 
sempre isto foi possível. A mudança da chefia também causava 
problemas, pois tínhamos que renovar a combinação de horários e o 
ritual de chamada do detento na cela. A entrada no presídio também 
podia ser mais demorada do que o ritual normal de identificação se o 
funcionário não nos conhecesse. Tudo isto fazia com que 
perdêssemos muito tempo antes que conseguíssemos a presença do 
presidiário para que o questionário fosse aplicado. Com isto 
aplicávamos, a cada tarde, dois questionários por pessoa sendo que, 
por razão do espaço exíguo, o melhor era que só duas pesquisadoras 
trabalhassem por vez. O sistema de controle de nossas presenças – 
papeleta de entrada e de saída – o controle e o ritual de chamar o 
detento, em especial, nos causou muitas dificuldades. Interferindo na 
rotina das celas e da organização do presídio, enfrentamos 
dificuldades sobre as quais muitas das vezes não tínhamos sequer 
conhecimento. Em conversa com os chamados “faxinas” passamos a 
entender muitas dessas dificuldades e descobrir com eles a solução 
para contorná-las. As salas nas quais realizamos a aplicação dos 
questionários eram barulhentas e desconfortáveis. Apesar dessas 
dificuldades, em geral, os funcionários e “faxinas” eram solícitos e 
cooperativos.  

Não podemos deixar de observar que o ritual tem importância 
muito grande nas instituições totais. São procedimentos que devem 
ter uma certa sequência, acompanhados de vigilância e fiscalização, 
obedecendo à hierarquia do local. No caso do presídio, implicava 
inclusive numa burocracia com registro escrito, tanto de nossa 
entrada e saída, como da saída do preso da cela para falar conosco. 
Certamente estes rituais, que mesmo as visitas têm que se submeter, 
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mostram enfaticamente que se está entrando num mundo diferente e 
com regras próprias.  

Quanto ao contato com o detento, com raras exceções, se 
passou sem maiores problemas, havendo a demonstração clara de sua 
satisfação em sair da cela. A grande maioria deles solicitava algum 
tipo de ajuda (entrar em contato com alguém, levar uma carta, dar-lhe 
algum objeto como fita cassete ou sabonete, buscar informação sobre 
o seu processo, etc.), ou perguntava se sua cooperação colaboraria na 
diminuição de sua pena. Apesar de nossa negativa, eles se 
demonstravam satisfeitos de conversarem conosco e agradeciam 
terem sido chamados. Nossa negativa fazia parte da ética de pesquisa 
e do trato que fizemos com o diretor, ao iniciarmos o nosso trabalho, 
de que não interferiríamos no funcionamento do presídio e não 
forneceríamos informações coletadas para a pesquisa sobre os presos. 
Sair da cela parecia ser motivo de alegria, como também representar 
uma passagem mais rápida do tempo, conforme observação deles 
próprios. Alguns, entretanto, expressaram desconfiança do uso que 
faríamos sobre as informações por eles fornecidas acerca de seu 
comportamento antes dos 18 anos, no sentido de que o Juiz poderia 
com isso aumentar sua pena atual. Outros demonstraram 
desconfiança de que tivéssemos de fato autonomia em relação à 
administração do presídio e do sistema Judiciário. Apesar de não 
fazermos nenhuma pergunta sobre o funcionamento do presídio, 
alguns falavam sobre a violência e a arbitrariedade existente no 
cotidiano. Os internos, que de alguma forma nos auxiliavam, os 
“faxinas”, com os quais nosso contato foi mais assíduo, falaram mais 
acerca da administração do presídio, como uma forma de desabafo, 
nos parecia, como se, mesmo sabendo que não poderíamos fazer nada 
para modificar aquela situação, ao menos pudéssemos entender seu 
ponto de vista sobre o acontecido.  

Análise e classificação dos dados  

Após a aplicação dos questionários, iniciamos a análise das 
perguntas feitas dentro de cada tema. Primeiro organizamos tabelas 
correspondentes a cada pergunta. Em seguida fizemos novas tabelas 
em que relacionamos os dados de duas ou mais perguntas. Essas 
relações foram feitas em função de algumas hipóteses. As tabelas, 
muitas vezes, revelaram dados interessantes, e outras, pouco 
significativos, e assim foram desprezadas. O trabalho inicial de 
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classificação e realização de tabelas foi muito árduo, pois não 
contamos com a facilidade do computador. Esta dificuldade gerou 
uma outra que foi a necessidade de uma enorme atenção na 
organização dos dados e uma volta às informações originais quando 
ocorria algum erro.8  

Não pretendíamos fazer um levantamento estatístico do 
universo do sistema presidiário do Rio de Janeiro. Entretanto, 
consideramos que os dados coletados foram suficientes para fornecer 
alguns indicadores sobre quem são os presidiários que foram internos 
da FUNABEM. Fizemos também algumas análises comparando os 
nossos dados com os da população carcerária do sistema 
penitenciário como um todo.  

No decorrer da análise levamos em conta nossa observação do 
presídio e dados qualitativos que coletamos. As seis entrevistas 
iniciais realizadas com o diretor e funcionários permitiram que nos 
situássemos melhor no campo de pesquisa, e pudéssemos 
compreender a trajetória das pessoas que tentamos caracterizar 
através das perguntas do questionário.  

                                                      
8 Refiro-me a um simples erro de contagem numérica ou pelo fato do resultado 
encontrado me causar estranheza e me fazer rever a forma de análise junto aos dados 
originais. 
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”A lembrança mais forte é da vontade que tinha de sair de lá, 
de ficar perto de meus pais.”  

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

Juvenal, 27 anos 
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II. QUEM SÃO OS ENTREVISTADOS  

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

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

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

A maior parte (78,1%) dos nossos entrevistados tem de 18 a 30 
anos.  




