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SIMPÓSIO 6 — VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS: 
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI  

A FEBEM e suas propostas socioeducativas baseadas na “Tropa de 
Choque” e no “Choquinho”  

Rosalina Carvalho da Silva  

Ninguém será submetido à tortura, nem a 
tratamentos ou punições cruéis, desumanas ou 
degradantes.1  

Inicio este texto trazendo trechos extraídos de um recente Relatório 
sobre fatos que ocorreram em uma Unidade de Internação para jovens que 
entram em conflito com a lei. Lembrando que são inúmeros os relatórios 
de órgãos nacionais e internacionais que trazem as mais graves denúncias 
de violação de direitos.  

Os trechos destacados aqui fazem parte do Relatório sobre as 
intervenções ocorridas nas unidades da FEBEM de Ribeirão Preto em 
julho e agosto de 2003.  

Em face da notícia de espancamentos ocorridos nas unidades locais 
da FEBEM (Fundação para o Bem Estar do Menor do estado de SP) e 
diante do que fora constatado nas primeiras visitas no local, formou-se 
Comissão Interinstitucional.2 O Ministério Público, pelo promotor de 
justiça da infância e juventude, instaurou o inquérito civil nº 433/2003, 
para a apuração dos fatos. Membros da Comissão acompanharam as 

                                                 
1 Artigo V da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948. 
2 Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude; Ordem dos Advogados do Brasil — 
Subsecção de Ribeirão Preto; Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
de Ribeirão Preto; Conselhos Tutelares I, II e III de Ribeirão Preto; Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão Preto; Conselho Regional de 
Psicologia; Conselho Regional de Serviço Social; Conselho Regional de Enfermagem; 
Pastoral do Menor; CEDHEP — Centro de Direitos Humanos e Educação Popular; ADUSP 
— Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo (USP); Associação Ecológica 
Pau Brasil; Cindedi (USP). 
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investigações. Provas orais, periciais e documentais foram produzidas. O 
inquérito foi concluído.  

Destaco partes desse relatório que pode ser encontrado em sua 
íntegra no site do Grupo de trabalho pelo Fechamento da FEBEM3:  

Em 30 de julho de 2003, os adolescentes em cumprimento de 
medida sócio-educativa de internação ocupavam os Pavilhões 3,6 e 
7 da Unidade de Internação Ribeirão (...) tentaram fugir através do 
telhado. Frustrada a fuga e após negociações com funcionários (...) 
da Unidade, os adolescentes retornaram para as alas dos quartos dos 
respectivos pavilhões (...) A Tropa de Choque da Polícia Militar foi 
acionada pelo então diretor, chegou à Unidade por volta das 7h00 
(...) Por volta das 8h30, a Presidência da FEBEM e a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública autorizaram a entrada da Tropa de 
Choque nos Pavilhões. Objetivo: apoiar a ação dos funcionários na 
contagem dos adolescentes, revista interna, verificação de danos ao 
patrimônio e redistribuição dos adolescentes nos Pavilhões. A ação 
foi acompanhada por funcionários da FEBEM, pelo Juiz da Infância 
e da Juventude e por dois Comandantes da Polícia Militar (de Área e 
do Batalhão) (...) No Pavilhão 6, os funcionários tomaram a frente e, 
na ala dos quartos, ao iniciarem a comunicação, aos adolescentes, do 
que ocorreria, a Tropa de Choque já começou a intervir. Os 
funcionários, então, deixaram o local. Os policiais militares, 
acompanhados de cães e aos gritos, acordaram os adolescentes que 
ainda estavam a dormir e determinaram que todos “descascassem”, 
ou seja, tirassem a roupa, e ficassem apenas de cueca (“coruja”, no 
linguajar dos adolescentes). Atendendo às determinações dos 
policiais militares, os adolescentes formaram fila, colocaram as 
mãos para trás do corpo e baixaram a cabeça. Assim formados, 
foram encaminhados para a ala do pátio. No trajeto percorrido entre 
a ala dos quartos e o pátio, especialmente no trecho da escada, os 
adolescentes passaram por uma espécie de corredor formado pelos 
policiais militares, que os agrediram com tapas, socos, pontapés e 
golpes desferidos com cassetetes. Alguns policiais militares 
deixaram os cães saltarem na direção dos adolescentes, como se 
fossem mordê-los, puxando, em seguida, os animais pela guia, antes 
que a mordida se consumasse (...) encaminhados para o Pavilhão 4 

                                                 
3 http://www.geocities.com/fecharfebem 
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(...) ao subirem a escada que liga o pátio à ala dos quartos, os 
adolescentes passaram por um “corredor polonês” formado por 
policiais militares e, ali, foram agredidos com “borrachadas”.  

Noutros pavilhões seguiram-se os mesmos tratamentos:  

(...) No pátio, os adolescentes (só de cuecas) foram obrigados a 
sentar no chão, de cabeça baixa e mãos sob as nádegas, virados para 
a parede e de costas para uma fila de policiais militares com cães. Os 
cães pulavam e latiam muito e os policiais também produziam muito 
barulho, para pressionar psicologicamente os adolescentes (...) Sob o 
comando desnecessariamente agressivo dos policiais, cada 
adolescente, ao pegar a muda de roupa, dirigia-se à área contígua à 
parede oposta da qual provinha, tirava a cueca e, completamente nu, 
“pagava canguru” (fazia flexões, agachando com as mãos postas 
sobre a nuca) (...) 

As ações da tropa de choque estenderam-se por outros pavilhões. É 
necessário ressaltar que a motivação para a fuga estava relacionada com 
um clima de tensão existente na unidade desde o início de 2003, pela falta 
de estrutura para o atendimento e ausência de programa pedagógico e de 
atividades sócio-educativas adequadas. Os jovens reclamavam também da 
falta de critérios claros para a progressão da medida sócio-educativa e para 
a liberação. Vale lembrar que, há algum tempo, a FEBEM de Ribeirão 
Preto dispunha de trabalhos universitários de extensão e a comunicação dos 
jovens com o Juiz da Infância e Adolescência se dava de maneira mais 
clara. Os jovens sabiam o que os esperava em termos de progressão nas 
medidas. Não que se possa dizer que em algum momento alguma unidade 
de internação da FEBEM tenha oferecido tratamento e proposta 
socioeducativa adequada como prevê o Estatuto da Criança e do 
Adolescente ECA (Brasil, 1990).  

O “choquinho” e as medidas de humilhação dos jovens internos  

Enquanto a polícia militar com sua tropa de choque entra na 
instituição para supostas revistas, a instituição forma entre seus quadros de 
funcionários o famoso “choquinho”. Ressalte-se que alguns desses 
funcionários, contratados teoricamente como monitores ou educadores, 
recebem trajes e instrumentos semelhantes aos da tropa de choque da 
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polícia militar para “colocar ordem na casa”. Algumas destas ações estão 
destacadas nos trechos a seguir, ainda segundo o mesmo relatório.  

Na manhã de 7 de agosto de 2003, alguns adolescentes, em clima de 
tensão por descontentamento com os tratamentos empregados pela 
instituição, recusaram-se a entrar em sala de aula e depois do almoço, 
alguns deles jogaram pedaços de carteiras escolares e pedras por cima de 
uma muralha. O diretor chamou um grupo de funcionários estranhos àquela 
Unidade, conhecido como “Grupo de Intervenção” ou “Choquinho”, para 
que procedessem à intervenção. Grupo integrado por funcionários de outras 
unidades do Estado de São Paulo. Esses funcionários...  

munidos com pedaços de pau e gritando muito alto, entraram no 
Módulo 2, correndo atrás dos adolescentes e os espancando. Após a 
primeira sessão de espancamento e sob o comando dos funcionários, 
os adolescentes ficaram nus. Trajando apenas cueca, sentaram no 
chão do pátio, “encaixados’’(um atrás do outro, presos pelas pernas), 
com as cabeças baixas e as mãos sobre as nucas. Os funcionários 
agrediram, com safanões, os adolescentes que não suportavam ficar 
por muito tempo com a cabeça baixa, utilizando a seguinte 
expressão: “Ei vagabundo! Abaixa essa cabeça, ladrão!” (...) Alguns 
adolescentes foram “destacados” do grupo que estava sentado no 
pátio e levados para trás o prédio onde se situam os quartos. Ali, os 
funcionários desferiram tapas, socos, pontapés e pauladas nos 
adolescentes.  

Funcionários daquela Unidade colaboraram com o “Grupo de 
Intervenção”, agredindo física e verbalmente os adolescentes, dentre eles, o 
diretor. Ainda segundo o relatório:  

(...) Durante horas, os adolescentes do Módulo 2 foram submetidos a 
tratamento violento, desumano, vexatório, aterrorizante e 
constrangedor. Os funcionários cortaram os cabelos de todos os 
adolescentes, deixando-os com as cabeças raspadas. Como se as 
agressões físicas não fossem o bastante, os funcionários humilharam 
e ofenderam verbalmente os adolescentes. Os funcionários (...) 
protagonizaram as piores cenas de terror e humilhação. Por ordem 
deles, os adolescentes foram obrigados a dizer que eram “suínos” e 
“tangas soltas e atoladas” (expressão utilizada no sentido de 
homossexual) e que “amavam os funça” (corruptela da palavra 
funcionário) (...) o “Boca de Lata”, dirigiu-se aos adolescentes, em 
voz alta, usando as seguintes palavras: “Vocês estão tomados pelo 
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demônio e agora vocês encontraram Deus! Vocês serão libertos pelo 
‘Exu Caibrada’. Aleluia!” (...) Um dos adolescentes chegou a 
vomitar e foi obrigado a sentar e a esfregar-se sobre o vômito. Outro 
adolescente urinou e foi obrigado a ficar de pé, expondo-se aos 
funcionários e aos demais adolescentes, com a cueca e as pernas 
molhadas. A agravar o tratamento vexatório, essa vítima teve de 
ouvir a seguinte manifestação de um dos funcionários: “Olha! Ele 
mijou na cueca”. Outros, ainda, ao serem chamados para o corte de 
cabelo, levantaram-se do chão e se apresentaram com o pênis ereto. 
Os funcionários do “Grupo de Intervenção” dirigiram-se a eles 
usando a seguinte expressão: “Oh! Mocinha... fica de pé para todo 
mundo ver. Só porque você estava encostado nele ficou de pau 
duro!”. Um adolescente negro foi agredido verbalmente por 
funcionário que usou a seguinte expressão: “Neguinho tem esse bico 
de tanto fumar maconha”.  

A intervenção no Módulo 2 terminou por volta das 22 horas. Em 
outros módulos, as intervenções além da ocorrência dos espancamentos os 
jovens foram, mediante socos, tapas, joelhadas e pontapés, obrigados a 
simular a brincadeira de “ciranda-cirandinha”, enquanto eram chamados de 
“mariquinhas”, e foram ainda forçados a imitar galinha e a desfilar e correr 
nus. Um dos funcionários passou um cabo de vassoura nas costas dos 
adolescentes, do pescoço até as nádegas.  

O Relatório na íntegra, disponível no site citado anteriormente, traz 
os detalhes e nomes de todos os funcionários envolvidos, que se diga não 
eram só monitores, mas também integrantes de equipes técnicas. O 
relatório registra ainda a presença de um psicólogo, encarregado técnico de 
uma das unidades de internação, no acompanhamento dessas sessões.  

A Comissão concluiu depois de analisar todos os fatos que o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio de policiais militares, e a 
FEBEM, por intermédio dos seus funcionários, não observaram os direitos 
e garantias dos internos, violando o direito fundamental ao respeito e à 
dignidade em condutas que tipificam o crime de tortura, uma vez que os 
adolescentes que ali cumpriam medida socioeducativa de internação foram 
submetidos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência 
e grave ameaça. Com isto, o Ministério Público ajuizou ação civil pública, 
postulando a condenação do Governo do Estado de São Paulo e da FEBEM 
no pagamento de indenização por danos morais difusos, a ser recolhida ao 
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fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Ribeirão Preto. Os inúmeros casos apurados.  

Os acontecimentos relatados fazem parte apenas de uma pequena 
amostra das violações de direitos de jovens pobres, que entram em conflito 
com a lei, em nosso país. Inúmeros relatórios, elaborados por organismos 
nacionais e internacionais, mostram também compilações de violações dos 
direitos existentes em nosso país. O mais recente deles elaborado por Asma 
Jahangir é relativo à sua recente missão no Brasil, que ocorreu entre 16 de 
setembro e 8 de outubro de 2003. Ela percorreu os Estados da Bahia, 
Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo e Distrito 
Federal. Em São Paulo, a representante da ONU foi impedida de visitar e 
entrevistar jovens internados nas unidades da FEBEM da capital. Esse 
relatório, que inclui diversas provas de graves violações aos direitos 
humanos no país, será apresentado à Comissão de Direitos Humanos da 
ONU, que se reúne em março e abril de 2004 em Genebra.  

O recente Mapeamento Nacional da Situação do Atendimento dos 
Adolescentes em Cumprimento de Medidas socioeducativas (IPEA; DCA-
SEDH e UNICEF, 2003) verificou que, com relação às unidades, embora 
se registrem alguns progressos, com a construção de unidades mais 
compatíveis com o que se espera pelo ECA, e, em alguns estados já venha 
ocorrendo a descentralização das mesmas, ainda ocorrem inúmeros 
problemas, como instituições ainda concebidas nos padrões do antigo 
Sistema FEBEM, tais como: superlotação, maus tratos, tortura e falta de 
capacitação dos recursos humanos. Existem ainda casos extremos de 
violência em diversas unidades, culminando com rebeliões e mortes de 
adolescentes.  

Um outro documento, o relatório de compilações das denúncias de 
violação de direitos nas unidades de internação de adolescentes em conflito 
com a lei (IPEA; DCA-SEDH e MNMMR, 2003) mostra que em todo 
Brasil são inúmeros os relatos de graves denúncias. Grande parte delas 
foram comprovadas materialmente por laudos de exames de corpo delito, 
por testemunhos, arquivos de fotos e fitas de vídeo. Em resumo, são muitos 
os documentos produzidos, por diversas fontes idôneas sobre as violações 
dos direitos humanos da população jovem de nosso país, principalmente os 
que entram ou são suspeitos de entrar em conflito com a lei.  
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Com tudo que se difunde sobre esses documentos sobre as graves 
denúncias de violações de direitos dos jovens, principalmente os que se 
encontram privados de liberdade, não seria de se esperar que mais setores 
da população brasileira, do que aqueles que cobram mudanças, viessem 
também a cobrá-las das autoridades competentes? Por que isto não ocorre? 
A quase inexistência de reação por parte da população pode ter inúmeras 
motivações baseadas em diferentes impressões ou em diferentes ideários. 
Impressões entendidas aqui como noções ou opiniões vagas, sem grandes 
fundamentos ou como modos de apreender os fatos em que prevalecem as 
sensações ou as emoções em detrimento das abordagens com bases mais 
racionais ou reflexivas. E, ideários compreendidos como conjuntos das 
ideias pertencentes a determinados tipos de doutrinas ou conjunto de 
aspirações de grupos sociais.  

Dentre as impressões que podem estar contribuindo para que não 
haja uma indignação social que resulte em cobranças mais efetivas para as 
mudanças nos modos como são tratados os jovens, que entram em conflito 
com a lei, pode estar a ideia de que o problema seja de tal magnitude que 
nada, ou muito pouco, pode ser feito. E, isto pode estar ocorrendo porque 
se pensa que o número de jovens privados de liberdade seja enorme e que 
estes sejam extremamente perigosos e que, portanto não haveria proposta 
sócio-educativa que pudesse dar conta da reintegração social dessa 
população. Mas, é necessário levar em conta também que por trás dessa 
insuficiente indignação podem estar os ideários ligados ao antigo código de 
menores e todos os preconceitos existentes ao longo da história do Brasil a 
respeito da infância e juventude das camadas populares.  

A ideia de que nada pode ser feito: as impressões ou mitos que nos 
imobilizam  

O papel dos meios de comunicação na criação e manutenção de 
imagens muito negativas em relação aos jovens infratores é sem dúvida 
muito importante. A esse respeito pode se ver o estudo de Njaine e Minayo 
(2002) intitulado “Análise do discurso da imprensa sobre rebeliões de 
jovens infratores em regime de privação de liberdade”. Nesse estudo, 
realizado em relação às unidades de internação do estado do Rio de 
Janeiro, as autoras apontam para o  
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papel da mídia no fortalecimento da visão negativa e incriminadora 
dos jovens, que pode contribuir com ações mais violentas contra 
esse grupo. Muito raramente revela as questões sociais, 
institucionais e de inadequação pedagógica que permeiam tais 
eventos (p.286).  

A ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância) tem 
contribuído para a discussão dessa questão com a realização de pesquisas 
que têm apontado para os grandes problemas existentes na mídia na 
veiculação de versões negativas sobre a infância e adolescência 
marginalizadas. Os resultados e sugestões desses estudos têm sugerido 
importantes maneiras para correção desse rumo.  

Segundo a ANDI (2002), entre os fatores que contribuem para 
pensarmos que não há o que fazer com essa população estão: o mito da 
impunidade que seria dada pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 
ao jovem que entra em conflito com a lei; o hiperdimensionamento dessa 
população e o hiperdimensionamento da periculosidade dos atos 
infracionais dessa população.  

É importante ressaltar que os meios de comunicação assim como 
têm contribuído para a construção de imagens, exacerbadamente negativas, 
também têm contribuído, ainda de maneira não totalmente adequada, para 
que se possa construir versões diferentes. Não podemos deixar de levar em 
conta que a mídia reflete os anseios da população no que diz respeito às 
possíveis apurações e explicações das causas das violências que tanto nos 
mobiliza emocionalmente.  

Os jovens em conflito com a lei ficam impunes?  

O mito da impunidade do jovem surge, sobretudo por conta da 
insuficiência de informação para o grande público, e até mesmo para 
algumas formações em nível universitário, sobre o sistema socioeducativo 
previsto pelo ECA. A impunidade é confundida com inimputabilidade 
dando a ideia errônea de que os jovens ficam impunes ou não são 
responsabilizados pelos seus atos. A visão de impunidade do jovem 
decorre de uma interpretação equivocada do ECA e do desconhecimento 
do que se passa no cotidiano.  
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Inimputabilidade, todavia, não implica impunidade, uma vez que no 
ECA se estabelece medidas de responsabilização compatíveis com a fase 
peculiar de desenvolvimento em que se encontram os adolescentes. Isto 
quer dizer que não existe irresponsabilidade pessoal ou social (Volpi. 
1997). O ECA sanciona medidas socioeducativas e medidas de proteção e 
reconhece a possibilidade de privação provisória de liberdade ao infrator, 
inclusive em caráter cautelar ao adolescente não sentenciado. Seguindo 
para isto, parâmetros semelhantes aos do Código de Processo Penal e 
oferece uma gama larga de alternativas de responsabilização, cuja mais 
grave impõe o internamento sem atividades externas.  

O sistema socioeducativo proposto pelo ECA comporta um amplo 
conjunto de recursos para dar conta das questões relativas à criminalidade 
na juventude. As ações previstas se resumem, segundo o artigo 112 do 
ECA, nas seguintes: I. advertência; II. obrigação de reparar o dano; III. 
prestação de serviços à comunidade; IV. liberdade assistida; V. inserção 
em regime de semiliberdade; e VI. internação em estabelecimento 
educacional.  

A medida de privação de liberdade, provisória ou por flagrante, 
exige que se julgue gravidade do ato infracional e sua repercussão social, 
para garantia da segurança do adolescente ou para manutenção da ordem 
pública, segundo o artigo 174 do ECA. O Estatuto prevê também, como a 
Constituição Federal todas as garantias processuais que são previstas para 
todo cidadão. Assim, o adolescente tem direito à identificação dos 
responsáveis pela sua apreensão, bem como deve ser informado dos seus 
direitos, que, no ato da apreensão, consistem em assegurar-lhe a assistência 
da família e do advogado. Em suma a legislação brasileira assegura ao 
adolescente os mesmos direitos dos imputáveis, inclusive o processo legal.  

Entretanto, as práticas no cotidiano têm ido além das punições legais 
já que existem situações que podem ser consideradas como punições 
ilegais praticadas sob a tutela do Estado.  

O relatório Final do Projeto do Centro de Defesa Técnico-Jurídica de 
Adolescentes de SP que analisou casos referentes às unidades da FEBEM 
da cidade de São Paulo, entre junho de 2002 e junho de 2003 (Sposato, 
2003) faz uma descrição das inúmeras ilegalidades cometidas em relação 
aos processos jurídicos desses jovens. Embora os julgamentos dos atos 
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infracionais sejam realizados em equiparação aos crimes previstos no 
código penal, as observações desse relatório mostram que vários passos do 
processo não são respeitados. O relatório conclui que existem 
irregularidades entre elas: a determinação de internação provisória, artigo 
108 do ECA, realizadas inúmeras vezes sem demonstração de indícios 
suficientes de autoria e materialidade existindo assim muitas 
arbitrariedades. No caso de determinação de medida de internação, artigo 
121 do ECA, não são respeitadas as reavaliações periódicas previstas para 
acompanhamento dos casos. Essas irregularidades ocorrem de diversas 
formas entre as quais: pelo não cumprimento dos prazos dos relatórios de 
avaliação que deveriam servir especialmente para discussão a respeito da 
eficácia do processo socioeducativo no regime de internação, realizados 
pelas equipes técnicas das unidades; pela má qualidade dos laudos que em 
sua grande maioria não são adequados ou conclusivos e que com isto 
podem aumentar o tempo para análise de progressão nas medidas; porque 
não são respeitados os prazos de 45 dias, no máximo, para as internações 
provisórias (artigo 108 do ECA) para que se julguem os casos e isto viola 
de forma evidente o princípio da presunção de inocência. Também, não são 
respeitados os prazos nas situações de internação em unidades para análise 
da internação provisória, as chamadas UIPs criadas pela Portaria 
Administrativa nº 351/96 para cumprir o disposto no artigo 175 do ECA — 
“Em casos de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, 
adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia 
dos autos de apreensão, ou boletim de ocorrência. § 1º Sendo impossível a 
apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente a 
entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do 
Ministério Público no prazo de 24 horas”; entre tantas outras.  

Além do não cumprimento dos prazos legais, o grupo apurou 
situações em que unidades projetadas para receber 62 adolescentes, na 
época do trabalho, comportavam 474 adolescentes divididos em 3 alas: Ala 
A (210 adolescentes), Ala B (110), Ala C (104) e Refeitório (50) nas quais 
os adolescentes eram obrigados a ficar sentados no chão o dia todo, com os 
braços sobre as pernas, assistindo na televisão a filmes, geralmente do 
gênero policial e com bastante violência; não podiam conversar nada com 
ninguém, nem mudar de posição pois, se uma dessas determinações fosse 
descumprida por algum adolescente, estes recebiam socos no estômago, na 
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cabeça, ou onde o funcionário achasse que deveria bater; entre tantas outras 
irregularidades e ilegalidades.  

No relatório são apontadas várias outras situações nas quais os 
adolescentes que sequer receberam julgamento, além de não saberem 
quando isto iria ocorrer e como isto iria ocorrer, eram obrigados a 
permanecer em situações de extremos sofrimentos tais como: a divisão de 
um só colchão por três adolescentes em condições de higiene e salubridade 
amplamente insatisfatórias; permanência em ambientes escuros, sem 
ventilação expondo-os ao contágio de inúmeras doenças como sarna e 
outras doenças de pele.  

Além disso, o relatório apurou que estes jovens quando iam a 
julgamento não eram cumpridos todos os requisitos legais. O relatório, de 
mais de 50 páginas, traz relatos de ilegalidades, comprovados pelos 
conselhos tutelares de algumas unidades da capital de SP. Mas, 
exemplificam o que ocorre e com muita frequência, em todo estado e em 
muitos outros estados brasileiros.  

No estudo de Assis et al. (2002) “Perspectiva de Jovens do Rio de 
Janeiro e seus Familiares”, que tinha como objetivo compreender como os 
adolescentes em conflito com a lei e seus familiares vivenciam o período 
de restrição de liberdade e como pensam o futuro do jovem após o término 
do cumprimento da medida socioeducativa, a associação à ideia de 
“cadeia”, entre os jovens, revela a falha sistemática em relação à proposta 
socioeducativa. E, as falas dos jovens, se repetem nos depoimentos dos 
familiares. Estas falas refletem, de um lado, a realidade com que são 
tratados durante a passagem pelo sistema; de outro, a visão punitiva 
cristalizada na sociedade e exercida por um segmento de funcionários das 
unidades. As autoras observam ainda o que vários estudos brasileiros 
também constatam: todas as imagens que as famílias apresentam estão 
imersas em expressões utilizadas no universo prisional. Esse trabalho foi 
desenvolvido em cinco unidades de cumprimento de medida 
socioeducativa de privação de liberdade, existentes no Estado do Rio de 
Janeiro, pertencentes ao Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas 
DEGASE.  
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A ideia de cadeia associada às unidades de internação é 
extremamente comum às unidades de internação de outros estados 
brasileiros.  

A esse respeito Paiva (2003) quando se refere ao Ambiente Físico 
das unidades de internação em todo Brasil, aponta para o fato de que 71 
por cento delas não são consideradas adequadas às necessidades de 
propostas pedagógicas. As inadequações variam desde a inexistência de 
espaços para atividades esportivas e de convivência até as péssimas 
condições de manutenção e limpeza. Salienta ainda que, dentre aquelas 
consideradas adequadas, algumas o são mais para a manutenção da 
segurança do que para o desenvolvimento de uma proposta 
verdadeiramente socioeducativa, visto que muitas unidades mantêm 
características tipicamente prisionais.  

Assim, podemos dizer que, além das punições que os adolescentes 
recebem, previstas no ECA, eles passam por castigos e humilhações de 
muitos tipos e intensidades muitas vezes apenas por um simples furto. Com 
o que foi exposto podemos alegar que o jovem em conflito com a lei não só 
é punido como castigado, muito frequentemente de forma cruel.  

O contingente de jovens em privação de liberdade é enorme? A 
Maioria deles é extremamente perigosa?  

O mito do hiperdimensionamento do tamanho da população de 
jovens que entra em conflito com a lei, decorre da descontextualizarão das 
notícias veiculadas nos meios de comunicação. Tais notícias não são 
dimensionadas em relação ao conjunto da criminalidade em geral. Se assim 
o fosse, ainda segundo a ANDI (2002) se veria que essas infrações 
praticadas por jovens não alcançam 10% do total de delitos registrados em 
geral. Dos atos infracionais praticados por jovens no Brasil, cerca de 60 por 
cento deles ocorrem sem ameaça de violência à pessoa, porque a maior 
parte dos delitos cometidos e registrados é classificada como furto.  

O mito da periculosidade dos jovens infratores é formatado pela 
ênfase dada pela imprensa aos atos infracionais praticados com violência à 
pessoa. O que se enfatiza na mídia não são os atos mais frequentes, furtos, 
mas sim os mais graves e ainda, sem o devido dimensionamento social.  
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As notícias sobre os tipos de atos graves e violentos são as que de 
fato chegam à mídia. Contribui-se assim, para a formação de uma imagem 
de alta periculosidade em geral.  

Para a ANDI (2002, p.9):  

A mídia brasileira não atinge o alvo da boa cobertura, ferindo o 
direito do leitor por uma informação propositiva e de qualidade 
sobre a violência que envolve crianças e adolescentes.  

Silva e Gueresi (2003) discutindo a pesquisa denominada 
Mapeamento da Situação das Unidades de Execução de Medida 
Socioeducativa de Privação de Liberdade ao Adolescente em Conflito com 
a Lei, em todo Brasil, realizada conjuntamente pelo IPEA e pelo 
Departamento da Criança e do Adolescente (DCA), da Secretaria dos 
Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, no último semestre de 2002 
nos mostram uma situação que pode mudar a impressão de que os 
problemas são tão grandes que praticamente não podem ser resolvidos. O 
hiperdimensionamento do tamanho da população que é encaminhada para 
internação cai por terra quando observamos os números de internos em 
instituições em relação à população geral do país da mesma faixa etária.  

A partir das informações levantadas pelo mapeamento sobre o perfil 
dos adolescentes privados de liberdade no Brasil, obtém-se o seguinte 
quadro síntese. Entre os meses de setembro e outubro de 2003, o número 
total de jovens, no país, que se encontravam privados de liberdade por 
terem praticado atos infracionais era de 9.555, ou seja, menos de 10 mil 
adolescentes. Esse número é muito pequeno quando comparado ao total de 
adolescentes na idade de 12 a 21 anos existentes no Brasil (em torno de 33 
milhões). Isso significa que para cada 10 mil adolescentes brasileiros, 
existem menos de três adolescentes privados de liberdade.  

As principais características da população que se encontrava em 
privação de liberdade, segundo a mesma pesquisa, são: 90 por cento dos 
jovens são do sexo masculino; 76 por cento com idade entre 16 e 18 anos; 
mais de 60 por cento são considerados não brancos; 51 por cento não 
frequentavam a escola na época da Internação; 49 por cento não 
trabalhavam na época da internação; e 81 por cento viviam com a família 
quando praticaram o delito pelo qual foram presos.  
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A grande maioria dos internos não havia concluído o ensino 
fundamental, quase 90 por cento deles. Os principais delitos praticados por 
esses adolescentes foram: roubo (29,5 por cento); homicídio (18,6 por 
cento); furto (14,8 por cento); e tráfico de drogas (78,7 por cento). É 
necessário lembrar que a distribuição dessas proporções varia conforme 
características dos estados, regiões e municípios.  

Esses 9.555 internos em unidades de privação de liberdade e de 
internação provisória encontravam-se assim distribuídos pelas regiões e 
Estados do Brasil entre setembro-outubro de 2002 (Estados; nº de 
adolescentes; e proporção entre o nº de internos para cada 10 mil 
adolescentes do Estado):  

NORTE — número total de internos: 469 [Acre 61 (7,4); Amapá 65 
(8,4); Amazonas 116 (2,2); Pará 142 (1,4); Rondônia 37 (1,8); Roraima 32 
(5,3); Tocantins 16 (0,6)].  

CENTRO-OESTE — número total de internos: 626 [Distrito Federal 
247 (6,0); Goiás 118 (1,3); Mato Grosso 96 (1,8); Mato Grosso do Sul 165 
(3,9)].  

SUDESTE — número total de internos: 5.460 [São Paulo 4.429 
(6,3); Minas Gerais 333 (0,9); Espírito Santo 46 (7,4); Rio de Janeiro 652 
(2,7)].  

NORDESTE — número total de internos: 1.696 [Alagoas 39 (0,6); 
Bahia 343 (1,2); Ceará 373 (2,4); Maranhão 89 (0,6); Paraíba 219 (2,9); 
Pernambuco 450 (2,0); Piauí 85 (1,4); Rio Grande do Norte 55 (0,9); 
Sergipe 43 (1,1)].  

SUL — número total de internos: 1.304 [Paraná 341 (1,9); Santa 
Catarina 119 (1,2); Rio Grande do Sul 844 (4,6)].  

Nessa mesma pesquisa são mostradas as características da população 
geral no Brasil, dessa mesma faixa etária, que evidenciam um quadro de 
profundas desigualdades sociais, destacando-se as diferenças no 
rendimento escolar em função da raça/cor do adolescente, em que os 
jovens negros são mais pobres que os jovens de cor branca, e a existência 
de um grande contingente, de meninos e meninas entre 12 a 18 anos, que se 
encontra excluído da escola e do mercado de trabalho.  
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Como podemos observar, por esses dados, a maior parte dos jovens 
em internação encontra-se no sudeste. Mais especificamente em São Paulo. 
Mesmo assim, a proporção populacional não é grande em termos de 
número de jovens em relação a cada 10.000 jovens da mesma faixa etária.  

Em suma: no Brasil, pelo último levantamento existiam menos de 10 
mil jovens privados de liberdade. Não é possível que não se tenha a 
possibilidade de implementar propostas socioeducativas adequadas para 
uma população que relativamente ao Brasil é pequena. Sobretudo, quando 
se levam em conta as médias altíssimas de custos mensais, por jovem 
internado, existentes em muitas unidades de internação em todo país, 
também mostradas no mesmo estudo.  

O ideário do SAM e do antigo código de menores permanecem  

O Estado de São Paulo é o único a continuar com a sigla FEBEM. 
Todos os demais estados brasileiros já mudaram pelo menos a 
nomenclatura de seu sistema socioeducativo.  

O antigo sistema das unidades da FUNABEN que fazia parte da 
Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM) e era ligada 
diretamente à Presidência da República e foi considerada um fracasso em 
relação à melhoria da atenção direta ao adolescente porque suas unidades 
mantiveram o mesmo padrão correcional e repressivo herdado do SAM — 
Serviço de Assistência ao Menor. Este por sua vez, teve sua existência 
entre os anos de 1942-1964 e adotava o modelo de atendimento do tipo 
correcional-repressivo. Alguns dos apelidos das unidades de reclusão do 
SAM eram: “universidade do crime”, “sucursal do inferno”, entre outros 
(Costa, 1998).  

Para Sposato (2002) a FUNABEM surge como instrumento político 
e de propaganda da ditadura militar. Inaugurada no dia 1º de dezembro de 
1964, com a atribuição de coordenar uma Política Nacional de Bem-Estar 
do Menor, inicia e consolida o que se convencionou chamar de 
“conhecimento biopsicossocial”. Como parte das políticas militares, a 
FUNABEM foi incorporada como um objetivo nacional, constando do 
manual da Escola Superior de Guerra. As ramificações estaduais e 
municipais deram origem às FEBENS, e é assim que em 1976 é criada a 
FEBEM/SP, vinculada à FUNABEM.  
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O que se observa hoje é que a FEBEM e muitas outras unidades de 
outros estados funcionam ainda com as “mentalidades” existentes desde a 
época do SAM. Não é coincidência o fato de receberem o mesmo tipo de 
avaliação. Em São Paulo criou-se um Grupo de Trabalho pelo Fechamento 
da FEBEM que mantém um site mencionado anteriormente 
<http://www.geocities.com/fecharfebem>. Nesse endereço encontram-se 
disponíveis um grande número de relatórios com as compilações de 
denúncias relativas à violação de direitos humanos, nacionais e 
internacionais. Além disso, há no site vários questionamentos a respeito 
dos motivos da manutenção de instituições como a FEBEM que segundo 
os coordenadores do site, constituem-se em campos de torturas, maus-
tratos e tratamentos desumanos. Os coordenadores do site denominam a 
FEBEM como “Torturabem — A Universidade Paulista do Crime”.  

As diversas compilações de maus tratos e torturas que são dirigidas 
aos jovens privados de liberdade, além de afrontar o mínimo da dignidade 
humana e o atual estágio democrático em que pensamos viver, afronta de 
forma direta a ordem jurídica vigente no país. Diversos dispositivos 
normativos são violados quando se permite que um jovem cumpra medida, 
supostamente, socioeducativa de internação em unidades prisionais 
semelhantes a masmorras. Muitos desses jovens cumprem medida de 
internação sem que esta seja de fato a melhor alternativa para o seu 
processo de desenvolvimento e para a própria sociedade que não 
conseguirá dar a eles a oportunidade de resignificar seus projetos de vida. 
É necessário lembrar, só para dar um exemplo de inadequação e injustiça 
da medida de internação, que em muitos estados brasileiros, jovens pobres 
são internados por tráfico de entorpecentes, simplesmente por 
correspondência ao código penal que considera este crime como hediondo. 
São eles os chamados “aviõezinhos” que portam e entregam drogas sem 
ter, muitas vezes, cometido nenhum ato violento que justificasse medida de 
internação. Poderiam ser encaminhados para programas que lhes dessem a 
possibilidade de mudar substancialmente os rumos de suas vidas. No 
entanto, são encaminhados a instituições totais na qual ficam sujeitos à 
cultura prisional perversa existente no país. São submetidos como afirma 
Dejours (1998) “a processos de dessocialização progressivo que 
sabidamente afetam os alicerces da identidade”. Enquanto isto acontece, 
muitas vezes, jovens das camadas médias que tenham cometido atos 
violentos de atentado à vida respondem os seus processos em liberdade.  
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No Brasil existem várias experiências consideradas como “boas 
práticas” no que diz respeito a programas socioeducativos relativos a: 
prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em 
regime de semiliberdade; e internação em estabelecimento educacional. 
Seria necessário, portanto, reforçá-las para que estas, ao invés de quase 
morrerem à míngua, por falta de repasses de verbas públicas, substituam as 
instituições que ferem profundamente os direitos de crianças e 
adolescentes.  

Vivemos uma situação muito ambígua. Se por um lado, as leis 
brasileiras são avançadas, no sentido de dar bases conceituais à Proteção 
Integral à Infância e à Adolescência através de Políticas Públicas, por 
outro, as práticas institucionais encontram-se ainda, muito aquém do 
proposto e aceito eticamente. Se levarmos em conta que esses jovens: não 
formam um contingente tão grande quanto pode parecer à primeira vista; 
que as periculosidades a eles atribuídas fazem muito mais parte de nossas 
impressões do que de produto da apuração de fatos; e que além de punições 
legais estes jovens sofrem inúmeras punições ilícitas; e, se considerarmos 
ainda que existem propostas socioeducativas capazes de oferecer 
alternativas dignas e eficazes, não há como continuar a tolerar a situação 
que encontramos no tratamento dos jovens que entram em conflito com a 
lei em nosso país.  

Não podemos aceitar a rotinização dos massacres, das torturas e das 
humilhações por mecanismos que, como afirma Dejours (1998) produzam 
a banalização do mal. Não podemos deixar que nossos sentimentos de 
insegurança nos coloquem numa cultura do medo que segundo Glassner 
(2003) desloca nossa atenção fazendo com que os problemas mais sérios 
continuem amplamente ignorados. Neste caso, há ausência quase que por 
completa de políticas públicas de atenção e proteção para a infância e 
juventude brasileiras.  
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SIMPÓSIO 7 — PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: A 
FUNÇÃO SOCIAL DO ESTADO  

O drama da invisibilidade  

Luiz Eduardo Soares  

Um menino pobre caminha invisível pelas ruas das grandes cidades 
brasileiras. Esse menino, que quase sempre é negro, transita imperceptível 
pelas calçadas sujas das metrópoles, em que muitas vezes se abriga, 
expulso de casa pela violência doméstica, esquecido pelo poder público, 
ignorado pela comunidade, excluído da cidadania. Sem perspectivas e 
esperança, sem vínculos afetivos e simbólicos com a ordem social, sem 
pontos de conexão identitária com a cultura dominante, o menino 
permanece invisível, enquanto perambula pelas esquinas.1 A invisibilidade 
pode ser produzida pela indiferença pública à sua presença — que nunca é 
somente física; é sempre também social — ou pela projeção sobre ele de 
estigmas, os quais dissolvem os aspectos singulares que o distinguem como 
pessoa humana. O estigma estampa sobre o corpo discriminado a imagem 
preconcebida, que corresponde à projeção de quem porta o preconceito, 
anulando a individualidade de quem é observado.  

O menino carrega consigo, pelas ruas da cidade, as dificuldades 
comuns da adolescência, acrescidas dos dramas da pobreza, no contexto da 
imensa desigualdade brasileira. Sabemos que a adolescência é uma criação 
histórico-cultural recente, mas também sabemos como pode ser 
desafiadora, do ponto de vista psicológico, com seu rosário de 
ambiguidades, cobranças, promessas e frustrações. Quando sobre o 
adolescente pobre desce o véu escuro da invisibilidade social, seu corpo 
físico passa a suportar um espírito esmagado, subtraído das condições que 
lhe infundiriam autoestima.  

                                                 
1 É claro que esta descrição é simplificadora e cumpre apenas o propósito de oferecer as 
referências para a interpretação que seguirá. Ninguém é inteiramente invisível, não o é para 
todos, nem vivencia do mesmo modo suas implicações. 




